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I.

PORO ILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODRO JU
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2007
UVOD

Na podro ju družbenih dejavnosti delujejo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Mestna
ob ina Novo mesto (pri nekaterih tudi druge ob ine: Dolenjske lekarne Novo mesto,
Zdravstveni dom Novo mesto), ki pokrivajo naslednje družbene segmente: izobraževanje,
predšolsko vzgojo, kulturo, zdravstvo in šport. V tabelarnem prikazu je razvidno število javnih
zavodov ter uspešnost poslovanja za leto 2007.
Podro je
delovanja
Izobraževanje

Predšolska
vzgoja
Kultura

Število javnih
zavodov –
ustanoviteljica
MONM
13

2
(12 enot)
4

Javni zavodi

Uspešnost poslovanja v letu
2007

9 osnovnih šol,
Glasbena šola
Marjana Kozine,
Posvetovalnica za
u ence in starše
Novo mesto,
Razvojno
izobraževalni center
Novo mesto,
Univerzitetno in
raziskovalno
središ e Novo
mesto
Vrtec Ciciban in
Vrtec Pedenjped
Anton Podbevšek
Teater,
Dolenjski muzej
Novo mesto,
KC Janeza Trdine,
Knjižnica Mirana
Jarca

Vsi zavodi so poslovali
pozitivno.
RIC je posloval z izgubo.
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Oba zavoda sta poslovala
pozitivno.
Vsi zavodi so poslovali
pozitivno.

Zdravstvo

2

Šport

1

Dolenjske lekarne
Novo mesto,
Zdravstveni dom
Novo mesto
Agencija za šport
Novo mesto

Dolenjske lekarne Novo mesto
so poslovale pozitivno.
Zdravstveni dom Novo mesto je
posloval z izgubo.
Zavod je posloval pozitivno.

II. OBRAZLOŽITEV ZA POSAMEZNA PODRO JA IN POSLOVANJE JAVNIH ZAVODOV
V naslednjem sklopu je kratek prikaz poslovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
MO Novo mesto za podro ja: izobraževanja, predšolske vzgoje, kulture, zdravstva ter šport.
Prikaz poslovanja je izdelan na podlagi skrajšanih poslovnih poro il, ki so jih oddali
posamezni javni zavodi (v prilogi so povzetki poslovnih poro il, ki so jih pripravili javni
zavodi).
1. IZOBRAŽEVANJE
V MO Novo mesto imamo na podro ju izobraževanja 13 javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je MO Novo mesto, in sicer 9 osnovnih šol, Glasbeno šolo Marjana Kozine,
Posvetovalnico za u ence in starše Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto
in Univerzitetno in raziskovalno središ e Novo mesto.
1.1. OSNOVNE ŠOLE
Osnovne šole opravljajo osnovnošolsko splošno izobraževanje, dve osnovni šoli pa še
dejavnost vrtca oz. predšolske vzgoje.
Poslovno leto ne sovpada s šolskim letom. V enem poslovnem letu se zaklju i eno šolsko
leto in za ne drugo.
V osnovnih šolah je izhodiš e vsega število u encev. Na podlagi števila u encev se oblikuje
število oddelkov in potrebni kader, iz tega pa izhaja vse nadaljnje financiranje.
Sredstva za financiranje dejavnosti osnovnih šol oz. osnovnošolskega izobraževanja v ve
kot 80% zagotavlja država, lokalna skupnost pa v povpre ju približno v višini 3%, razliko
predstavljajo prispevki staršev oz. lastni in drugi prihodki šol.
Druga e pa je pri financiranju dejavnosti predšolske vzgoje, kjer ve kot 60% ali 70 % vseh
sredstev zagotavlja lokalna skupnost, razliko pa krijejo starši s prispevki.
V primerih, ko v okviru osnovne šole deluje še enota vrtca, je financiranje osnovne šole kot
javnega zavoda za izvajanje obeh dejavnosti v globalu nekoliko nižje s strani države in višje
s strani lokalne skupnosti, kar je odvisno od števila oddelkov v vrtcu.
Osnovne šole pridobivajo sredstva iz državnega prora una, iz prora una MO Novo mesto, iz
prispevkov staršev in pla il storitev, ki jih lahko opravljajo.
Iz državnega prora una prejemajo sredstva za: pla e, nadomeš anja, jubilejne nagrade,
regres za letni dopust, solidarnostne pomo i, odpravnine ob odhodu v pokoj, delo po
pogodbi, delo sindikalnega zaupnika, prehrano med delom in prevoz na delo, programsko
odvisne materialne stroške, del sredstev za organizacijo šole v naravi, za ekskurzije,
sofinanciranje malic za u ence, izobraževanje zaposlenih in za nakup u il in u nih
pripomo kov.
Iz ob inskega prora una pa prejemajo sredstva za: teko e materialne stroške za delovanje
šole (elektrika, komunala, ogrevanje in zavarovanje nepremi nin in opreme), pou evanje
tujega jezika v 3. oz 4. razredu, sofinanciranje kosil za u ence, prevoze u encev s šolskimi
kombiji, sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih dni, projektno delo v osnovnih šolah,
tekmovanja u encev v znanju in za raziskovalne naloge. Kjer znotraj šol delujejo še vrtci pa
šole iz ob inskega prora una prejemajo še razliko med ceno programa in prispevki staršev,
iz esar se zagotavljajo sredstva za pla e in druge osebne prejemke za zaposlene v vrtcu in
za materialne stroške vrtca.
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Poslovanje posamezne osnovne šole za leto 2007 je razvidno iz povzetka letnega poro ila,
ki ga je pripravila vsaka šola sama in iz priloženih tabel, ki so v prilogi tega gradiva.
V tabeli Izkaz prihodkov in odhodkov stolpca plan 2007 šole oz. zavodi niso izpolnili, ker v
skladu z Navodili za pripravo finan nih na rtov posrednih uporabnikov državnega in
ob inskih prora unov (Ur.l.RS št.91/00 in 122/00) ter na osnovi 26.in 27. lena Zakona o
javnih financah (Ur.l.RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07),
finan ni plan prihodkov in odhodkov pripravljajo po na elu denarnega toka in ne po na elu
nastanka poslovnega dogodka.
V letu 2007 so vse osnovne šole uspešno poslovale. Vse so imele presežek prihodkov nad
odhodki v skupni višini 49.533 EUR.
1.2. GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto je ustanovljena za opravljanje osnovne glasbene
dejavnosti.
Poslovno leto prav tako kot pri osnovnih šolah ne sovpada s šolskim letom. V enem
poslovnem letu se zaklju i eno šolsko leto in za ne drugo.
Tudi pri glasbeni šoli je izhodiš e vsega financiranja število u encev. Na podlagi števila
u encev se oblikuje število oddelkov in potrebni kader, iz tega pa izhaja vse nadaljnje
financiranje. Glasbeno šolo Marjana Kozine ne obiskujejo samo u enci iz Mestne ob ine
Novo mesto, temve tudi u enci iz ob in Dolenjske Toplice, Mirna Pe , Šentjernej, Škocjan,
Straža, in Žužemberk. Navedene ob ine na podlagi sklenjenih pogodb pokrijejo stroške za
izobraževanje svojih u encev MO Novo mesto.
Glasbena šola Marjana Kozine se je v letu 2007 financirala iz naslednjih virov:
-

iz državnega prora una
80,0%
iz prora una MO NM
7,1%
iz prispevkov u encev (vpisnina, »šolnina«, izposoja instrumentov. 10,9 %
prihodki iz drugih virov (nastopi, seminarji, sponzorstvo, obresti)
2,0%
Skupaj
100,0 %

Lokalna skupnost glasbenim šolam zagotavlja sredstva za: teko e in programsko odvisne
materialne stroške, nakup in obnovo glasbil, prehrano med delom in prevoz na delo,
izobraževanje u iteljev, medtem ko pri osnovnih šolah za vse navedeno, razen za teko e
materialne stroške, sredstva zagotavlja država.
Iz državnega prora una pa se glasbenim šolam zagotavljajo sredstva za pla e,
nadomeš anje, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, solidarnostne pomo i, odpravnine
ob odhodu v pokoj, sredstva za delo po pogodbi in za delo sindikalnega zaupnika.
Poslovanje GŠ Marjana Kozine za leto 2007 je razvidno iz povzetka letnega poro ila, ki ga je
pripravila šola in iz priložene tabele, ki je v prilogi tega gradiva.
Poslovni izid Glasbene šole Marjana Kozine v letu 2007 izkazuje presežek prihodkov
nad odhodki v višini 34.442 EUR.
1.3. POSVETOVALNICA ZA U ENCE IN STARŠE NOVO MESTO
Posvetovalnica za u ence in starše je javni zavod, ki opravlja:
- vzgojno svetovalno delo,
strokovna predavanja za starše, u ence in u itelje,
- ugotavljanje sposobnosti (skupinska in individualna testiranja otrok za potrebe
prešolanja, akceleracije, odkrivanja nadarjenih, zgodnjega vstopa v šolo, itn.),
- pomo družinam pri urejanju medsebojnih odnosov,
- vklju evanje prostovoljcev v delo z u enci,
- mentorsko delo (za pripravnike, u itelje, svetovalne delavce).
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Najve svetovalnega dela opravijo v obliki individualnih strokovnih obravnav otrok in
mladostnikov, ki imajo razli ne težave (u ne, vedenjske, ustvene, vzgojne…).
Mestna ob ina Novo mesto posvetovalnici zagotavlja sredstva za pla e, prispevke in druge
osebne prejemke, teko e in programsko odvisne materialne stroške, pri tem pa izpla ila za
posamezne namene zmanjša za sredstva, ki jih posvetovalnica v posameznem letu prejme
po pogodbah z drugimi ob inami. V skladu s 14. lenom Odloka o ustanovitvi Posvetovalnice
za u ence in starše Novo mesto (Ur. l. RS, št. 33/96) lahko ta sama sklepa pogodbe z
drugimi ob inami za opravljanje svojih storitev, medtem ko MO Novo mesto za tovrstno
sklepanje pogodb nima pravne podlage.
Posvetovalnica je sprejemala v obravnavo le otroke in starše iz ob in, ki so finan no podprle
njeno delo tako, da so z njo sklenile pogodbe o kritju stroškov za opravljene storitve.
Posvetovalnica je v letu 2007 nudila storitve ob anom MO Novo mesto in ob anom iz Ob ine
Metlika, rnomelj, Šmarješke Toplice, Škocjan, Mirna Pe , Žužemberk in Dolenjske Toplice.
Posvetovalnica se je v letu 2007 financirala iz naslednjih virov:
-

iz prora una MO NM
po pogodbah iz prora una drugih ob in
iz lastnih prihodkov od predavanj
iz drugih prihodkov
Skupaj:

81,6%
10,5%
7,8%
0,1%
100,0%

Iz državnega prora una posvetovalnica ne prejema sredstev.
Poslovanje Posvetovalnice za u ence in starše Novo mesto za leto 2007 je razvidno iz
povzetka letnega poro ila, ki ga je pripravila posvetovalnica in iz tabele, ki je v prilogi tega
gradiva.
Iz poslovnega poro ila o poslovanju posvetovalnice v letu 2007 izhaja, da je
posvetovalnica uspešno poslovala in imela presežek prihodkov nad odhodki v višini
1.257 EUR.
1.4. RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO
Je javni zavod, katerega ustanoviteljica je MO Novo mesto. Financiranje izobraževanja
odraslih nam nalaga 18. len Odloka o ustanovitvi Razvojno izobraževalnega centra Novo
mesto (Uradni list RS, št. 31/98, 92/2002), 30. len Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni
list RS, št. 110/2006) in 9. alinea 2. odstavka 21. lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93,…51/2002), ki pravi, da lokalna skupnost ustvarja pogoje za izobraževanje
odraslih, ki je pomembno za razvoj ob ine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih mora lokalna skupnost javnim organizacijam
za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, zagotavljati sredstva za:
- investicije,
- za kritje neprogramskih stalnih stroškov, ki obsegajo najmanj materialne stroške za
obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega izobraževanja in
- za izvedbo programov, dolo enih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejme
lokalna skupnost.
Od navedenega smo Razvojno izobraževalnemu centru Novo mesto (v nadaljevanju RIC)
zagotavljali sredstva za izvedbo programov izobraževanja odraslih, sredstva za pla e,
prispevke in druge osebne prejemke za delo lokalnega koordinatorja ter za programsko
odvisne materialne stroške vezane na delo lokalnega koordinatorja in za delno kritje (66,4%)
teko ih materialnih stroškov in stroškov najema prostorov.
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V letu 2007 je RIC pridobival sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov:
- iz državnega prora una oz. iz sredstev javnih razpisov
- iz prora una MO Novo mesto
- s prodajo blaga in storitev na trgu
SKUPAJ:

593.084 EUR oz. 68,0%
148.352 EUR oz. 17,0%
131.190 EUR oz. 15,0%
872.626 EUR
100,0%

Poslovanje RIC Novo mesto za leto 2007 je razvidno iz povzetka letnega poro ila, ki ga je
pripravil RIC in iz tabele, ki je v prilogi tega gradiva.
Iz poslovnega poro ila RIC Novo mesto je razvidno, da je bilo poslovanje RICa v letu
2007 negativno. Presežek odhodkov nad prihodki je bil 24.776 EUR.
1.5. UNIVERZITETNO IN RAZISKOVALNO SREDIŠ E NOVO MESTO
Je javni zavod, katerega ustanoviteljica je MO Novo mesto. Ustanovljen je bil z namenom
razvoja visokega šolstva v Novem mestu. Z delovanjem je pri el 1.11.2006.
V letu 2007 je URS pridobival sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov:
- iz prora una MO Novo mesto
- s prodajo blaga in storitev na trgu
- iz EU projektov
- iz drugih virov (kotizacije, obresti)
SKUPAJ:

179.428 EUR
4.244 EUR
27.954 EUR
432 EUR
212.058 EUR

oz. 84,6%
oz. 2,0%
oz. 13,2%
oz. 0,2%
100,0%

Poslovanje URS Novo mesto za leto 2007 je razvidno iz povzetka letnega poro ila, ki ga je
pripravil URS in iz tabele, ki je v prilogi tega gradiva. Zavod je posloval pozitivno,
presežek prihodkov nad odhodki je bil 33 EUR.
2. PREDŠOLSKA VZGOJA
V Mestni ob ini Novo mesto imamo dva javna zavoda, in sicer Vrtec Ciciban Novo mesto in
Vrtec Pedenjped Novo mesto z 12 enotami. V letu 2007 je bilo od 1.1.2007 do 31.8.2007 60
oddelkov, od 1.9.2007 do 31.12.2007 pa 65 oddelkov. Povpre no število vklju enih otrok, za
katere sta skrbela v povpre ju 202,5 delavca.
Dejavnost predšolske vzgoje spada med izvirne naloge ob ine.
V skladu z Zakonom o vrtcih se iz prora una lokalne skupnosti pokriva razlika med ceno
programov in pla ilom staršev, ki ga na podlagi vloge dolo i ob ina. Na podlagi
dopolnjenega 28. a lena Zakona o vrtcih pa mora lokalna skupnost zagotavljati tudi
sredstva za stroške, ki niso všteti v ceno programa in druge dogovorjene stroške. V
prora unu ob ine se zagotavljajo tudi sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje
vrtcev.
Oba zavoda sta poslovala pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki za oba zavoda skupaj
je znašal 23.651,00 EUR. Vrtec Ciciban predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki
nameni za ureditev igriš a v enoti Ciciban, Vrtec Pedenjped pa za nadomestitev zastarele in
obrabljene opreme.
3. KULTURA
Na podro ju kulture delujejo štirje javni zavodi, katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto:
Anton Podbevšek Teater, Dolenjski muzej Novo mesto, KC Janeza Trdine in Knjižnica
Mirana Jarca. Zakonska podlaga za njihovo delovanje temelji na ustanovitvenih aktih
zavodov (odloki), podro na zakonodaja ter krovni zakon na podro ju kulture (Zakon o
uresni evanju javnega interesa za kulturo, Ur.l. RS, št. 77/07, UPB).
Ve inski financer je MO Novo mesto, ki zagotavlja pla e in prispevke, materialne in
programske stroške ter nakup knjižni nega gradiva, z izjemo Dolenjskega muzeja Novo
mesto, katerega ve inski financer je Ministrstvo za kulturo (MzK).
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3.1. ANTON PODBEVŠEK TEATER
Vsebinsko poro ilo
APT je najmlajši zavod, katerega je ustanovila MO Novo mesto 2005 s poslanstvom,da
posreduje in ustvarja lastno produkcijo na podro ju uprizoritvenih umetnosti (gledališke,
plesne, lutkovne, eksperimentalne vsebine), vzgaja in izobražuje ter vpliva na oblikovanje
estetskega in umetniškega uta otrok, mladih ter ostale publike, organizira gostovanja ter
gostuje doma in v tujini.
V letu 2007 je APT realiziral zastavljen plan, in sicer uprizoril 4 premierne predstave:
Sun City (plesna predstava), 5 ponovitev in predstavitev na festivalu Gibanica, kjer je bila
izbrana v tekmovalni del med 10 najboljših;
Peter in volk (otroška predstava v sodelovanju s Pihalnim orkestrom Krka in lanom skupine
Sddharta), 18 ponovitev;
XX. stoletje (spektakel na velodromu v eš i vasi), 2 ponovitvi, isto asno je potekal simpozij
o knjigi A. Badiouja XX. Stoletje;
Amadeus (predstava – ambicija, da nastane nova opera) – 1 ponovitev (prišlo je do
odstopanja od temeljnega koncepta in je predstava umaknjena s sporeda).
Predstava Galileo Galilei (premiera 2006) je predvajana enajstkrat. Gostoval je Betontanc s
predstavo Show your face.
V APT-u so potekala predavanja za dijake s podro ja odrskih umetnosti v okviru Akademije
APT-a.
Fotogalerija je v celoti realizirala razstavni program (8 fotografskih razstav). V septembru je
potekal mednarodni simpozij v soorganizaciji s Hišo fotografij Slovenije.
APT je v letu 2007 izdelal celostno grafi no podobo (vabila, plakati, dopisni listi, gledališki
listi, pano…), uredil sistem prodaje vstopnic ter realiziral v skladu s finan nimi zmožnostmi in
planiranimi prora unskimi sredstvi boljše materialne in prostorske pogoje (sanacija dela
strehe, nabava stolov, nabava projektorja, prenosnih ra unalnikov, digitalne kamere, lu ne,
zvo ne in tehni ne opreme, zamenjava gorilnika centralne kurjave…).
V skladu z odobrenim kadrovskim na rtom in terminskim planom je do konca leta 6
zaposlenih (1 oseba je upokojena).
Finan no poro ilo (razvidno iz priloge, ki natan neje opredeljuje prihodke in odhodke)
PRIHODKI
559.821 EUR (delež MONM 66,15%)
(sponzorstva in donacije 18,36%, lastna sredstva 12,43%, MzK 3,06%)
-

ODHODKI
SKUPAJ

558.187 EUR
1.634 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki znaša: 1.634 EUR.
3.2. DOLENJSKI MUZEJ
Vsebinsko poro ilo
Dolenjski muzej Novo mesto je ustanovljen leta 1950, katerega poslanstvo je trajno in
nemoteno izvajanje javne službe varovanja, ohranjanja, raziskovanja, prezentiranja,
razstavljanja in populariziranja premi ne kulturne dediš ine s podro ja arheologije,
etnologije, kulturne zgodovine, zgodovine in zgodovine umetnosti.. Je kompleksni pokrajinski
muzej, ki upravlja s petimi stavbami ter dislociranimi enotami Jak evega doma in
Ko evskega roga. Hrani pet stalnih zbirk: arheološko, etnološko, novejšo zgodovino NOB,
Jak evo zapuš ino ter zgodovino Ko evskega roga, od leta 2006 hrani tudi stalno likovno
razstavo in likovno pedagoško zbirko Dolenjskega muzeja.
Zastavljeni plan je v celoti realiziral (oziroma presežen) na podro ju evidentiranja (27% ve
od na rtovanega), digitalizacije, inventarizacije, preu evanja ter konzerviranja.
Realizirali so 8 ob asnih razstav, 3 ob asne na dislocirani enoti in 7 razstav drugih ustanov;
skupaj je bilo 13 otvoritvenih razstav in 1 gostujo a razstava iz Biha a. Pri založniški
dejavnosti je Dolenjski muzej izdal šest razstavnih katalogov (od na rtovanih treh) ter eno
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dvojezi no promocijsko zloženko. Pedagoški program je zajemal 34 delavnic in za 50%
presegel plan, andragoški pa 32delavnic.
V letu 2007 je preseženo število planiranih obiskovalcev nad 20.000.
Najve ji investicijski poseg je v letu 2007 bil na objektu Križatije, ki se je zaklju il v letu 2008
z izklju nim financiranjem MO NM.
Zaposlenih je 22, od tega pla e in prispevke financira MzK za 19 zaposlenih ter za 3
zaposlene v Jak evem domu sredstva zagotavlja MO NM.
Finan no poro ilo (razvidno iz priloge, ki natan neje opredeljuje prihodke in odhodke)

-

PRIHODKI
(MzK 70%, lastna sredstvs 9 %)
ODHODKI
SKUPAJ

843.370 EUR (delež MO NM 21%)
843.338 EUR
32 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 32 EUR.
3.3. KC JANEZA TRDINE
Vsebinsko poro ilo
KC Janeza Trdine je ustanovljen 1995 kot pravni naslednik Doma kulture (ustanovljen leta
1986). Temeljno poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov
ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na podro jih uprizoritvenih,
glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev, hkrati
skrbi za izobraževalne programe in vsebine namenjene otrokom in mladini. V upravljanju ima
tudi stavbo Narodnega doma.
Zavod je v celoti realiziral zastavljeni program, ki zajema sezoni 2006/2007 ter 2007/2008 v
sklopu gledališkega, glasbenega ter otroškega abonmaja. V letu 2007 je bilo 12 ponovitev v
okviru gledališkega abonmaja ter 4 izvenabonmajske predstave. Vzgojno-izobraževalni
program, ki poteka v dopoldanskem asu in je namenjen osnovnim in srednjim šolam je
zajemal 27 predstav za osnovnošolce ter 18 za srednješolce. V avli in mali dvorani je
organiziranih 16 razstav. Gostili so vrsto prireditev drugih organizatorjev (13 predstav
komercialnih gledališ , 6 predstav ljubiteljskih gledališ , revije in tekmovanja pevskih zborov,
plesnih predstav, dobrodelne prireditve, jubilejne koncerte, mednarodna tekmovanja,
prireditve ob praznikih, obletnicah, spominskih dnevih, kongresi, simpoziji, predavanja,
posvetovanja, okrogle mize, podelitve priznanj). Prireditev drugih organizatorjev je bilo okrog
142. V letu 2007 se je pove ala dejavnost Narodnega doma za 84% (255 dogodkov, ki jih je
obiskalo okrog 6.528 obiskovalcev).
Ocena zavoda je, da se je na 245. dogodkih, ki so potekali v KC Janeza Trdine zvrstilo okrog
66.132 obiskovalcev.
Zavod je po parih letih izgube (od leta 2004) posloval pozitivno in pokril še izgubo v višini
3.582 EUR. V letu 2007 se je spopadal s kadrovskimi problemi (odhod dveh zaposlenih:
direktor, gospodar hiše in ra unovodkinja). Sistemiziranih je 8 delovnih mest, zaposlenih pa
je bilo 5.
Finan no poro ilo (razvidno iz priloge, ki natan neje opredeljuje prihodke in odhodke)
PRIHODKI
ODHODKI
SKUPAJ

487.598 EUR (MO NM 49%)
(lastna sredstva 51%)
456.914 EUR
30.684 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 30.684 EUR.
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3.4. KNJIŽNICA MIRANA JARCA
Vsebinsko poro ilo
Knjižnica Mirana Jarca je ustanovljena leta 1946. Njeno poslanstvo je skrbeti za najširše
potrebe izobraževanja, izposoja knjižni nega gradiva in posredovanje informacij. Je osrednja
obmo na knjižnica, ki pokriva 8 ob in poleg MO NM.
Knjižnica je v celoti realizirala in presegla plan za leto 2007. V programskem smislu je
skrbela za teko o in retro obdelavo knjižni nega gradiva, posodobitev knjižni nih zbirk,
informacijsko-komunikacijske tehnologije, spletnih straneh, informacijsko usposabljanje
uporabnikov, izobraževanje na podro ju bralne kulture, organizacijo kulturnih prireditev
(skupaj: 474), delo z uporabniki s posebnimi potrebami (gluhi, slabovidni, slepi, dislektiki…),
delo z Romi, organizacija mednarodnega strokovnega sre anja Knjižnica – igriš e znanja in
zabave ter mednarodno sodelovanje s Knjižnico Ivana Gorana Kova i a iz Karlovca.
Na podro ju investicij se je nadaljevala obnova starega dela knjižnice, nabavil se je drobni
inventar, nova ra unalniška oprema.
Na podro ju kadrovskih zadev, MO NM financira pla e in prispevke za 41 redno zaposlenih v
knjižnici.
Finan no poro ilo (razvidno iz priloge, ki natan neje opredeljuje prihodke in odhodke)
PRIHODKI
ODHODKI
SKUPAJ

1.212.790 EUR (MO NM 75 %)
(MzK 17%, druge ob ine, ostalo 7,56%, 0,44%
sponzorskih sredstev)
1.212.557 EUR
233 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki je 233 EUR.
4. ZDRAVSTVO
Na podro ju zdravstva v naši ob ini delujeta dva javna zavoda, katerih soustanoviteljica je
Mestna ob ina Novo mesto, in sicer Zdravstveni dom Novo mesto in Dolenjske lekarne Novo
mesto. Njuno delovanje urejata Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o lekarniški
dejavnosti ter drugi podzakonski akti. Oba javna zavoda se ve inoma financirata iz javnih
sredstev, ki jih prejemata na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Del
dejavnosti pa izvajata tudi s storitvami za trg.
4.1. DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO
JZ Dolenjske lekarne Novo mesto (v nadaljevanju: lekarna) so ustanovile ob ine Trebnje,
rnomelj, Metlika in Novo mesto. Osnovno poslanstvo lekarne je preskrba prebivalstva z
zdravili na obmo ju Dolenjske in Bele Krajine. Na obmo ju, ki ga pokriva, je ta lekarna edina,
ki opravlja dežurno službo in s tem zagotavlja neprekinjeno oskrbo z zdravili. Poleg
lekarniške dejavnosti se lekarna ukvarja tudi z lastno proizvodnjo zdravil in izdelkov za nego
in varovanje zdravja, oskrba prebivalstva z medicinskimi pripomo ki, z zdravili za uporabo v
veterinarski medicini, s sredstvi za nego in higieno, s sredstvi za varovanje zdravja, z otroško
hrano in dieteti nimi izdelki.
Lekarna je imela v letu 2007 zaposlenih 72 delavcev, od tega nosilcev dejavnosti – magistrov
farmacije 73,6 %.
Lekarna je leto 2007 zaklju ila pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je 347.675€,
kar je 239.811€ boljši rezultat od planiranega. Boljši rezultat od planiranega je predvsem
posledica ve je realizacije števila lekarniških to k, tako za zdravila na recept, kot tudi za
zdravila v prosti prodaji, razlike v ceni to ke za zdravila na recept in višjih popustov, ki
znižujejo nabavno vrednost prodanega blaga.
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4.2. ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Od leta 2006 so soustanoviteljice Zdravstvenega doma Novo mesto, ob MO Novo mesto,
tudi Ob ina Dolenjske Toplice, Ob ina Mirna Pe , Ob ina Šentjernej, Ob ina Škocjan ter
Ob ina Žužemberk (Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto,
Ur.l. RS, št. 120/06). Je 4. najve ji zdravstveni dom v Sloveniji, organiziran v 21 oddelkov, ki
izvaja primarne zdravstvene storitve v 10.-ih objektih. Zaposlenih je 248.
Plan realizacije dela za leto 2007 je v dolo enih programih presežen, pri nekaterih pa ni v
celoti realiziran. Delež prodaje na trgu se je znižal za 7,08%.
Prihodki so nižji od planiranih za 0,9%, odhodki pa za 4,1% višji od planiranih.

CELOTNI PRIHODKI (realizacija 2007)
- CELOTNI ODHODKI (realizacija 2007)

8.974.392 EUR
9.431.912 EUR

SKUPAJ (realizacija 2007)

- 457.520 EUR

Zavod je v letu 2007 posloval negativno. Presežek odhodkov nad prihodki je znašal
457.520 EUR.
Zavod navaja naslednje razloge za nastalo izgubo:
- nerealizirani zdravstveni programi (fizioterapija, internistika, pulmologija, mladinsko
zobozdravstvo),
- preseženi zdravstveni programi (ultrazvok, mamografija, laboratorij, psihologija,
reševalni prevozi),
- preseženo investicijsko vzdrževanje (256.000 EUR),
- veliko število podeljenih koncesij v kadrovskem, prostorskem višku, višku opreme,
prenehanje možnosti prelivanja sredstev iz bolj v manj donosne zdravstvene
programe,
- pove anje stroškov zdravstvenih storitev zaradi vklju evanja zunanjih izvajalcev
(zdravniki v dežurni in urgentni službi),
- pove ani stroški dela (2/3 vseh stroškov).
5. ŠPORT
Agencija za šport Novo mesto je zavod, ki ga je MONM ustanovila leta 1993. Pokriva številne
programe s podro ja predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega športa, športne
rekreacije, pomaga pri izvedbi programa športa v invalidskih organizacijah in pri izvedbi
kakovostnega športa, vzdržuje športne objekte in igriš a ter opravlja druge aktivnosti na
podro ju športne stroke.
Finan no poro ilo (razvidno iz priloge, ki opredeljuje prihodke in odhodke)
PRIHODKI

1.030.600,65 EUR
(MONM 66,87 %,lastni prihodki 27,39 %,
prihodki od obresti vezanih vlog 0,06 %
in ostalo 5,68 %)

ODHODKI
SKUPAJ

1.012.091,74 EUR
18.508,91 EUR
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II.

PREDLOG SKLEPA

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto se seznani s poro ili o poslovanju javnih
zavodov s podro ja družbenih dejavnosti za leto 2007.
Pripravile:
Ton ka NOVAK, višja svetovalka

Mag. Sašo Murti

Joža MIKLI , višja svetovalka

DIREKTOR OB INSKE UPRAVE

Sandra BORŠI , višja svetovalka
Suzana VIRC, višja svetovalka
Mateja JERI
VODJA ODDELKA

PRILOGE:
- povzetki poro il o poslovanju javnih zavodov na podro ju izobraževanja:
osnovnih šol MO NM, GŠ Marjana Kozine, Posvetovalnice za u ence in starše Novo mesto,
Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto in Univerzitetnega in raziskovalnega središ a
Novo mesto;
- povzetki poro il o poslovanju javnih zavodov na podro ju predšolske vzgoje:
Vrtec Ciciban in Pedenjped;
- povzetki poro il o poslovanju javnih zavodov na podro ju kulture:
Dolenjski muzej Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Kulturni center Janeza
Trdine Novo mesto in Anton Podbevšek Teater Novo mesto;
- povzetki poro il o poslovanju javnih zavodov na podro ju zdravstva:
Dolenjske lekarne Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto;
- povzetek poro ila o poslovanju javnega zavoda s podro ja šport:
Agencija za šport Novo mesto.
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AGENCIJA ZA ŠPORT
NOVO MESTO
KETTEJEV DREVORED 2
8000 NOVO MESTO

POSLOVNO PORO ILO ZA LETO 2007

Delovno podro je Agencije za šport je opredeljeno v
1.
2.
3.
4.
5.

Aktu o ustanovitvi
Statutu Agencije za šport
Zakonu o zavodih
Zakonu o športu in njegovih podzakonskih aktih
Nacionalnem programu športa

Agencija za šport Novo mesto je javni zavod, ki ga je leta 1993 ustanovila Ob ina Novo mesto, zaradi zakonskih
sprememb pa je bil zadnji akt o ustanovitvi izdan v novembru 1997 leta, v letu 2004 pa je bil dopolnjen s
sklepom ob inskega Sveta zaradi prevzema smu iš a Rog – rmošnjice .
Iz ustanovitvenega akta sledi, da je Agencija za šport registrirana za :
a) Izvajanje dodatnega programa predšolskega športa
b) Izvajanje dodatnega programa osnovnošolskega športa
c) Izvajanje dodatnega programa srednješolskega športa
d) Izvajanje organiziranega športno rekreativnega programa
e) Pomo i pri izvedbi programa športa v invalidskih organizacijah
f) Pomo pri izvedbi programov kakovostnega športa
g) Vzdrževanju športnih objektov
h) Programa drugih strokovnih nalog po nalogu ustanovitelja….in
i) Delovanje in obratovanje smu iš
j) Plovba po reki Krki

DODATNI PROGRAM PREDŠOLSKEGA ŠPORTA
Dodatni program predšolskega športa zajema izvedbo ustaljenih in akcijskih programov, v letu 2007 pa smo
izvedli:
-

-

akcijo Zlati son ek – to je program športne zna ke za katero izvajamo strokovno pomo ,
nabavljamo in distribuiramo zahtevani material, skupaj z Zavodom za šport Slovenije
organiziramo izobraževanja za izvajalce….
V letu 2007 se je v akcijo vklju ilo 437 otrok iz novomeških vrtcev in vrtcev ob šolah v
Mestni ob ini Novo mesto
plavalnih te ajev predšolskih otrok v bazenu pri osnovni šoli Grm se je udeležilo 365
petletnih otrok

-

smu arskih te ajev v letu 2007 nismo izvajali, niti nismo sodelovali z drugimi izvajalci, ker na edinem
dolenjskem smu iš u na Ga ah ni bilo dovolj snega za izpeljavo le-teh, za zimovanje otrok drugje pa ni bilo
dovolj povpraševanja
z VVO Novo mesto smo sodelovali pri vseh športnih aktivnostih pri katerih so potrebovali, organizacijsko
ali tehni no pomo ( športni dnevi, predstavitev športnih objektov…..)
s postavitvijo drsališ a v novomeškem BTC-ju, smo videli priložnost za izrabo ledene ploskve tudi za te aje
drsanja za najmlajše in smo ob koncu leta izvedli anketo o uporabi drsališ a. Na podlagi velikega števila
prijav smo izdelali program uporabe objekta za dopoldanske termine v mesecih januar in februar
z izvajalci smo sodelovali v akciji Nau imo se rolati.

DODATNI PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA ŠPORTA
-

-

koordinirali smo izvedbo in organizacijo akcije Zlati son ek ( zajema 1., 2. in 3. razred OŠ ) in akcijo
Krpan ( zajema otroke 4. – 6. razreda ), vanjo pa je bilo vklju enih 1236 ( Zlati son ek ) in 1078 ( Krpan)
otrok iz vseh osnovnih šol ob ine Novo mesto
organizirali in izvedli smo obsežen program ob inski tekmovanj v petnajstih športnih
panogah ( vsi podatki za koledarsko leto so zbrani v biltenih Šolski šport 2006 / 2007 in
2007 / 2008, ki bo izšel junija letos ). Bilten 2006/2007 je priloga temu gradivu.
V okviru akcije Nau imo se plavati je bilo preko preverjanj plavanja, 10, 15 in 20-urnih te ajev v delo
vklju enih 848 osnovnošolcev
organizirali in izvedli smo regijska, podro na in nekatera republiška športna tekmovanja
po programu Direktorat za šport Republike Slovenije, ki deluje v okviru Ministrstva za šolstvo in šport, v
sklopu katerih so se novomeški osnovnošolci udeležili 49 tekmovanj, srednješolci pa 21
vodimo regijski center za šolska športna tekmovanja
poskrbeli smo za predstavnike novomeških šol na vseh tekmovanjih nad ob inskim rangom na katerih so
zastopali svojo šolo in ob ino
v sodelovanju z nekaterimi krovnimi državnim organizacijami izvajamo tudi druge akcije
na podro ju rekreativnih dejavnosti mladih in akcije popularizacije športa med osnovnošolci , ter akcije
ozaveš anja v boju proti odvisnostim ( Ministrstvo za šolstvo in šport – akcija Hura, prosti as, Fundacija za
financiranje športnih organizacij – Mokro veselje, Športna unija Slovenije – Veter v laseh s športom proti
drogi…)Ocenjujemo, da se je v letu 2007 navedenih akcij udeležilo preko 1500 osnovnošolcev
v koledarskem letu so novomeški osnovnošolski športniki nastopili na 110 tekmovanjih
na nivojih od ob inskega do državnega prvenstva
vodimo akcijo z ocenjevanje za najboljšo športno šolo v ob ini in najuspešnejšim šolam in njihovim
najboljšim športnikom ob koncu šolskega leta podelimo priznanja in pokale pod pokroviteljstvom Župana
Mestne ob ine Novo mesto

DODATNI PROGRAM SREDNJEŠOLSKEGA ŠPORTA
-

-

organizirali in izvedli smo obsežen program ob inskih tekmovanj v trinajstih športnih
panogah za dijake in dijakinje ( tudi rezultati srednješolski športnih tekmovanj so prikazani v biltenih
Šolski šport 2006/ 07 in 2007/08, ki bo izšel ob koncu letošnjega šolskega leta ). Bilten šolskih športnih
tekmovanj 2006/ 07 je priloga temu poro ilu !
organizirali in izvedli smo regijska, podro na in nekatera republiška šolska športna tekmovanja po
programu Zavoda za šport Slovenije,
vodimo regijski center za srednješolska športna tekmovanja
poskrbeli smo za predstavnike novomeških srednjih šol na vseh tekmovanjih nad ob inskim nivojem na
katerih so zastopali šolo in ob ino
srednješolski športniki so v letu 2005 nastopili na 46 tekmovanjih od nivoja ob inskih do državnih
srednješolskih tekmovanj

PROGRAM ORGANIZIRANE ŠPORTNE REKREACIJE
-

-

organizirali in izvedli smo program Delavskih športnih iger z zaradi objektivnih razlogov ( zelena zima
brez snega… )številom tekmovanj in športnih panog, ki se ga je udeležilo preko 2500 ob anov zaposlenih v
delavnih organizacijah s sedežem v Novem mestu ( sodelovalo je 65 prijavljenih eki( zaradi
možnosti združevanj v ekipah pa so nastopili udeleženci iz 209 delavnih organizacij v Mestni ob ini Novo
mesto )v petnajstih športnih disciplinah.))
Vsi rezultati pa so objavljeni v Biltenu 47. DŠI in rekreacijske lige 2007, ki je tudi priloga temu poro ilu.
organizirali in izvedli smo program malo nogometnih rekreativnih lig v dvokrožnem
jesensko spomladanskem delu in zimsko ligo v dvorani. Za tekmovanja je bilo registrirano preko 800
igralcev
organizirali in izvedli smo program košarkarske rekreativne lige s preko 450 prijavljenimi
igralci
organizirali in izvedli smo program odbojkarske rekreativne lige z okoli 80 sodelujo imi
igralci
v sodelovanju s Kegljaškim društvom Novo mesto je bila izvedena dvokrožna jesensko
spomladanska rekreativna liga v kegljanju s preko 180 udeleženimi keglja i
organizirali in izvedli smo tudi nekaj športno rekreativnih prireditev za mlade z nazivom
Veter v laseh – s športom proti drogi, akcijo Uli na košarka in sodelovali v nizu akcij za ustanovitelja, pri
dejavnosti pa v najve ji možni meri sodelujemo tudi z drugimi izvajalci športno rekreativnih dejavnosti
( Kolesarski klub Krka – Maraton ob Krki, MRTHP Maraton – Dolenjski tekaški pokal, Kolesarsko društvo
Papež Podgorje - Vzpon na Gorjance, Mednarodni košarkarski turnir paraplegikov na vozi kih…..)

POMO PRI IZVEDBI PROGRAMA ŠPORTA V INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH
Invalidske organizacije nas pri izvedbi svojih športno rekreativnih programov pogosto zaprosijo za pomo pri
organizaciji njihove športne dejavnosti in športnih prireditev. V letu 2007 smo najve sodelovali z Društvom
paraplegikov, Varstveno delavnim centrom, Društvom gluhih in naglušnih….
Najodmevnejša akcija sodelovanja z invalidskimi društvi pa je tradicionalni mednarodni turnir paraplegikov v
košarki na vozi kih, kjer od vsega za etka sodelujemo v organizacijskem odboru.

POMO PRI IZVEDBI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
Naloga zavoda kot pomo športnim klubom in društvom, ki izvajajo program kakovostnega športa je, da jim v
najbolj optimalni meri zagotovi pogoje za vadbo in tekmovanja, ki se vršijo na spodaj opisanih objektih. Poleg
tega pa izvajalcem pogosto prisko imo na pomo pri organizaciji ve jih prireditev, prevozih tekmovalcev,
logistiki izvajanja programov,obveš anju in promociji……

VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Agencija za šport vzdržuje športne objekte, ki so last ob ine in so s koncesijo ali pogodbami dani Zavodu v
upravljanje.
Zavod upravlja ob inske objekte : Športno dvorano Marof, Športni park Portoval ( Mestni stadion in kompleks
tenis igriš ter po novem tudi del za nadaljevanje izvedbe UN Potoval že pripravljenih zemljiš ), Športno
rekreativni center Loka in bazen pri osnovni šoli Grm, ter Kegljiš e pri Vodnjaku po pogodbi z lastnikom
( Dolenjskim listom ).
Vzdrževalni del Agencije za šport se pri rednem in izrednem vzdrževanju zaradi starih, dotrajanih in
neposodobljenih objektov sre uje s številnimi problemi, ki pa so zaradi preobremenitev pri uporabi in
premajhnega števila zaposlenih v službi vzdrževanja v asih komaj obvladljivi. Zato smo poleg osnovnega
rednega vzdrževanja primorani » gasiti « izredne situacije, ki so zaradi zgoraj navedenih vzrokov vse bolj
pogoste z najemom delavcev preko študentskih servisov. Sredstva namenjena amortizaciji ne zadoš ajo za
pokritje intervencijskih posegov.
V letu 2007 smo iz sredstev amortizacij in investicijskega vzdrževanja :

-

nabavili nahrbtno kosilnico
nabavili štiri rotacijske kosilnice
zamenjali športna orodja in naprave v Športni dvorani Marof, na tenis igriš ih in kegljiš u
izvedli smo sanacijo nogometnega igriš a z umetno travo
nabavili rekvizite za fitnes
nabava hišic za ekipe nogometašev in delegata na tekmah nogometne lige
izvedli smo vzdrževalna dela v aneksih Športne dvorane Marof

Ve ja investicijsko vzdrževalna dela, ki so bila opravljena v letu 2007 so :
Kompletna obnova elektri ne napeljave in razsvetljave s sistemom vodenja v veliki dvorani ŠD Marof
Kompletna prenova sanitarno garderobnih delov nogometnega dela upravne stavbe mestnega Stadiona
Portoval in prenova fasade celotnega objekta.

VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠ V MESTNI OB INI NOVO MESTO
Po pogodbi med Mestno ob ino Novo mesto in Agencijo za šport javni zavod vodi vse aktivnosti za
ustanovitelja v zvezi z urejanjem, nadzorom in izgradnjo novih otroških igriš . Agencija za šport izvaja nadzor,
urejanje in vzdrževanje na 24 otroških igriš ih v glavnem v mestnih krajevnih skupnostih ob ine, izvaja pa tudi
povezavo pri manjših obnovah objektov in rekvizitov, ter postavitev novih igriš .
V letu 2007 so bila izvedena sanacijska dela oziroma nabavljeni rekviziti v Podgradu, na Smre nikovi ulici, na
Potovem vrhu, na igriš u za Sparom v Bršljinu, na Uršnih selih, v Portovalu, v Koroški vasi in na Seidlovi ulici,
postavljeno pa je bilo novo igriš e pri osnovni šoli Drska.

IZVEDBA ŠPORTNIH DEJAVNOSTI PO NARO ILU
Agencija za šport je kot subjekt, ki upravlja z dobršnjim delom športne infrastrukture v Novem mestu in ima tudi
dober strokovno organizacijski potencial za organizacijo in pripravo športnih prireditev za druge uporabnike
zanimiv partner.
Tako smo v letu 2007 izvedli kar nekaj prireditev za naro nike.
Organizirali in izvedli smo Igre treh dežel za Olimpijski komite Slovenije, Športne igra Pošte Slovenije, športne
igre Elektra Slovenije in športne igre Veteranov vojne za Slovenijo.

DRUGE AKTIVNOSTI ZAVODA NA PODRO JU ŠPORTNE STROKE
-

-

posodobili smo svojo spletno stran in jo za eli uporabljati v ve ini komunikacij skupaj z
elektronsko pošto
izvajali zahtevane strokovne naloge za ustanovitelja ( sodelovanje pri prijavah na razpise,
stokovno sodelovanje pri nastajanju projekta UN Portoval, pomo pri izvedbi ob inske investicije na
tenis igriš ih ( kegljiš e in sanitarno garderobni del za tenis in kegljiš e ) pomo pri pripravi izhodiš za
letne prora une za podro je športa …)
sodelovali smo v programih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
sodelovali smo z Olimpijskim komitejem Slovenije
sodelovali smo z Zavodom za šport Slovenije
sodelovali smo s Športno unijo Slovenije
sodelovali smo pri izvedbi programov športa v vtrcih, šolah,klubih in društvih, delovnih organizacijah,
invalidskih organizacijah in drugih

FINAN NO PORO ILO

V letu 2007 je Agencija za šport Novo mesto ustvarila 1.030.600,65 E prihodkov in sicer
282.251,72 E iz lastnih prihodkov, ki zajemajo prihodke od najemnin klubov in društev, najemnin šol po
pogodbi z Ministrstvom za šolstvo in šport ( športna vzgoja Ekonomske šole in Srednje šole za gostinstvo in
turizem v sklopu centra biotehnike in turizma ), komercialni storitev ( izvedb storitev po naro ilu ), najemnine
gostinskega lokala, ekonomsko propagandnih storitev, sofinanciranjem regijskega centra osnovnošolskih in
srednješolskih tekmovanj s strani vanj vklju enih ob in, najema kegljiš a, bazena in tenis igriš ..
689.183,30 E - prihodki iz prora una Mestne ob ine Novo mesto, ki zajemajo prihodke za pla e zaposlenih,
dejavnost obšolskega športa osnovnih in srednjih šol, dodatno dejavnost predšolskega športa, materialne
stroške,ve je prireditve, programa izvedbe športno rekreativnih programov, amortizacije, izobraževanja in
plavalnih te ajev predšolskih otrok, ter za izgradnjo obnovo in vzdrževanje športnih in otroških igriš v mestu in
primestnih krajevnih skupnostih, za pogodbena nadomestila delavcev javnih del…
596,62 E je bilo prihodkov od obresti vezanih vlog
58.569,01 E pa je bilo drugih prihodkov od prijav v za tekmovanja, refundacije staršev za te aje, sredstvi
pridobljenih na razpisih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Zavoda za šport in Fundacije za financiranje
športnih organizacij, ter prihodki za mentorstvo v javna dela vklju enim delavcem

Odhodkov je bilo za 1.012.091,74 evrov in sicer:
-

338.566,75 evrov za osnovno dejavnost, ki zajema izpeljavo programov predšolskega športa
dodatnega programa osnovnošolskega in srednješolskega športa, programa športne rekreacije in ve jih
prireditev ( Športnik leta, zaklju na prireditev DŠI…), vzdrževanja in obnove otroških igriš , najemnin,
izobraževanja, zavarovanj…

-

145.934,75 evrov za odhodke iz poslovanja, ki zajemajo splošne materialne stroške, elektri no energijo,
kurilno olje,gorivo , asopise in drugo literaturo…

-

143.503,19 evrov za amortizacijo in investicijsko vzdrževanje

-

378.489,60 evrov za stroške dela, ki zajemajo pla e,prevoz, prehrano, regres, jubilejne
nagrade ter prispevke in davke od pla za 17 redno zaposlenih in enega do štirih delavcev
iz programa javnih del in pogodbe o delu

-

5.397,45 evrov so znašali drugi materialni stroški in izredni odhodki

-

18.508,91 evrov je znašal ostanek prihodkov nad odhodki

Iz pregleda prihodkov in odhodkov ugotovimo, da so le ti rasli nesorazmerno s preteklimi leti, saj je dodan
obseg poslovanja zavoda v prihodkoih in odhodkih na postavkah amortizacija in investicijsko vzdrževanje,

novih delavnih zadolžitev na podro ju gradnje, posodabljanja in vzdrževanja otroških in športnih igriš v
mestnih in primestnih krajevnih skupnostih. Opozoriti je potreben nad zelo visok rezultat lastne dejavnosti, ki je
posledica opravljenih storitev za naro nike. V notranji razporeditvi prihodkov in odhodkov pa ugotovimo veliko
odstopanje rasti cen materialnih stroškov, ki so neproporcionalni v primerjavi z ostalimi odhodki.

DIREKTOR:
Rafko Križman, prof.
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JAVNI ZAVOD:
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki
B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks (rel/plan)

10.210.034
9.879.002
9.218.963
660.039
210.401
120.631

9.057.423
9.008.167
8.405.521
602.646
21.659
27.597

8.974.392
8.931.082
8.317.917
613.165
23.776
19.534

99,1
99,1
99,0
101,7
109,8
70,8

9.820.574
2.448.997
6.864.455
370.848
136.274
389.460

9.057.423
2.360.680
6.252.909
369.698
74.136
0

9.431.912
2.663.735
6.258.921
388.925
120.331
0
457.520

104,1
112,8
100,1
105,2
162,3
0,0

2. BILANCA STANJA
(podatki so v tiso SIT)
Realizacija 2006

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks (07/06)

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve
*kratkoro ne finan ne naložbe

5.099.676
3.503.451
1.559.544
1.257.568
301.976
0

4.869.803
3.728.325
1.104.678
774.900
329.778
0

95,5
106,4
70,8
61,6
109,2

B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne rezervacije
*obveznosti za neop. dolg. sredstva
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

5.099.676
1.053.657
4.046.019
0
0
3.326.950
248.720
0

4.869.803
838.824
4.030.979
0
0
3.586.834
0
33.083

95,5
79,6
99,6
107,8
0,0

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v tiso SIT)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij

418.561
4.901
69.460
327.492
16.708
418.561
0
47.713

Plan 2007

Realizacija 2007

464.428
6.303
100.712
349.150
8.263
464.428
0
75.503

Indeks (07/06)

111,0
128,6
145,0
106,6
49,5
111,0
158,2

PREDSTAVITEV IN KRATEK POVZETEK LETNEGA PORO ILA ZA
LETO 2007
(gradivo za ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto)

I.

Predstavitev Dolenjskih lekarn Novo mesto

Ime pravne osebe:
Sedež:
Telefon:
Telefaks:
E- pošta:
Podra un pri UJP:
Mati na številka:
Dav na številka:
Zastopnik:
Dejavnost:

DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO, p.o.
Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
07/393 2 900
07/393 2 925
tajnistvo@dolenjske-lekarne.si
01285-6030275522
5198984
32984375
Zofija Vitkovi , mag. farm., spec., direktorica
52.310 Dejavnost lekarn
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Zapisala: Meta Štupar, univ. dipl. ekon.
Novo mesto, dne 19. 05. 2008
Direktorica
Zofija Vitkovi , mag. farm., spec.
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JAVNI ZAVOD:
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki
prevrednotevalni poslovni prihodki
B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

17.933.466
17.888.407
16.288.883
1.599.524
138
5.028
39.893
17.742.459
15.562.239
1.958.400
97.859
123.961
191.007

Plan 2007

Realizacija 2007

18.510.356
18.507.346
16.683.486
1.823.860
110
0
2.900
18.402.492
16.240.580
1.970.358
91.097
100.457
107.864

18.096.145
18.069.288
16.098.192
1.971.096
849
22.889
3.119
17.748.470
15.531.949
1.957.663
104.644
154.214
347.675

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks (rel/plan)

97,8
97,6
96,5
108,1
771,8
107,6
96,4
95,6
99,4
114,9
153,5
322,3

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve do kupcev
*kratkoro ne finan ne naložbe
*druge kratkoro ne terjatve in A R
*zaloge
B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*obveznosti za dolgoro ne finan ne naložbe
*dolgoro ne rezervacije
*obveznosti za neop. dolg. sredstva in opred. OS
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

3.641.496
2.234.052
1.407.444
44.550
588.391
2.429
21.182
750.892
3.641.496
1.193.991
2.447.505
3.998
1.853
2.250.647
191.007

4.286.617
2.163.300
2.123.317
25.839
1.290.909
1.840
12.992
791.737
4.286.617
1.548.369
2.738.248
2.339
1.427
2.386.807
347.675

Indeks (07/06)

117,7
96,8
150,9
58,0
219,4
75,8
61,3
105,4
117,7
129,7
111,9
58,5
77,0
106,0
182,0

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij

139.668
9.456
75.605
51.369
3.238
97.859
41.809
0

Plan 2007

141.167

91.097
53.070
0

Realizacija 2007

141.286
11.917
79.127
47.971
2.271
104.644
36.642
0

Indeks (rel/plan)

100,1

114,9
69,0

OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN
Ko evarjeva ulica 40
8000 NOVO MESTO
PORO ILO O POSLOVANJU OŠ BRŠLJIN ZA LETO 2007
Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin Novo mesto je
Mestna ob ina Novo mesto.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Ob inski svet mestne ob ine Novo mesto.
RA UNOVODSKO PORO ILO
Letno poro ilo za leto 2007 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov.
Poslovno leto je trajalo 12 mesecev.
Na dan 31.12.2007 je bilo v zavodu zaposlenih 96 oseb.
Analiza prihodkov:
Celotni prihodki, doseženi v letu 2007, so znašali 2.420.908 EUR in so bili za 5,16 % višji od
doseženih v letu 2006. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.
Osnovna šola Bršljin Novo mesto kot javni zavod oblikuje prihodke iz naslednjih virov:
1. Iz prora una Ministrstva za šolstvo in šport za pla e zaposlenih, pogodbe o delu, za regres za
letni dopust in jubilejne nagrade ter sredstva za sindikalnega zaupnika, prevoz delavcev na delo in
regresirano prehrano zaposlenih, materialne stroške, nabavo u il in izobraževanje,
subvencionirano prehrano u encev, sredstva za Rome, ekskurzije, šolo v naravi, zdravniške
preglede . Ta sredstva so predstavljala kar 83,67 % vseh prihodkov leta 2007.
2. Iz prora una Mestne ob ine Novo mesto smo prejeli 5,47 % vseh prihodkov. S temi sredstvi
smo pokrivali del materialnih stroškov in stroškov za kombi. Za projektno delo, raziskovalne
naloge, tekmovanja u encev, tuj jezik v 3. razredu, kosila ter sofinanciranje kulturnih dni smo
prejeli 10.194 EUR. Za izvajanje fizi nega varovanja šole smo iz ob inskega prora una prejeli
9.850 EUR. Mestna ob ina tudi financira pla o, prehrano in prevoz ter KDPZ dveh vzgojiteljic –
dveh strokovnih delavk v 1. razredu 9-letne OŠ, zaposlenih na OŠ Bršljin. Iz tega naslova smo iz
prora una ob ine prejeli 44.635 EUR, sicer pa smo za materialne stroške, projektno delo,
sofinanciranje kulturnih dni, varovanje … prejeli 7,68 % ve sredstev kot v letu 2006. Dotacije od
Mestne ob ine so bile nakazovane s precejšnjo zamudo.
3. Kot tretji pomemben vir so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki predstavljajo 9,51 %
vseh prihodkov. Ti prihodki zajemajo prihodke od u encev za šolske malice in kosila, za u beniški
sklad, šolo v naravi, papir, jutranje varstvo. Nekaj prihodkov smo dosegli od najemnin za
telovadnico, kombi in u ilnice ter od pla ila prehrane zaposlenih in zunanjih ter za po itniško
dejavnost.
4. Zadnji vir je 1,35 % ostalih prihodkov, kot so:
prihodki od Zavoda za zaposlovanje (povra ilo pla e in stroškov udeležencev javnih del), obresti,
ki smo jih prejeli za sredstva na našem podra unu, prejeti bonus zavarovalnice Triglav, odškodnine
iz naslova zavarovanj sredstev.
Analiza odhodkov:
Celotni odhodki znašajo 2.416.969 EUR in so za 5,15 % ve ji od leta 2006. Od tega znašajo
stroški blaga, materiala in storitev 82.184 tiso tolarjev. Materialni stroški predstavljajo material za
kuhinjo, material za iš enje in vzdrževanje, pisarniški material in material za pouk, materialne
stroške tekmovanj in u beniškega sklada, porabljene stroške vode, elektri ne energije, plina,
kuriva za ogrevanje ter asopise, revije in strokovno literaturo, stroški storitev pa zajemajo poštne
in telefonske storitve, teko e vzdrževanje osnovnih sredstev, ban ne stroške, pogodbe o delu,
kotizacije, komunalne in dimnikarske storitve, … Stroški dela znašajo 347.177 EUR in so v
primerjavi s preteklim letom višji za 1,23 %. Za nakup u il in knjig smo porabili 66.759 EUR ,
ostalih drugih stroškov, kot so lanarine, humanitarni prispevki, upravne takse, letno povra ilo cest,
obresti, prispevka za VZI je bilo za 10.167 EUR. V vseh zgoraj omenjenih postavkah so delno
zajeti tudi odhodki za po itniško dejavnost.
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Poslovni izid:
Razlika med prihodki in odhodki se izkazuje kot presežek prihodkov nad odhodki v letu 2007 v
višini 3.939 EUR.
POSLOVNO PORO ILO
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Obvezni
program je obsegal pouk, dneve dejavnosti in ure oddel nih skupnosti. Pouk je potekal v skladu s
predmetnikom in u nimi na rti. Pri vseh predmetih je bila dosežena ve kot 95 % realizacija u nih
ur. Bogata je bila naša ponudba razširjenega programa, ki obsega dodatni in dopolnilni pouk,
dodatno pomo otrokom s posebnimi potrebami, interesne dejavnosti, ekskurzije, šolo v naravi,
fakultativni pouk angleškega jezika, razni te aji in podaljšano bivanje (šest oddelkov). Ker imamo
veliko število voza ev, je bilo zanje organizirano varstvo pred in po pouku. Realizirani so bili
plavalni te aj, kolesarski te aj, smu arski te aj in te aj vožnje koles z motorjem. Fakultativni pouk
angleškega jezika je potekal v tretjem razredu osemletke. Vklju eni so bili vsi u enci, pouk je
financirala Mestna ob ina Novo mesto. Šola ima izdelan na rt ekskurzij, tako da v devetih letih
u enci spoznajo vse dele naše države. Obiski se širijo v koncentri nih krogih od najbližjih krajev do
najbolj oddaljenih. U encem šole je bil ponuden pester izbor interesnih dejavnosti s kulturnoumetniškega, gospodarsko-tehniškega, zdravstvenega in športnega podro ja. V dogovoru s starši
smo izvedli štiri šole v naravi.
V šolskem letu 2007/08 je bilo v osnovno šolo vpisanih 596 u encev, ki so bili vklju eni v 30
oddelkov.
U enci so se pomerili na 13 tekmovanjih iz znanja in dosegli 252 bronastih priznanj, 40 srebrnih
priznanj in 7 zlatih priznanj.
Dosežki na nivoju regije, države:
tekmovanje iz logike – 1 x srebrno priznanje
tekmovanje iz geografije – ekipno bronasto priznanje
tekmovanje iz biologije – 1 x srebrno priznanje
tekmovanje iz kemije – 3 x srebrno priznanje
tekmovanje iz zgodovine – 2 x srebrno priznanje
raziskovalna naloga iz zgodovine – 11 x srebrno priznanje
tekmovanje iz angleš ine – 3 x srebrno priznanje
Vesela šola – 11 x srebrno, 3 x zlato priznanje
Cankarjevo priznanje – 1 x srebrno
fizika: Stefanovo priznanje – 4 x srebrno, 1 x zlato priznanje
matematika: Vegovo priznanje – 2 x srebrno
Kaj veš o prometu – 2. mesto ekipno v regiji
Digitalna fotografija – 1. mesto na državnem tekmovanju
Izdelki iz lesa – 2. mesto na državnem tekmovanju
Fischer tehnik – 2. in 3. mesto na državnem tekmovanju
Naj genialec – 3 x zlato priznanje
National geografic junior – 1 x zlato priznanje
U enci so pod mentorstvom u iteljev sodelovali na razli nih likovnih in literarnih nate ajih, na
tekmovanjih za slovensko, angleško in nemško bralno zna ko, na tekmovanju za iste zobe, v
nate aju Evropa v šoli. Otroški in mladinski pevski zbor sta se udeležila ob inske revije pevskih
zborov. V okviru ekošole smo letos deseti prejeli ekozastavo.
Nekaterim u encem je bilo potrebno organizirati še dodatno pomo , da bi zapolnili vrzeli v znanju,
ki nastajajo predvsem zaradi slabega razumevanja slovenskega jezika, zaradi sociokulturnih
razmer in zaradi pogostega negativnega odnosa do izobraževanja. Tovrstno individualno in
skupinsko pomo smo izvajali po sklepu ministrstva. Med otroke s posebnimi potrebami spadajo
tudi nadarjeni. Tudi ti potrebujejo zunanje vzpodbude, da lahko razvijejo svoje talente. Ustanovljen
je bil »Klub za nadarjene in tiste, ki želijo ve «. Vanj se vklju ujejo u enci, ki so bili evidentirani in
identificirani kot nadarjeni, pa tudi tisti, ki si na dolo enem podro ju želijo pridobiti ve znanja
oziroma razviti svoje sposobnosti.
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Za razvijanje razli nih interesov je šola ponudila u encem številne interesne dejavnosti. Te
dejavnosti so obogatile šolsko življenje in omogo ile u encem, da se razvijejo na tistih podro jih, ki
so jim blizu. Potekale so v popoldanskem asu. Z ve kot 60 urami tedensko smo presegli
normativ. Vodili so jih u itelji in zunanji sodelavci.
Tudi pri šoli v naravi smo se v dogovoru s starši odlo ili za nadstandard. Tako smo izvedli štiri šole
v naravi, in sicer 5-dnevno zimsko šolo v naravi za u ence 5. razreda na Kopah, petošolci
devetletke so v Ptuju spoznavali zgodovinske znamenitosti kraja in okolice, 2-dnevno bivanje v
CŠOD Lipa v rmošnjicah za u ence 2. razreda in 5-dnevno poletno šolo v naravi za u ence 7.
razreda v Savudriji. U enci so imeli tokrat nekaj ve težav pri pridobivanju svoje plavalne
sposobnosti zaradi slabega vremena. Spoznavali so biotop morje in poglabljali socializacijske
procese.
Knjižnica ima na naši šoli pomembno vlogo in jo štejemo za osrednje mesto vzgojno-izobraževalne
dejavnosti. Številni projekti, razstave in sre anja v njej so popestrili in bogatili šolsko življenje. Da
pa je knjižnica lahko razvijala najrazli nejše oblike delovanja, so bila potrebna precejšnja finan na
sredstva. Knjižnica razpolaga tudi z u beniškim skladom.
OŠ Bršljin si prizadeva zagotavljati zaposlenim in u encem im boljše pogoje za delo in u enje.
Stavba postaja stara, zato je potreb po investicijskem vlaganju vse ve . V teku so prizadevanja za
dograditev nekaj u ilnic, kajti prostorska stiska ne omogo a ve šolanja vsem u encem našega
okoliša na OŠ Bršljin. Iz tega vzroka tudi ni bilo posebnih investicijskih vlaganj, smo pa prepleskali
prostore na razredni stopnji in telovadnico. Glede na uspešno poslovanje smo v letu 2007 nabavili
toliko opreme, u il in u nih pripomo kov, kot že dolgo ne. Pridobili smo opremo za tri u ilnice, stole
za avlo, nove ra unalnike za ra unalnico, projektorje, TV sprejemnike, nekaj DVD-jev, brusilnike,
žage, športno opremo, opremo za pisarne, univerzalni stroj za kuhinjo itd. Pri nabavah smo
upoštevali potrebe in pa seveda dejansko razpoložljiva sredstva.
Glede na uspešno zaklju eno poslovno leto 2007 ugotavljamo, da smo z zaupanimi finan nimi
sredstvi dobro poslovali. Dolo ena sredstva smo prihranili z lastnim delom (beljenje), nekaj pa smo
jih pridobili z najemninami in drugimi dejavnostmi. Vse to smo koristno uporabili za nabavo nove
opreme in u il. Sredstva smo porabili za namen, za katerega so bila pridobljena, kar še posebej
velja za namenska sredstva, kot npr.: šola v naravi, subvencionirana prehrana u encev, sredstva
za ekskurzije ipd. Nabavljali smo v skladu z dolo ili Zakona o javnih naro ilih. Zavod pridobiva
sredstva za opravljanje javne službe iz državnega prora una in iz prora una Mestne ob ine Novo
mesto, iz prispevkov staršev ter iz pla il storitev. Glede na porast stroškov v zvezi z materialnimi in
tudi ostalimi stroški ugotavljamo, da so merila, ki dolo ajo višino financiranja dejavnosti šole,
neustrezna, saj višina dotacij ne sledi pove anju stroškov v celoti. Zaskrbljujo e se nam zdi tudi
dejstvo, da nam ustanovitelj že vrsto let ne zagotavlja sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije.
Zaradi tega niso zagotovljena sredstva za nove nabave in izboljšave, ki pa jih razvoj na vseh
podro jih delovanja šole še kako potrebuje.
Problemati no se nam zdi tudi to, da nakazila niso redna, to pomeni, da prihajajo z zamudo, kar
nam onemogo a normalno poslovanje. Zaposlenim in pa tudi lanom sveta šole vsako leto
predložimo realizacijo prihodkov in odhodkov, torej prikaz pridobitve in porabe finan nih sredstev.
Svet šole sprejme in s podpisom potrdi zaklju ni ra un in poro ilo o porabi finan nih sredstev za
vsako poslovno leto v zakonitem roku.
Mnenja smo, da tako na strokovnem kot tudi na finan nem podro ju poslujemo v skladu z doktrino
vzgoje in izobraževanja otrok. Razporejanje sredstev za izobraževanje u iteljev, vlaganja v
modernizacijo pouka, knjižnico, ra unalniško opremo, pomenijo izboljšan vzgojno-izobraževalni
proces. Trudimo se pridobiti dodatne finan na sredstva (najem telovadnice), ki jih vlagamo v
sredstva za izvajanje osnovne dejavnosti ter nakup opreme, s tem pa bogatimo višino osnovnih
sredstev.
Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bomo z ustrezno kadrovsko zasedbo, v ustreznih prostorih
in z rednim dotokom sredstev zagotovili kakovostno izvajanje obveznega in razširjenega programa.

Ra unovodkinja:
Alenka Rajšel

Ravnateljica:
Martina Picek
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JAVNI ZAVOD: OŠ BRŠLJIN
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki

2.302.225
2.297.686
2.073.404
224.282
1.415
3.124

2.420.908
2.412.825
2.182.454
230.371
2.611
5.472

105,2
105,0
105,3
102,7
184,5
175,2

B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

2.298.538
343.290
1.918.683
30.975
5.590
3.687

2.416.969
347.502
1.992.867
66.759
9.841
3.939

105,2
101,2
103,9
215,5
176,0
106,8

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve
*kratkoro ne finan ne naložbe

2.414.109
2.094.170
319.939
39.543
186.537
90.629

2.383.517
2.022.624
360.893
44.427
215.505
92.287

98,7
96,6
112,8
112,4
115,5
101,8

B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne rezervacije
*obveznosti za neop. dolg. sredstva
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

2.414.109
246.297
2.167.812
0
723
2.096.741
0
0

2.383.517
301.279
2.082.238
0
0
2.025.737
0
0

98,7
122,3
96,1
0,0
96,6

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij

139.124
467
94.677
16.624
27.356
3.619
106.455
1.694

Realizacija 2007

172.123
599
95.397
10.657
65.470
1.290
104.977
386

Indeks 2007/2006

123,7
128,3
100,8
64,1
239,3
35,6
98,6
22,8

OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE
Velike Brusnice 101
8321 BRUSNICE
POVZETEK PORO ILA O POSLOVANJU OŠ BRUSNICE ZA LETO 2007
Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE je
MESTNA OB INA NOVO MESTO, s sedežem Seidlova cesta 1, 8000 NOVO MESTO.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto.
Sedež zavoda: OŠ BRUSNICE Velike Brusnice 101 8321 BRUSNICE
Identifikacijska številka: SI49987836
Mati na številka: 5086361000
Številka prora unskega uporabnika: 67253
Številka podra una pri UJP NM: 01285-6030672543
Ravnatelj: Anton Dragan
DEJAVNOST ZAVODA IN GLAVNI CILJI ZAVODA
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Brusnice (Uradni list RS, št. 48/96,
76/98, 33/97).
Zavod opravlja osnovnošolsko izobraževanje za šolski okoliš, ki ga je dolo ila MO Novo mesto.
Iz istega okoliša obiskujejo otroci tudi vzgojno varstveno ustanovo pri OŠ Brusnice. Šolski okoliš
v OŠ Brusnice je zarisan v kartografskem prikazu, ki ga vodi Geodetska uprava in je priloga
ustanovitvenega akta šole.
Cilji so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v Sloveniji, v Letnem delovnem na rtu naše šole
in vrtca pri šoli. Cilje imamo razdeljene v kratkoro ne in dolgoro ne cilje.
Najpomembnejši dolgoro ni cilj je uvajanje koncepta devetletke, zdrava prehrana, skrb za
ekologijo v našem okolju, vzgojno delovanje, povezovanje z ožjim in širšim okoljem.
OŠ BRUSNICE ima dolgoro no zastavljene naslednje cilje:
a) s stališ a izobraževanja:
- Spreminjati, izboljševati sodelovanje med starši in šolo;
- Spreminjati odnose med u itelji in u enci;
- Težiti k izboljšanju kvalitete znanja;
- Posodobiti in kvalitetno dvigniti nivo pouka;
- Modernizirati u no tehnologijo in uvajati ra unalništvo;
- Razširjenje dejavnosti na podro ju tujih jezikov, ra unalništva in športa (ponuditi to dejavnost
tudi ob anom)
- Pri pouku uvajati eksperiment kot metodo dela (predvsem pri naravoslovju)
- Skrbeti za ekologijo v našem okolju (Eko šola – kot na in življenja)
- Uvajanje na el devetletke v vseh razredih osnovne šole
- Skrbeti za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih šole
- Sodelovanje na mednarodnem podro ju (projekti –Commenius)

b) s tehni nega stališ a:
- Nabava igral za vrtec
- Nabava vseh potrebnih u il, ki jih zahtevajo posamezni predmetniki za 9-letno šolopredvsem za naravoslovje
- Postopna zamenjava stropnih lu i v u ilnicah;
- Zamenjava nekaterih dotrajanih vrat
- Zamenjava toplotnih teles po vsej šoli zaradi dotrajanosti (radiatorji)
- Dograditev predprostora pred garderobo
- Povezati šolo in vrtec s hodnikom
Kratkoro ni cilji, ki jih opredelimo vsako leto posebej pa so predvsem posodabljanje u ne
tehnologije in prenovo šolskih prostorov.
Letno na rtujemo cilje, kadre in organizacijo dela v letnem delovnem na rtu za posamezno
šolsko leto, ki ga ustanovitelju tudi posredujemo.
Poleg osnovnih ciljev, ki so opredeljeni že v sami zakonodaji oz. predpisih, ki nas zavezujejo,
ima šola še naslednje plane:
-

im bolje realizirati obvezni in širši program,
u ence motivirati in jih usmerjati v širša podro ja znanja in informacij, saj jim bodo v življenju
koristila
naša šola je primestna, zato do sedaj ni bilo kakšnih ve jih težav, odstopanj in disciplinskih
ukrepov, zato se moramo v prihodnje prizadevati, da bi ohranili tako vzgojene otroke. Hkrati
pa se zavedamo, da je naša naloga, da jih opozorimo pred morebitnimi zunanjimi dejavniki,
ki bi negativno vplivali tako na njihovo obnašanje kot na sam razvoj otroka. Vemo, da je v
svetu edalje ve nasilja nad otroci, zato je naša naloga toliko bolj odgovorna. V ta namen
pripravljamo skupaj z otroki in starši vzgojni na rt šole.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
V letu 2007 je bilo poslovanje naše šole uspešno. Na in financiranja je bil enak kot v preteklem
letu.
Glavni viri financiranja:
– Ministrstvo za šolstvo in šport: pla e, materialni stroški
- Ob ina Novo mesto: vzdrževanje stavb in del materialnih stroškov
- Ob ina NM financira tudi vzgojno varstvene storitve: pla e in osebni prejemki zaposlenih in
materialne stroške vrtca
Realizacija finan nih obveznosti tako Ministrstva kot ob ine so bile sprotne. Tudi starši so svoje
obveznosti do šole pla evali redno in šola nima terjatev do njih.
Med letom oddajamo tudi telovadnico v uporabo zunanjim odjemalcem za kar pa izstavljamo
mese no ra une.
V letu 2007 smo izvedli:
- prenovo garderobe in WC-jev pri telovadnici v celoti: 2.933 EUR
- prenovo u ilnice za predmet Biologija – Kemija: 1.925 EUR
- uredili smo prostor za istilke: 260 EUR
- sanacija toplovodnih cevi: 498 EUR
- popravilo elektroinstalacije v u ilnici Fizike: 489 EUR

POJASNILA K BILANCI STANJA
SREDSTVA
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoro nih sredstev (ra unalniški programi) se je v letu
2007 pove ala za 696 EUR. Nabavna vrednost aktivnih ra unalniških programov je 2.261 EUR,
popravki vrednosti znašajo 1.363 EUR.
Nabavna vrednost nepremi nin se v letu 2007 ni spremenila. Nabavna vrednost nepremi nin –
zgradb znaša 726.289 EUR, nabavna vrednost zemljiš a pa 88.844 EUR.
Popravki vrednosti nepremi nin v letu 2007 so se spremenili za obra unano amortizacijo.
Amortizacijo smo obra unali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti
zgradb znaša 496.928 EUR.
Sedanja vrednost zgradb in zemljiš a znaša 318.206 EUR. Zgradba OŠ Brusnice nima ve
sedanje vrednosti.
Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2007 pove ala za nabave v
znesku 23.778 EUR, od tega opredmetena osnovna sredstva in oprema za 6.4978 EUR in
drobni inventar za 17.281 EUR. Med drugim smo nabavili pet novih ra unalnikov, 2 fotoaparata,
projekcijsko platno, ozvo enje, 2 tiskalnika, pralni stroj za vrtec, 3 TV, 4 DVD predvajalnike, 1
VCR, 2 prenosni klima napravi, ... (Ministrstvo za šolstvo in šport Ljubljana je financiralo nabavo
OS in DI v višini 2.294 EUR; s strani Mestne ob ine Novo mesto pa smo smo prejeli 5.980 EUR,
razliko pa smo pokrili iz lastnih sredstev ( nakup ozvo enja smo sofinancirali iz sredstev zbranih
pri zbiranju odpadnega papirja).
Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je drobni inventar v višini 3.466 EUR dotrajan in
uni en, zato jih je predlagala za odpis.
V blagajni imamo sredstva v skladu z dolo enim maksimumom (Pravilnik o pla evanju z
gotovino in blagajniškem maksimumu, Uradni list RS, št. 85/2002, 103/2002.
Na dan 31.12.2007 smo imeli v blagajni 2 EUR gotovine, na podra unu pri UJP pa 30.073 EUR.
Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Hypo banki Alpe Adria v višini 61.584 EUR.
Na podskupini kratkoro ne terjatve izkazujemo za 1.320 EUR nepla anih terjatev, od tega za
prehrano u encev 110 EUR, za prehrano zaposlenih 655 EUR in rekreacijo v šolski telovadnici v
višini 555 EUR. Navedene terjatve niso dvomljive in bodo poravnane v dolo enem roku.
Na kontu 1300 imamo dane predujme v višini 120 EUR.
Na podskupinah 140, 141 in 142 je stanje terjatev do Ministrstva za šolstvo in šport in Mestne
ob ine Novo mesto v višini 77.434 EUR za sredstva pla in materialnih stroškov za mesec
december 2007.
V skupini kontov 16 nimamo odprtih terjatev za obresti od vezave prostih sredstev.
V skupini kontov 17 so terjatve za nadomestilo bolniške nad 30 dni do ZZZS v višini 2.240 EUR,
terjatve za vstopni DDV obra un v mesecu januar 2007 v višini 22 EUR.
Pod aktivnimi asovnimi razmejitvami ni odprtih postavk.
Zalog materiala v kuhinji, plina za ogrevanje vrtca in kurilnega olja nimamo, ker nabavljamo za
sprotno porabo.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Na podskupini kontov 220 imamo za 27.072 EUR nepla anih obveznosti, ki pa niso sporne,saj
še niso zapadle v pla ilo.
V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo odprte obveznosti za neto pla e, neto nadomestila v
breme zavoda in nadomestila v breme ZZZS, odtegljaje iz pla , prispevke in davke od pla za
mesec december 2007 (izpla ilo 5.1.2008) v višini 65.291 EUR in obveznost za pla ilo DDV za
mesec 10-12/07 v višini 517 EUR.
V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti do u encev iz neporabljenih namenskih
sredstev, ki jih nakažeta Ministrstvo za šolstvo in šport in Mestna ob ina. To so sredstva za
regresirano prehrano u encev, šolo v naravi, ekskurzije in naravoslovne dneve u encev in
sredstva za spremstvo u encev, sredstva projekta COMENIUS. V letu 2007 te obveznosti
znašajo 25.352 EUR.
V tej skupini pa vodimo tudi nabavo, pla ila in porabo u beniškega sklada.
V skupini kontov 240 so izkazane kratkoro ne obveznosti do neposrednih uporabnikov
prora una države v višini 102 EUR.
Na kontu 241 nimamo izkazanih kratkoro nih obveznosti do neposrednih uporabnikov ob ine.
Na kontu 242 nimamo izkazanih kratkoro nih obveznosti do posrednih uporabnikov
prora unskih sredstev.
LASTNI VIRI IN DOLGORO NE OBVEZNOSTI
Konto 980 –obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo 360.417 EUR.
V letu 2007 so se pove ala sredstva v upravljanju za namenska sredstva za nakup ra unalnikov
in za didakti ne pripomo ke v skupni višini 7.575 EUR.
Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje smo zmanjšali za obra unano amortizacijo, ki se
nanaša na opremo, ki je bila nabavljena iz namensko nakazanih sredstev in obra unana
amortizacija ostalih sredstev v skupni višini 27.267 EUR.
Konto 985 – Presežek prihodkov nad odhodki
Stanje prihodkov nad odhodki znaša 50.402 EUR. V letu 2007 smo stanje pove ali za 6.447
EUR. Pri uskladitvi osnovnih sredstev s sredstvi v upravljanju smo prenesli 5.280 EUR.
Ustanovitelja prosimo za soglasje, da nam
dovoli porabo teh sredstev za nakup
neopredmetenih dolgoro nih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
V skladu s pravilnikom o na inu in rokih usklajevanja terjatev po 37. lenu zakona o
ra unovodstvu smo obveznosti uskladili z ustanoviteljico.
POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki v letu 2007 izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek
prihodkov nad odhodki v višini 6.447 EUR.
Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki za leto 2007 v višini 6.447 EUR
smo razporedili na nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki in ga bomo porabili v skladu z
80. lenom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( teko i materialni
stroški, investicijsko vzdrževanje ali investicije).
RA UNOVODJA:

RAVNATELJ:

JAVNI ZAVOD: OŠ BRUSNICE
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki
B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

941.175

974.761

103,6

787.817
141.206
1.970
10.182

822.738
144.334
2.470
5.219

104,4
102,2
125,4
51,3

937.169
170.105
757.575
9.385
104
4.006

968.313
159.861
792.437
15.929
86
6.448

103,3
94,0
104,6
169,7
82,7
161,0

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve
*kratkoro ne finan ne naložbe

539.885
380.109
159.776
93.349
66.427

533.189
360.416
172.773
91.659
81.114

98,8
94,8
108,1
98,2
122,1

B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne rezervacije
*obveznosti za neop. dolg. sredstva
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

539.885
108.555
431.330

533.189
118.339
414.850

98,8
109,0
96,2

819
430.511
50.402

2.864
411.986
51.569

349,7
95,7
102,3

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij

38.873
193
8.585
14.781
15.314
9.386
29.487

Realizacija 2007

44.167
1.009
8.575
17.302
17.281
15.929
28.238

Indeks 2007/2006

113,6
522,8
99,9
117,1
112,8
169,7
95,8

OSNOVNA ŠOLA CENTER
SEIDLOVA CESTA 7
8000 NOVO MESTO
DATUM: 23.4.2008
PORO ILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA, DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
V LETU 2007
U enci OŠ Center se udeležujejo številnih tekmovanj na katerih so zelo uspešni in dosegajo
lepe rezultate. Realizirali smo vse kulturne, naravoslovne, športne, tehniške dneve ter
ekološki dan. Vsi dnevi dejavnosti so bili zelo dobro pripravljeni, k temu pa je veliko prispevalo
timsko delo naših u iteljev.
Imeli smo tudi dve zbiralni akciji starega papirja. Nabrali smo ga kar 49 ton. Na tratah ob Krki
smo praznovali Dan zemlje. Bil je izredno dobro organiziran in tudi obisk je bil velik. Na to
temo je izšlo glasilo Ekošolar ek, za u ence smo pripravili tudi zloženko Nevarni odpadki,
izdelali smo eko koledar na temo Voda ter posneli film z ekološko vsebino. Izvedli smo kar 28
projektov in 3 raziskovalne naloge z zanimivimi in pou nimi vsebinami.
Izvedli smo plavalni te aj za u ence tretjega razreda, katerega izvedba je bila zelo zahtevna.
Poleg tega pa smo izvedli tudi kolesarski te aj za u ence petega razreda devetletke. V lastni
režiji smo organizirali smu arsko šolo v naravi na Kopah za u ence petega razreda
osemletke, za u ence sedmega razreda pa smo organizirali naravoslovno šolo v naravi v
Se i.
Vse leto so delovali številni krožki. Poleg tega so u enci skupaj z mentorji pripravili številne
prireditve, ki so bile dobro obiskane.
Kot vsako leto smo tudi letos izvedli bralno zna ko. Opravilo jo je 435 u encev, kar je 81 %
u encev naše šole. Kar 44 u encev je pridobilo naziv » zlati bralec« kar pomeni, da so vseh 8
let osvojili bralno zna ko. Za angleško bralno zna ko je tekmovalo 146 u encev od tega je 29
u encev osvojilo zlato priznanje.
Kar pa zadeva investicijsko vzdrževanje lahko re emo, da vsako leto naslavljamo pisma naši
ustanoviteljici, v katerih jo prosimo za obnovo stropa v telovadnici, za obnovo kuhinje, ki je
popolnoma dotrajana, za obnovo oken, katera so nujno potrebna zamenjave. Da smo
prepre ili izhajanje toplote, smo sami v lastni režiji zatesnili nekatera okna, vendar to je
za asna rešitev.
e na koncu zaklju imo menimo, da se trudimo na vseh podro jih, tako na izobraževalnem,
kot tudi na investicijskem, da naš zavod deluje in posluje kar se da dobro.
Opis doseženih prihodkov in odhodkov za leto 2007
CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2007 so znašali 2.119.386 EUR.
Prihodki od poslovanja znašajo 2.116.457 EUR oziroma 99.86 % celotnih prihodkov.
Prihodki od poslovanja predstavljajo:
- prihodki od Ministrstva za šolstvo (za programsko odvisne stroške, za spremljevalce ekskurzij,
subvencionirano prehrano u encev, delno za šolo v naravi, za zdravstvene preglede
zaposlenih, solidarnostne pomo i, pla e, regres, za jubilejne nagrade, dodatno kolektivno
pokojninsko zavarovanje, delno za ekskurzije u encev, za sindikalnega zaupnika, prevoz
delavcev na delo, prehrano med delom, za izobraževanje delavcev, za u ila in u ne
pripomo ke v skupnem znesku 1.742.388 EUR.
- prihodki od Mestne ob ine Novo mesto (delno za teko e materialne stroške in za zavarovanje
objekta in opreme, za zgodnje pou evanje tujega jezika, kosila ogroženim u encem, za
tekmovanja, delno za naravoslovne in kulturne dneve, za projektno delo) v skupnem znesku
61.873 EUR.

- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu ( sredstva za malice, kosila, jutranje varstvo, papir,
predstave , izlete, naravoslovne in kulturne dneve, ekskurzije, za letno in zimsko šolo v naravi,
za u beniški sklad, sredstva za prehrano zaposlenih, zunanjih, prihodki od zavodov, od
najemnin za telovadnico) v skupnem znesku 312.196 EUR.
Finan ni prihodki znašajo 1.384 EUR oziroma 0,07% celotnih prihodkov, to so prejete
obresti od dnevno prostih sredstev na našem podra unu.
Izredni prihodki pa znašajo 1.545 EUR oziroma 0,07% celotnih prihodkov, to so prihodki iz
naslova prejetih odškodnin od zavarovalnice, ter donacij posameznikov in podjetij.
Vsi prihodki so bili doseženi z opravljanjem javne službe.
CELOTNI ODHODKI doseženi v letu 2007 znašajo 2.112.567 EUR.
Od tega znašajo:
Stroški materiala in storitev
- stroški materiala (material za kuhinjo, pisarniški material, material za pouk, za izobrževanje,
delovno obleko, sanitetni material, elektriko kurilno olje, plin pog.gorivo,vodo ipd.)
- stroški storitev (poštne, telefonske, investicijsko vzdrževanje, komunalne, dimnikarske,
varovanje, zdravstveni pregledi zaposlenih, zavarovanje osnovnih sredstev, založniške,
prevozne storitve, predstave, izleti, ekskurzije, najemnine, ban ne storitve, štud. servis,
storitve tekmovanj, pog. delo, avtorski honorar, dnevnice, kotizacije, kilometrina, terenski
dodatek, no nine) v skupnem znesku 322.384 oziroma 15,26 % celotnih odhodkov.
Stroški amortizacije
Amortizacija predstavlja 42.081 EUR oziroma 1,99 % celotnih odhodkov. Amortizacija je
obra unana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo obra un amortizacije.
Tako so znašali stroški amortizacije za leto 2007 84.034 EUR. Ker nam MO Novo mesto ne
zagotavlja sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije, nam dovoljuje, da jo lahko odpišemo
v breme sredstev v upravljanju. Zato smo se odlo ili, da knjižimo strošek amortizacije v
znesku 42.081 EUR, kolikor so nam dovoljevali prihodki, ostalo 41.953 EUR pa smo odpisali.
Stroški dela
Stroški dela so pla e in nadomestila pla , prisp. za socialno varnost delodajalcev, davek na
izpla ane pla e, regres za LD, prehrana med delom, prevozni stroški zaposlenih,
solidarnostne pomo i, jubilejne nagrade, odpravnine in znašajo v skupnem znesku 1.745.048
EUR, oziroma 82,60% celotnih odhodkov.
Drugi stroški
To so stroški za pla ane lanarine, prispevki za vspodbujanje zaposlovanja invalidov v znesku
3.042 EUR oziroma 0,15 % celotnih odhodkov
Odhodki finaciranja
Finan ni odhodki znašajo 12 EUR, to so bile zamudne obresti, zaradi nepravo asnega pla ila
v valutnem roku.
Drugi odhodki
Drugi odhodki so nastali zaradi parskih izravnav v znesku in predstavljajo 0% celotnih
odhodkov.
Pri pregledu prihodkov in odhodkov za l.2007 je razvidno, da je izkazan pozitivni poslovni
rezultat v višini 6.819 EUR. Presežek bomo porabili v skladu z 80. lenom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( bodisi za materialne stroške, investicije,
investicijsko vzdrževanje), kar v naši dotrajani stavbi ne bo problem. Vsa sredstva, ki jih
pridobimo od Ministrstva za šolstvo, od Mestne ob ine Novo mesto in z opravljanjem drugih
dejavnosti, ki so v skladu z aktom o ustanovitvi (prodaja kosil, dajanje lastnih nepremi nin v
najem) porabimo in vlagamo nazaj v našo osnovno dejavnost za vzgojo in izobraževanje.
Skratka vedno nam je osnovno vodilo, da se sredstva smotrno in gospodarno porabijo.

Pojasnilo k bilanci stanja
SREDSTVA
a) Stanje dolgoro nih sredstev in sredstev v upravljanju
Nabavna vrednost neopredmetenih dolg. sredstev je 1.1. 2007 znašala 7.420 EUR in se je
zmanjšala za 1.038 EUR, popravki vrednosti znašajo 5.944 EUR, neodpisana vrednost pa
znaša 1.476 EUR.
Nabavna vrednost nepremi nin znaša za zemljiš a 66.171 EUR in je ostala nespremenjena.
Za zgradbe je znašala 1.256.605 EUR, obra unana amortizacija znaša 37.698 EUR, tako
znaša neodpisana vrednost za zgradbe 520.397 EUR. Skupna neodp. vred.nepremi nin pa
586.498 EUR. Nabavna vrednost opreme in u il se je pove ala za 55.663 EUR (nove
nabave: ra unalniki, grafi na stiskalnica, fotokopirni stroj, elektri na konvekcijska pe ,
projektorji, osebni avto) in zmanjšala za 16.338 EUR za inventurni odpis dotrajane in uni ene
opreme, tako da neodpisana vrednost opreme znaša 72.781 EUR. Nabavna vrednost
drobnega inventarja se je prav tako pove ala za 22.718 EUR ( nove nabave: zvo niki, škarje
za plo evino, primež, žoge, merilne posode, model okostje loveka, številski trakovi, šestilo,
stožci, geo trikotnik,, globus, stenske karte Slovenije, Evrope, monitorji, tiskalniki, DVD,
Samsung, fotoaparat, žaluzije, škropilnica, sesalec, stoli, mize, omara, kamera,pomivalni stroj
za gospodinjsko u ilnico) in tudi zmanjšala za 13.538 EUR za inventurni odpis dotrajanega in
uni enega drobnega inventarja in znaša sedaj 447.975 EUR.
V skupini 07 dolg. dana posojila in depoziti imamo knjižena stanja dolgoro nih stanovanjskih
posojil, ki smo jih dali našim zaposlenim v znesku 9.320 EUR.
V skupini 08 dolgoro ne terjatve iz poslovanja pa imamo knjižena stanja terjatev zaradi
odkupa stanovanj v znesku 730 EUR.
b) stanje kratkoro nih sredstev in kratkoro nih razmejitev
V blagajni imamo denarna sredstva v skladu z blagajniškim maksimumom v znesku 16 EUR.
Sledijo denarna sredstva na podra unu pri UJP NM , ki so v mejah likvidnosti v znesku 77.504
EUR in del prostih denarnih sredstev v znesku 10.628 EUR, ki smo jih vezali na odpoklic pri
banki. Stanje kratkoro nih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Odprte so
predvsem terjatve do u encev, športnih društev, klubov v skupnem znesku 16.877 EUR.
Sledijo terjatve za dane predujme v znesku 2.669 EUR. Na kontih skupine 14 so prikazane
kratkoro ne terjatve do MŠŠ iz naslova dotacij za pla o za mesec december 2007 v znesku
141.430 EUR, terjatev do neposrednih uporabnikov v znesku 10.779 EUR in terjatev do
drugih ustanov v znesku 1.362 EUR. Na kontih skupine 15 imamo knjiženo vezavo namenskih
sredstev v znesku 16.802 EUR. Vezana imamo sredstva ( za u beniški sklad, ekskurzije
u encev, za spremljevalce ekskurzij…), to so sredstva, ki so nakazana za dolo en namen,
vendar še niso porabljena.
Na kontih skupine 16 imamo knjižene terjatve za obresti v znesku 322 EUR. Na kontih
skupine 17 knjižimo terjatve do države za vstopni DDV v znesku 84 EUR. V tej skupini pa
imamo knjižene tudi terjatve za refundacijo boleznin in nege, ki nam jo povrne Zavod za
zdravstveno zavarovanje v znesku 5.572 EUR na kontih 175 terjatve do delavcev imamo
knjiženo 32 EUR.
Na aktivnih razmejitvah imamo knjižene stroške za leto 2008, pla ane v letu 2007 za
naro nino strokovne literature v znesku 4.250 EUR.
c) Zaloge
Zavod stanja zalog nima.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kratkoro ne obveznosti in pasivne razmejitve
V skupini 21 in 23 imamo knjižene kratkoro ne obveznosti do zaposlenih za mesec december
2007 (pla e, nadomestila, prisp. iz pla , davek iz pla , nadomestila za prehrano in prevoz
med delom, jubil. Nagrade) v skup. znesku 143.817 EUR. V skupini 23 imamo še obveznosti

za pla ilo davka na dodano vrednost v znesku 504 EUR. V skupini kontov 22 imamo
obveznosti do dobaviteljev za material in storitve v znesku 40.038 EUR. V skupini 24 imamo
obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega na rta v znesku 644 EUR. Na pasivnih
razmejitvah
imamo knjižena nakazila prejetih denarnih sredstev ( za ekskurzije ,
naravoslovne in kult. dneve, šole v naravi, za spremljevalce ekskurzij, sred. za u beniški
sklad..) v skupnem znesku 40.439 EUR, katera še niso porabljena , ker obveznost še ni
nastala.
Lastni viri in dolgoro ne obveznosti
Stanje na kontih skupine 98 je slede e:
kontu 980 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je bilo 1.1.2007 stanje 679.983 EUR.
Od Ministrstva za šolstvo in šport smo dobili opremo v vrednosti 7.146 EUR (sofinanciranje
ra unalniške opreme), od našega ustanovitelja MO Novo mesto pa smo dobili opremo v
vrednosti 16.119 EUR. Prodali smo tudi osebni avto, katerega sedanjo vrednost 2.955 EUR
smo knjižili v breme sredstev v upravljanju, kupnino od prdaje v znesku 5.883 EUR pa v dobro
sredstev v upravljanju. Na kontu 980 so knjižene tudi parske izravnave zaradi prevrednotenja
v eure v dobro 1 EUR. Poleg že opisanih knjižb pa smo na konto 980 prenesli tudi sredstva v
višini 14.517 EUR iz sredstev stanovanjskega sklada, za nakup novega avtomobila. Odpisali
smo amortizacijo za osnovna sredstva pridobljena z donacijami v znesku 15.380 EUR in od
ostalih osnovnih sredstev v znesku 26.170 EUR. Tako znaša kon no stanje na kontu 980-00
679.144 EUR.
Konto 922-00 dolgoro ne rezervacije izkazuje sredstva v višini 517 EUR. To so sredstva
namenjena za pokrivanje stroškov amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila
nabavljena s pomo jo prejetih donacij.

Ra unovodkinja:
Danica Žabkar

Ravnateljica OŠ Center:
Vida Zupan i Yebuah

JAVNI ZAVOD: OŠ CENTER
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki

1.999.035
1.995.453
1.995.453

2.119.386
2.116.457
2.116.457

106,0
106,1
106,1

1.303
2.279

1.384
1.545

106,2
67,8

B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

1.996.112
300.172
1.661.663
33.958
319
2.923

2.112.567
322.384
1.745.048
42.081
3.054
6.819

105,8
107,4
105,0
123,9
957,4
233,3

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve
*kratkoro ne finan ne naložbe

932.261
684.502
247.759
78.914
152.045
16.800

959.132
670.805
288.327
88.148
183.377
16.802

102,9
98,0
116,4
111,7
120,6
100,0

B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne rezervacije
*obveznosti za neop. dolg. sredstva
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

932.261
189.751
742.510

959.132
225.442
733.690

102,9
118,8
98,8

922
694.042
47.546

517
688.465
44.708

56,1
99,2
94,0

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij

76.485
538
36.889
18.244
20.814
33.958
30.132
12.395

Realizacija 2007

84.034
1.038
37.698
22.580
22.718
42.081
26.170
15.783

Indeks 2007/2006

109,9
192,9
102,2
123,8
109,1
123,9
86,9
127,3

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTIN KETTE
Šegova ulica 114
8000 NOVO MESTO
PORO ILO O POSLOVANJU OŠ DRAGOTIN KETTE ZA LETO 2007
1. POJASNILA K BILANCI STANJA
I. SREDSTVA
A/ DOLGORO NA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
1. N e p r e m i n i n e:
Nabavna vrednost nepremi nin se v letu 2007 ni pove ala, ker investicija v izgradnjo
hidravli nega dvigala ni zaklju ena. Vrednost zemljiš a je 4.154 EUR, zgradbe za
opravljanje osnovne dejavnosti 1.570.225 EUR in po itniški apartma 6.285 EUR.
Popravki vrednosti nepremi nin v letu 2007 so se spremenili – pove ali za obra unano
amortizacijo EUR 47.295. Amortizacijo smo obra unali po zakonsko predpisani minimalni
amortizacijski stopnji. Popravek vrednosti za poslovni objekt znaša 47.107 EUR, za po itniški
apartma pa 188 EUR.
Neodpisana vrednost nepremi nin za poslovne namene in po itniški apartma znaša 668.706
EUR.
Na postavki investicije v nepremi nine, ki še niso dokon ane , so pa v letu 2007 izvedene
izkazujemo vrednost EUR 35.910 za hidravli no dvigalo v šoli.
Investicijo finansira MO Novo mesto, za znesek EUR 34.000 pa je v letu 2007 šola pridobila
donacije od KRKA d.d. EUR 30.000 in ZAVAROVALNICE TILIA EUR 4.000.
2.

Neopredmetena

dolgoro na sredstva

V letu 2007 smo obnovili programe in pridobili licence za opravljanje nekaterih ra unovodskih
storitev (za obra un pla , osnovnih sredstev in drobnega inventarja) v znesku EUR 1.215
tako znaša nabavna vrednost EUR 3.291.
Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoro nih sredstev naša v letu 2007 EUR 424
Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoro nih sredstev na dan 31.12.2007 pa je EUR
2.867.
Na postavki neopredmetena sredstva v pridobivanju je knjižen program COMBO v znesku
EUR 3.004, ki ga je šola pridobila iz donacije od SILA in bo v uporabi od 2/2008 dalje.
3. O p r e m a in druga opredmetena osnovna sredstva
A)

Pove anje – nove nabave v letu 2007

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2007 pove ala za nabave v
znesku EUR 2.416 od tega poslovna oprema za 2.416 EUR.
a) opremo smo nabavili:
- iz posebnih sredstev financiranih od MZŠŠ (delno ra unalnik) EUR 2.015
- iz posebnih sredstev ustanovitelja (MO NM)(delno ra unalnik) EUR
401
B)

Zmanjšanje vrednosti v letu 2007

Nabavna vrednost in v enakem znesku tudi popravki vrednosti opreme in drobnega
inventarja so se znižali na osnovi popisa komisije ob pregledu uni enih in neuporabnih
sredstev z nabavno vrednostjo in odpisi EUR 3.798.

Oprema o mnenju komisije ni bila uporabna, bila pa je že v celoti odpisana in na zahtevan
na in uni ena, sedanja vrednost se ni spremenila.
C) S t a n j e na dan 31.12.2007.
a) Nabavna vrednost opreme
b) Popravek vrednosti opreme
c) Neodpisana vrednost opreme

31.12.2007 znaša
31.12.2007 znaša
31.12.2007 znaša

a) Nabavna vrednost drobnega inventarja 31.12.2007 znaša
b) Popravek vrednosti drobnega inventarja 31.12.2007 znaša

EUR
EUR
EUR

150.295
131.935
18.360

EUR 144.063
EUR 144.063

D) Na postavki drobni inventar, ki se še ne uporablja izkazujemo vrednost pridobljenih u nih
pripomo kov iz donacij,ki se za nejo uporabljat v 2/2008 v vrednosti EUR 917.

B/ KRATKORO NA SREDSTVA
V blagajni imamo znesek gotovine v skladu z dolo enim blagajniškim maksimumom in znaša
na dan 31.12.2007 1 EUR.
Na podra unu pri UJP imamo stanje na dan 31.12.2007 EUR 24.970 od tega sredstev
stanovanjskega sklada EUR 13.726, rezervnega sklada pa EUR 1.911, iz rednega
poslovanja pa 9.333 EUR .
Na podskupinah kontov 120,140,141,142,144 izkazujemo stanje terjatev na dan 31.12.2007
EUR 93.497. To so terjatve do kupcev za zara unane storitve v decembru 2007 in terjatve
do Ministrstva za šolstvo in ustanovitelja MO Novo mesto za financiranje pla in ostalih
nadomestil delavcem za december, ki so zapadla v izpla ilo v januarju 2007.
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A/ KRATKORO NE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ASOVNE RAZMEJITVE
V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo odprte postavke za iste pla e, nadomestila, prispevke
in davke od pla za mesec december 2007(izpla ilo 05.01.2008) v višini EUR 72.211. V
skupini kontov 22 in 24 izkazujemo na dan 31.12.2007 stanje nepla anih obveznosti znesku
EUR 13.846, do dobaviteljev , ki še niso zapadle do 31.12.2007 vendar niso sporne in so
popla ane v roku zapadlosti v letu 2008.
Na kontih asovnih razmejitev pa imamo knjižene obveznosti za neporabljene namenske
prihodke iz leta 2007, ki bodo porabljena še v letu 2008 in jih zato nismo prikazali v
prihodkih leta 2007.( šola v naravi ni bila izvedena v letu 2007, u beniški sklad,) EUR 5.626
in neporabljena sredstva obra una po itniških kapacitet,( niso vklju ena v celotno poslovanje
zavoda ) EUR 2.583 in nepla ane obveznosti za dodatno DPZ delavce 12/07 1.194 EUR.
B/ LASTNI VIRI IN DOLGORO NE OBVEZNOSTI
Konto 98 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo EUR 703.719, v letu 2007 se
je obveznost pove ala za EUR 19.509 in znižala za EUR 69.799,03.
V skladu s pravilnikom o na inu in rokih usklajevanja terjatev po 37. lenu zakona o
ra unovodstvu smo obveznosti uskladili z ustanoviteljico MO Novo mesto.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. ANALIZA PRIHODKOV:
Celotni prihodki doseženi v letu 2007 znašajo EUR 1.069.069 in so bili za 2,69% višji od
doseženih v letu 2006. Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe, ki
predstavlja 99,59 % in le 0,41% predstavlja tržno dejavnost - oddajanje telovadnice v najem
raznim društvom in sosednjim zavodom.
Prihodki od Ministrstva za šolstvo (sredstva za pla e, regres za letni dopust in jubilejne
nagrade s pripadajo imi prispevki in davki nadomeš anja, delovno uspešnost, sindikalnega
zaupnika) so nakazani v okviru zakonskih dolo il. Sredstva so nakazovana v dogovorjenih
rokih in predstavljajo 89,53% celotnih prihodkov, v primerjavi z letom 2006 je to za 1,39%
ve . Še vedno se znižuje delež prihodka za oskrbo gojencev, zaradi znižanja število otrok v
domski oskrbi.
Iz ob inskega prora una pa se pokrivajo: materialni stroški vode, ogrevanja in elektri ne
energije, stroške v zvezi s šolskih kombijem, raznimi tekmovanji, projektnimi nalogi, itd.
Mestna ob ina Novo mesto financira tudi stroške zaposlenega varuha na šoli.
Ugotavljamo da so se ta sredstva v primerjavi s preteklim letom dvignila za 8,34%, zaradi
ve jih stroškov varuha ( nova delavka ) in uskladitve zneska regresiranja prevoza in
prehrane u encev. Prihodke za materialne stroške( komunala,voda,elektrika, ogrevanje) je
šola prejemala v enaki višini kot v letu 2006, eprav so se dejansko stroški le teh pove ali.
.
Finansiranje je potekalo nemoteno in sprotno v zakonsko dolo enih rokih..
II.

ANALIZA ODHODKOV:

Celotni odhodki znašajo v letu 2007 EUR 1.067.554 in so nastali pri izvajanju javne službe in
tržne dejavnosti in so v primerjavi s preteklim letom višji za 2,72%.
1. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
V primerjavi s preteklim letom so se stroški materiala in storitev so se v primerjavi s preteklim
letom pove ali za 6,60%, kar je nekje v mejah rasti cen v letu 2007.
2. STROŠKI DELA
Stroški dela so bili obra unani v okviru zakonskih dolo il in so v letu 2007 znašali EUR
916.917 in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 85,89%. V primerjavi z odhodki preteklega
leta so se pove ali za 2,32%. Število zaposlenih je dolo eno po sistemizaciji delovnih mest v
zavodih za izobraževanje u encev s posebnimi potrebami. Povpre no število zaposlenih iz
delovnih ur je 39,10 delavcev.
3. AMORTIZACIJA
Ustanovitelj nam že vrsto let ne zagotavlja sredstev za pokrivanje amortizacije. Zaradi tega
niso zagotovljena sredstva za nove nabave, posodobitev opreme, ki pa jih razvoj na vseh
podro jih delovanja šola še kako potrebuje.
Celotno obra unano amortizacijo v višini EUR 54.967 smo knjižili v breme obveznosti za
sredstva prejeta v upravljanje – do ustanovitelja EUR 53.815, v breme dolgoro nih
rezervacij iz donacij EUR 630 in obra unano amortizacijo za po itniški dom Gajac EUR 522
v breme posebej evidentiranih prihodkov od najema po itniških kapacitet..
Novo mesto, 25.4.2008
Ra unovodkinja:

Fran iška Rovan

Ravnateljica:

Vida Marolt prof. def.

JAVNI ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA DRAGOTIN KETTE
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki

1.041.029
1.040.598
1.037.385
3.213
334
96

1.069.069
1.067.436
1.063.054
4.382
499
1.134

102,7
102,6
102,5
136,4
149,4
1181,3

B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

1.039.319
141.300
896.086
1.811
122
1.710

1.067.554
150.630
916.918

102,7
106,6
102,3
0,0
4,9
88,6

6
1.515

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve
*kratkoro ne finan ne naložbe

863.391
743.574
119.817
27.796
88.236

855.035
731.639
123.396
24.971
93.497

99,0
98,4
103,0
89,8
106,0

B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne rezervacije
*obveznosti za neop. dolg. sredstva
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

863.391
92.610
770.781

855.035
95.462
759.573

99,0
103,1
98,5

16.775
741.266
12.740

55.853
673.910
29.810

333,0
90,9
234,0

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij

55.980
163
46.040
7.966
1.811
1.811
54.169

Realizacija 2007

54.445
222
47.107
7.116

53.815
630

Indeks 2007/2006

97,3
136,2
102,3
89,3
0,0
0,0
99,3

OSNOVNA ŠOLA DRSKA
Ulica Slavka Gruma 63
8000 NOVO MESTO
Povzetek poslovnega poro ila
V letu 2007 je bilo vodenje poslovanja šole uspešno. Na in financiranja je bil naslednji:
1. Ministrstvo za šolstvo in šport: stroški dela (ne v celoti), del materialnih stroškov, del sredstev
za šolo v naravi, del sredstev za regresirano malico u encev in delno sredstva za nabavo u il in
u nih pripomo kov, del za izobraževanje delavcev, del za u beniški sklad in zdravstvene
preglede delavcev ter v celoti sredstva za prispevek vzpodbujanja zaposlovanja invalidov.
2. Mestna ob ina Novo mesto: del materialnih stroškov, pou evanje tujega jezika, regresirana
kosila u encev, del za zavarovanje šole, projektno delo, del za udeležbo na športnih
tekmovanjih, tekmovanjih v znanju in delno naravoslovne in kulturne dni, projektno delo v OŠ in
delno sofinancira nakup ra unalniške opreme.
V program imamo vklju eno tudi nekaj dodatnih in nadstandardnih programov (pouk nemškega
jezika v okviru interesne dejavnosti, te ajna oblika u enja francoskega jezika ter uvajanje
zgodnjega u enja angleškega jezika v nižjih razredih OŠ), kar zahteva ve finan nih sredstev s
strani staršev.
Skozi šolsko leto oddajamo v uporabo telovadnico za potrebe rekreacije ter u ilnice za potrebe
izobraževanja Fakulteti za strojništvo Ljubljana. Na ta na in smo si ustvarili nekaj lastnih
sredstev in jih gospodarno porabili.
V letu 2005 je bil ustanovljen Šolski sklad, v katerega smo pridobivali prostovoljne prispevke
staršev in drugih donatorjev za nadstandardne potrebe. V letu 2007 smo bili s poslovanjem
Šolskega sklada kar uspešni. V celoti smo uresni ili namen in dejavnost sklada, za katerega je
bil ustanovljen. Realiziran je del predlaganih na rtov dela z dne 19.05.2006 in z 11. 10. 2007. S
01.09.2007 smo pridobili še dva oddelka bolnišni ne šole. Pouk poteka v Splošni bolnišnici
Novo mesto. Izvajata ga dve u iteljici v sodelovanju z ostalimi u itelji mati ne šole.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2007 je bilo vodenje poslovanja šole zahtevno. Na in financiranja je sicer ostal enak kot v
preteklem letu. Potrebe šole (vzdrževanje, nabava u il, materialni stroški) so bile še vedno
ve je, kot smo lahko ra unali na dotok finan nih sredstev, poleg tega pa so nakazila zamujala.
Realizacijo porabe finan nih sredstev tako ni bilo možno kontrolirati med letom, niti ni bilo
mogo e planirati, saj smo dobili nekatera finan na sredstva proti koncu poslovnega leta.
Prihodki v letu 2007 so bili v višini 1.395.899,53 eur, kar je za 7,97% ve kot v letu 2006.
Odhodki v letu 2007 pa so bili v višini 1.389.571,67 eur, kar je 8,02 % ve kot v letu 2006.
Amortizacije za zgradbo in opremo znaša v skupnem znesku 239.139,01 eur.
Knjižili smo jo v breme sredstev v upravljanju - sklep Mestne ob ine Novo mesto. Z amortizacijo
se mora zagotoviti denar za nakup novih osnovnih sredstev, ko so le-ta obrabljena in ne dajejo
ve ustreznih u inkov. Ker nam ustanovitelj ne zagotavlja teh sredstev, nam s tem ne zagotavlja
“denarja” za nove nabave.
Pri pregledu poslovanja šole smo ugotovili, da smo poslovali smotrno in gospodarno. Metode
ocenjevanja, ki smo se jih posluževali, so dolo ene z Zakonom o ra unovodstvu z uporabo
na el stalnosti, realizacije in var nosti. Med prihodke in odhodke smo upoštevali vse, ki se
nanašajo na obra unsko obdobje, ne glede na datum realizacije oziroma datum izstavitve.
Obveznosti do države smo izpolnjevali po zakonu.
Ocena gospodarnosti in u inkovitosti poslovanja
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega prora una in iz prora una
Mestne ob ine Novo mesto, iz prispevkov staršev, iz pla il storitev, ki se opravljajo glede na

za etku omenjene dejavnosti javne službe. V letu 2007 se je zavod v okviru razpoložljivih
finan nih sredstev obnašal gospodarno. Sredstva smo porabili za namen, za katerega so bila
pridobljena.
Nabave so potekale v skladu z dolo ili Zakona o javnih naro ilih.
Stroške smo pokrivali redno in teko e v okviru svojih finan nih zmogljivosti.
Zaskrbljujo e je dejstvo, da nekatera nakazila sredstev (materialni stroški…) niso redna. Tako
se planirana poraba sredstev mnogokrat spremeni in zavle e, kar nam onemogo a normalno
poslovanje.
BILANCA STANJA
AKTIVA
Stanje dolgoro nih sredstev in sredstev v upravljanju
Vrednost neopredmetenih dolgoro nih sredstev se je v letu 2007 pove ala za 858,51 eur.
Skupna nabavna vrednost tako znaša 7.742,18 eur. Popravek vrednosti teh sredstev znaša
4.596,86 eur, sedanja vrednost pa 3.145,32 eur. Vrednost nepremi nin je glede na leto 2006
ostala enaka in znaša 7.546.142,49 eur, popravek vrednosti pa 1.202.225,82 eur. Sedanja
vrednost nepremi nin je 6.343.916,67 eur.
Nove nabave opreme in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2007 znašajo 21.810,76 eur,
skupaj 274.762,33 eur. Na podlagi inventurnega popisa je bil ugotovljen primanjkljaj drobnega
inventarja in osnovnih sredstev v višini 5.414,35 eur, za kar smo ugotovili da je bilo tekom leta
uni eno in smo odpisali. Popravek vrednosti opreme se je spremenil za obra unano
amortizacijo, na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Tako znaša popravek vrednosti
opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 811.959,94 eur, sedanja vrednost pa
34.787,89 eur.
Stanje kratkoro nih sredstev in kratkoro nih asovnih razmejitev
Denar imamo ocenjen v nominalnem znesku. Na dan 31.12.2007 v blagajni nismo imeli
gotovine, na podra unu pri UJP Novo mesto pa je bilo stanje 16.788,94 eur.
Stanje kratkoro nih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroža poslovanja in tudi ne odstopa
bistveno od podatkov lanskega leta.
Na podskupini 120 izkazujemo 23.573,17 eur nepla anih terjatev. Ve ji del predstavljajo terjatve
do u encev za pla ilo malic, kosil, nemš ine, angleš ine, šole v naravi, ter prispevek za
kulturne, naravoslovne in športne dni. Po stanju na dan 31.12.2007 je dolg na u encih
18.882,64 eur. Znesek je zelo visok zato, ker je obra un za mesec december zajet v letu 2007,
pla ila pa zapadejo v letu 2008.
Na kontih 140 so prikazane kratkoro ne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega na rta in
sicer do Ministrstva za šolstvo in šport iz naslova dotacij za pla e za mesec december 2007.
Na podskupini 141 je stanje terjatev 3.818,72 eur do Mestne ob ine Novo mesto za prevoz
u encev s posebnimi potrebami in materialne stroške za december 2007.
Na podskupini 142 je bilo stanje terjatev 7.875,12 eur za uporabo u ilnic Fakultete za
strojništvo.
Na podskupini 170 se izkazujejo terjatve v vrednosti 2.963,40 eur do ZZZS za
refundirano odsotnost z dela.
Na podskupini 174 se izkazujejo terjatve za vstopni DDV, v višini 102,87 eur.
Na podskupini 190 se izkazujejo kratkoro no odloženi odhodki, ki se nanašajo na vnaprej
zara unane stroške za leto 2008 v višini 1.484,62 eur.
Zalog nimamo.
PASIVA
Na skupini kontov 21 izkazujemo odprte obveznosti za pla e, prispevke in davke od pla za
mesec december v višini 82.924,02 eur.

Na skupini kontov 22 izkazujemo obveznost do dobaviteljev v višini 30.721,09 eur, ki še niso
zapadle v pla ilo.
Skupina kontov 23 prikazuje kratkoro ne obveznosti iz poslovanja:
- obveznosti za dajatve
12.008,22 eur,
- obveznosti za DDV
2.182,92 eur,
- druge obveznosti
1.916,24 eur.
V skupini kontov 24 izkazujemo kratkoro ne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega
na rta. Te obveznosti so 666,77 eur.
V skupini kontov 29 vodimo stanje namenskih sredstev u beniškega sklada, šole v naravi,
sredstva za ekskurzije u encev, kulturne dejavnosti, nekaj sredstev za materiale likovnega
pouka, prispevke RK za pomo u encem pla ila ŽVN, regresirano prehrano, ter sredstev
šolskega sklada in drugo v višini 14.602,97 eur.
Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje
sredstev v upravljanju na dan 31.12.2007. Podatke o stanju kontov skupine 98 smo posredovali
tudi mestni ob ini Novo meto zaradi uskladitve terjatev in obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje.
Na podskupini 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki. Ta presežek je bil delno
ustvarjen v preteklih letih, v višini 6.327,86 eur pa v letu 2007.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO ENIH UPORABNIKOV
V izkazu so prikazani prihodki in odhodki v skladu z Zakonom o ra unovodstvu in v skladu s
Slovenskimi ra unovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije.
Zara unani prihodki predstavljajo prihodke od Ministrstva za šolstvo in šport, prihodke od
Mestne ob ine Novo mesto, prihodke od prodaje proizvodov in storitev, prispevki staršev za
kulturne, naravoslovne, športne dejavnosti….., in prihodki od financiranja-drugi prihodki.
Stroški in odhodki predstavljajo stroške materiala, stroške storitev, stroške dela, ter druge
stroške.
Amortizacija osnovnih sredstev je obra unana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki
urejajo obra un amortizacije, vendar smo jo glede na sklep Mestne ob ine Novo mesto odpisali
v breme sredstev ustanovitelja (UL. RS, št. 117/02) višini 239.139,01 eur, drobni inventar smo
odpisali v celoti ob nabavi.
PRIHODKI
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega prora una in iz prora una
Mestne ob ine Novo mesto, iz prispevkov staršev ter iz prihodkov prodaje proizvodov in storitev.
Prihodki od poslovanja predstavljajo:
• Prihodki Ministrstva za šolstvo in šport
• Prihodke Mestne ob ine Novo mesto
• Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Finan ni prihodki so prihodki prejeti iz obresti za sredstva na podra unu pri UJP. Izredni
prihodki so iz naslova prejetih odškodnin od zavarovalnice in prihodkov provizij.
Celotni prihodki v letu 2007 znašajo 1.395.899,53 eur in so za 7,97 % ve ji kot lani. Prihodki od
poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.
ODHODKI
Stroški materiala predstavljajo:
nabava hrane za kuhinjo, pomožni material, material za pouk, elektri na energija, gorivo za
kosilnico in osebni avtomobil, poraba plina, material za vzdrževanje, sanitetni material, istila in
istilni material strokovna literatura, pisarniški material, kuhinjski material in drugi material
Delež teh stroškov zajema 10,7 % vseh stroškov in odhodkov.
Stroški storitev zajemajo:

Varovanje objektov, iš enje, pranje in ozvo enje, storitve investicijskega vzdrževanja,
najemnine, stroške zavarovanja, stroški osebnega avtomobila, svetovalne, zdravstvene in druge
storitve, intelektualne storitve, komunalne storitve, telefon in PTT storitve, odvoz organskih
odpadkov in sanitarni stroški, prevoz u encev, dnevnice, kotizacije, delo študentov, stroški
pla ilnega in ban nega promet, avtorski honorarji, stroški vodje kuhinje, stroški reprezentance,
druge storitve.
Delež stroškov storitev znaša 5,2 % vseh odhodkov.
Stroški dela so v letu 2007 znašali 1.123.364,02 eur in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov
80,8 %.
Stroški dela so:
pla e in nadomestila pla , ki vklju ujejo kosmate pla e, regres za letni dopust, jubilejne nagrade,
ter davek na pla e, prispevki za socialno varnost delodajalcev vklju ujejo tako prispevke na
pla e (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje,
zaposlovanje in porodniško varstvo), druge stroške dela pa predstavljajo prehrana med delom,
prevozni stroški in premije za KDPZ zaposlenih, solidarnostna pomo zaposlenim, ter
odpravnina ob odhodu v pokoj.
V strošek amortizacije je vklju ena tako amortizacija za osnovna sredstva, kot tudi odpis
drobnega inventarja (drobni inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi). Amortizacija
predstavlja 1,26 % celotnih odhodkov. Obra unana je v skladu s predpisanimi stopnjami.
Ostali drugi stroški vklju ujejo: davek od dohodkov, pla ilo prispevka za vzpodbujanje
zaposlovanje invalidov (kvote na invalide), ter stroške prireditev in proslav, stroške tekmovanj,
stroški šole v naravi, prostovoljnih prispevkov, druge stroške iz prejšnjih obra unskih obdobij,
ostali stroški povezani z izobraževanjem u encev.
Odhodke financiranja predstavljajo zamudne obresti za nepravo asno pla ilo ra unov.
Druge (izredne) odhodke izkazujejo parske izravnave in naknadno ugotovljeni odhodke iz
preteklih let 0,10 %.
Prevrednotovalni odhodki predstavljajo oslabitev terjatev iz poslovanja 0,07 %.
Celotni odhodki v letu 2007 so znašali 1.389.571,67 eur in so za 8,2 % ve ji kot lani.
Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.
POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki v letu 2007 znaša 6.327,86 eur, tako ugotovimo da smo
poslovali s pozitivnim poslovnim izidom (0,45 % vseh prihodkov), kar imamo prikazano na
podskupini kontov 985.

Priloga:
- tabela
Novo mesto, 25.04.2008
Pripravila:
Vesna Barbi Šenica

Ravnateljica:
Nevenka Kulovec

JAVNI ZAVOD: OŠ DRSKA
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki

1.292.856
1.292.542
1.292.542
0
210
104

1.395.900
1.395.278
1.395.278
0
448
174

108,0
107,9
107,9

B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

1.286.392
207.370
1.045.534
16.136
17.352
6.464
0

1.389.572
221.620
1.123.364
17.474
27.114
6.328
0

108,0
106,9
107,4
108,3
156,3
97,9

213,3
167,3

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve
*kratkoro ne finan ne naložbe

6.730.000
6.596.320
133.680
18.560
115.120
0

6.533.285
6.381.850
151.435
16.789
134.646
0

97,1
96,7
113,3
90,5
117,0

B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne rezervacije
*obveznosti za neop. dolg. sredstva
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

6.730.000
113.570
6.616.430
0
0
6.609.351
7.079
0

6.533.285
145.022
6.388.263
0
0
6.379.850
8.413
0

97,1
127,7
96,6
96,5
118,8

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij

277.733
706
225.237
42.536
9.254
6.882
261.598
0

Realizacija 2007

257.703
1.375
226.384
11.380
18.564
17.474
240.160
69

Indeks 2007/2006

92,8
194,8
100,5
26,8
200,6
253,9
91,8

OSNOVNA ŠOLA GRM
Trdinova ulica 7
8000 NOVO MESTO
I. PORO ILO O POSLOVANJU OSNOVNE ŠOLE GRM ZA LETO 2007
1. PODATKI O ZAVODU:
Ustanovitelj javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OSNOVNA ŠOLA GRM je Mestna
ob ina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
2. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA
Dolgoro ni in kratkoro ni cilji so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v Sloveniji in v
posameznih programih, ki jih šola izvaja. Prednostne naloge šole, kratkoro ni cilji,
organizacija dela, politika kadrovanja, na ini spremljanja dela, prednostne naloge
izobraževanja, prostorski pogoji in sodelovanje šole s starši in okoljem so opredeljeni v
Letnem delovnem na rtu, o katerem je razpravljal svet staršev in ki ga je sprejel svet šole na
svoji seji dne 3. oktobra 2007 in s katerim je seznanjena tudi MO kot ustanoviteljica.
3. CILJI ŠOLE, ZAPISANI V VIZIJI RAZVOJA OŠ GRM ZA OBDOBJE 2003-2008:
Prednostne naloge, ki zahtevajo ve ja finan na sredstva, kot jih dobi šola iz prora una, do
leta 2008 so:
informatizacija šole (LCD projektorji, ra unalniki,….),
investicijsko vzdrževanje stare zgradbe,
povezovanje šole z drugimi evropskimi šolami (mednarodni projekti),
pridobitev ISO standarda na podro ju vzgoje in izobraževanja.
Zaradi vstopa v EU in velikega števila u encev Neslovencev je prišlo do potreb, ki jih v viziji
nismo predvideli, ampak so se pojavile komaj v letu 2007, in sicer:
-pla evanje strokovnih delavcev in pomo nikov za delo z u enci tujci,
-izobraževanje delavcev za potrebe dela s tujci.
V letu 2007 smo uredili dva kabineta: Ostali cilji, zapisani v programu do leta 2008, so še
nerealizirani (obnovo centralne kurjave in radiatorjev, nova okna in vrata, obnovo
telovadnice, ograditev šole, postavitev igral za prvo triletje, obnovo sanitarij za delavce šole).
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:
Zaklju ni ra un za leto 2007 je narejen po zakonu o ra unovodstvu (Ur.l. RS št.23/99), ki
velja za porabnike prora unskih sredstev. Rezultati kažejo, da je bilo poslovanje uspešno.
Na in financiranja je bil enak kot v preteklih letih (Ministrstvo z šolstvo, znanost in šport je
nakazovalo sredstva za pla e, (ne vse, 3,6 delavca pla ujemo iz lastnih sredstev), delne
materialne stroške, Mestna ob ina Novo mesto za vzdrževanje stavb in del za materialne
stroške).
Vendar so bile potrebe šole za nemoteno kvalitetno delo, kakršno pri akujejo starši, ve je
(vzdrževanje zgradbe, ureditev u ilnic, nabava u il ), zato je šola sama v izboljšanje pogojev
za kvalitetno delo vložila veliko lastnih sredstev (najemnine, donacije, prihodek kuhinje,
sredstva u encev od zbiralnih akcij).Realizacije porabe finan nih sredstev ni bilo možno
nadzorovati med letom niti je ni bilo mogo e na rtovati, ker je šola finan na sredstva
pridobivala tudi v drugi polovici leta.
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Prihodki v letu 2007 so bili v višini 2.486.024,80 €, in sicer:
od MŠZŠ 81,91%
od Mestne ob ine Novo mesto 2,51 %,
lastni prihodki šole 15,58 %
Odhodki v letu 2007 so bili v višini 2.472.111,33 €.
Razlika med prihodki in odhodki je 13.913,47 €.
Amortizacija osnovnih sredstev je bila obra unana v višini 112.470,93 €.
Pri pregledu poslovanja šole smo ugotovili, da smo poslovali smotrno in gospodarno.
Obveznosti do države smo izpolnjevali po zakonu.
Šola ne pokriva materialnih stroškov z namenskimi sredstvi MSŠ in MO, ampak za
pokrivanje le-teh pridobiva sredstva iz drugih virov (najemnine, prihodek kuhinj, donacije),
kar omogo a poslovanje zavoda.
Šola je namre energetsko draga(ni izolirana).
5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:
Šola je cilje, ki so povezani z zagotavljanjem materialnih sredstev za njihovo uresni itev,
dosegla.
6. OCENA GOSPODARNOSTI IN U INKOVITOSTI POSLOVANJA, GLEDE NA
OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega prora una, prora una
MO Novo mesto, pla ila staršev, pla ila najemnin in donacij.
II. KRATEK OPIS DOSEŽENIH PRIHODKOV IN ODHODKOV IN OBRAZLOŽITVE
BILANCE STANJA
POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV:
Obrazec vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v teko em in preteklem obra unskem
obdobju izražen v €.
PRIHODKI so v izkazu prihodkov in dohodkov razdeljeni na postavke:
poslovne prihodke,
finan ne prihodke,
druge prihodke,
prevrednotovalne poslovne prihodke.
Prihodki so lahko iz prora unskih ali neprora unskih sredstev.
Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.
Prihodki od financiranja predstavljajo obresti od denarnih sredstev v znesku 848 €.
ODHODKI se raz lenijo na:
poslovne odhodke,
finan ne odhodke,
druge odhodke,
prevrednotovalne poslovne odhodke.

2

Tako kot prihodki se lahko tudi stroški nanašajo na prora unske ali neprora unske
uporabnike.

Stroški materiala predstavljajo 12,40%, stroški storitev 5,70%, amortizacija 1,04%, stroški
dela 80,82%, drugi stroški 0,02%, prevrednotovalni odhodki 0,02%.
Stroški materiala se kažejo v najve jem porastu v letu 2007 zaradi dvig cen elektrike in
pisarniškega materiala.
Ogromen strošek nam predstavljajo tudi elektrika, voda in kurilno olje. Tako smo imeli
stroške s tem za 123.649 €.
Stroški storitev predstavljajo vzdrževanje starih in novih šolskih prostorov. Letos smo
obnovili dva kabineta. Tako smo imeli vzdrževalna in investicijska dela v letu 2007 v
vrednosti 7.728 €. Ostali stroški so v zvezi s popravili strojev in opreme.
AMORTIZACIJA
Amortizacija osnovnih sredstev je bila obra unana v skladu z veljavnimi predpisi. Delno smo
jo knjižili v breme Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v znesku 104.471 €,ostalo v
breme prihodkov 8.000 €. Drobni inventar smo odpisali že ob nabavi.
POJASNILA K BILANCI STANJA:
Obrazec vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov za teko e in
preteklo leto v tiso SIT.
AKTIVA:
SREDSTVA so v bilanci stanja razdeljena na postavke:
dolgoro na sredstva in sredstva v upravljanju,
kratkoro na sredstva, razen zalog, in aktivne asovne razmejitve ter
zaloge.
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH SREDSTEV
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2007 pove ala za nakup
ra unalniških programov v vrednosti 963 €, neodpisana vrednost znaša 4.511 €.
Pri inventurnem pregledu smo odpisale neuporabne ra unalniške programe v znesku 274 €.
Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2007 pove ala za nabave v
znesku 50.349 € od tega oprema za 30.340 €, drobni inventar za 12.515 € in knjig v
knjižnici za 7.494 €.
KRATKORO NA SREDSTVA so: denarna sredstva v blagajni, bankah, kratokoro ne terjatve
do kupcev, dani predujmi, kratkoro ne terjatve do uporabnikov EKN, kratkoro ne finan ne
naložbe, terjatve in financiranja, druge kratkoro ne terjatve in aktivne asovne razmejitve.
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PASIVA:
KRATKORO NE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ASOVNE RAZMEJITVE so: kratkoro ne
obveznosti do zaposlenih, do dobaviteljev, druge kratkoro ne obveznosti iz poslovanja,
kratk.obveznosti do uporabnikov EKN, do financerjev in pasivne asovne razmejitve.
LASTNI VIRI IN DOLGORO NE OBVEZNOSTI so:
obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva,
prejeta v upravljanje,
obveznosti za dolgoro ne finan ne naložbe,
poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov nad prihodki.
Konto 98000 – Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje Mestna ob ina Novo mesto znašajo
1.709.329 € in so se pove ala za sredstva za nakup ra unalnikov in zmanjšala za obra unano
amortizacijo.
Konto 98001 – Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje Ministrstvo za šolstvo znašajo
20.697 €. Prejeli smo sredstva za nakup ra unalnikov, projektorja in kamere.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2007 je bil ugotovljen v znesku 13.913,47 € in se
prenaša na konto 985-presežek prihodkov nad odhodki. Saldo na kontu 985 znaša 19.834,74 €.

Novo mesto, 22.4.2008

Ra unovodkinja:

Ravnateljica:

Marjanca Petrin i

Sonja Sim i
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JAVNI ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA GRM
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki

2.389.009
2.381.819
2.381.819
0
931
6.259

2.486.025
2.482.747
2.482.747
0
848
2.430

104,1
104,2
104,2

B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

2.381.101
452.475
1.909.952
18.261
413
7.908
0

2.472.111
447.293
1.998.068
25.647
1.103
13.914
0

103,8
98,9
104,6
140,4
267,1
175,9

91,1
38,8

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve
*kratkoro ne finan ne naložbe

2.086.111
1.813.857
272.254
72.494
199.760

2.059.305
1.731.911
327.394
134.957
192.437

98,7
95,5
120,3
186,2
96,3

B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne rezervacije
*obveznosti za neop. dolg. sredstva
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

2.086.111
255.623
1.830.488
0
0
1.814.473
16.015

2.059.305
309.038
1.750.267

98,7
120,9
95,6

1.730.429
19.838

95,4
123,9

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

Obra unana amortizacija
129.526
138.117
106,6
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
488
1.259
258,0
* AM zgradb
93.269
93.268
100,0
* AM opreme
17.508
17.943
102,5
* AM drobnega inventarja
18.261
25.647
140,4
Znesek AM izkazan v stroških
18.261
33.647
184,3
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
111.265
104.255
93,7
Zmanjšanje AM v breme donacij
0
215
V skladu z 26.in 27. lenom Zakona o javnih financah in navodil o pripravi finan nih na rtov posrednih uporabnikov državnega in ob inskega prora una Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00- 6. len dolo a, da Zavod
pripravlja finan ni plan po na elu denarnega toka, nismo izpolnili stolpca Plan 2007.

OSNOVNA ŠOLA OTO EC
ŠOLSKA CESTA 20, 8222 OTO EC
Ravnateljica: Mojca MIKLI
I.del: PORO ILO O POSLOVANJU ZAVODA
OŠ Oto ec, kot osnovno dejavnost, izobraževanje, že šesto leto izvaja vzgojnoizobraževalno delo po programu devetletke. V šolskem letu 2007/08 imamo na šoli popolno
devetletko. Z uvedbo devetletke se je pove alo število ur pouka, saj dejavnosti potekajo od
7. 10 pa do 14. 10. Spremenil se je na in pou evanja in vzporedno tudi na in ocenjevanja, ki
je bolj celostno in diferencirano. Na uvedbo smo se sistemati no pripravljali. Potrebno je bilo
izobraževati obstoje i kader in pripraviti prostorske pogoje. Glede na nenehne spremembe v
šolstvu izobraževanju namenjamo vsako leto veliko pozornosti.
Pouk poteka v 13 u ilnicah. Od teh u ilnic sta dve, ki sta specializirani (tehnika,
ra unalniška) in pouk lahko nemoteno poteka le pri dolo enih vsebinah. Zaradi potreb
nivojskega pouka smo priredili za pouk še del knjižnice, kabinet za matematiko in
gospodinjsko u ilnico.
U iteljski zbor sestavlja 31 strokovnih delavcev. 20 strokovnih delavcev je zaposlenih za
ND (3 M, 17 Ž) in 11 strokovnih delavcev za D (1M, 10 Ž). Izmed zaposlenih je ena
delavka zaposlena polovi no za ND , polovico pa za D , ena delavka je zaposlena 65%,
dva sta polovi no in ena 40%. Dva naša strokovna delavca dopolnjujeta svojo obvezo na
sosednjih šolah, iz drugih šol pa pri nas dopolnjujeta svojo obvezo dva strokovna delavca.
Razlog za tolikšno število zaposlitev za dolo en as je za asno pove ano število oddelkov,
ur dodatne strokovne pomo i ter porodniškega dopusta.
Aktive šole na šoli sestavljajo u itelji istega predmetnega podro ja ali predmeta. Na šoli
imamo slede e aktive: aktiv 1. triletja, aktiv 2. triletja, aktiv podaljšanega bivanja in jutranjega
varstva, aktiv naravoslovja in aktiv družboslovja.
V šolskem letu 2006/2007 je šolo obiskovalo 213 u encev. Poleg obveznega pouka
ponujamo u encem v okviru devetletnega programa tudi velik izbor izbirnih predmetov. Po
izvedeni analizi je bilo ugotovljeno, da se je ve ina u encev odlo ila za tri izbirne predmete.
Pri oblikovanju ponudbe upoštevamo na prvem mestu interes u encev, kadrovske in druge
pogoje na šoli.
V letošnjem šolskem letu smo na OŠ Oto ec za eli intenzivno delati z nadarjenimi otroki. V
lanskem letu smo evidentirali in identificirali u ence letošnjega 5. in 9. razreda, letos u ence
4. in 8. razreda, drugo leto pa bomo postopek identifikacije izvedli z u enci letošnjih 3. in 7.
razredov.
V šolskem letu 2006/2007 smo na OŠ Oto ec nadarjenim u encem iz 5. in 9. razreda
ponudili še dodatne dejavnosti, in sicer: priprave na tekmovanje iz fizike, matematike,
angleš ine, slovenš ine, krožek logike ter likovne, modelarska delavnica in angleškaglasbena delavnica v asu jesenskih po itnic.
K dejavnostim u enci pristopajo prostovoljno, hkrati pa niso namenjene le nadarjenim
u encem, ampak vsem, ki pokažejo interes. Nadarjeni u enci so se v ve ini primerov
udeleževali predvsem priprav na razli na tekmovanja, medtem ko so se delavnic v asu
po itnic udeleževali predvsem ostali u enci.
Ker smo se dodatnih dejavnosti za delo z nadarjenimi otroki letos prvi resneje lotili, smo se
odlo ili, da ponudimo tiste vsebine, ki jih u itelji na naši šoli zelo dobro poznajo. Dobili smo
tudi nekaj ponudb drugih šol, vendar bomo k sodelovanju pristopili v naslednjem šolskem
letu. Opravili smo tudi anketo med etrtošolci, petošolci in osmošolci, da bi ugotovili, katere
vsebine jih zanimajo in v kakšni obliki bi se jih najraje udeležili.

Šola je v šolskem letu 2007 organizirala dve šoli v naravi. Za u ence 7. razreda je
organizirala 5-dnevno naravoslovno šolo v CŠOD Se a pri Portorožu, za u ence 5. razreda
pa 5-dnevno zimsko šolo v naravi na Rogli. V zimski šoli v naravi so bili u enci osemletke in
devetletke. Zimska šola v naravi je bila zaradi pomanjkanja snega prestavljena na januar
2007. Obeh šol so se udeležili vsi u enci.
Šola je poleg obveznega programa izvajala še razširjen program kot je: podaljšano bivanje,
jutranje varstvo, zgodnje u enje tujega jezika v 3. razredu ter nogometno šolo in plesna šola.
Šola je aktivno povezana tudi z zunanjem okoljem. Zelo veliko pozornosti posve a
sodelovanju s starši, kjer je cilj, da bi v prihodnje vsak starš vsaj enkrat v letu obiskal
vsakega u itelja in se pogovoril o svojem otroku. Preko staršev pa je bila v mesecu aprilu
izvedena govorilna ura malo druga e-o istiti in urediti okolico šole. Ob prijetnem delu in
klepetu se je uredil koti ek v gozdu, polepšala in o istila se je okolica šole,uredile so se
oznake na igriš u. V oktobru pa smo organizirali delovno akcijo, ki smo jo razširili na ureditev
male gozdne u ne poti pod Starim gradom.
Šola je aktivno povezana tudi z ostalimi institucijami, kot so:
• povezava z OŠ v novomeški in škocjanski ob ini (izmenjava kadrov z OŠ Brusnice
(angleš ina in tehni na vzgoja), Glasbena šola (glasbena vzgoja), OŠ Škocjan
(ra unalnikar) in OŠ Stopi e (defektolog),
• sodelovanje z OŠ na Dolenjskem (mreže OŠ – Semi , Metlika, Krmelj, Globoko,
Drska; tekmovanja u encev v znanju, raziskovalne in projektne naloge),
• svetovalno delo Zavoda RS za šolstvo OE Novo mesto pri spremljavi 9-letke ter
zunanjega preverjanja znanja za u ence 9. razreda,
• vpisi naših u encev v srednje šole (predstavitev programov, informativni dnevi,
delavnice),
• sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport (pla e in kadri, šola v naravi,
regresirana prehrana, u beniški sklad,…),
• vlaganja ustanoviteljice MO Novo mesto (investicijsko vzdrževanje, prevozi u encev,
tekmovanja, projekti, raziskovalne naloge),
• predavanja in delavnice za starše in u ence, ki jih izvaja Posvetovalnica za u ence in
starše ter RIC Novo mesto,
• sodelovanje na nate ajih (Gasilska zveza, Adria,…),
• sodelovanje z društvi, KS Oto ec (prireditve, istilne akcije, razstave, delavnice,
uporaba prostorov,…
V šolskem letu 2006/07 je na šoli potekalo veliko tekmovanj. U enci so bili na tekmovanjih
uspešni in dosegli vidne uvrstitve na:
- TEKMOVANJE IZ VESELE ŠOLE PILA IN PILA PLUS
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 22 u encev, 9 u encev se je uvrstilo na regijsko
tekmovanje in 3 na državno. 2 u enca sta dosegla zlato priznanje.
- BISTROUM-NATIONAL GEOGRAPHIC
Na šolskem tekmovanju sta tekmovala 2 u enca 4. d razreda. 1 izmed u encev se je udeležil
državnega tekmovanja in postal državni prvak.
- ŠAHOVSKO TEKMOVANJE
Naši u enci so zasedali na šahovskih tekmovanjih zelo visoka mesta, 2 u enca sta se
udeležila celo evropskega prvenstva.
- TEKMOVANJA IZ MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA
Tekmovali so u enci iz vseh oddelkov, skupaj je bilo 153 tekmovalcev. Bronasta priznanja je
na šolskem tekmovanju – Kenguru osvojilo 48 u encev. Podro nega tekmovanja se je
udeležilo kar 13 u encev. Od teh so 3 osvojili srebrno Vegovo priznanje.

- TEKMOVANJA IZ FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA
Šolskega tekmovanja so se udeležili u enci 8. in 9. razreda, od teh so 4 osvojili bronasta
priznanja. Podro nega tekmovanja v Šentjerneju so se udeležili 3 u enci naše šole in vsi 3
so osvojili srebrno Stefanovo priznanje.
- TEKMOVANJE IZ LOGIKE
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 71 u encev, od teh jih je 16 osvojilo bronasta priznanja.
Na državno tekmovanje se je uvrstilo 6 u encev.
- IGRE BREZ MEJA
Naši u enci so osvojili skupno 5. mesto.
- PREGLOVO TEKMOVANJE IZ KEMIJE
17 u encev se je udeležilo šolskega tekmovanja, ena u enka se je uvrstila na državno
tekmovanje.
- ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE
Tekmovalo je 6 u encev od 7. do 9. razreda. 2 u enca sta se uvrstila na državno tekmovanje
in 1 u enec je dosegel srebrno priznanje.
- EKO RAZRED
Za ta naziv so se potegovali u enci vseh oddelkov. Zmagal je 5. d razred.
- KVIZ NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR
Za našo šolo so tekmovali 3 u enci 4. d razreda in se udeležili tudi regijskega tekmovanja.
- TEKMOVANJE V ZNANJU MATERINŠ INE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
Udeležilo se ga je 7 u encev. Bronasto cankarjevo priznanje so osvojili 3 u enci. Na državno
tekmovanje so se uvrstili 3 u enci in 2 u enca sta osvojila srebrno priznanje.
- LITERARNI NATE AJI
Udeležili smo se literarnega nate aja: Nasvidenje tolar, pozdravljeni euro
- ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠ INE
Udeležilo se ga je 10 u encev. Bronasto priznanje je prejelo 6 u encev. Na državno
tekmovanje so se uvrstili 4 u enci.
- ANGLEŠKA BRALNA ZNA KA – EPI READING BADGE
Udeležilo se je je 26 u encev. Srebrno priznanje je osvojilo 10 u encev, zlato priznanje pa 8
u encev.
- LIKOVNI NATE AJI
Sodelovali smo na slede ih likovnih nate ajih: Planica in otroci (u enci so bili za svoje delo
nagrajeni z izletom v Planico), Petrol nas pelje in greje, Gasilci, Nasvidenje tolar, pozdravljeni
evro.
Doseženi rezultati in uspehi nas ženejo že naprej in si zastavljamo nove cilje, ki jih v
prihodnje želimo realizirati. Želimo si, da bi v naslednjem šolske letu vsi u enci izdelali razred
(u ence nau iti »u iti se«), izvesti 90% obisk pri dopolnilnem pouku, pri slovenš ini,
matematiki in angleš ini samo ena ponovitev ocenjevanja znanja v celem šolskem letu, vsak
u enec naj bi imel vsaj eno interesno dejavnost, izvesti šolsko leto brez neopravi enih ur,
sprotno obveš anje staršev, pove ati obisk Romov, napredovanje Romov v naslednji razred,
vsi opraviti kolesarski izpit, vsaj 70% obisk staršev,
Vsak starš naj bi v celem šolskem letu obiskal vse u itelje na govorilnih urah, vsaj ena ura
mese no ob uporabi ra unalnika, pouk izvajati tudi v naravi – u ilnica na prostem, uvajati
sodobne na ine pou evanja in jih predstaviti sodelavcem (medsebojne hospitacije), pove ati
število medsebojnih hospitacij.
Med dolgoro ne cilje pa je zajeto vseživljenjsko izobraževanje in vzgajanje u encev: vsi
u itelji z ustrezno izobrazbo, izboljšati kakovost in u inkovitost pismenosti (izvedbeni na rt je
v na rtu dela aktivov, razrednikovih ur, roditeljskih sestankov in u iteljevih pripravah),
spremljanje in posodabljanje u nih na rtov, izboljšati rezultate Nacionalnega preverjanja
znanja v osnovni šoli (izobraževanje u iteljev, timsko delo, evalvacija dela), sodelovanje šole
z okoljem, itd.

V letu 2007 smo veliko vlagali v nabavo opreme. V primerjavi s predhodnim letom je
koli insko manj, vendar ve je vrednosti. Ve pripomo kov smo namenili za pouk na
predmetni stopnji. Poleg navedenega smo vlagali v obnovo objekta in prostorov. Velik
strošek je predstavljala obnova garderobe (polaganje ploš ic, beljenje garderobe, nova
oprema). Odstranili smo tapete na hodniku razredne stopnje in ga prepleskali. Obnovili smo
rolete na predmetni stopnji. Nabavili smo dva koša na športnem igriš u in dodali zaš itno
mrežo na igriš u. Na otroškem igriš u smo dodali pod igrala podlogo. V zemljepisni u ilnici
smo popravili navijalnike za zemljevide. Vlagali smo v obnovo osnovnih
sredstev(ra unalniška oprema, pomivalni stroj, lupilni stroj, obnova kotlovnice, hladilna
vitrina). Pri obnovi nam je s svojimi finan nimi sredstvi pomagala tudi ob ina, ki je v celoti
krila stroške z obnovo kotlovnice, nakup pomivalnega stroja in namenila del finan nih
sredstev za nakup ra unalniške opreme.
Kljub vsakoletni obnovi in vlaganju sredstev v obnovo, pa je šola že stara in rabi vedno ve
vzdrževanja in zanj potrebnih finan nih sredstev. Dolgoro ni cilji šole na podro ju
materialnih pogojev so: prenoviti in prebarvati fasado šole, zgraditi tekaško stezo, preplastiti
igriš e, kupiti omrežni monitor, urediti zasilno razsvetljavo, posodobiti elektri no napeljavo,
urediti sanitarije na razredni stopnji, postopno zamenjati pohištvo (vsako leto ena u ilnica),
kupiti kosilnico, urediti malo gozdno u no pot, itd.
Šola rabi veliko obnove in s tem tudi finan nih sredstev, ki pa jih na dolo enih podro jih
primanjkuje. Primanjkljaj se kaže predvsem na naslednjih podro jih:
• sredstva za nadomeš anje odsotnih delavcev (daljši bolniški dopusti,
izobraževanja,..),
• sredstva za izobraževanje delavcev,
• sredstva za dneve dejavnosti (kulturne, športne, naravoslovne, tehniške), prevozi
(primestna šola) in vstopnine,
• sredstva za vzdrževanje objekta in igriš a,
• sredstva za nabavo nove opreme, stara je že zelo dotrajana,
• premalo sredstev za nabavo u nih pripomo kov in u il,
• odprave pomanjkljivosti po inšpekcijskih odlo bah (požarna inšpekcija).

II.del: PORO ILO O FINAN NEM POSLOVANJU ZAVODA
1 POJASNILA K BILANCI STANJA
Neopredmetena dolgoro na sredstva
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoro nih sredstev (ra unalniški programi) se je v letu
2007 spremenila za vrednost odpisa in amortizacijo 2007, katera je znašala 2.321€.
Nabavna vrednost programov tako znaša 14.204€, popravki vrednosti znašajo 10.433€,
sedanja vrednost pa 3.771€.
Nepremi nine
Nabavna vrednost nepremi nin je v letu 2007 ostala nespremenjena in znaša 654.925€, od
tega zemljiš e 20.014€, zgradbe 559.336€.
Popravki vrednosti nepremi nin v letu 2007 so se spremenili za obnovo in investicijsko
vzdrževanje garderobe ter obra unano amortizacijo. Finan ni vložek v obnovo garderobe
(polaganje ploš ic) je znašal 4.470€ in smo za to vrednost popravili popravek vrednosti
zgradbe. Amortizacijo smo obra unali in je v letu 2007 predstavljala strošek v vrednosti
16.680€. Popravek vrednosti zgradb znaša 468.751€ Neodpisana vrednost zgradb in
zemljiš znaša 186.174€.
1.3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2007 pove ala za nabave v
znesku 36.183€, od tega oprema za 12.305€ in drobni inventar za 23.878€. Nabavili smo 4
ra unalnike, digitalno kamero, fotoaparat, pomivalni stroj, vezalec gradiv in mešalnik za
kuhinjo.
Sredstva za nakup ra unalniške opreme nam je omogo ilo MŠŠ, katera je sofinancirala 50%
sredstev in MO NM z delnim sofinanciranjem. Ustanoviteljica pa je v celoti v vrednosti 7.810€
financirala nakup pomivalnega stroja za kuhinjo. V letu 2007 smo tudi obnovili kotlovnico v
vrednosti 25.280€ katera sredstva je zagotovila Mestna ob ina Novo mesto. Obnovitev po
dogovoru nismo vknjižili v knjige, ker gre za investicijsko vzdrževanje in ne pove uje
vrednosti zgradbe.
Opredmetena osnovna sredstva v vrednosti pod 500 EUR pa smo pove ali za nabavo u nih
pripomo kov za tehniko, športno vzgojo, nove garderobne omare, knjižnica je bogatejša z
novim izborom knjig, kot donacijo pa smo prejeli tudi opremo za pisarno in u ilnice.
Sprememba pa je tudi v sredstvih vrednih pod 500€, kjer sedaj vodimo tudi nabavo
u beniškega sklada.
Odpisana vrednost opreme in drobnega inventarja na dan 31.12. 2007 znaša 374.128€.
Neodpisana vrednost opreme in drobnega inventarja znaša 24.701€.
Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da sta oprema v vrednosti 4.619€ in drobni
inventar v vrednosti 5.160€ dotrajana in uni ena. Zaradi neuporabnosti, velikega investiranja
v obnovo in okvare je komisija tako opremo izlo ila iz uporabe.
Veliko vrednosti odpisa predstavlja pomivalni stroj in pa stare garderobne police, katere smo
nadomestili z novimi omarami.
KRATKORO NA SREDSTVA
V blagajni imamo sredstva v skladu z dolo enim maksimumom (Pravilnik o pla evanju z
gotovino in blagajniškem maksimumu, Uradni list RS, št. 85/2002).
Na dan 31.12.2007 smo imeli v blagajni 11€ gotovine, na podra unu pri UJP pa 13.448€.
Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Delavski hranilnici d.d. v višini 29.039€, od tega
4.948€ za u beniški sklad.
Na podskupini 120 izkazujemo za 2.776 nepla anih terjatev, od tega 1.625€ za šolsko
prehrano, ostalo pa so terjatve za rekreacijo v šolski telovadnici za 12/07.
Na podskupini 130 izkazujemo za 119 nepla anih terjatev za naro nino Uradnega lista, za
katerega pa še nismo prejeli ra una.
Na podskupinah 140,141 in 143 je bilo stanje terjatev 72.794€ (sredstva za izpla ilo pla za
mesec december 2007 – izpla ilo 4.1.2008, materialni stroški in sredstva za prevoz
u encev). Na podskupinah kontov 170 pa je bilo stanje terjatev 2.968€ (sredstva za izpla ilo
nadomestil in invalidnin november in december 2007).
Vsem partnerjem, ki so imeli odprte terjatve na dan 31.12.2007, smo poslali IOP obrazec za
uskladitev terjatev.
Na kontu 190 ima kratkoro ne odložene odhodke v vrednosti 227€. Med odložene odhodke
je zajeta naro nina revije za leto 2007 .
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Na podskupini kontov 220, 240 in 243 smo imeli za 17.984,47€ nepla anih obveznosti, ki pa
niso sporne, saj še niso zapadle v pla ilo.
V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo odprte obveznosti za prispevke, davke od pla za
mesec december, obveznosti do delavcev, obveznost za izstopni DDV (izpla ilo 04.01.2008)
in znašajo 65.057€

V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti do u encev iz neporabljenih namenskih
sredstev, ki jih nakaže Ministrststvo za šolstvo in šport in Mestna ob ina Novo mesto za
u ence ter za asno odloženi prihodki u encev. To so sredstva za regresirano prehrano
u encev, ekskurzije, sredstva za šolo v naravo, naravoslovne in kulturne dni ter sredstva za
Rome. V letu 2007 obveznost do njih znaša 22.111€
V tej skupini vodimo tudi nabavo, pla ila in porabo sredstev za u beniški sklad. Na dan
31.12.2007 je stanje na tem kontu 7.535€. Od tega imamo 4.948€ sredstev kot prosta
denarna sredstva izkazana v razredu 1 in so naložena pri Delavski hranilnici d.d..
Šola ima po zakonu ustanovljen šolski sklad, v katerem se nalagajo prostovoljni prispevki
staršev u encev naše šole. Šola dvakrat letno izda položnice, starši pa po svojih mo eh
prispevajo sredstva. Od nabranih sredstev smo do sedaj lahko za nad standardno opremo
nabavili leta 2004 elektri no pe za žganje keramike, v letu 2006 elektri ni digitalni piano, v
letošnjem letu pa smo še s pomo jo zbiralne akcije papirja, donacije pravnih oseb in sredstev
šole nabavili garderobne omare. Prispevek šolskega sklada je bil 1.121€. Po zbranih
sredstvih in nabavi opreme, konto šolskega sklada na dan 31.12.2007 izkazuje saldo 232€.
LASTNI VIRI IN DOLGORO NE OBVEZNOSTI
Sredstva na kontu 922- Prejete donacije, namenjene nadomeš anju stroškov amortizacije so
se spremenila za prejeto donacijo pravnih oseb 470€, ki smo jih namenili za nabavo
garderobnih omar, donacijo opreme Lu ovnik Eve v ocenjeni vrednosti 6.526€ in prenesenih
sredstev šolskega sklada in zbiralne akcije papirja za nabavo garderobnih omar v vrednosti
1.121€, obra unane amortizacije opredmetenih OS v vrednosti 783€ in donaciji knjig v
vrednosti 63€.
Konto izkazuje po obra unani amortizaciji 3.114€ sredstev.
Konto 980 –obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo 211.533€.
V letu 2007 se je obveznost spremenila za obra unano amortizacijo in nakazana sredstva za
nakup ra unalnikov, u nih pripomo kov in pomivalnega stroja. Mestna ob ina je nakazala
sredstva za ra unalniško opremo in pomivalni stroj v vrednosti 8.870€. Zaradi ve je nabave
osnovnih sredstev in ne kritja sredstev na kontu obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje,
smo iz konta presežek prihodkov nad odhodki preknjižili v vrednosti 4.428€.
Šola je spremenila znesek sredstev prejeta v upravljanje za del obra unane amortizacije.
Obra unana amortizacija po veljavnih amortizacijskih stopnjah je znašala 24.394€. Ker od
ustanovitelja nismo prejeli sredstev za kritje amortizacije, smo strošek amortizacije prenesli v
dobro konta 980. Vrednost konta se je spremenila tudi zaradi sofinanciranja MŠŠ za u ne
pripomo ke pri tehniki in digitalno opremo v vrednosti 1.497€.
V skladu s pravilnikom o na inu in rokih usklajevanja terjatev po 37.
ra unovodstvu, smo obveznosti uskladili z ustanoviteljico.

lenu zakona o

Konto 985-00 – Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek prihodkov nad odhodkov je v letu 2007 znašal 3.891€. Prenesli smo ga na konto
Presežek prihodkov nad odhodki, tako da saldo na dan 31.12.2007 izkazuje 16.230€.
2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
2.1 ANALIZA PRIHODKOV
CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2007 so znašali 942.839,51€ in so bili za 13,71% višji
od doseženih v letu 2006. Glede na vir prihodka, prihodki šole (prihodki od u encev, najem
telovadnice, prehrana delavcev) predstavljajo 11.22%, prihodki MŠŠ in ustanovitelja 88,39%,
finan ni prihodki 0,36%, drugi prihodki 0,03%.
Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe v okviru katere izvajamo še
pripravo in dostavo hrane ter dajanje prostorov v uporabo.

Prihodek šole z pripravo hrane se je v letu 2007 zmanjšal zaradi manjšega vpisa u encev v
šolo. Prihodek kosil je v popre ju ostal enak letu 2006, saj je število obrokov ostalo enako –
se pravi da se na manjše število otrok pove uje, zmanjšal pa se je prihodek od malic –
manjše število otrok. Ve ji prihodek pa se je iztržil od prehrane zaposlenih, kar je tudi
posledica ve jega števila obrokov malic in kosil. Cene obrokov so se v šolskem letu 20072008 spremile le za cetinsko izravnavo. Za šolsko leto 2007/2008 smo za potrebe kuhinje
izpeljali javna naro ila po Zakonu o javnem naro anju.
Izpad prihodka pa beležimo pri oddajanju telovadnice in šolskih prostorov v uporabo. Manjši
prihodek je posledica manjše zasedenosti telovadnice.
PRIHODKI S PODRO JA DEJAVNOSTI OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA SO:
- Prihodki od u encev, staršev za malice,kosila, jutranje varstvo, papir, prevoz, predstave,
glasila, šola v naravi, u beniški sklad v znesku 92.245, za kosila delavcev, uporabo
telovadnice v znesku 13.572€
- Prihodki o Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za pla e, regres, jubilejne nagrade,
prevoz in prehrano zaposlenih, materialne stroške, izobraževanje zaposlenih, u ila,
spremljevalce ekskurzij, solidarnostne pomo i,.. v znesku 777.272€ ter za ekskurzije
u encev, šolo v naravi, regresiranje prehrane u encev,..v znesku 12.828€
- Prihodki Mestne ob ine Novo mesto za materialne stroške, prevoz u encev, ra unalniško
opremo, tuj jezik, kosila u encev, tekmovanja u encev v znanju, projektno delo,..v znesku
40.481€ ter za kosila u encev,sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih dni v znesku 2.820€
- Prihodki od financiranja (obresti, prihodki iz preteklih obra unskih obdobij) v znesku 3.369€
- Drugi prihodki (odškodnine) v znesku 253€
2.2 ANALIZA ODHODKOV
CELOTNI ODHODKI znašajo 938.948€, od tega so odhodki iz poslovanja 161.935€
(materialni str. 93.699€, stroški storitev 68.236€), stroški dela 762.812€, amortizacija in
odpis drobnega inventarja 14.201€, finan ni odhodki 0€. Stroški storitev so se pove ali
glede na leto 2006 za 32,76%. Vzrok pove anja je inflacija, kar je posledi no povzro ilo
pove anje vseh stroškov.
Pove anje stroškov storitev pa so povzro ile tudi gledališke predstave in šola v naravi. V letu
2007 KC Novo mesto ni ve sprejemal gotovine za ogled predstave otrok, temve smo
storitev pla evali po izstavljenem ra unu. Seveda pa pove an strošek na drugi strani pomeni
tudi ve ji prihodek. Strošek šole v naravi pa je pove an za eno ŠVN, ker je bila izvedena
decembra 2007 in ne v letu 2008. V letu 2007 je naš ra un bremenila tudi oglaševalska
storitev za vpis v 1. razred.
Šolo bremenijo predvsem stroški za katere ni vira financiranja in se nanašajo na vzdrževanje
objekta oziroma delovnih sredstev. Tako smo v letu 2007 v celoti obnovili garderobo (nove
ploš ice in polaganje, beljenje hodnikov, popravilo rolet na u ilnicah, vzdrževanje igriš a
(novi koši, podloge za igrala), vzdrževanje in popravilo delovnih sredstev (navijalnikov
zemljevidov, lupilnega stroja, hladilne omare, iš enje in dezinfekcija grelnika).
Iz pregleda stroškov pa je v letu 2007 opazna manjša poraba kurilnega olja kot preteklo leto.
Glavni dejavnik zmanjšanja porabe je sigurno obnovitev kotlovnice s katero je bila
nameš ena novejša in modernejša tehnologija. Drugi dejavnik, ki je vplival na nižjo porabo,
je pa tudi milejša zima.
AMORTIZACIJA osnovnih sredstev je bila obra unana v skladu s Pravilnikom o na inu in
stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoro nih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Del obra unane amortizacije smo odpisali v breme stroškov šole, del v breme donatorjev,
ostalo pa v breme ustanovitelja, ker za ta sredstva nismo dobili finan nega nakazila. Drobni
inventar smo odpisali v celoti ob nabavi in smo ga knjižili v breme stroškov šole.

STROŠKI DELA so v letu 2007 znašajo 762.812€ in so se v primerjavi s prejšnjim letom
pove ali za 13,35%. Predstavljajo 81,24% celotnih odhodkov.
Povpre no število zaposlenih v zavodu v letu 2007 je bilo 30,53 delavcev, na podlagi
opravljenih delovnih ur brez nadomestil. Povpre na mese na bruto pla a na zaposlenega je
znašala 1.463€
V letu 2007 je bil izpla an regres v znesku 646,00€ bruto na delavca.
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izpla ana za 2.915
delovnih ur, v breme ZZZS in ZPIZ 10.333 delovnih ur, od tega je bilo izpla anih 1.044 ur
invalidnin, 980 nadomestil za odsotnost nad 30 dni in nege in 8.309 ur porodniške. Boleznine
(brez porodnišk) skupaj predstavljajo 7,19% obra unanih ur.
Strošek dela se je glede na leto 2006 pove al predvsem zaradi višjega števila zaposlenih
delavcev in njihovega napredovanja, izpla ila jubilejnih nagrad in odpravnine. Število
zaposlenih se je pove alo zaradi pove anja oddelkov na razredni stopnji in porodnišk.
Vsa izpla ila so bila izpla ana s predpisi. Prispevke in davke smo pla evali v skladu z
zakonom. Vsa izpla ila so bila izpla ana na pla ilni dan in v predpisanem roku.
Ra unovodkinja
Prešern Joži

Ravnateljica
Mikli Mojca

JAVNI ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA OTO EC
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki

829.172
827.696
746.937
80.759
788
1.096

942.839
939.217
876.863
62.354
3.369
253

113,7
113,5
117,4
77,2
427,5
23,1

B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

824.386
142.430
672.943
8.732
281
4.785

938.948
161.935
762.812
14.201
0
3.891

113,9
113,7
113,4
162,6
0,0
81,3

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve
*kratkoro ne finan ne naložbe

334.043
222.972
111.071
43.223
67.848
0

336.029
214.646
121.383
42.498
78.885
0

100,6
96,3
109,3
98,3
116,3

B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne rezervacije
*obveznosti za neop. dolg. sredstva
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

317.276
92.226
225.050
0
3.897
221.153
16.767

336.029
105.153
230.876
0
3.113
211.533
16.230

105,9
114,0
102,6
79,9
95,7
96,8

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij

34.639
1.181
16.829
8.813
7.816
8.732
25.239
668

Realizacija 2007

47.464
2.321
16.680
6.177
23.878
14.201
25.891
8.964

Indeks 2007/2006

137,0
196,5
99,1
70,1
305,5
162,6
102,6
1341,9

Osnovna šola Stopi e
Stopi e 37
8322 Stopi e
POVZETEK LETNEGA PORO ILA OSNOVNE ŠOLE STOPI E ZA LETO 2007
PORO ILO RAVNATELJICE IN KRATKA PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE STOPI E
Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za
u ence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Dejavnost šole je javna
služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Vzgojnoizobraževalna dejavnost poteka od 1.
do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojnoizobraževalni program je sprejet
na na in in po postopku, dolo enem z zakonom. Cilji osnovnošolskega izobraževanja so
zapisani v 2. lenu Zakona o osnovni šoli (uradno pre iš eno besedilo) /ZOsn-UPB3/ (Ur.l.
RS, št. 81/2006, 102/2007). Cilji predšolske vzgoje pa v Zakonu o vrtcih . Zakon o vrtcih
/ZVrt/ (Ur.l. RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 72/2005).
Kratkoro ni cilji so zapisani v Letnem delovnem na rtu šole, ki ga za vsako šolsko leto
posebej meseca septembra sprejme Svet šole in vrtca.
Prednosti OŠ Stopi e so:
• podeželska šola (prednosti pri izvajanju okoljske vzgoje, naravoslovnih dni, športnih
dni, tehniških dni,…),
• vrtec v sklopu OŠ (prerazporeditev kadrov – druga strokovna delavka v prvem
razredu; koriš enje skupnih prostorov – jedilnica, ve namenski prostor, vadbeni
prostor, avla, knjižnica; poznavanje otrok; sodelovanje šola, vrtec),
• dve podružni ni šoli (Dolž, Podgrad),
• uvedba programa 9- letne OŠ (dve delavki v prvem razredu, izbirni predmeti za
u ence tretjega triletja, diferenciacija, tehniški dnevi, tuj jezik že v etrtem razredu,
pouk v manjših skupinah, nacionalno preverjanje znanja),
• delo z nadarjenimi u enci (seznanitev staršev s Konceptom dela z nadarjenimi
u enci, identifikacija, evidentiranje, sobotne šole – logika, poskusi v kemiji, poskusi v
fiziki, likovne delavnice, raziskovalne naloge, eko kviz, priprave na tekmovanja).
Slabosti:
• šola nima telovadnice za pouk športne vzgoje in izbirnih predmetov s podro ja športa,
• igriš a ob šoli so dotrajana in jih je potrebno v celoti obnoviti,
• stroški vzdrževanja treh stavb (mati na šola, podružnica Dolž in podružnica
Podgrad),
• slaba prometna varnost (ni plo nikov in urejenih avtobusnih postajališ v vaseh od
koder prihajajo u enci).
Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomaga
pomo nica ravnateljice, ki opravlja naloge, ki ji jih dolo i ravnateljica in so opisane v aktu o
sistemizaciji. Podružnici vodita vodji podružni nih šol, vrtec pa pomo nica ravnateljice za
vrtec.
Za u ence, ki pri dolo enih predmetih presegajo standarde znanja, organizira šola dodatni
pouk. Na razredni stopnji se izvaja dodatni pouk pri slovenš ini in matematiki, na predmetni
stopnji pa še pri angleš ini, kemiji, zgodovini, slovenš ini, matematiki in fiziki.
Dopolnilni pouk organizira šola za tiste u ence, ki potrebujejo pomo pri u enju. Na šoli
izvajamo dopolnilni pouk iz slovenš ine, matematike, angleš ine, fizike in kemije .
Šola izvaja zgodnje u enje angleškega jezika za u ence 3. razreda devetletke, ki ga
financira MO Novo mesto. Za razvijanje razli nih interesov u encev izvaja šola interesne
dejavnosti (sprostitvene igre, pravlji ni krožek, dramski krožek, novinarski krožek,
knjižni arski krožek, otroški pevski zbor, bralna zna ka, vesela šola, kolesarski krožek,
oblikovalni krožek, ra unalniški krožek, zgodovinski krožek, matemati ni krožek, taborniki,
vrtnarski, biološki, lego, angleška bralna zna ka, cicivesela šola, dramsko-recitacijski, pevski
zbor z Orffovim instrumentarijem, ro ne spretnosti, športni krožek, judo, ples, lutkovni,
turisti ni krožek, okoljski krožek, osnove atletike, kuharski, ebelarski, športni) . Vodijo jih
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u itelji in zunanji sodelavci. V okviru 9- letne osnovne šole v tretjem triletju šola izvaja 16
razli nih izbirnih predmetov v 25 skupinah iz družboslovno – humanisti nega in
naravoslovnega sklopa za u ence 7. 8. in 9. razreda devetletke (nemš ina I, II, III, starinski in
družabni plesi, vzgoja za medije - tisk, ljudski plesi, likovno snovanje, ples – priprava na
valeto, ra unalništvo - oblikovanje besedil, ra unalniška omrežja, multimedija, sodobna
priprava hrane, okoljska vzgoja, šport za sprostitev in poskusi v kemiji). Od 1. septembra
2007 dalje pa tudi francoš ina I, vzgoja za medije – televizija, na ini prehranjevanja in
astronomija. Bibliopedagoške ure u itelji razredne stopnje na rtujejo in izvajajo v
sodelovanju s knjižni arko na temo življenja in dela Franceta Prešerna ter v sodelovanju s
Študijsko knjižnico Mirana Jarca, Oddelek za mladino, na temo spoznavanja del in življenja
H. C. Andersena. Nivojski pouk se je izvajal v prvih šestih mesecih leta 2007 v kombiniranih
u nih skupinah (prvi in drugi nivo ter tretji nivo). Od septembra dalje pa poteka pouk
matematike, slovenš ine in tujega jezika v tretjem triletju v heterogenih u nih skupinah.
Predlog u iteljskega zbora o obliki diferenciacije za šolsko leto 2007/08 je potrdil svet staršev
in svet šole. Jutranje varstvo je organizirano brezpla no za u ence prvih razredov glede na
potrebe staršev od 5.15 do 7.55, v Stopi ah, v Dolžu in na Podgradu. Starši drugošolcev in
tretješolcev jutranje varstvo pla ajo. Podaljšano bivanje poteka od 11.45 do 15.45.
Individualna in skupinska pomo je namenjena nadarjenim u encem in u encem z u nimi
težavami. Izvajajo jo u itelji na razredni in predmetni stopnji, skupaj 10 ur na teden. Za
nadarjene u ence smo organizirali kuharsko delavnico in plesno delavnico na mati ni šoli,
športno delavnico v Akrobatu v rmošnjicah pri Stopi ah, sobotne šole, poskuse v kemiji,
delavnice iz logike in tujega jezika ter po itniške dejavnosti.
Šola organizira razli ne te aje: kolesarski v 4. razredu, te aj za vožnjo kolesa z motorjem v
8. in 9. razredu, plesni te aj v 9. razredu, na podružni nih šolah in v vrtcu .
Pou ne ekskurzije za u ence so organizirali u itelji v skladu z u nimi na rti. Upoštevali smo
na elo, da u enec v asu šolanja sistemati no spozna vsa pomembnejša podro ja Slovenije.
Po programu smo opravili ekskurzije v spomladanskem asu:
- 1. in 2. r. Stopi e – Hiša eksperimentov in ZOO Ljubljana
- 3. in 4. r. Stopi e – Hiša eksperimentov in ZOO Ljubljana
- 1. – 4. r. PŠ Dolž – Arheopeskovnik, obisk šolskega muzeja, ZOO Ljubljana
- 1. – 4.r. PŠ Podgrad – Muzej Polovi v Dobovi, Kostanjevica
- 5.a in 5.b – Koper, Se ovlje
- 7.a in 7.b – Bohinj, slap Savica, Bled, Vintgar
- 8.a in 8.b - Minimundus
- 9.a in 9.b - Gardaland
Preizkus plavanja za u ence 5.r. in 20 – urni plavalni te aj za u ence tretjih razredov je
potekal v bazenu na OŠ Grm. Za neplavalce smo organizirali te aj plavanja v šoli v naravi.
Ostale športne dni, atletiko in igre z žogo, smo organizirali na šolskih športnih igriš ih in v
okolici šole. Jeseni in spomladi smo organizirali pohod za Zlati son ek in Krpana. Eko dan
smo aprila izvedli za u ence od 5. do 9. razreda v Novem mestu pri TUŠU, skupaj z
osnovnimi šolami v MO Novo mesto. V sklopu kulturnih dni so si u enci 9.r. ogledali
Županovo Micko v izvedbi Šentjakobskega gledališ a in obiskali Trubarjevo doma ijo.
U enci 8.r. so spoznavali Prešerna s programom Po Prešernovih stopinjah. V Kulturnem
centru Janeza Trdine so si ogledali predstavo Blazno resno slavni. Zaklju ek bralne zna ke
smo skupaj praznovali v Stopi ah z ogledom gledališke predstave Kresna no . Kulturne dni
smo realizirali tudi na naši šoli s programom, ki so ga pripravili u enci pod vodstvom
mentorjev. U enci razredne stopnje so obiskali Planet Tuš in si ogledali filmsko predstavo
Avtomobili. Gledališki predstavi, Kdo je najmo nejši na svetu v izvedbi SNG Opera in balet
Ljubljana in Španska princeska v izvedbi Gledališ a Koper, so si v KC Janeza Trdine
ogledali u enci prvega in drugega triletja. U enci podružni ne šole Podgrad in Dolž so si
ogledali filmsko predstavo Avtomobili in operno baletno prireditev Kdo je najmo nejši na
svetu. Ostale kulturne dni so realizirali na šoli s praznovanjem prazni nih dni in nastopom za
starše. Gledališke predstave (Fuj, smrdi! Jelen Jarko, Medvedka na snegu, Deklica Lastovica
in Grdi ra ek) je v PŠ Podgrad izvedlo gledališ e Teater za vse iz Jesenic. lani dramskega
krožka šole Stopi e so nastopili s predstavo Sem res poreden?, lani dramske skupine PŠ

2

Dolž pa s predstavo Beda ek Jur ek. Na Dolžu so organizirali ustvarjalne delavnice ob
kulturnem prazniku.
Šola je v letu 2007 organizirala tri šole v naravi:
- 5 - dnevno poletno šolo v naravi za u ence 7. razreda v Savudriji,
- 5 - dnevno naravoslovno šolo v naravi za u ence 7. razreda devetletke v CŠOD v domu
Fara v Kostelu,
- 5 – dnevno plavalno šolo v naravi za u ence 3. razredov v CŠOD v domu Burja.
Naravoslovne in tehniške dni smo realizirali po na rtu v šoli v naravi, v naši šoli in njeni
bližnji okolici. V šolskem letu 2006/07 smo realizirali 188 dni pouka. Toliko jih je dolo al
šolski koledar. Skupna realizacija predmetnika je presegala 96%. U iteljski zbor je imel 13
pedagoških konferenc, od tega 5 ocenjevalnih in 8 tematskih (Vodenje razreda, Reševanje
konfliktov, Šolsko spletno mesto). U itelji predmetnih podro ij so delovali v okviru 10 aktivov.
Ravnateljica je spremljala in vrednotila pedagoško delo. Opravila je 28 rednih in 3 izredne
hospitacije. U itelje je opozorila na doslednost pri izpolnjevanju šolske dokumentacije.
Šolska svetovalna služba je realizirala na rtovane naloge zapisane v Letnem delovnem
na rtu. Svet staršev in svet šole je imel 3 seje. Svet šole je med drugim potrdil Letni delovni
na rt šole in vrtca, sprejel zaklju ni ra un za leto 2006 in potrdil predlog diferenciacije za
šolsko leto 2007/08. Svet staršev je predlagal interesno dejavnost angleš ino in šolo za
starše.
NEKAJ DOSEŽKOV V LETU 2007
Tekmovanja v znanju:
U enci šole so se pod vodstvom u iteljev udeležili ve regijskih in državnih tekmovanj, na
katerih so bili tudi zelo uspešni, saj so dosegli 49 srebrnih in 6 zlatih priznanj:
• Na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglovo priznanje so našo šolo
zastopali 4 u enci, 1 u enka je osvojila srebrno priznanje, 2 u enki pa sta si z
izkazanim znanjem prislužili zlato Preglovo priznanje.
• Šolskega tekmovanja v znanju zgodovine se je udeležilo 39 u encev. Bronasto
priznanje je osvojilo 13 u encev. Na državnem tekmovanju v Žužemberku, ki je
potekalo meseca marca, so 4 u enke dosegle srebrno priznanje in 1 u enka zlato
priznanje.
• Šolskega tekmovanja iz logike se je udeležilo 79 u encev. 6 u encev je tekmovalo na
državnem tekmovanju. 1 u enka je osvojila srebrno priznanje in 1 zlato priznanje.
• Na državnem tekmovanju v Veseli šoli je 9 u encev osvojilo srebrna priznanja in 1
u enka zlato priznanje.
• Podro nega tekmovanja v znanju fizike se je udeležilo 6 u encev 8. in 9. razreda.
Srebrno Štefanovo priznanje so osvojile 4 u enke, 1 u enka se je uvrstila na državno
tekmovanje, ki je potekalo maja v Mariboru. Dosegla je zlato Štefanovo priznanje in
imela 12. rezultat v državi.
• Za angleško bralno zna ko EPJ READING BADGE 2007 je tekmovalo 86 u encev.
Osvojili so 11 zlatih, 51 srebrnih in 24 priznanj za sodelovanje.
• Podro nega tekmovanja v znanju matematike se je udeležilo 11 u encev od 7. do 9.
razreda. Srebrno priznanje je osvojilo 6 u encev, 1 u enka se je uvrstila na državno
tekmovanje.
• Mednarodni matemati ni kenguru – Društvo matematikov, fizikov in astronomov je na
podlagi dosežkov na šolskem in podro nem tekmovanju povabilo enega u enca na
nagradni izlet na Dunaj.
• Na šolskem tekmovanju za bronasta Cankarjeva priznanja je tekmovalo 14 u encev.
Bronasta priznanja je doseglo 7 u encev. Trije u enci so se udeležili državnega
tekmovanja.
• Branje knjig za bralno zna ko je uspešno zaklju ilo 257 u encev razredne in
predmetne stopnje. Spominska priznanja za 8- let branja si je prislužilo 16 u encev 9.
razredov. Dve u enki sta opravili Suhodol anovo, Jur i evo in Cankarjevo bralno
zna ko.
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Športni dosežki:
U enci so se udeležili 24- ih tekmovanj. Na ob inskih tekmovanjih v atletiki, krosu in
namiznem tenisu so osvojili 7 zlatih, 5 srebrnih in 8 bronastih medalj. Ena u enka je dosegla
3. mesto v teku na 1000 m, en u enec pa 3. mesto v namiznem tenisu na podro nem
tekmovanju.
V ekipnih športih, atletiki in krosu so u enci dosegli izjemne rezultate, osvojili so 20 pokalov.
Mlajši de ki ekipno 3. mesto v namiznem tenisu, 2. in 3. mesto ekipno na jesenskem krosu,
ob inski prvaki na pomladanskem krosu, 3. mesto ekipno v dvoranski atletiki.
Mlajše deklice so osvojile 2. mesto v malem nogometu, 3. mesto ekipno v namiznem tenisu,
3. mesto ekipno na pomladanskem krosu.
Starejši de ki so dosegli ekipno 2. mesto na pomladanskem krosu, 3. mesto v malem
nogometu, 3. mesto v rokometu.
Starejše deklice so osvojile 2. mesto v malem nogometu, 3. mesto ekipno na krosu. Najve ji
uspeh starejših deklic je uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja v rokometu. Dekleta so
ob inske in podro ne prvakinje v rokometu, 2. mesto so osvojile na etrtfinalnem tekmovanju
v Ljubljani in se tako uvrstile na polfinalno tekmovanje, ki je bilo v Kopru.
Nate aji:
U enci so sodelovali na nate aju Gasilske zveze Slovenje na temo Gasilec in Požar, na
nate aju Slovenske znanstvene fundacije, na nate aju podjetja Trimo Trebnje na temo
Bivanje v vesolju in Voda ter na nate aju revije Unikat z naslovom Najve je velikono no jajce
v Sloveniji.
Projekti:
S pridobitvijo EKO zastave smo postali EKO šola.
U enci so pri izbirnem predmetu okoljska vzgoja izdelali maketo vodne u ne poti, ki so jo
predstavili na sre anju šola Armalovega sklada v Mariboru. OŠ Stopi e je šola Armalovega
sklada.
Projekti, ki so bili izvedeni v šolskem letu 2006/07:
a) celoletni:
• EKO šola (pridobitev EKO zastave)
• šola Armalovega sklada
• Mreže u e ih se šol 2 (razredna pravila, hišni red, bonton)
b) razredni ali po predmetnih podro jih: Evropska vas, projekt Umko, Bistro glavo varuje
elada, Žival, rastlina leta, Bralna pismenost, Veseli december, Pustne maske,
Pasov ek ali EUCHIRES, Cesarjev boži ni obisk na Mehovem, Rastem s knjigo, Ko
še ni bilo mobitelov – raziskovalna naloga
Otroci in starši Vrtca Stopi e so sodelovali v naslednjih projektih: Škrat bral ek, Mapa »Jaz
škrat«, Zlati son ek, Ureditev zunanjega igriš a, Pun ka iz cunj, Cicibanova hranilnica,
Prometna zna ka. Obogatitvene dejavnosti: praznovanja, prespimo no
v vrtcu.
Nadstandardne dejavnosti: lutkovno- gledališki abonma, plesni te aj, športni vrtec Hop kluba
U ni uspeh:
U ni uspeh je bil 99, 68%. Izdelalo je 319 u encev, 1 u enec ali 0, 31% ni uspešno zaklju il
razreda. Popravnih izpitov ni bilo. V primerjavi s preteklim šolskim letom se je u ni uspeh
zvišal za 0, 58%. V OŠ Stopi e je bilo vpisanih 321 u encev, od tega 6 Romov, 3 tujci in 5
u encev s posebnimi potrebami (Odlo ba Zavoda Republike Slovenije za šolstvo). Med
šolskim letom se je en u enec izpisal.
Poleg dopolnilnega pouka so bili nekateri u enci deležni še posebne individualne pomo i. Za
7 otrok s posebnimi potrebami so razredniki pripravili individualiziran u ni program.
Ravnateljica je imenovala strokovno skupino za vsakega u enca, ki spremlja doseganje
zastavljenih ciljev. Poleg u iteljev nudijo tem u encem dodatno strokovno pomo še
specialni pedagog, tiflopedagog in surdopedagog.
V okviru dodatnega pouka so se u enci pripravljali na tekmovanja in opravljali raziskovalne
naloge.
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Prireditve, proslave in razstave:
• sre anje starejših krajanov iz KS Stopi e s kulturnim programom u encev OŠ
Stopi e,
• novoletno prireditev za javnost (Cesarjev obisk na Mehovem),
• novoletni bazar,
• prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku (Kettejeva poezija in proza, nastop
albanske folklorne skupine),
• obisk ptujskih kurentov in predstavitev kurentovanja,
• nastop u encev podružni ne šole Dolž za u ence razredne stopnje v Stopi ah,
• prireditev za starše ob materinskem dnevu,
• nastop kulturno umetniškega društva Mirna Pe z igro Snuba in Medved,
• predstavitev projekta Evropska vas (Francija, Španija, Bela krajina) z razstavo in
kulturnim programom,
• zaklju ek bralne zna ke s predstavo Kresna no ,
• prireditev ob zaklju ku akcije » isti in zdravi zobje«,
• obisk arodeja za razredno stopnjo in vrtec,
• podelitev Eko zastave v Celju,
• podelitev bronastih priznanj u encem za dosežke na tekmovanjih,
• prireditev u encev 9.r. ob slovesu od šole,
• prireditev ob zaklju ku šolskega leta.
Izdali smo šolsko glasilo, CD s posnetkom novoletne prireditve Cesarjev obisk na Mehovem
in oblikovali šolsko spletno mesto OŠ Stopi e.
U enci PŠ Podgrad in PŠ Dolž so nastopili na prireditvi za starostnike KS Podgrad na
Prepihu in KS Dolž v Dolžu, za starše in krajane ob novem letu, za mamice ob materinskem
dnevu in ob zaklju ku leta pri lovski ko i LD Padež ter podružni ni šoli Dolž.
Nacionalno preverjanje znanja:
Nacionalno preverjanje znanja za u ence devetih razredov je potekalo iz slovenš ine,
matematike in fizike. Udeležili so se ga vsi u enci 9. a in 9.b razreda.
Dosežki:
OŠ STOPI E
SLOVENSKO POVPRE JE
• slovenš ina:
63,55 % to k
64, 91 % to k
• matematika:
55,31 % to k
51, 54 % to k
• fzika:
49,63 %to k
46, 69 %to k
U enci so pri matematiki in fiziki dosegli boljši rezultat od slovenskega povpre ja.
Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2007
Organizirati predavanja za starše z izbranimi temami: Od želje do poklica, Vpis v srednjo
šolo, (Ne) discipliniranost naših otrok – problem današnje vzgoje, Težave u encev ob
prehodu na višjo stopnjo, Razvajenost otrok (Bogdan Žorž). Predavanja in delavnice za
u ence na temo: Kako se u im? U enje iz u benika, Sprejemanje druga nosti, Zberi pogum
in povej, Od želje do poklica, Kaj moram upoštevati pri izbiri poklica, Pogoji vpisa, Vpis v
srednje šole.
Zagotoviti zdravo prehrano v šoli (ustrezen jedilnik), organizirati akcijo spodbujanja nekajenja
za u ence sedmih in osmih razredov. Lo evati odpadke v u ilnicah, na hodnikih, v šolski
kuhinji, sortiranje na ekološkem otoku. Izvesti tri zbiralne akcije asopisnega papirja. Skozi
celo šolsko leto zbirati prazne kartuše. Namestiti pipo s filtrom (AQUA) za pitno vodo.
Pripraviti 3 prireditve za u ence in 4 prireditve za starše in zunanje obiskovalce. Sodelovati s
krajem in društvi, ki delujejo v njem.
Zagotoviti u encem in staršem dnevni program z delovnim asom od 5.15 (jutranje varstvo)
do 15.45 ure (podaljšano bivanje).
Pri na rtovanju izobraževanja upoštevati seminarje in module potrebne za pou evanje v 9letni osnovni šoli (moduli za prvo triletje, individualizacija in diferenciacija, naravoslovje in
tehnika, nacionalni preizkusi znanja, izbirni predmeti, tehniški dnevi, glasbene delavnice,
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delo z Romi, prometna vzgoja, ra unalniško opismenjevanje, pou evanje angleš ine v
drugem triletju).
Seznaniti starše, svet staršev in svet šole s Konceptom dela z nadarjenimi u enci. Pripraviti
u iteljski zbor na študijskih konferencah in evidentirati nadarjene u ence v 7. razredu ter
tretjem razredu. Delati z nadarjenimi u enci. Izvajati delavnice in sobotne šole.
Izvajanje razli nih bralnih zna k (Beremo z ma kom Murijem, Župan i eva bralna zna ka,
Suhodol anova bralna zna ka), obiski kulturnih prireditev (gledališka predstava, lutkovna
predstava, glasbena prireditev, film) in ustanov (Cankarjev dom, Operna hiša, Kulturni center
Janeza Trdine,..).Pod vodstvom mentorjev in v okviru interesnih dejavnosti pripraviti
prireditev za starejše krajane, ob kulturnem prazniku, zaklju ku šolskega leta in novoletno
prireditev.
Vklju iti se v projekt MREŽE u e ih se šol 2, ki ga izvaja Šola za ravnatelje. Oblikovati
šolska pravila, razredna pravila in bonton. Izdelati vzgojni na rt šole.
Pridobiti EKO zastavo in postati EKO šola z izvajanjem celoletnega projekta Ekošola kot
na in življenja.
Seznanjati otroke v vrtcu z zdravim na inom življenja in jim ponujati nove izkušnje preko igre,
gibanja, opazovanja in raziskovanja. Veliko asa preživeti na prostem, v naravi.
Polepšajmo vrtec in uredimo okolico vrtca (ograja, igralo, cvetlice).
Življenje v naravi, z naravo in za naravo (nabiranje in spoznavanje zdravilnih zeliš , kuhanje
ajev, izdelovanje sirupov). Opazovanje narave, prometna varnost.
Sodelovanje vrtca s šolo.
Urediti u ilnico za gospodinjstvo.
Kupiti nov kombi za prevoz otrok.
DOLGORO NI CILJI
V šolskem letu 2007/08 nadaljujemo z uvajanjem programa 9- letne OŠ (peti razred). Število
oddelkov se predvidoma v šolskem letu 2008/09 ne bo pove alo. V letih 2008 in 2009
planiramo izgradnjo nove telovadnice za potrebe športne vzgoje. Zdajšnji pogoji so
neprimerni. Z izgradnjo nove telovadnice bo potrebno obnoviti zunanja šolska in vrt evska
igriš a.Potrebno bo nadaljevati s preureditvijo specializiranih u ilnic. Leta 2008 u ilnico za
tehni ni pouk (delavnico), leta 2009 u ilnico za biologijo in kemijo, leta 2010 u ilnico za
likovno vzgojo. Leta 2008 bomo upravi ili EKO zastavo in ostali EKO šola. Javljali se bomo
na razpise za pridobitev evropskih sredstev (ESS), in sicer razpis za tujega asistenta ter
razpis za povezovanje z drugimi šolami v Evropi. Tretje leto že sodelujemo v projektu
Evropska vas. Uredili bomo vodno u no pot. Nadaljevali bomo s projektom Mreže u e ih se
šol 2 pod okriljem Šole za ravnatelje ter projektom IKT z metodo akcijskega raziskovanja.
Gojili bomo športne aktivnosti, zlasti JUDO in športno plezanje ter rokomet za mlajša dekleta.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepri akovanih posledic pri izvajanju programa
Profesorici športne vzgoje sta prilagajali u ni na rt športne vzgoje prostorskim pogojem v
šoli, vadbeni prostor na podstrešju. OŠ Stopi e nima telovadnice. Zunanja igriš a so
dotrajana.
Pojasnila k bilanci stanja
SREDSTVA
a) Stanje dolgoro nih sredstev in sredstev v upravljanju v primerjavi s stanjem v letu 2006:
Nabavna vrednost dogoro nih premoženjskih pravic se je pove ala v letu 2007 za
1.030 EUR in tako znaša ob koncu leta 5.947 EUR. Novo nabavo predstavljajo
ra unalniški programi za materialno knjigovodstvo kuhinje in program za poklicno
usmerjanje Kam in kako, instalacijski program Vista Enterprise for Windovs in E-learning
server. Popravek vrednosti znaša 4.178 EUR in se je pove al za obra unano amortizacijo
v višini 364 EUR in zmanjšal za odpis v višini 54 EUR. Neodpisana vrednost dolgoro nih
premoženjskih pravic znaša 1.769 EUR.

6

Nabavna vrednost nepremi nin se v letu 2007 ni pove ala. Nabavna vrednost zemljiš a
znaša 101.712 EUR, zgradb pa 3.257.508 EUR. Popravek vrednosti nepremi nin se je v
letu 2007 spremenil, zmanjšal se je za vrednost del na igriš u šole v višini 2.725 EUR
(menjava košev ) in za 1.620 EUR za vrednost del ob menjavi strešnih kupol ter pove al
za obra unano amortizacijo v višini 97.725 EUR. Amortizacijo smo obra unali na podlagi
veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 1.146.703 EUR.
Neodpisana vrednost nepremi nin znaša 2.212.516 EUR.
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev se je v letu 2007
pove ala za nabave v višini 35.264 EUR. Nabavili smo brezži ni router, dva projektorja,
kamero,prenosni ra unalnik, deset ra unalnikov, igralni stolp za igriš e vrtca, šest
digitalnih fotoaparatov, kombi trafic. Nove ra unalnike, prenosni ra unalnik in kamero smo
nabavili na osnovi sodelovanje na nate aju MŠŠ, ki je opremo financiralo v višini 4.647
EUR, del sredstev v višini 2.214 EUR pa je prispevala MO Novo mesto, razliko v višini
2.874 EUR smo pokrili iz lastnih sredstev. MO Novo mesto je financirala tudi nakup
šolskega kombija in sicer v višini 14.608 EUR in nakup digitalnih fotoaparatov za potrebe
vrtca v višini 1.007 EUR. Iz prejetih donacij smo nabavili igralni stolp za vrt evsko igriš e v
Stopi ah. Odpisana vrednost opreme se je v letu 2007 pove ala za znesek obra unane
amortizacije v višini 9.414 EUR in zmanjšala za odpise v višini 19.142 EUR. Ob koncu leta
znaša 116.951 EUR . Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev z
vknjiženimi te ajnimi razlikami nastalih pri prera unu SIT v EUR znaša na zadnji dan
obra unskega leta 54.875 EUR. Inventurna komisija je ob popisu izlo ila iz uporabe
opremo, ki je bila uni ena in dotrajana in ni imela ve sedanje vrednosti, v skupni
vrednosti 19.142 EUR.
Na konto drobnega inventarja smo knjižili nabave igra , opreme, u il, didakti nih
pripomo kov in knjig v skupni višini 16.591 EUR od tega 2.260 EUR s pomo jo donacij. V
Stopi ah je bil nabavljen DI v višini 6.805 EUR, v PŠ Dolž v višini 1.421 EUR in v PŠ
Podgrad v višini 949 EUR. Za potrebe vrtca je bil nabavljen DI v višini 3.823 EUR. V šolski
knjižnici smo nabavili knjige v skupnem znesku 3.592 EUR. Inventurna komisija je ob
popisu ugotovila, da je drobni inventar v višini 5.458 EUR dotrajan in uni en, zato ga je
izlo ila iz uporabe. V poslovnih knjigah smo za vrednost odpisov zmanjšali nabavno
vrednost in popravek vrednosti in opravili uskladitev zaradi te ajnih razlik v višini 0,11
EUR.
b) Stanje kratkoro nih sredstev in kratkoro nih asovnih razmejitvah
V blagajni imamo denarna sredstva v skladu z dolo enim maksimumom. Na dan
31.12.2007 v blagajni nismo imeli gotovine.
Denarna sredstva na podra unu pri UJP Novo mesto ter vezana prosta denarna
sredstva znašajo 54.562 EUR.
Stanje kratkoro nih terjatev do kupcev je v mejah normale in ne ogroža poslovanja in
znaša 15.070 EUR, sestavljeno pa je iz naslednjih terjatev:
- terjatve do u encev iz naslova nepla ane prehrane, v višini 2.122 EUR
- terjatve do otrok vrtca iz naslova nepla anih oskrbnin v višini 10.984 EUR( terjatev
za december 2007 z valuto 18.01.2008 znaša 7.856 EUR)
- terjatev iz naslova nepla anih oskrbnin za vrtec v višini 1.779. Terjatev je bila
dana v izvršbo in akamo njeno popla ilo.
- terjatev do fizi ne osebe za uporabo vadbenega prostora za mesec december 2007 v
višini 50 EUR
- terjatev do Založbe Rokus za uporabo ra unalniške u ilnice v višini 95 EUR
- terjatev do podjetja BITEA za odpadne kartuše za mesec december 2007 v višini
10 EUR
- terjatev do BIOTERE za odpadno olje za mesec december 2007 v višini 1 EUR
- terjatev do Obmo nega združenja RK za kosila za mesec december 2007 za enega
u enca v višini 29 EUR
Kupcem smo ob koncu leta 2007 posredovali tudi IOP obrazce in jih potrjene prejeli
nazaj. V bilanci stanja izkazujemo tudi predujme v višini 1.007 EUR in sicer za napa no
nakazilo pla ila za fotoaparate. Znesek smo v januarju 2008 prejeli nazaj.
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Na kontih skupine 14 so prikazane kratkoro ne terjatve do uporabnikov enotnega
kontnega na rta v višini 126.024 EUR in sicer:
- do Ministrstva za šolstvo iz naslova dotacij za pla e, prehrane in prevoze zaposlenih
ter sredstev za KDPZ za zaposlene za december 2007 v višini 91.616 EUR
- do Ministrstva za finance RS iz naslova obresti za mesec december 2007 za sredstva
nate ena na podra unu šole, ki ga imamo odprtega pri UJP v višini 93 EUR
- kratkoro ne terjatve do Mestne ob ine Novo mesto za dopla ilo razlike do
ekonomske cene za otroke vklju ene v vrtec za mesec november 2007 v višini 5.570
EUR in za mesec december 2007 v višini 23.951 EUR, ter za materialne stroške za
mesec december 2007 v višini 4.445 EUR
- znesek 349 EUR predstavlja terjatev iz naslova pla za delavca za opravljanje javnih
del za mesec december 2007 in sicer do Zavoda za zaposlovanje
Na kontu 16 imamo knjiženo terjatev iz naslova obresti od vezanih sredstev pri SKB
banki v višini 9 EUR.
Na kontu skupine 17 imamo knjižene druge kratkoro ne terjatve in sicer:
refundacijo do SPIZ-a za pla e za mesec december 2007 (sicer pa SPIZ refundira
terjatev trimese no) v višini 694 EUR
- terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje za refundacijo nege in boleznin nad
30 dni za mesec december 2007 v višini 2.279 EUR
- druge kratkoro ne terjatve v višini 419 EUR ki predstavljajo terjatev do zaposlenih za
pla an ra un v višini 185, EUR in terjatev do u encev za organizacijo astronomskega
dne v višini 234 EUR
Na aktivnih asovnih razmejitvah so knjiženi stroški za leto 2008 pla ani v letu 2007 za
razne naro nine ( telefonska naro nina januar 2008, revija IKS, ra unovodski predpisi,
pristojbina EKO šola ter obra unana ŠVN financirana s strani MŠŠ, ker bomo sredstva iz
MŠŠ prejeli šele v maju 2008, v višini 1.989 EUR.
c) Zalog materiala nimamo.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
d) Kratkoro ne obveznosti in pasivne asovne razmejitve zajemajo:
- obveznosti za pla e in nadomestila, pripadajo e davke in prispevke ter osebne
prejemke za december 2007 v višini 100.826 EUR - konto skupine 21
- na kontu skupine 22 imamo knjižene kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v
skupni višini 31.049 EUR. Ra uni so zapadli v pla ilo v letu 2008. Spornih obveznosti
do dobaviteljev nimamo.
- na kontu skupine 23 imamo knjižene kratkoro ne obveznosti za terjatve iz naslova
davka in prispevkov na izpla ane pla e v višini 17.392 EUR, obveznost na podlagi
odtegljajev od pla za december 2007 v skupni višini 4.489 EUR in obveznost za
pogodbeno delo v višini 378 EUR
- kratkoro ne obveznosti
do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega
kontnega na rta imamo knjižene na kontu 24 v skupni višini 809 EUR. Ra uni so
zapadli v pla ilo v letu 2008.
- na kontu 29 pasivne asovne razmejitve je saldo 20.432 EUR sestavljajo pa ga
prejeta denarna sredstva šolskega in u beniškega sklada, sredstva MŠŠ za
ekskurzije u encev, za regresirano prehrano u encev, za zdravniške preglede
delavcev, sredstva od zbiralnih akcij starega papirja, namenska sredstva za igralo.
Sredstva porabljamo namensko in jih prenašamo v prihodek postopoma glede na
nastale stroške.
e) Lastni viri in dolgoro ne obveznosti:
Konto skupine 922 – prejete donacije so namenjene za nadomeš anje stroškov
amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena s pomo jo donacij. Po
obra unani amortizacije za leto 2007 v višini 1.199 EUR in znesku uskladitve za 0,02 EUR
zaradi te ajnih razlik znaša saldo na kontu 4.602 EUR.
Konto skupine 935 – druge dolgoro ne rezervacije izkazuje saldo v višini 7.852 EUR. Na
kontu 935 imamo knjižene oproš ene prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v
skladu z 74. lenom Zakona o zaposlitveni rehabilitacije in zaposlovanju invalidov( Ur.l.RS št
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100/05) ki jih porabljamo namensko. V letu 2007 smo iz omenjene postavke pokrili
izobraževanje invalida v višini 241 EUR.
Na kontu skupine 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoro na sredstva in
opredmetena osnovna sredstva je prikazano stanje na dan 31.12.2007. Saldo konta znaša
2.264.557 EUR. Saldo je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2006 zmanjšan za odpisano
amortizacijo v višini 106.305 EUR, za vrednost te ajnih razlik v višini 0,22 EUR, ter pove an
za nakazila MŠŠ in MO Novo mesto za nabavo osnovnih sredstev.
Konto skupine 981 - izkazuje knjigovodsko vrednost dolgoro nih finan nih naložb izkazanih
na kontu skupine 07 in znaša 379 EUR.
Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki - stanje konta na dan 01.01.2007 je bilo
25.054 EUR in se je v letu 2007 pove alo za 597 EUR (presežek prihodkov nad odhodki
stanovanjski del) in za 3.829 EUR ( ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki 31.12.2007
splošni del) in zmanjšalo za 9.989 EUR za pokrivanje nabave osnovnih sredstev – prenos na
konto 980. Saldo ob koncu poslovnega leta znaša 19.491 EUR.
Podatke o stanju konta skupine 98 smo v skladu s 7.to ko Pravilnika o na inu in rokih
usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. lenu Zakona o ra unovodstvu posredovali tudi
naši ustanoviteljici MO Novo mesto. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na kontu
skupine 98 znašajo 2.284.427 EUR.
Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov
ANALIZA PRIHODKOV
CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2007 so znašali 1.705.775 EUR in so bili za 3,85 %
višji od doseženih v letu 2006. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne
službe.
ANALIZA ODHODKOV
CELOTNI ODHODKI znašajo 1.701.946 EUR in so za 3,8 % ve ji od leta 2006. Odhodki
poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.
Prihodki od poslovanja
Prihodke od poslovanja predstavljajo:
1. Prihodki Ministrstva za šolstvo v višini 1.161.309 EUR in zajemajo sredstva za
pla e s pripadajo imi prispevki in davki, prevoz, prehrano in KDPZ delavcev,
regresirano prehrano u encev, materialne stroške, sredstva za izobraževanje u iteljev
in nepedagoških delavcev, sredstva za ŠVN, sredstva za zdravniške preglede in
sredstva za ekskurzije u encev in njihove spremljevalce.V primerjavi z letom 2006 je
višina nakazil MŠŠ ve ja za 3,87 %. Prihodki MŠŠ za leto 2007 predstavljajo 68,08 %
vseh prihodkov in so nakazani v okviru zakonskih dolo il in v dogovorjenih rokih.
2. Prihodki MO Novo mesto za osnovnošolsko izobraževanje v višini 73.635 EUR.
Zajemajo del materialnih stroškov in sredstev za prevoze otrok s šolskim kombijem,
sredstva za kulturne in naravoslovne dneve, sredstva za fakultativni pouk tujega jezika
in sredstva za tekmovanja, projektne in raziskovalne naloge u encev ter regresiranih
kosil za u ence. Prihodki MO Novo mesto za osnovnošolsko izobraževanje
predstavljajo 4,32 % vseh prihodkov.
3. Prihodki MO Novo mesto za predšolsko vzgojo in prihodki od drugih ob in, za
otroke vklju ene v naš vrtec v višini 270.212 EUR.
Prihodki MO Novo mesto in drugih ob in predstavljajo 15,84% vseh prihodkov.
4. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev v višini 186.978 EUR predstavljajo
prihodki od u encev za šolske malice, kosila, jutranje varstvo, u beniški sklad in šolo v
naravi, prihodke staršev za pla ila oskrbnin za otroke vklju ene v vrtec, prihodke za
uporabo prostorov ter pla ilo prehrane zaposlenih in prihodke od donacij za teko e
stroške. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev predstavljajo10,96 % vseh
prihodkov.
5. Drugi prihodki v višini 13.640 EUR predstavljajo prejete obresti za vezane depozite
in sredstva na podra unu pri UJP, dotacije Zavoda za zaposlovanje za delavce,ki
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opravljajo delo preko javnih del, odškodnine zavarovalnice ter prihodke za invalide
zaposlene nad predpisano kvoto. Drugi prihodki predstavljajo 0,80 % vseh prihodkov.
Odhodke sestavljajo:

Odhodki

1. Stroški blaga in materiala v višini 152.855 EUR in zajemajo material za kuhinjo, za
vzdrževanje in iš enje, pisarniški material, material za pouk in za projektno delo,
materialne stroške u beniškega sklada, asopise, revije in strokovno literaturo, stroške
delovne obleke, porabljene vode, elektri ne energije, plina, pogonskega goriva ter goriva
za ogrevanje in porabljen drug material. Stroški materiala predstavljajo 8,98% vseh
odhodkov.
2. Stroški storitev v višini 97.539 EUR zajemajo dnevnice in potne stroške, stroške
teko ega in investicijskega vzdrževanja, poštne in telefonske storitve, komunalne in
dimnikarske storitve, stroške pla ilnega prometa in ban ne stroške, najemnine, stroške
zavarovalnih premij, stroške podjemnih pogodb, stroške varovanja objektov, stroške
varstva pri delu, stroške reprezentance in stroške drugi storitev. Delež stroškov storitev
znaša 5,73% vseh odhodkov.
3. Stroški dela so v letu 2007 znašali 1.438.545 EUR in zajemajo pla e in nadomestila,
prispevke za socialno varnost delodajalcev ter druge stroške dela. Stroški dela
predstavljajo 84,52% vseh odhodkov.
4. Amortizacija: V strošek amortizacije je vklju ena tako amortizacija za osnovna sredstva,
kot tudi 100% odpis drobnega inventarja (drobni inventar nabavne vrednosti do 500 evrov
in dobo uporabnosti nad enim letom se odpiše enkratno v celoti ob nabavi). Obra unana
je v skladu s predpisanimi stopnjami.
Znesek obra unane amortizacije je
124.096 EUR od tega:
- amortizacija zgradb
97.725 EUR
- amortizacija opreme
9.415 EUR
- amortizacija ra unalniški programi
365 EUR
- amortizacija drobnega inventarja in knjig
16.591 EUR
Znesek AM izkazan v stroških
9.533 EUR
Znesek AM za katerega se zmanjša
obveznost do sredstev prejetih v upravljanje
111.074 EUR
Znesek zmanjšanja amortizacije iz donacij
3.489 EUR
5. Drugi stroški v višini 3.447 EUR vklju ujejo stroške tekmovanj in nagrad za u ence ter
dav no nepriznane stroške. Drugi stroški predstavljajo 0,20% vseh odhodkov.
6. Finan ni odhodki v višini 27 EUR predstavljajo zamudne obresti za nepravo asno
pla ilo ra unov.
POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki v letu 2007 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini
3.829 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za obra unsko leto 2007 bomo porabili v
skladu z 80. lenom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS 16/07 uradno
pre iš eno besedilo).
V okviru zavoda je organizirana enota vrtca z namenom vzgojno – izobraževalne dejavnosti
in predšolske vzgoje. Spremljajo i stroški, ki nastajajo pri poslovanju šole in vrtca se delijo na
osnovi razdelilnika stroškov vrtca in šole, ki ga za šolsko leto sprejme ravnateljica zavoda.
Glede na površino stavbe se obra unavajo stroški varovanja objektov, dimnikarskih storitev
in stroški smetarine. Stroški ogrevanja so ve ji pri stroškovnem mestu vrtca, glede na to, da
je vrtec odprt skozi celo leto. Vsi ostali stroški se obra unavajo v odstotku glede na število
otrok, e že iz same fakture ni razvidno ali se nanašajo na vrtec ali na šolo. Prihodke delimo
po stroškovnih mestih že glede na vsebino posameznih nakazil.
Stopi e, 23.04.2008
Za ra unovodsko poro ilo:
Tatjana Maresi

Ravnateljica
Mateja Andrej i , prof.
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JAVNI ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA STOPI E, STOPI E 37, 8322 STOPI E
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki
prevrednotovalni poslovni prihodki
B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
finan ni odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

1.642.601
1.639.718
1.639.718
0
1.431
618
834
1.639.622
245.952
1.375.960
13.534
4.160
16
2.979
0

Plan 2007

Realizacija 2007

1.705.775
1.702.182
1.702.182
0
1.251
719
1.623
1.701.946
250.394
1.438.545
9.533
3.447
27
3.829
0

Indeks (2007/2006)

103,8
103,8
103,8
87,4
116,3
194,6
103,8
101,8
104,5
70,4
82,9
168,8
128,5

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Realizacija 2007

Indeks (2007/2006)

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva in A R
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve
*kratkoro ne finan ne naložbe

2.553.889
2.337.535
216.354
86.686
129.668
0

2.472.258
2.270.205
202.053
54.562
147.491
0

96,8
97,1
93,4
62,9
113,7

B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti in P R
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne pasivne asovne razmejitve
*dolgoro ne rezervacije
*obveznosti za neop.sred.in opredm.OS
*obveznosti za dolgoro ne finan ne naložbe
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

2.553.889
181.403
2.372.486
0
4.079
4.471
2.338.200
682
25.054

2.472.258
175.376
2.296.882
0
4.603
7.852
2.264.557
379
19.491

96,8
96,7
96,8
112,8
175,6
96,9
55,6
77,8

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij

109.930
141
88.040
5.325
16.424
13.534
93.541
2.855

Realizacija 2007

124.096
365
97.725
9.415
16.591
9.533
111.074
3.489

Indeks (2007/2006)

112,9
258,9
111,0
176,8
101,0
70,4
118,7
122,2

Osnovna šola ŠMIHEL
Šmihel 2
8000 NOVO MESTO
POVZETEK POSLOVNEGA PORO ILA OŠ ŠMIHEL ZA LETO 2007
Cilji delovanja:
Dolgoro ni cilji delovanja
so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v Sloveniji.
Najpomembnejši naši dolgoro ni cilji so vezani na izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavcev, kvalitetno izvajanje pouka, razvijanje dobrih medsebojnih odnosov ter sodelovanja
in skrb za naše okolje. Naša prizadevanja so usmerjena v zagotavljanje im boljših pogojev
izobraževanja u encev, kakovost znanja in doseganje dobrih rezultatov. Ob tem so nujni tudi
primerni prostorski pogoji, kjer je potrebna: sanacija strehe in odduha ter slabe tesnitve oken,
izolacija v mansardi, sanacija izolacije temeljev prizidka in telovadnice ter dela fasade na
telovadnici, ureditev fasade na podružni ni šoli.
Možnost pridobitve zunanjih površin je v tem, da bi za dejavnosti u encev namenili obstoje i
parkirni prostor. Za parkiranje pa naj bi se uredil neizkoriš en prostor pod viaduktom. Na
pobo ju nad tem prostorom bi želeli urediti u ilnico v naravi. Za realizacijo teh ciljev
potrebujemo pomo MO Novo mesto.
Za ve jo varnost je potrebno podaljšati ograjo ob šoli, ki bi u ence varovala pred prometno
cesto ter postaviti ograjo za telovadnico.
Kratkoro ni cilji so vezani na ustrezno opremljenost šole, posodabljanje u ne tehnologije,
nabavo didakti nih pripomo kov in opreme ter vklju evanje im ve jega števila u encev v
razširjene in nadstandardne programe.
Kakovosten vzgojno-izobraževalni proces je permanentna prednostna naloga.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Pri pregledu poslovanja ugotavljamo, da smo poslovali smotrno in gospodarno. Skozi
izobraževanje strokovnih delavcev, nabavo didakti nih pripomo kov in opreme smo dvigovali
kakovost pouka in dejavnosti ob pouku.
Izvajali smo sprotna vzdrževalna dela in skrbeli za im boljšo urejenost stavbe. imprej pa
bo s pomo jo ustanovitelja potrebno izvesti tudi ve ja in finan no zahtevnejša sanacijska
dela.
Z realizacijo ciljev, vezanih na vzgojno-izobraževalno dejavnost, smo dosegli kakovost
znanja. V izvajanje programa devetletne osnovne šole od 1. do 5. razreda ter v 7., 8. in 9.
razredu smo vklju ili izkušnje prejšnjih let in strokovna znanja. Z novostmi smo se sre evali
v 5. razredu devetletke.
Skoraj vsem u encem smo lahko ponudili izbirne predmete, ki so jih izbrali. Velika ve ina
u encev se je odlo ila za tri. Dobri rezultati so bili v 1. u ni skupini nivojskega pouka. Z
zahtevnejšimi nalogami so razvijali sposobnosti in širili znanje u enci v 3. ravni zahtevnosti.
Ve krat pa so u itelji pogrešali samoiniciativnost, kakor tudi izpolnjevanje zadanih nalog.
Razvijali smo samostojno delo u encev, krepili njihovo samozavest in na rtovali prepletanje
vsebin pri dnevih dejavnosti.
Za nadarjene u ence 8. in 9. r smo izvedli raziskovalni tabor od 28. do 30. maja 2007 v
Taboru mladih v Dolenjskih Toplicah. Za nadarjene u ence 4. in 5. razreda pa smo 26.
oktobra 2006 na Gorjancih izvedli naravoslovne dejavnosti.
Z namenom premagovanja vrzeli v znanju, smo u encem Romom nudili pomo tudi skozi
vzporedne ure, ure individualne in skupinske pomo i, vklju evali pa smo jih tudi v dopolnilni
pouk.
Skrbeli smo za dobro fizi no po utje u encev, kar posledi no vpliva tudi na ve jo u no
uspešnost, zato smo izvajali celoletni šolski projekt Šola miga.
Dosežki naših u encev pri nacionalnem preverjanju znanja so bili pri slovenš ini, matematiki
in angleš ini nad republiškim povpre jem.

V šolskem letu 2006/2007 so naslov državnega prvaka osvojili:
Nika Medic
- biologija in kemija
Sara Bele
- biologija
Luka Pavli
- kemija
Primož Kastelic
- vesela šola
Pojasnila na podro jih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:
Niso bila realizirana adaptacijska dela, ki zahtevajo ve ja finan na sredstva s strani
ustanovitelja. Tako tudi letos še vedno ostaja nerealizirana sanacija strehe ter sanacija
izolacije temeljev prizidka in telovadnice, kakor tudi dela fasade na telovadnici (enako
navedeno v treh poslovnih poro ilih). Zaradi slabega tesnjenja oken in slabe izolacije v
mansardi je bila v zimskem asu ve ja poraba plinske energije.
Potrebe po nujnih delih ustno in pisno posredujemo Mestni ob ini, pri akujemo pa tudi
odgovore in realizacijo zadev.
POVZETEK RA UNOVODSKEGA PORO ILA ZA LETO 2007
Pojasnila k bilanci stanja
Dolgoro na sredstva in sredstva v upravljanju:
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev (ra unalniški programi) se je v letu 2007
pove ala za 673 EUR, kar predstavlja nakup ra unalniškega programa za materialno
knjigovodstvo v šolski kuhinji. Nabavna vrednost nepremi nin se je v letu 2007 pove ala za
investicije v višini 6.991 EUR. Popravki vrednosti nepremi nin so se pove ali za obra unano
amortizacijo v višini 60.392 EUR in zmanjšali za investicijsko vzdrževanje, s katerim
podaljšujemo dobo koristnosti, v višini 1.541 EUR. Nabavna vrednost opreme in drobnega
inventarja se je v letu 2007 pove ala za nabave v znesku 19.886 EUR , od tega oprema za
10.814 EUR (9 ra unalnikov, projektor in ve namenski kuhinjski stroj) ter drobni inventar za
9.073 EUR. Nakup opreme in drobnega inventarja je sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in
šport v višini 3.810 EUR, od MO Novo mesto smo prejeli denarna sredstva v višini 1.966
EUR za nakup ra unalniške opreme. Za nabavo opreme in drobnega inventarja pa smo imeli
vir še iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
Zaradi uni enja in dotrajanosti smo izlo ili iz uporabe opremo v znesku 8.639 EUR in drobni
inventar v znesku 1.936 EUR.
Kratkoro na sredstva in aktivne asovne razmejitve:

Na dan 31.12.2007 smo imeli denarna sredstva v blagajni v znesku 7 EUR, na podra unu pri

UJP pa 36.589 EUR. Prosta in namenska denarna sredstva imamo vezana v višini 87.289
EUR. Na podskupini 120 – kratkoro ne terjatve do kupcev izkazujemo za 20.947 EUR
nepla anih terjatev. Pretežni del predstavljajo terjatve do u encev in sicer v višini 17.467
EUR, vendar moramo poudariti, da je v tem znesku zajet celotni obra un za mesec
december 2007, ki zapade v pla ilo v mesecu januarju 2008.. Na podskupini 130 – dani
predujmi izkazujemo prepla ila in dane predujme v višini 2.008,56 EUR. Na podskupini 140,
141 in 142 – kratkoro ne terjatve do uporabnikov EKN izkazujemo terjatve v višini 117.809
EUR (pretežni del so terjatve do MŠŠ v višini 108.421 EUR za sredstva za izpla ilo pla in
nadomestil za mesec december 2007). Na podskupini 160 – kratkoro ne terjatve iz naslova
obresti izkazujemo terjatve za obresti od vezave denarnih sredstev v višini 660 EUR. Na
podskupini 175 - izkazujemo terjatve do ZZZS za refundacijo boleznin v višini 3.252 EUR.
Na podskupini 190 – kratkoro no odloženi odhodki izkazujemo pla ila, za katera stroški še
niso nastali v višini 3.812 EUR.
Kratkoro ne obveznosti in pasivne asovne razmejitve:
Na podskupini kontov 200 – kratkoro ne obveznosti za prejete predujme izkazujemo
prepla ila kupcev v višini 59 EUR. Na podskupini kontov 220 izkazujemo kratkoro ne
obveznosti do dobaviteljev v višini 30.693 EUR, na podskupini 240 izkazujemo kratkoro ne
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obveznosti do neposrednih uporabnikov prora una države v višini 31 EUR, na podskupini
242 kratkoro ne obveznosti do posrednih uporabnikov prora una države v višini 2.242 EUR
ter na podskupini 243 kratkoro ne obveznosti do posrednih uporabnikov prora una ob ine v
višini 658 EUR. Vse te obveznosti niso sporne, saj ve ina le-teh do 31.12.2007 še ni
zapadlo v pla ilo. V skupini kontov 21 – kratkoro ne obveznosti do zaposlenih izkazujemo
obveznosti za decembrske pla e v višini 86.542 EUR, v skupini 23 – druge kratkoro ne
obveznosti iz poslovanja izkazujemo odprte obveznosti za davke in prispevke delojemalcev
in delodajalcev ter obveznosti za DDV za zadnje tromese je leta 2007 v višini 24.724 EUR.
V skupini kontov 29 – pasivne asovne razmejitve pa vodimo stanje u beniškega sklada in
namenskih sredstev v višini 40.852 EUR.
Lastni viri in dolgoro ne obveznosti:
Na podskupini 980 izkazujemo obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ki znašajo na
dan 31.12.2007 1.538.278 EUR. V letu 2007 se je obveznost zmanjšala za obra unano
amortizacijo ter pove ala za dotacijo (MO NM) in sofinancirani del opreme (MŠŠ). Obveznost
se je pove ala tudi za prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, kot vira za
nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter investicijskih vlaganj v
zgradbe. Presežek prihodkov nad odhodki na podskupini 985 znaša na dan 31.12.2007
86.941 EUR.
Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov
Analiza prihodkov
Celotni prihodki doseženi v letu 2007 znašajo 1.597.953 EUR in so za 2,60 % ve ji od
doseženih v preteklem letu. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,65 % celotnih prihodkov,
razliko 0,35 % pa predstavljajo finan ni prihodki, drugi prihodki ter prevrednotovalni poslovni
prihodki.
Analiza odhodkov
Celotni odhodki znašajo 1.595.103 EUR in so za 2,62 % ve ji od doseženih v preteklem
letu. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,66 % celotnih odhodkov, razliko 0,34 % pa
predstavljajo drugi stroški in odhodki ter prevrednotovalni poslovni odhodki.
Stroški materiala (material za kuhinjo, material za vzdrževanje, iš enje ter sredstva za
osebno higieno, pisarniški material, material za pouk, strokovna literatura, elektri na
energija, pogonsko gorivo, kurilno olje, plin za ogrevanje, delovna obleka, …) znašajo
154.006 EUR oz. 9,65 % celotnih odhodkov in so za 3,92 % manjši kot v preteklem letu.
Stroški storitev (vstopnine za predstave, ekskurzije, stroški šole v naravi, teko e in
investicijsko vzdrževanje, najemnine, komunalne, prevozne, poštne in telefonske storitve,
zavarovalne premije, povra ila potnih stroškov, izobraževalne, svetovalne, odvetniške in
zdravstvene storitve, avtorski honorarji, delo po podjemnih pogodbah, stroški dela preko
študentskega servisa, varovanje objektov, varstvo pri delu, …) znašajo 114.996 EUR oz.
7,21 % celotnih odhodkov in so za 10,52 % višji kot v preteklem letu.
Stroški dela v letu 2007 znašajo 1.314.813 EUR in predstavljajo 82,44 % celotnih
odhodkov. Stroški dela vklju ujejo: bruto pla e in nadomestila pla zaposlenih, prispevke
delodajalca za socialno varnost zaposlenih ter davek na izpla ane pla e, povra ila
zaposlenim za prehrano med delom ter prevoz na delo in z dela, stroške dodatnega
pokojninskega zavarovanja ter stroške regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad,
solidarnostnih pomo i ter odpravnin. Izpla ali smo pet jubilejnih nagrad, eno za 10 let
delovne dobe, dve za 20 let delovne dobe in dve za 30 let delovne dobe. V letu 2007 smo
izpla ali še dve solidarnostni pomo i zaradi daljše bolniške odsotnosti.
V letu 2007 smo imeli zaposleni dve javni delavki za pomo romskim otrokom. Stroške
izhodiš nih pla skupaj s prispevki delodajalca ter stroške prehrane in prevoza je pokrival
ZRSZ.
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Amortizacija neopredmetenih sredstev, nepremi nin, opreme ter drugih opredmetenih
osnovnih sredstev je bila obra unana v višini 82.992 EUR. Ker nam ustanovitelj ne
zagotavlja ve sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije, nam dovoljuje, da jo odpišemo
v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Tako smo amortizacijo v višini 77.175
EUR odpisali v breme ustanovitelja, amortizacijo v višini 15 EUR v breme donatorjev,
amortizacijo v višini 5.802 EUR pa smo pokrivali iz prihodkov.
Na podskupini 465 – drugi stroški izkazujemo takse in pristojbine, lanarine, izdatke za
varstvo lovekovega okolja ter prostovoljne prispevke.
Na podskupini 467 – Finan ni odhodki izkazujemo obresti od nepravo asno pla anih
ra unov.
Na podskupini 468 – drugi odhodki izkazujemo odhodke od pla anih odškodnin, izravnave
pla il ter nakupa venca za upokojeno delavko.
Na podskupini 469 – prevrednotovalni poslovni odhodki izkazujemo prevrednotovalne
odhodke zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja in popravkov knjiženja terjatev iz preteklih let.
Poslovni izid
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven rezultat, torej presežek prihodkov nad
odhodki v višini 2.849,51 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za obra unsko leto 2007
bomo porabili v skladu z 80. lenom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS
16/2007).

Ra unovodkinja
Brigita SAJE

Ravnateljica
mag. Irena HLA A
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JAVNI ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL NOVO MESTO
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006)

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki

1.557.399
1.546.491
1.546.491
0
3.804
7.104

1.597.953
1.592.411
1.592.411
0
3.604
1.938

102,6
103,0
103,0

B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

1.554.343
264.335
1.276.279
11.434
2.295
3.056

1.595.103
269.001
1.314.813
5.802
5.487
2.850

102,6
101,8
103,0
50,7
239,1
93,3

94,7
27,3

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006)

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve
*kratkoro ne finan ne naložbe

1.859.191
1.595.110
264.081
127.841
136.240
0

1.812.956
1.540.582
272.374
123.885
148.489
0

97,5
96,6
103,1
96,9
109,0

B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne pasivne asovne razm.
*obveznosti za neop. dolg. sredstva
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

1.859.191
165.473
1.693.718
0
0
1.597.115
96.603

1.812.956
185.802
1.627.154
0
1.935
1.538.278
86.941

97,5
112,3
96,1
96,3
90,0

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij

88.464
194
60.294
16.542
11.434
11.434
77.030
0

Realizacija 2007

82.992
253
60.392
13.274
9.073
5.802
77.175
15

Indeks 2007/2006)

93,8
130,4
100,2
80,2
79,4
50,7
100,2

Glasbena šola Marjana Kozine
Jenkova 1
8000 Novo mesto
LETNO PORO ILO GLASBENE ŠOLE MARJANA KOZINE ZA LETO 2007
Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine
Novo mesto je Mestna ob ina Novo mesto.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto.
Naša šola izvaja samo javno službo (dopis MO Novo mesto št. 022-01-2/01-1600 z dne,
15.02.2001 in Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda z dne, 28.02.2003).
RA UNOVODSKO PORO ILO
Ra unovodsko poro ilo za leto 2007 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov.
Poslovno leto je trajalo 12 mesecev.
Povpre no število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo v letu 2007 37.
Analiza prihodkov:
Celotni prihodki doseženi v letu 2007 so znašali 1.251.933,31 € in so bili za 6% višji od
doseženih v letu 2006. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto kot javni zavod oblikuje prihodke iz treh glavnih
virov:
1. iz prora una Ministrstva za šolstvo in šport za pla e zaposlenih, nadomeš anja,
pogodbe o delu – študente, istilni servis, regres za letni dopust in jubilejne nagrade
ter sredstva za sindikalnega zaupnika. Ta sredstva so predstavljala v letu 2007 kar
79,99% vseh prihodkov.
2. iz prora una Mestne ob ine Novo mesto smo prejeli 7,12% vseh prihodkov. S
sredstvi, ki smo jih prejeli od Sekretariata za vzgojo in izobraževanje smo pokrivali v
glavnem prehrano med delom in prevoze na in z dela, delno splošne materialne
stroške (vodo, kurjavo, elektriko,…), 4.173,00 € smo prejeli za izobraževanje u iteljev
in 4.418,30 € za nakup oziroma obnovo glasbil. Za pokrivanje amortizacije OS šola ni
prejela nobenih sredstev s strani Mestne ob ine Novo mesto. Sredstva Sekretariata
za kulturo v višini 21.000,00 € pa so bila namenjena pokrivanju stroškov redne
dejavnosti in projektnega dela simfoni nega orkestra .
3. kot tretji vir sta zelo pomembna vpisnina in šolnina ter prispevek za izposojo
instrumentov, ki predstavljajo skupaj 10,85% vseh prihodkov tega leta. Ta sredstva
porabljamo za kritje vseh ostalih stroškov materiala in storitev ter drugih stroškov,
katere smo dolžni pokriti sami, saj nam jih MO Novo mesto zagotavlja le delno.
Zadnji vir, nikakor pa ne zanemarljiv predstavljajo prihodki kot so:
prihodki od nastopov 0,03%
prihodki od kotizacij za seminarje 0,62%
prihodki od uporabe u ilnic 0,02%
prihodki od obresti 0,07%
prihodki od sponzorstva Krke 1,20%
drugi prihodki 0,10% (skupaj 2,04%).
S temi sredstvi pa pokrivamo stroške, ki so nastali s projekti, zaradi katerih smo tudi
pridobili navedene prihodke (sponzorstvo Krke za pokritje stroškov simfoni nega
orkestra; kotizacijo za seminarje za pokritje stroškov predavateljev, materiala,
uporabo
prostorov in njihovo vzdrževanje,…). Izposojo instrumentov kot tudi sredstva prejeta
za
opravljanje izrednih izpitov in nastope u encev pa uporabimo za popravila ali nakup
instrumentov. Prihodke za prehrano, katere nam nakaže OŠ Oto ec porabimo za
prehrano Mateje Mirte, katera dopolnjuje delovno obveznost s pou evanjem na OŠ.
Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo 1.217.491,32 € in so za 5% višji od leta 2006. Od tega znašajo
stroški materiala 33.444,30 €, storitev 128.625,31 €, stroški dela 1.018.039,54 €, davek od
dobi ka 1.205,42 €. Amortizacijo za OS smo sicer obra unali, vendar smo del stroška le te,
in sicer v višini 11.121,29 € knjižili v breme sredstev v upravljanju, ker za pokritje
amortizacije nismo prejeli sredstev s strani MO Novo mesto, del amortizacije OS v višini
16.549,72 € pa smo pokrili iz teko ih sredstev in iz teh sredstev že kupili nova OS, prav
tako smo pokrili strošek amortizacije DI, katerega 100% odpišemo takoj ob nabavi, le-ta je
znašal 9.291,08 €.
Odhodki poslovanja so prav tako nastali pri izvajanju javne službe.
V letu 2007 smo izvedli delno adaptacijo podstrešja, in sicer izgradnjo 1 u ilnice v višini
4.748,93 €. Prav tako smo v letu 2007 v svoje knjige kon no vknjižili zemljiš e v višini
69.700,00 € (po priporo ilu MO N.m. je cena 100,00 €/m²). Dolo ena sredstva, ki smo jih
namenili za stroške financiranja simpozija smo delno že porabili za njegovo izvedbo, in sicer
7.730,78 €, delno pa smo jih prenesli v leto 2008 za kritje tiskanja zbornika 4.788,00 €. To so
sredstva, ki jih je šola v letu 2006 pustila na asovnih razmejitvah prav za namene kritja
stroškov simpozija in jih ni bilo možno vseh izrabiti v letu 2007, ker se je tisk zbornika
zamaknil.
Poslovni izid:
Poslovni izid je pozitiven in predstavlja 34.441,99 € presežka prihodkov nad odhodki v letu
2007.
Že ve let se pripravljamo na adaptacijo u ilnic, v letu 2008 pa bi radi vsaj za eli s tovrstnimi
deli. Imamo že ve kot ¾ OS 100% odpisanih, vendar jih še uporabljamo za opravljanje
svoje redne dejavnosti, kajti v obratnem primeru ne bi imeli na em pou evati, saj so to
predvsem glasbila, ki jih uporabljamo tako za potrebe pouka kot tudi za potrebe
simfoni nega orkestra. Sklepe za nekatere nakupe OS je svet sprejel že na prejšnjih sejah.
Svet zavoda je na seji dne, 22. 2. 2008 sprejel sklep: za investicijsko vzdrževanje u ilnic
namenimo 10.000,00 €, za nakup opreme za te u ilnice kot tudi za nakup glasbil tudi
15.000,00 €, preostanek 9.441,99 € pa se pusti kot nerazporejeni presežek prihodkov in ga
šola razporedi šele kasneje, in sicer po potrebi. S tem je zaklju ni ra un sprejet.
Pripravila: Vlasta Arh
POSLOVNO PORO ILO O DELU ŠOLE ZA LETO 2007(šol. l. 2006/2007)
Realizacija pouka in druge za rtane naloge v letnem delovnem na rtu za šolsko leto
2006/2007 so bile opravljene in realizirane. Vzgojno-izobraževalni proces je temeljil na
sodobnih dogajanjih v šolstvu in na demokratizaciji in humanizaciji vseh odnosov v šoli.
Ve ina u encev si je pridobila odgovarjajo e znanje s pomo jo katerega se bodo u enci
aktivno vklju ili v nadaljnje šolanje in delo. Za rtane naloge so bile uresni ene na podlagi
predmetnika, veljavnih u nih na rtov in izpitnega programa v skladu s predpisano
zakonodajo. Vzgojno-izobraževalno delo je obsegalo individualni in skupinski pouk,
orkestralno in ansambelsko igro, dodatni pouk in druge oblike, ki jih je potrdil svet šole na
podlagi u iteljskega zbora in ravnatelja. Na podlagi opravljene analize lahko z zadovoljstvom
ugotovimo, da je bil izobraževalni program v celoti izveden in pouk realiziran v obsegu
99,50%. Glede na kakovost izvedbe programa pa analiza kaže, da je od skupnega števila
u encev 592 izdelalo razred 579 u encev, kar pomeni, da je 97,804% u encev uspešno
zaklju ilo letnik .
Cilji in rezultati so se mo no manifestirali pri odkrivanju in razvijanju glasbene
nadarjenosti, kar potrjujejo predhodno navedeni rezultati državnih in mednarodnih
tekmovanj. Navedeni dobri rezultati so bistveni dokaz kvalitetnega vzgojnoizobraževalnega dela, visoke strokovne usposobljenosti in spodbujanja kreativnosti.
Uspešno vklju evanje u encev v orkestrsko igro in doseganje ustreznega znanja in
pridobivanje izkušenj za za etek delovanja v šolskih orkestrih ter ljubiteljskih
instrumentalnih ansamblih se še posebej odraža v naših orkestrih. V vse tri šolske
orkestre je vklju enih skoraj 200 naših u encev kar predstavlja še dodatno
pridobivanje znanja, umetniškega doživljanja in izražanja. Realizacija 92-tih izven-

šolskih nastopov prav tako kaže na izredno aktivnost v družbenem okolju. 100obletnica rojstva skladatelja Marjana Kozine - izvedba otvoritvenega koncerta,
izpeljava mednarodnega simpozija, organizacija osrednje državne prireditve ob 100 –
letnici skladateljevega rojstva, ki je bila posneta za arhiv Radia Slovenija, sodelovanje
pri snemanju filma o Marjanu Kozini, ki je bil predstavljen tudi v Cankarjevem domu v
Ljubljani, izredno obiskani koncerti in uspešno zbiranje donatorskih sredstev, je jasen
dokaz za uspešno povezovanje šole z njenim okoljem. Pri projektu na državni ravni »
Praznovanje 100 – letnice rojstva Marjana Kozine » je sodelovalo preko 80 % u encev,
sodeloval pa je tudi kompleten kolektiv naše šole. Tudi spopolnjevanje in
izobraževanje zaposlenih z namenom nadgradnje u nih na rtov, vsebine predmetov,
ciljev in standardov znanja je bilo na rtovano in realizirano. V sklopu spremljanja in
razvoja zaposlenih pa sem kot ravnatelj opravil 33 hospitacij .
Na podlagi navedenih aktivnosti, dokumentiranih prilog in pozitivnih referenc lahko
ugotovimo, da so strateški cilji iz letnega delovnega na rta in dolgoro ni cilji in naloge, ki
izhajajo iz ve letnega dela in razvoja šole, doseženi oziroma ustrezno realizirani in da je bila
šola uspešna.
Novo mesto, februar 2008

Ravnatelj:
Zdravko Hribar

JAVNI ZAVOD: GŠ Marjana Kozine
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki

1.179.623
1.178.739
1.178.739

1.251.933
1.250.522
1.250.522

106,1
106,1
106,1

697
187

881
530

126,4
283,4

B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

1.159.952
207.891
934.235
3.843
13.983
19.671

1.217.491
162.069
1.018.040
25.841
11.541
34.442

105,0
78,0
109,0
672,4
82,5
175,1

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve
*kratkoro ne finan ne naložbe

355.575
233.317
122.258
33.242
89.016

458.448
297.853
160.595
49.618
110.977

128,9
127,7
131,4
149,3
124,7

B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne rezervacije
*obveznosti za neop. dolg. sredstva
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

355.575
110.587
244.988

458.448
114.484
343.964

128,9
103,5
140,4

233.317
11.671

297.853
46.111

127,7
395,1

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij

37.460
338
7.294
25.985
3.843
3.843
33.617
0

Realizacija 2007

36.962
389
7.365
19.917
9.291
25.841
11.121
0

Indeks 2007/2006

98,7
115,0
101,0
76,6
241,8
672,4
33,1
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POSVETOVALNICA ZA U ENCE IN STARŠE
Muši eva ulica 2
8000 NOVO MESTO
PORO ILO O POSLOVANJU POSVETOVALNICE ZA U ENCE IN STARŠE NOVO
MESTO, DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2007
PORO ILO O POSLOVANJU
V letu 2007 smo obravnavali 220 otrok. Od tega je bilo 91 primerov, ki so se nadaljevali iz
prejšnjih let, na novo obravnavanih otrok pa je bilo 129. Naše delo v ve ini temelji na timskih
obravnavah.
Najve krat otroka obravnava celoten tim. Glede na vrsto težav, ki jih ima otrok oz. njegova
družina, prevzame obravnavo eden od strokovnih delavcev (psiholog, pedagoginja, socialna
pedagoginja). Psihologa opravita psihološko diagnostiko, ki je osnova za ustrezno
svetovanje in nadaljnje delo z otroki in s starši. Pedagoginji opravita svoje diagnosti ne
preizkuse in na osnovi pogovorov in ugotovitev svetujeta otroku, staršem. Svoje ugotovitve o
otrocih posredujemo tudi šolam (šolski svetovalni službi, u iteljem). Po opravljeni diagnostiki
dela otrok razli ne vaje pri enem izmed strokovnih delavcev. Po zaklju eni obravnavi
(ve krat pa tudi med samo obravnavo), pošljemo, e je potrebno, šoli poro ilo o ugotovitvah
ali pa se pogovorimo z razrednikom ali svetovalnim delavcem na šoli. Menimo, da je veliko
bolj ustrezen ustni razgovor in izmenjava informacij ali na šoli, s katere prihajajo u enci, ali v
naši ustanovi. Poleg tega se vedno o vsem pogovorimo s starši ter jim svetujemo, kako naj
ravnajo v posameznih primerih oz. ob razli nih težavah.
Podrobna analiza obravnavanih nam pove, da je približno 60 % de kov, osnovnošolcev je
približno 70 %. K nam jih napotijo šole in šolske svetovalne službe (63 %), starši sami (32
%). Pri obravnavah smo ugotovili naslednje oblike motenj: u ne težave 46 %, vedenjske
težave 22 %, ustvene 15 % itn. Imeli smo ve kot 100 obiskov in pogovorov na šolah v
zvezi z obravnavanimi otroki.
V letu 2007 smo pripravili številna predavanja za starše, u ence in u itelje. Na predavanjih
govorimo o razli nih problemih, ki jih imajo starši pri vzgoji svojih otrok, hkrati pa jih
seznanjamo z možnostmi obravnave in pomo i njihovim otrokom v posvetovalnici.
Predavanja so bila na razli nih šolah in vrtcih. Vedno se odzovemo, e nas na šolo in v VVZ
povabijo kot predavatelje.
Vseh predavanj za starše je bilo 42. Poleg predavanj za starše smo imeli tudi 2 predavanji
(vklju no z delavnicami) za u itelje in vzgojitelje. Na željo nekaterih šol smo pripravili tudi
delavnice za u ence. Vseh delavnic za u ence je bilo 6. V preteklem letu smo za eli z
izvajanjem nove oblike izobraževanja staršev – šola za starše. Izvedli smo 5 predavanj in
delavnic za starše.
Intenzivno sodelujemo s šolami pri akciji odkrivanje nadarjenih. Oba psihologa sta
usposobljena in izvajata testiranje in vrednotenje ter s tem odkrivanje nadarjenih otrok; vseh
testiranih v letu 2007 je bilo 275.
Vse delo, ki smo ga opravljali v letu 2007 (vzgojno svetovalno delo, predavanja, delo s
prostovoljci, testiranja) je bilo ponujeno vsem šolam. Otroke sprejemamo samo iz šol, ki so v
ob inah, s katerimi imamo podpisane pogodbe. Vodili smo evidence obravnavanih strank in
jo ob asno dostavili zainteresiranim ob inam.
Strokovno delo opravljamo s polno odgovornostjo, v delo uvajamo tudi nove metode
(uporaba ra unalnika), pomagamo pri odkrivanju otrok s posebnimi potrebami…
Poglobili smo sodelovanje s šolami, ki so to želele, skrajšali akalno dobo, se ve
izobraževali in pove ali število obravnav pri posameznih primerih.
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
Celotni prihodki doseženi v letu 2007 so znašali 179.017 € in so bili za 7,6% višji od
doseženih v letu 2006. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.
Prihodke od poslovanja 179.017 € predstavljajo:
prihodki od Mestne ob ine Novo mesto, in sicer sredstva za pla e s pripadajo imi
prispevki in davki, sredstva za delovno uspešnost, prevoz in prehrano delavcev,
regres za letni dopust, materialne stroške, premije za KDPZ, zavarovalne premije (v
skupnem znesku 146.009 €),
prihodki drugih ob in po pogodbah (18.862 €),
prihodki od predavanj in testiranj nadarjenih po zavodih (13.972 €).
Finan ni prihodki 86 € so obresti a-vista sredstev na podra unu zavoda, izredni prihodki 88
€.
Celotni odhodki znašajo 177.760 € in so za 7,3 % ve ji od leta 2006. Od tega znašajo
stroški blaga, materiala in storitev 24.686 €, stroški dela 151.753 €, stroški amortizacije 1.289
€ in ostali drugi stroški so 32 €. Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.
Poslovni izid
Razlika med prihodki in odhodki v letu 2007 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini
1.257 €.
BILANCA STANJA
AKTIVA -sredstva:
Stanje dolgoro nih sredstev in sredstev v upravljanju je 924 €.
Obrazložitev: Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoro nih sredstev se v letu 2007 ni
pove ala in znaša 1.590 €, popravki vrednosti znašajo 1.004 €, sedanja vrednost je 586 €.
Nepremi nin Posvetovalnica nima, ker ima sedež v stavbi, ki je vknjižena pri OŠ Grm Novo
mesto. Nabavna vrednost opreme se v letu 2007 ni spremenila, vrednost drobnega
inventarja se je v letu 2007 pove ala za nabave v višini 1.289 €. Nabavili smo strokovne
knjige,fax in tiskalnik iz lastnih sredstev.
Inventurna komisija je ob popisu predlagala za odpis drobni inventar v vrednosti 18 €.
Stanje kratkoro nih sredstev je 19.602 €.
Denarna sredstva na podra unu pri UJP Novo mesto so na dan 31.12.2007 znašala 8.767
€.
Prikazane so kratkoro ne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega na rta in sicer do
Mestne ob ine Novo mesto za pla e, prehrano in prevoz delavcev za december 2007 v
znesku 4.960 €, do Ob ine Škocjan 174 €, do Ob ine rnomelj 1.502 €, terjatev do UJP 17 €
in terjatev do posrednih uporabnikov ob inskega prora una 3.965 €.
.
PASIVA -obveznosti do virov sredstev:
Kratkoro ne obveznosti znašajo 13.947 € in zajemajo obveznosti za pla e zaposlenih za
december 2006 (9.352 €), druge kratkoro ne obveznosti iz poslovanja - pripadajo e davke in
prispevke (3.632 €, obveznosti do dobaviteljev (627 €) in obveznosti do uporabnikov
enotnega kontnega na rta (336 €).
Lastni viri in dolgoro ne obveznosti:
Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje
sredstev v upravljanju na dan 31.12.2007 v znesku 924 €. Konto 985 presežek prihodkov
nad odhodki smo v letu 2007 pove ali za 1,257 € in je saldo na dan 31.12.2007 5.655 €.
AMORTIZACIJA
2

3

V letu 2007 smo obra unali amortizacijo neopredmetenih dolgoro nih sredstev v znesku 94
€, opreme v znesku 1.072 € ter drobnega inventarja v znesku 1.289 €, ki smo jo izkazali tudi
v stroških. Z obra unano amortizacijo osnovnih sredstev v znesku 1,166 € smo zmanjšali
obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.
Novo mesto, 23.4.2008
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JAVNI ZAVOD: POSVETOVALNICA ZA U ENCE IN STARŠE
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki
B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

166.442

179.017

107,6

166.338

178.843

107,5

104

86
88

82,7

165.678
19.742
145.063
810
63
764

177.760
24.686
151.753
1.289
32
1.257

107,3
125,0
104,6
159,1
50,8
164,5

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve
*kratkoro ne finan ne naložbe

23.400
2.090
21.310
7.098
14.150

20.526
924
19.602
8.767
10.618

87,7
44,2
92,0
123,5
75,0

B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne rezervacije
*obveznosti za neop. dolg. sredstva
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

23.400
16.912
6.488

20.526
13.947
6.579

87,7
82,5
101,4

2.090
4.398

924
5.655

44,2
128,6

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

2.430
94

2.455
94

101,0
100,0

1.526
810
810
1.620

1.072
1.289
1.289
1.166

70,2
159,1
159,1
72,0

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER
NOVO MESTO
POVZETEK POSLOVNEGA PORO ILA ZA LETO 2007
1. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI IN DOSEŽENIH REZULTATOV
V Razvojno izobraževalnem centru je bila v letu 2007 dejavnost zaradi obvladovanja široko
zastavljene programske sheme in javno razpisanih tematsko opredeljenih sredstev
razdeljena na naslednje sklope:
1. Organizirano izobraževanje:
a. Formalno izobraževanje (osnovna šola za odrasle, programi srednjega
izobraževanja, izredni študij)
b. Usposabljanja in izpopolnjevanja (programi UŽU, PUM, usposabljanja brezposelnih
oseb)
c. Vseživljenjsko izobraževanje in u enje (izobraževanje za aktivno državljanstvo,
priprave na izpite, ra unalništvo, jezikovno izobraževanje, splošno izobraževanje,
programi za specifi ne skupine)
V sklopu »Organizirano izobraževanje« je bilo zvedenih 173 razli nih skupin, v
katere je bilo vklju enih 2342 odraslih udeležencev izobraževanja. Za ve ino
udeležencev je bilo izobraževanje brezpla no ali z minimalno kotizacijo.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Infrastrukturne dejavnosti:
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Študijski krožki
Borza znanja
Središ e za samostojno u enje EDUS
Svetovalno središ e
U na pomo

Storitve infrastrukturnih dejavnosti je koristilo 4390 ljudi, izvedli pa smo skupno 15.706 ur
dejavnosti. Informiranje in svetovanje ter samostojno u enje so brezpla ne storitve za
vse uporabnike, u na pomo pa je organizirana za odrasle, ki jim šolanje pla uje Zavod
RS za zaposlovanje.
3.
a.
b.
c.
d.

Razvojna dejavnost in projekti
preoblikovanje izvedbenega modela programov SŠ
projekt Center vseživljenjskega u enja Dolenjska
projekt InterCom
projekt TVU 2007

2. OCENA USPEŠNOSTI REALIZACIJE
Razvojno izobraževalni center Novo mesto je v poslovnem letu nadaljeval zastavljeno delo iz
preteklega poslovnega leta in si zastavil nekatere nove cilje. Za nami je poslovno leto, v
katerem je z vodenjem zavoda po skoraj 14 letih zaklju ila Vesna Dular, v novembru pa je
naloge direktorice prevzela Marjeta Gašperši .
Poslovno leto 2007 so zaznamovala mnoga poslovna, kadrovska in finan na vprašanja, saj
je bil zaradi že vnaprej predvidenega finan nega primanjkljaja pri akovan negativni poslovni
izid. Naše poslovanje je bilo oteženo zaradi spreminjajo ih se pogojev rpanja sredstev ESS
oz. navodil za poro anje, velikih zamud pri pregledovanju poro il in pla ilih zahtevkov,
zamud pri objavi razpisov za redno dejavnost in projekte ESS (v letu 2007 skoraj ne
beležimo objav), velikega lastnega vložka v razvoj programov tujih jezikov po metodi
globalnega u enja in visokih stroškov najema prostorov in poslovanja na Ljubljanski 28. Kljub

temu, da MO Novo mesto pokriva 66,4% teh stroškov, zavod s svojo drugo dejavnostjo ni
sposoben pokriti razlike v višini 33,6%. MO Novo mesto bomo zato kot ustanoviteljici
predlagali, da prevzame financiranje stroškov najema in vzdrževanja prostorov v celoti, RIC
Novo mesto pa jih prevzame v uporabo.
Ugotavljamo, da smo s poslovnim na rtom na rtovani program za leto 2007 vsebinsko,
strokovno finan no uresni ili v skladu s pogoji in danimi možnostmi. Rezultati kažejo, da smo
uresni ili vse pomembne cilje na programskem podro ju, manj uspešno pa je bilo
uresni evanje ciljev na podro ju upravljanja, investicij in uvajanja kakovosti.
Zaradi negativnega izida poslovanja je v letu 2008 naš osnovni poslovni cilj ohranitev
dejavnosti in iskanje ustrezne rešitve financiranja stroškov prostorov na Ljubljanski cesti 28 v
dogovoru z ustanoviteljem.
POVZETEK FINAN NEGA PORO ILA ZA LETO 2007
1. BILANCA STANJA
a) SREDSTVA
- Dolgoro na sredstva in sredstva v upravljanju znašajo 41.066,00 EUR in
predstavljajo sedanjo vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.
- Kratkoro na sredstva znašajo 256.013,00 EUR.
Najve ja postavka v aktivi so terjatve do uporabnikov enotnega kontnega na rta, in sicer do
Mestne ob ine Novo mesto 95.945,55 EUR, Ministrstva za šolstvo in šport iz naslova
projektov evropske skupnosti 65.356,41 EUR, Ministrstva za šolstvo in šport za pla o
delavcev osnovne šole za mesec december 2007 v višini 17.616,55 EUR in do drugih
uporabnikov EKT 19.939,00 EUR.
b) OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
• Kratkoro ne obveznosti do zaposlenih
• Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev
• Druge kratkoro ne obveznosti iz poslovanja
• Kratkoro ne obveznosti do uporabnik EKT (partnerji CVŽU)
• Pasivne asovne razmejitve (šolnine srednj. programi, drugo)
• Dolgoro ne rezervacije (antivirusni program MŠŠ)
• Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna
sredstva(sredstva v upravljanju Mestne ob ine Novo mesto)
• Presežek odhodkov nad prihodki leta 2007

31.215,00 EUR
19.947,00 EUR
13.433,00 EUR
3.745,00 EUR
27.633,00 EUR
21,00 EUR
225.861,00 EUR
24.776,00 EUR

Obveznosti za sredstva v upravljanju Mestne ob ine Novo mesto znašajo na dan
31.12.2007 201.084,59 EUR in so se glede na stanje 01.01.2007 znižala za presežek
odhodkov nad prihodki leta 2007.
Že v zaklju nem ra unu za leto 2006 smo razmejili šolnine za srednješolske programe v
višini 37.133,90 EUR in jih v letu 2007 vnesli med prihodke, enako smo ravnali tudi letos.
Razmejeni prihodki znašajo 25.401,07 EUR.
2. PODATKI IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
2.1. PRIHODKI
1. Prihodki iz sredstev javnih financ:

- ob ina
- država

233.710,08 EUR
550.252,85 EUR

2

2. Prihodki iz financiranja
3. Iz drugih virov – lastna dejavnost
SKUPAJ PRIHODKI

- drugo

Struktura prihodkov: prihodki iz opravljanja javne službe
prihodki od prodaje storitev

58.031,64 EUR
2.347,00 EUR
131.573,00 EUR
975.914,57 EUR
86,28 %
13,72 %

Leta 2007 je bilo to razmerje 75,90 % : 24,10 % v korist javne službe.
2.2. ODHODKI
a) Stroški materialov so stroški pisarniškega materiala, istilnega materiala, strokovne
literature, porabljene energije, stroški teko ega vzdrževanja opreme ipd. v skupni višini
25.841,00 EUR.
b) Pri stroških storitev predstavljajo najve jo rast stroški uporabe prostorov na
Ljubljanski cesti 28 v Novem mestu. Leta 2006 so znašali stroški najemnin in zakupnin
vklju no z najemanjem u ilnic 47.856,78 EUR (brez upoštevanja stroškov uporabe
prostorov na Ljubljanski cesti 28 za mesec december 2006 le 28.656,78 EUR), v letu
2007 so se ti stroški pove ali za 495 %. Mestna ob ina Novo mesto nam pokriva 66,4 %
teh stroškov, razliko pa moramo pokriti sami iz lastne dejavnosti.
Stroški storitev predavateljev po avtorskih in podjemnih pogodbah so se znižali za 50%
glede na leto 2006.
c) Stroški dela znašajo 500.417,00 EUR in so se pove ali glede na leto 2006 za 13,2
%. Na rast mase pla vplivajo ve je pravice delavcev javnih del, ker smo jim morali
sami izpla ati regres za letni dopust. Pove alo se je tudi število delavcev javnih del
glede na leto 2006.
d) Stroški financiranja znašajo 2.203,09 EUR in so posledica najemanja kratkoro nih
kreditov pri bankah zaradi nepravo asnega pla evanja obveznosti ob ine in države.
e) Osnovna sredstva se odpisujejo posami no po metodi enakomernega asovnega
amortiziranja. Stroški amortizacije znašajo 15.154,33 EUR, od tega so v izkaz prihodkov
in odhodkov vklju eni le stroški v višini 11.518,00 EUR, razliko v višini 3.635,86 EUR pa
pokrivamo iz sredstev Ministrstva za šolstvo in šport.
f) Prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 4.172,00 EUR predstavljajo preve
uveljavljeni odbitni delež davka na dodano vrednost. Za leto 2006 je znašal za asni
odbitni delež 25%, po dokon nem izra unu pa znaša 19% za leto 2007 in za asni
odbitni delež za leto 2008. Zmanjšanje deleža pomeni tudi pove anje stroškov
poslovanja.
3. PRESEŽEK ODHODKOV
Presežek odhodkov nad prihodki znaša 24.776,44 EUR in smo ga pokrili v breme
presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
Marjeta Gašperši
direktorica
Novo mesto, 28.4.2008
Pripravili: Marjeta Gašperši , Slavka Jakli
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JAVNI ZAVOD: RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki

949.107
913.491
720.389
193.102
7.190
28.426

975.915
950.940
841.995
108.945
2.347
22.628

102,8
104,1
116,9
56,4
32,6
79,6

B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

889.426
427.195
443.027
5.734
13.470
59.681

1.000.691
475.764
500.417
11.518
12.992

112,5
111,4
113,0
200,9
96,5
0,0
0,0

24.776

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve
*kratkoro ne finan ne naložbe

439.080
44.446
394.634
165.853
228.781
0

297.079
41.066
256.013
25.216
230.797
0

67,7
92,4
64,9
15,2
100,9
0,0

B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne rezervacije
*obveznosti za neop. dolg. sredstva
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

439.080
209.559
229.521
0
25
68.049
161.447

297.079
95.973
201.106
0
21
225.861

67,7
45,8
87,6
0,0
84,0
331,9
0,0

24.776

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij

5.846
325
0
4.924
597
5.734
0
113

Realizacija 2007

15.154
1.139
0
14.016
0
11.518
0
3.636

Indeks 2007/2006

259,2
350,5
284,6
0,0
200,9
0,0
3217,7

UNIVERZITETNO IN RAZISKOVALNO
SREDIŠ E NOVO MESTO
LJUBLJANSKA 28
8000 NOVO MESTO
POVZETEK PORO ILA O POSLOVANJU V LETU 2007
1. VSEBINSKO PORO ILO O DELU URS NOVO MESTO ZA LETO 2007
1.1 Ustanovitev in vzpostavitev Univerzitetnega in raziskovalnega središ a Novo
mesto
9. maja 2007 je bil konstituiran strokovni svet javnega zavoda URS Novo mesto. Predseduje
mu dr. Aleš Gabri . lani so: dr. Boris Dular, dr. Marjan Ravbar, dr. Tomaž Savšek, dr. Franc
Vre er, dr. Janez Povh in dr. Boris Bukovec.
Svet zaupnikov je bil konstituiran 26. maja 2007 in za predsednico je bila izvoljena ga.
Zvezdana Bajc, za podpredsednika mag. Primož Miheli . Ostali lani so: Štefan David,
Vesna Dular, Ivan Grill, prof. dr. Miha Japelj, mag. Primož Miheli , prof. dr. Peter Novak,
Jože Preskar.
Univerzitetno in raziskovalno središ e Novo mesto pri elo z delovanjem Novo mesto
18. oktobra 2006 v prostorih na Ljubljanski cesti 28, kjer je delovalo do konca septembra
2007. Od 1. oktobra 2007 dalje deluje v Kulturnem centru Janeza Trdine na Novem trgu 5. V
prvi fazi je delovanje Univerzitetnega in raziskovalnega središ a osredoto eno na tri naloge:
razvoj novih visokošolskih zavodov in akreditacija visokošolskih programov v sodelovanju s
partnerji v šolstvu in gospodarstvi, gradnja univerzitetnega kampusa Novo mesto v
sodelovanju z MO Novo mesto ter izvajanje raziskovalnih in razvojnih projektov za potrebe
razvoja visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.
1.2 Ustanavljanje visokošolskih zavodov v Novem mestu
Trenutno so na Svetu RS za visoko šolstvo trije elaborati za akreditacijo fakultet s sedežem v
Novem mestu. Posebnost naših programov je:
1. nastali so v tesnem sodelovanju z gospodarstvom (drugje v Sloveniji tega nismo zasledili,
v Novem mestu pa so do sedaj študijski programi nastajali mimo gospodarstva, zaradi esar
niso dobili podpore)
2. programe smo dali v javno razpravo zainteresirani strokovni in širši javnosti. Javna
razprava je bila 28. maja 2007 na posvetu Znanje za prihodnost, ki je bil dobro obiskan s
strani gospodarstva, predstavnikov visokošolske in raziskovalne sfere in civilne družbe.
Vse elaborate je obravnaval in potrdil tudi Strokovni svet URS.
1.3 Izvajanje študijev
V sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici se v študijskem letu
2007/2008 izvajajo študijski programi Informatika v sodobni družbi (izredni študij na
visokošolskem strokovnem programu ter redni in izredni študij na podiplomskem študijskem
programu) ter Medkulturni menedžment (izredni študij na podiplomskem študijskem
programu). Sodelovanje med URS Novo mesto in fakulteto temelji na pismu o nameri, ki ga
je podpisal župan MO Novo mesto.
1.4 Sodelovanje s gospodarstvom, visokim šolstvom in lokalno skupnostjo
Ker je bila pred ustanovitvijo URS Novo mesto pri razvoju visokega šolstva v Novem mestu
stopnja nezaupanja med akterji zelo visoka, med njimi ni prihajalo do sodelovanja. Enako
velja za sodelovanje z gospodarstvom. Zato je URS Novo mesto vložil veliko naporov v
povezovanje razli nih akterjev. Ugotovimo lahko, da smo bili uspešni pri povezovanju z
ve ino akterjev: Kmetijsko šolo Grm, Šolskim centrom Novo mesto, civilno družbo
(Akademska pobuda) in gospodarstvom. O uspehu pri izvajanju povezovalne vloge pri ajo
tako elaborati, ki so nastali v sodelovanju med vsemi omenjenimi partnerji, kot tudi
podpisana pisma o nameri v letu 2007:
1.5 Univerzitetni kampus Novo mesto
Aktivnosti, ki se izvajajo glede univerzitetnega kampusa v Drgan evju, potekajo na
naslednjih podro jih: kampus kot podprojekt Gospodarskega središ a Jugovzhodne

Slovenije, projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, sprememba Ob inskega
lokacijskega na rta Univerzitetni kampus Novo mesto in študentski dom.
2. VSEBINSKO IN FINAN NO PORO ILO O DELU
FINANCIRALE IZVEN OB INSKEGA PRORA UNA

URS NOVO MESTO ZA NALOGE, KI SO SE

2.1 Projekt ARRGOS3%
Projekt VI. okvirnega programa s polnim nazivom »Advance of European Regions' R&D
Governance Systems to reach the 3% objective« poteka od februarja 2006 do marca 2008.
Univerzitetno in raziskovalno središ e Novo mesto v tem projektu predstavlja razvojno regijo
Jugovzhodna Slovenija, ostali partnerji prihajajo iz naslednjih evropskih regij: de Bretagne in
d'Aquitaine iz Francije, Madrid iz Španije, Hessen iz Nem ije, Erhvervsudvikling Vest iz
Nizozemske, Wielkopolska iz Poljske in One North East iz Velike Britanije.
V projektu ARRGOS3% gre za primerjalno perspektivo regijske raziskovalno razvojne
infrastrukture z drugimi evropskimi regijami. Delo poteka v sedmih delovnih sklopih z rednimi
delovnimi sre anji in sestanki upravnega odbora projekta, kjer se dogovarjamo o poteku
nadaljnjega dela.
2.2 Projekt CRIPREDE
Projekt CRIPREDE (www.criprede.com) združuje 6 partnerjev iz razli nih regij oz. držav:
Jugovzhodna regija Irske, Cumbria – Velike Britanije, Deventer – Nizozemske, Siegen –
Nem ije, Latgale – Latvije in Jugovzhodne Slovenije. Namen omenjenega projekta je
analizirati trenutne procese regionalnega razvoja v razli nih regijah in jasno identificirati
"ozka grla" raziskovalno razvojne infrastrukture, ki ovirajo u inkovitost vlaganja regij v
omenjeno aktivnost. Projekt se torej osredoto a na prou evanje odnosa regionalne politike
do raziskovalnih in razvojnih procesov, ki se izvajajo ali so v fazi za etka izvajanja.
3. OBRAZLOŽITEV LETNIH PORO IL ZA LETO 2007
3.1 S R E D S T V A
A/ DOLGORO NA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
1. N e o p r e d m e t e n a
dolgoro na sredstva
V letu 2007 nismo pridobili novi neopredmetenih dolgoro nih sredstev, njihova nabavna
vrednost na dan 31.12.2007 pa znaša EUR 1.425.
Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoro nih sredstev naša v letu 2007 EUR 166.
Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoro nih sredstev na dan 31.12.2007 pa je EUR
1.259.
2. O p r e m a in druga opredmetena osnovna sredstva
a) Pove anje – nove nabave v letu 2007
Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2007 pove ala za nabave v
znesku EUR 11.491.
Opremo smo nabavili iz zagonskih sredstev, ki smo jih prejeli leta 2006 in sicer ra unalniško
opremo za u ilnico v znesku EUR 11.491.
b) S t a n j e na dan 31.12.2007.
a) Nabavna vrednost opreme
31.12.2007 znaša
EUR 71.533
b) Popravek vrednosti opreme
31.12.2007 znaša
EUR 13.683
c) Neodpisana vrednost opreme
31.12.2007 znaša
EUR 57.850
B/ KRATKORO NA SREDSTVA
Na podra unu pri UJP imamo stanje na dan 31.12.2007 EUR 11.126.
Na podskupinah kontov 120,140,141,142,144 izkazujemo stanje terjatev na dan 31.12.2007
EUR 39.189. To so terjatve do kupcev za zara unane storitve v decembru 2007 in terjatve
do ustanovitelja MO Novo mesto za financiranje pla in ostalih nadomestil delavcem ter
materialnih stroškov za december, ki so zapadla v izpla ilo v januarju 2008.

3.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A/ KRATKORO NE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ASOVNE RAZMEJITVE
V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo odprte postavke za iste pla e, nadomestila, prispevke
in davke od pla za mesec december 2007(izpla ilo 05.01.2008) v višini EUR 12.790.
V skupini kontov 22 in 24 izkazujemo na dan 31.12.2007 stanje nepla anih obveznosti
znesku EUR 31.862 do dobaviteljev , ki še niso zapadle do 31.12.2007 vendar niso sporne
in so popla ane v roku zapadlosti v letu 2008.
Na kontih asovnih razmejitev pa imamo knjižene obveznosti za neporabljena zagonska
sredstva iz leta 2006, ki bodo porabljena še v letu 2008 in jih zato nismo prikazali v prihodkih
leta 2007.
B/ LASTNI VIRI IN DOLGORO NE OBVEZNOSTI
Konto 980000 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (MO Novo mesto) znašajo EUR
49.021, v letu 2007 se je obveznost znižala za EUR 10.676.
Konto 985000 – presežek prihodkov nad odhodki znaša EUR 33.
Na podlagi 7. l .Pravilnika o na inu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti in 37. l.
Zakona o ra unovodstvu smo obveznosti uskladili z ustanoviteljico MO Novo mesto.
3.3
ANALIZA PRIHODKOV:
Glede na to, da je zavod pri el s poslovanjem šele v novembru 2006, nimamo primerjalnih
kazalcev s preteklim letom. Celotni prihodki doseženi v letu 2007 znašajo EUR 212.058.
Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe, ki predstavlja 98,00 % in le
2,00% predstavlja tržno dejavnost - oddajanje predavalnice v najem raznim zavodom.
Prihodki od Mestne ob ine Novo mesto (sredstva za pla e, regres za letni dopust in s
pripadajo imi prispevki in davki, delovno uspešnost) in predstavljajo 84,61% celotnih
prihodkov.Iz ob inskega prora una pa se pokrivajo še: materialni stroški ogrevanja in
elektri ne energije, stroške v zvezi z najemninami in obratovalnimi stroški poslovnih
prostorov ter programsko odvisni stroški (5% od stroškov dela). Finansiranje je potekalo
nemoteno in sprotno v zakonsko dolo enih rokih. Lastni prihodki iz tržne dejavnosti - oddaja
predavalnice predstavlja 2,00% vseh prihodkov in znaša EUR 4.244. Drugi izredni prihodki,
ki predstavljajo 0,01% deleža v celotnih prihodkih EUR 432. Prihodke v višini EUR 27.954
smo prejeli od evropskih inštitucij za izvajanje projektov ARRGOS 3% in CRIPREDE.
3.4.
ANALIZA ODHODKOV:
Glede na to, da je zavod pri el s poslovanjem šele v novembru 2006, nimamo primerjalnih
kazalcev s preteklim letom.
Celotni odhodki znašajo v letu 2007 EUR 212.025 in so nastali pri izvajanju javne službe in
tržne dejavnosti.
a) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
Stroški materiala in storitev znašajo v letu 2007 EUR 74.215 in predstavljajo 35% celotnih
stroškov zavoda. Od tega zneska je bilo EUR 21.645 stroškov porabljenih v zvezi z
evropskimi projekti.
b) STROŠKI DELA
Stroški dela so bili obra unani v okviru zakonskih dolo il in so v letu 2007 znašali EUR
136.403 in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 64,33%. Na evropske projekte se nanaša
EUR 7.222 teh stroškov.
c) AMORTIZACIJA
V breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje – do ustanovitelja smo knjižili EUR
10.676 amortizacije, v breme lastnih stroškov pa EUR 1.403, ki smo jih pokrivali iz
zagonskih sredstev.
Novo mesto, 22.04.2008
Ra unovodkinja:
Karmen Rovan

Direktor URS Novo mesto:
dr. doc. Borut Ron evi

JAVNI ZAVOD: UNIVERZITETNO IN RAZISKOVALNO SREDIŠ E NM
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki

13.963
13.963
13.963

B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

13.963
2.233
11.730

Plan 2007

Realizacija 2007

212.058
211.826
211.826

Indeks 2007/2006

1518,7
1517,1
1517,1

232
212.025
74.215
136.403
1.403
4
33

1518,5
3323,6
1162,9

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve
*kratkoro ne finan ne naložbe

87.277
59.698
27.579
19.479
8.100

111.014
59.109
51.905
11.126
39.189

127,2
99,0
188,2
57,1
483,8

B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne rezervacije
*obveznosti za neop. dolg. sredstva
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

87.277
27.579
59.698

111.014
61.960
49.054

127,2
224,7
82,2

59.698

49.021
33

82,1

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij

Realizacija 2007

Indeks 2007/2006

1.769
25

12.079
143

682,8
572,0

1.744

11.936

684,4

0
1.769

1.403
10.676

603,5

POVZETEK LETNEGA PORO ILA VRTCA CICIBAN NOVO MESTO
ZA LETO 2007
I. Kratka predstavitev vrtca
Vrtec Ciciban Novo mesto je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna ob ina Novo
mesto in deluje na sedmih lokacijah. V vrtec so vklju eni otroci od dopolnjenega enega leta
do vstopa v šolo. Ob sodelovanju s Centrom za socialno delo, Razvojno ambulanto in
Zavodom za šolstvo integriramo v naše skupine tudi otroke s posebnimi potrebami, hkrati pa
skrbimo za dietno prehrano otrok, ki zaradi bolezni ali samega na ina prehranjevanja to
potrebujejo oziroma želijo. Naša ponudba je prilagojena tudi staršem, ki delajo v izmenah ali
samo popoldan, kar je v letu 2007 pomenilo tri tedensko izmenske in en popoldanski
oddelek.
V 32 oz. 33 oddelkov je bilo v letu 2007 v povpre ju vklju enih 520 otrok, od tega skoraj ¾ v
starosti nad 3 leta.
II. Dejavnosti vrtca
Poleg osnovne dejavnosti vrtca, to je izobraževanje, vzgoja in varstvo predšolskih otrok, ki jo
izvajamo po dolo ilih Kurikuluma za vrtce, organiziramo znotraj programa še obogatitvene
(Zlati son ek, Ciciban planinec, razli ne delavnice) in nadstandardne dejavnosti (Mal ek
bral ek, lutkovni abonma, tabori, plavalni te aj). Preko celotnega šolskega leta je bila
pozornost usmerjena prednostnima nalogama opazovanje otrok s poudarkom na beleženju
opažanj in medsebojne hospitacije (kriti ni prijatelj). Posebno pozornost namenjamo zdravi in
uravnoteženi prehrani, s poudarkom na kulturnem prehranjevanju.
V asu šolskih po itnic ponujamo svoje usluge tudi staršem otrok prvega razreda devetletke.
Na osnovni šoli Mali Slatnik nudimo trem u encem jutranje varstvo.
Svoje znanje in izkušnje smo v obliki storitev ponudili tudi vrtcem ob šoli in ostalim in tako
zagotavljamo pedagoško vodenje vrtcu pri OŠ Mirna pe ter kuhanje kosil za vrtec s
koncesijo Ringa raja.
Aktivno sodelujemo v aktivu ravnateljev vrtcev v novomeški ob ini, katerega vodja za
obdobje petih let je ravnateljica Vrtca Ciciban Novo mesto, ga. Majda Kušer Ambroži , ki je
tudi aktivna lanica Skupnosti vrtcev Slovenije, Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev in
lanica aktiva ravnateljic in ravnateljev samostojnih vrtcev Dolenjske, Posavja in Bele
Krajine.
III. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Z uspešno komunikacijo v preteklih letih in velikim razumevanjem ustanoviteljice MO Novo
mesto, smo imeli celo leto ve inoma zagotovljeno financiranje, kot narekujejo predpisi za
predšolsko podro je. To pomeni, da ve inoma nismo imeli likvidnostnih težav, saj je potekalo
mese no redno pokrivanje zahtevkov za izvedbo programa, zahtevke v zvezi s stroški, ki
niso elementi za izra un cene pa smo dobili pokrite delno sproti, v celoti pa ob zaklju ku leta.
Tako ekonomska cena, kot tudi cena za starše, se nista spremenili že od julija 2005. Julija
2007 je Ob inski svet MO Novo mesto sprejel sklep o ugodnih rezervacijah v primeru daljše
odsotnosti otrok zaradi po itnic ali bolezni, vendar le za otroke iz novomeške ob ine. Kljub
mo nemu prizadevanju staršev in vodstva vrtca pa zaenkrat še nismo uspeli znotraj ob ine
poenotiti cen programov novomeških vrtcev.
Od 1.1.2006 je delno financiran bolnišni ni oddelek s strani Ministrstva za šolstvo in šport, s
pogodbami pa je tudi zagotovljeno sofinanciranje tega oddelka s strani vseh ob in, uporabnic
bolnišni nega oddelka, kar je bistveno zmanjšalo obremenitve ob inskega prora una Mestne
ob ine Novo mesto za ta namen. Zaradi ustanovitve ve novih ob in na podro ju, ki še
spada pod uporabnike bolnišni nega oddelka, so že pripravljene nove pogodbe za ustrezno
delitev stroškov.

Sredstva, v ob inskem prora unu namenjena za obnovo enote Ciciban, so se za ela rpati
oktobra 2007, ko se je pri ela prva faza obnove, ki je do konca leta potekala asovno v
skladu s terminskim na rtom.
Vrtec Kekec, ki smo ga v letu 2006 delno obnovili, je v letu 2007 dobil novo opremo v vseh 3
igralnicah, prav tako smo do konca uredili otroške garderobe.
V vrtcu Najdihojca smo za dolo eno obdobje v uporabo dobili celotno zgornje nadstropje
osnovne šole, ki smo ga izklju no z donatorskimi sredstvi in lastnim delom usposobili za
prijetno bivanje skupine otrok. S tem smo ob ini prihranili pla ilo najmanj 7 oskrbnin, saj smo
v preteklosti toliko otrok manj vklju evali zaradi prostorskega normativa.
V vrtcu Labod je Parketarska zveza Slovenija izvedla dobrodelno akcijo in v 6 igralnicah so
parketarji iz 6 razli nih krajev Slovenije zbrusili in lakirali parket. Vrednost del je bila ocenjena
na 6500€. Vrtec Labod pa je bil sploh prvi vrtec v Sloveniji, kjer so tako akcijo izvedli.
V enotah Bibe in Labod smo zapolnili prostore do zadnjega koti ka, saj smo poleg
pove anega vpisa jeseni 2007 v obe enoti za obdobje enega leta preusmerili 4 skupine otrok
iz enote Ciciban zaradi obnove.
Zaradi pove anega vpisa smo v enoti Kekec oblikovali polovi ni oddelek otrok v starosti od
dveh do treh let.
V asu od januarja 2007 do decembra 2007 smo pove ali število vpisanih oz. sprejetih otrok
v vrtec za 18, primerjava september 2006 in september 2007 pa kaže 21 otrok, kar je za cel
oddelek v starosti od 4 do 6 let oz. za skoraj dva oddelka mlajših, v starosti od 1 do 3 let.
Uspešno smo organizirali in izvedli 3. Ciciveselico, na kateri smo zbrali ez 5.700€
donatorskih sredstev, s katerimi smo si pomagali predvsem pri ureditvi igriš in peskovnikov.
V vseh naših peskovnikih smo zamenjali tudi mivko. V sodelovanju s KS Kandija-Grm in
Agencijo za šport smo mivko zamenjali tudi na igriš u, ki ga uporabljajo otroci iz vrtca Kekec.
Poleg mivke so omenjeni poskrbeli tudi za postavitev manjkajo ega dela ograje okoli igriš a.
Uspešno smo organizirali in izvedli tudi 6. sre anje vseh zaposlenih v novomeških vrtcih.
Ponovno nam je uspelo združiti na enem mestu obstoje e in bivše (upokojene) delavce
nekdanje Vzgojnovarstvene organizacije, delavce iz vrtcev ob šoli in vrtca Ringa raja.
Pridružili so se nam tudi zaposleni iz vrtca pri OŠ Šmarjeta, vrtca iz Metlike in vrtca iz
Trebnjega.
Z vsem opisanim in veliko prizadevnostjo vseh zaposlenih smo lahko sledili ciljem Kurikula
za vrtce. Kvaliteto našega dela nenehno potrjujejo polno zasedeni oddelki, zadovoljni otroci
in njihovi starši.
IV. Analiza kadrovanja in investicijska vlaganja
Od 1.1.2007 do 31.8.2007 je bilo v vrtcu Ciciban Novo mesto zaposlenih v povpre ju 101,5
delavcev, od 1.9.2007 do 31.12.2007 pa 105,5 delavcev, od tega 80 pedagoških in 30
tehni nih delavcev. V letu 2007 sta se upokojili 2 delavki. Na porodniškem dopustu so bile v
letu 2007 4 delavke. Delavce, odsotne zaradi bolezni, smo nadomeš ali z drugimi, z
zaposlitvijo za dolo en as, krajše odsotnosti pa s študenti.
V letu 2007 smo pridobili oziroma kupili:
- opremo v znesku 8.594€
- drobni inventar v vrednosti 25.780€.
Donacije pravnih in fizi nih oseb so predstavljale 8,54%, presežek prihodkov nad odhodki
29,42%, sofinanciranje Ministrstva za šolstvo in šport 0,05%, nakazilo ob ine ustanoviteljice
pa 57,16% vseh sredstev, potrebnih za investicijska vlaganja v letu 2007.
V. Pojasnila k bilanci stanja
Skupna vrednost neopredmetenih sredstev, nepremi nin, opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev se je kumulativno znižala. Pove ala se je za nabavo in donacije

omenjenih sredstev v višini 34.373€ in zmanjšala za obra unano amortizacijo v znesku
117.256€.
Kratkoro ne terjatve do kupcev v državi znašajo 126.417€, od tega bremenimo starše otrok
za vzgojnovarstvene storitve v višini 118.409€, kar pomeni 94% vseh terjatev do kupcev.
Pove al se je oblikovan popravek terjatev za sporne in dvomljive terjatve in znaša 42.034€.
Kratkoro ne terjatve do posrednih in neposrednih prora unskih uporabnikov znašajo
179.620€. V tem znesku terjamo uporabnike ob inskih prora unov v višini 177.161€ in
uporabnike državnih prora unov v vrednosti 2.458€. Do ob ine ustanoviteljice izkazujemo
terjatev v višini 144.006€.
Obveznosti do zaposlenih predstavljajo 53,09% vseh kratkoro nih obveznosti in pasivnih
asovnih razmejitev. Izkazane obveznosti višini 124.296€ predstavljajo obveznost izpla ila
na podlagi obra una pla za mesec december.
Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2007 so ugotovljene v znesku 61.800€.
Do konca leta so bile vse zapadle obveznosti poravnane.
Dolgoro ne pasivne asovne razmejitve v znesku 21.245€ so sredstva, namenjena
nadomeš anju stroškov amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev,
pridobljenih na podlagi donacij.
Dolgoro ne rezervacije smo oblikovali na podlagi odlo be za oprostitev pla ila prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto – od skupaj 6 zaposlenih
invalidov so bili trije razvrš eni nad kvoto, dolo eno za našo dejavnost.
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva so se pove ale za izdane
zahtevke ob ini ustanoviteljici za povrnitev sredstev za nakup opreme in drobnega inventarja
v okviru opredmetenih osnovnih sredstev in prenosa presežka prihodkov nad odhodki
ugotovljenega v letu 2006, ter za sofinanciran delež nakupa osnovnih sredstev s strani
Ministrstva za šolstvo in šport. V letu 2007 se je obveznost zmanjšala za obra unano
amortizacijo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so imela vir nabave v tej
postavki.
VI. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov
Za izvajanje programov predšolske vzgoje smo iz prora una MO Novo mesto prejeli
1.222.275€, 183.482€ iz prora unov ostalih ob in in 703.524€ s pla ili staršev. Za leto 2007
so starši v povpreju pla evali 33,35% ekonomske cene programov, razliko so dopla evale
ob ine. e prištejemo še kritje stroškov, ki niso v ekonomski ceni programa, smo iz
prora una Mestne ob ine Novo mesto skupaj prejeli 1.555.592€, kar predstavlja 114.659€
manj kot v predhodnem letu. Delež prihodkov iz MO Novo mesto predstavlja 61,15% v vseh
prihodkih vrtca.
Za delovanje bolnišni nega oddelka v letu 2007 izkazujemo 26.555€ prihodkov. V letu 2007
pa beležimo še 2.155€ nezara unanih prihodkov iz deleža ob ine Trebnje zaradi
neusklajenih pogodbenih razmerij ob nastanku novih ob in.
Prihodki od prodaje storitev uporabnikom enotnega kontnega na rta znašajo v letu 2007
10.819€, prihodke od prodaje hrane pa smo realizirali v višini 50.738€.
Med prihodki beležimo tudi prihodke od donacij v višini 8.326€, ki smo jih namenili za
ureditev igriš ob vrtcih.
Celotni prihodki v letu 2007 znašajo 2.543.763€ in so nižji od predhodnega leta za 11.286€,
predvsem na ra un nižjih prihodkov, prejetih iz prora una MO Novo mesto.

V obra unskem obdobju je bilo ugotovljenih 2.533.865€ odhodkov, od tega predstavljajo
odhodki iz poslovanja 99,58% in prevrednotovalni poslovni odhodki 0,43% delež v vseh
odhodkih.
Stroški materiala so v letu 2007 znašali 312.782€ in so višji za 6.525€ od stroškov materiala
v predhodnem letu. Med stroški materiala so bistveni stroški živil, ki znašajo v letu 2007
155.276€, in stroški energije v višini 73.250€.
Najbolj bistveni stroški storitev so komunalne storitve, storitve iš enja in ogrevanja, stroški
intelektualnih in drugih osebnih storitev, najemnine in stroški vzdrževanja. Skupaj znašajo
stroški storitev 229.963€ in so približno za etrtino nižji od lanskega leta.
Na odhodkih ugotavljamo obra unano amortizacijo v višini 1.683€, kar predstavlja
razporejeno amortizacijo iz naslova tržne dejavnosti.
Stroški dela kot vedno doslej predstavljajo najvišji delež med vsemi odhodki, v letu 2007 kar
78% vseh odhodkov in znašajo 1.976.556€. Povišanje stroškov pla v letu 2007 zaradi višje
izhodiš ne pla e (pora un I-VI/2007) v znesku 19.323€ se ne bi pokrilo znotraj obstoje ih
ekonomskih cen, zato nam je ta znesek povrnila MO Novo mesto.
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid. Presežek prihodkov nad
odhodki pred obdav itvijo znaša 10.300€, ob upoštevanju obveznosti za davek od dohodka
pravnih oseb pa znaša 9.899€.
Njegovo razporeditev predlagamo za ureditev igriš v enoti Ciciban na Ragovski ulici.

Ra unovodkinja:
Marjana Šenica

Ravnateljica:
Majda Kušer- Ambroži

JAVNI ZAVOD: VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

Priloga 1

1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija
2006

Plan 2007

Realizacija
2007

Indeks
(real.07/real.06)

A) CELOTNI PRIHODKI

2.555.048

2.570.946

2.543.763

99,6

prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki

2.550.622
2.513.435
41.613
1.611
2.815

2.568.196
2.524.294
43.902
1.644
1.106

2.542.254
2.494.166
48.088
782
727

99,7
99,2
115,6
48,5
25,8

B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov

2.543.890
607.542
1.915.308
5.827
15.213
11.158

2.569.639
551.154
2.000.513
12.615
5.357
1.307

2.533.864
542.745
1.976.556
1.683
12.880
9.899

99,6
89,3
103,2
28,9
84,7
88,7

presežek odhodkov
2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Leto 2006
A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva in akt. as.razmejitve
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve
*kratkoro ne finan ne naložbe
* asovne razmejitve in zaloge
B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti in pas. as.razmejitve
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
* dolg. pasivne asovne razmejitve
*dolgoro ne rezervacije
*obveznosti za neop. dolg. sredstva in fin. nal.
* presežek prihodkov

1.806.099
1.526.099
280.000
26.795
246.513
960
5.732
1.806.099
224.653
1.528.379
22.507
636
1.505.236
53.067

Leto 2007
1.740.120
1.442.144
297.976
14.834
272.556
1.003
9.583
1.740.120
234.105
1.453.510
21.245
4.094
1.428.171
52.505

Indeks
(stanje
07/stanje 06)
96,3
94,5
106,4
55,4
110,6
104,5
167,2
96,3
104,2
95,1
94,4
643,7
94,9
98,9

* presežek odhodkov
3. AMORTIZACIJA (podatki so v EUR)
Realizacija
2006
Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Znesek AM - zmanj.v breme drugih virov
Zmanjšanje AM v breme donacij

Realizacija
2007

Indeks
(real.07/real.06)

98.710
56
74.275
19.571

117.257
34
74.137
17.307

118,8
60,7
99,8
88,4

4.808

25.779

536,2

5.827
89.605
382

1.683
108.891
509

28,9
121,5
133,2

2.896

6.174

213,2

POVZETEK PORO ILA VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO ZA LETO 2007
I. Kratka predstavitev vrtca
Vrtec Pedenjped Novo mesto je javni zavod, ki ga je ustanovila Mestna ob ina Novo mesto z
Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda (Ur. l. RS 92/02) z dne 30. 10.
2002.
Vrtec izvaja poleg vzgojno-varstvene dejavnosti še druge dejavnosti, ki služijo za izvajanje
javne službe in jih je dolo il ustanovitelj v Odloku o ustanovitvi. Do aprila 2007 je vrtec izvajal
dejavnosti v 29-oddelkih na petih lokacijah, z 2. aprilom 2007 pa je zopet za el delovati novo
odprti vrtec Pikapolonica v romskem naselju Brezje. Od meseca septembra 2007 smo
izvajali dejavnosti v 32- oddelkih na šestih lokacijah. Vklju enih je bilo v povpre ju 521 otrok.
Posebnost sta romska oddelka, v katerih je vklju enih 28 otrok in en oddelek otrok s
posebnimi potrebami s 4 vklju enimi otroki. V redne oddelke je integriranih osem otrok s PP,
katerim nudimo dodatno strokovno pomo v skladu z odlo bami.
V letu 2007 je bilo povpre no zaposlenih 99 delavcev, od tega 72 delavcev, ki delajo
neposredno z otroki. V naš obseg dejavnosti sodijo tudi pralno-šivalne dejavnosti.
Poleg enote Pedenjped (z upravo in centr.kuhinjo) imamo še štiri dislocirane enote, ki so v
zelo slabem stanju in jih moramo sprotno sanirati, da zadostimo osnovnim zakonskim
normativom. Naša oprema je zastarela in dotrajana, zaradi esar velik del sredstev
namenjamo za nabavo nadomestnih delov, za ve ino popravil vseh vrst skrbijo naši
vzdrževalci sami.
Težave se nam pojavljajo tudi z medletnim vpisom najmlajših otrok, ki jih ne moremo vklju iti
v oddelke, eprav imamo še vedno nekaj prostih mest, vendar so le ta v starejših oddelkih in
zakonsko ne ustrezajo potrebam. Že tretje leto ugotavljamo, da nam primanjkujejo ustrezni
prostori za otroke prvega starostnega obdobja, saj se vsako leto pojavlja vse ve ja potreba
po vpisu le – teh otrok in se zmanjšuje vpis otrok drugega starostnega obdobja.
Zato apeliramo na ustanovitelja, da bi nam omogo il preureditev igralnic za najmlajše otroke
v enoti Ostržek, v katerem se bo za ela v tem letu obnova.
I. Cilji in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilje smo si zastavili na vseh ravneh predšolskih dejavnosti: od pestre ponudbe dejavnosti za
otroke, upoštevanja vseh zahtev pri izvajanju prednostnih nalog in spoštovanja zahtev
kurikuluma za vrtce, zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev za otroke in zaposlene,
izboljšanje komunikacije in pretok informacij do staršev ter do ureditve igriš in zunanjih
bivalnih površin v sodelovanju z investicijsko službo ustanovitelja in drugimi institucijami.
Uspešni smo bili pri ponudbi dejavnosti za otroke, ki so bile vezane na življenje in delo enot
ter prednostne naloge celotnega vrtca. Tako smo vse predšolske otroke vklju evali v
najrazli nejše oblike dodatnih, nadstandardnih in obogatitvenih dejavnosti, pri emer smo
upoštevali interes in razvojne zna ilnosti otrok (planinski tabor, plavalni te aj, lutkovni
abonma, plesne urice, angleš ina za otroke, Pedenjbral ek, delavnice). Vsaka enota je
izvedla 2 – 4 interne projekte, nekaj strokovnih delavk pa se je vklju ilo v projekte na
republiškem in mednarodnem podro ju.
V preteklem letu smo uresni evali prednostni nalogi na podro ju kulturnega in zdravega
prehranjevanja otrok v vrtcu ter bogatenja vzgojnega okolja za otroke s poudarkom na
telesnih spretnostih. V sklopu te naloge smo se vklju ili v mednarodni projekt FIT
SLOVENIJA, na osnovi katerega smo v mesecu septembru 2007 organizirali dobrodelno
prireditev z naslovom »Fit moramo bit´«. Izboljšali smo kvaliteto telesnih dejavnosti s
poglobljenim na rtovanjem izvajanja razli nih oblik vsakodnevnega gibanja v prostoru in
zunaj. V okviru tega smo obnovili telovadne kabinete z novimi rekviziti, nabavili kolesa,

skiroje in poganjal ke za najmlajše otroke. Obogatili smo otroške in strokovne knjižnice,
naravoslovne in didakti ne koti ke. Iz preteklega leta nadaljujemo tudi s ponudbo dejavnosti
v asu aktivnega po itka otrok.
II. Ocena gospodarnosti in u inkovitosti poslovanja
Ob upoštevanju vseh zakonskih predpisov smo zaposlovali kadre in oblikovali oddelke v
skladu s potrjeno sistemizacijo. V letu 2007 smo imeli le ob asne likvidnostne težave, saj
smo ves as skrbeli za uravnoteženo poslovanje. Skladno z Zakonom o javnih financah in
drugih predpisov ter na podlagi Dogovora o zagotavljanju notranje revizije, ki smo ga sklenili
z MO Novo mesto, je notranjo revizijo opravil zunanji izvajalec. Za boljši nadzor obstajajo v
vrtcu tudi interna pravila za nadzor nad poslovanjem. S poslovanjem seznanimo enkrat letno,
oziroma po potrebi, Svet zavoda in Svet staršev Vrtca Pedenjped Novo mesto, ustanovitelju
pa mese no ali po obdobjih pošiljamo pregled prihodkov in odhodkov, letno poro ilo in na rt
poslovanja.
Manjša investicijska vlaganja smo opravljali sami in s tem veliko privar evali, saj smo vedno
izbirali med najugodnejšim ponudnikom.
Za nadomeš anje odsotnih delavcev smo poiskali vse možne rešitve, med drugim tudi z
notranjimi prerazporeditvami in s tem prihranili veliko sredstev.
Vpis otrok je nihal skozi celo leto zaradi nepredvidenih razlogov, na katere nismo mogli
vplivati (poletni izpisi, dolgotrajna bolezen, preselitev staršev, izguba zaposlitev in izpis
šoloobveznih otrok,…). Pri oblikovanju oddelkov smo se vedli kot dobri gospodarji, saj smo
jih oblikovali tako, da smo lahko vklju ili kar najve je število otrok v posamezne oddelke oz.
smo jih zapolnili do fleksibilnega normativa povsod, kjer je bilo to mogo e in s tem
privar evali sredstva po 10. l. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih. V letu 2007 smo ob vpisu sprejeli v vrtec 140 otrok.
Tudi na vseh ostalih podro jih smo se vedli kot dobri gospodarji, saj smo za vse nabave in
druga dela ter storitve izvedli javna naro ila oz. naro ila malih vrednosti in pri tem upoštevali
na elo gospodarnosti in transparentnosti pri porabi javnih sredstev. Racionalno smo se vedli
tudi pri izobraževanju naših delavcev, saj smo ve ino izobraževanj organizirali v Novem
mestu.
Vrtec Pedenjped Novo mesto si prizadeva zagotavljati otrokom in zaposlenim im boljše
pogoje za življenje, delo in igro v obstoje ih prostorih.
Uresni ili nismo vseh na rtov, ki smo si jih zadali glede investicijsko-vzdrževalnih del, ki pa
bodo v prihodnosti nujna, saj so naše hiše dotrajane in zato potrebne temeljite obnove.
Lahko pa se pohvalimo z izredno bogato in kvalitetno ponudbo igra in didakti nih
pripomo kov, ki jih sproti nabavljamo za naše otroke, v kar pa ne sodi oprema, ki jo je
potrebno v celoti obnoviti.
III. Pojasnila k bilanci stanja
Dolgoro na sredstva in sredstva v upravljanju v višini 855.191 EUR so v primerjavi s
stanjem na dan 01.01.2007 kumulativno nižja za 5,6 odstotnih to k. Sredstva so nižja zaradi
obra unane amortizacije (91.563 €), ve ja pa so za vlaganja in brezpla ne pridobitve (40.431
€). Po popisu so bila izlo ena dotrajana in neuporabna osnovna sredstva brez sedanje
vrednosti. Stopnja
(86 %) odpisane vrednosti opreme, ki jo uporabljamo za izvajanje dejavnosti, dokazuje
starost in dotrajanost opreme. Naš zavod ne izkazuje terjatev iz naslova dolgoro no danih
posojil in drugih dolgoro nih terjatev iz poslovanja.
Kratkoro na sredstva in aktivne asovne razmejitve izkazujemo v znesku 304.636 EUR,
v primerjavi z letom 2006 so višja za 11,4 odstotnih to k. Najve ji delež med terjatvami
predstavljajo terjatve do neposrednih uporabnikov prora una ob in v znesku 193.434 EUR,
od tega znaša terjatev do ustanovitelja 158.053 EUR. Navedene terjatve so izkazane iz
naslova pokrivanja razlike med ekonomsko ceno programa in pla ili staršev ter pokrivanja
ostalih stroškov skladno z metodologijo, kar zagotavlja ustanovitelj. Stanje kratkoro nih

terjatev do staršev otrok znaša 91.240 EUR, izkazan je popravek terjatev v višini 15.976
EUR. Neredno pla evanje nekaterih staršev poskušamo odpraviti z raznimi ukrepi (opomini,
razgovori), postopki izterjave z izvršilnim predlogom potekajo po asi, delno tudi neuspešno.
Stanje terjatev do posrednih uporabnikov prora una znaša 3.511 EUR, terjatve do drugih
kupcev pa 4.742 EUR. V postavki druge kratkoro ne terjatve (4.916 EUR) so zajete terjatve
iz naslova izpla ila nadomestil pla zaposlenim, terjatve za vstopni DDV ter druge terjatve.
Med zalogami, v znesku 5.444 EUR, so izkazane zaloge živil, kurilnega olja in embalaže.
Med kratkoro nimi sredstvi ne izkazujemo terjatev iz naslova finan nih naložb.
Kratkoro ne obveznosti in pasivne asovne razmejitve so izkazane v znesku 273.567
EUR. Najve je odprte postavke predstavljajo obveznosti iz naslova pla in drugih stroškov
dela (za december) v znesku 121.752 EUR. Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev so glede
na stanje 31.12.2006 ve je (105.174 EUR) zaradi nabav ob koncu leta in ugodnih pla ilnih
rokov. Med drugimi kratkoro nimi obveznostmi iz poslovanja v znesku 42.376 EUR, so
izkazane obveznosti delodajalca na podlagi prispevkov in davkov na pla e, obveznost za
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, obveznosti na podlagi
odtegljajev od prejemkov zaposlenih ter obveznost za davek na dodano vrednost. V postavki
pasivnih asovnih razmejitev v znesku 3.676 EUR so izkazane neporabljene donacije od
pravnih in fizi nih oseb.
Stanje lastnih virov in dolgoro nih obveznosti (891.704 EUR) se je v primerjavi s stanjem
na dan 01.01.2007 zmanjšalo. Najve ji vpliv na zmanjšanje obveznosti za sredstva v
upravljanju predstavlja nadomeš anje amortizacije v breme virov. Pove anje virov je
realizirano iz naslova financiranja v nabavo osnovnih sredstev s strani MO Novo mesto in
sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport, prenosa presežka prihodkov nad odhodki,
pridobitev iz naslova donacij in odstopljenih prispevkov PIZ od pla invalidov nad kvoto.
IV. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov
Ob primerjavi doseženih in na rtovanih prihodkov in odhodkov obra unskega obdobja s
preteklim letom so izkazana odstopanja pri nekaterih kategorijah prihodkov in odhodkov
predvsem zaradi slede ih razlogov:
V letu 2006 je Mestna ob ina Novo mesto v skladu s sprejetimi sklepi in Odlokom o
prora unu dodelila vrtcu sredstva za izvedbo ve jih investicijsko-vzdrževalnih del v
znesku 128.945 EUR, v letu 2007 je bilo odobreno financiranje vzdrževanja v višini
3.416,46 EUR.
Na podlagi odlo be gradbenega inšpektorja je bil v letu 2006 odstranjen lesen objekt
v naselju Brezje, ki je bil v uporabi za potrebe predšolske vzgoje otrok Romov. V letu
2007 je bil zgrajen montažni objekt-vrtec, na podlagi najemne pogodbe, sklenjene
med Vrtcem Pedenjped Novo mesto in Hiše prihodnosti inženiring in gradnja d.o.o.,
zapisnika o prevzemu in uporabnega dovoljenja smo lahko pri eli z izvajanjem
predšolske vzgoje v novozgrajenem objektu - enota Pikapolonica. Skladno s
Pogodbo o zagotavljanju stroškov najemnine za vrtec Pikapolonica je MO Novo
mesto, kot ustanoviteljica, zagotovila vrtcu najemnino za najete prostore.
Od 1.1.2007 sta bili na obmo ju Mestne ob ine Novo mestu ustanovljeni novi Ob ini
Šmarješke Toplice in Straža. Za znesek dopla ila vzgojno–varstvenih storitev za
otroke v novoustanovljenih ob inah so se zmanjšali prihodki iz prora una
ustanovitelja in pove ali prihodki iz naslova prora una drugih ob in.
V letu 2007 je bilo v naš zavod vklju enih v povpre ju 500 otrok, brez upoštevanja
poletnih izpisov pa 521 otrok. V primerjavi z letom 2006 se je povpre no število
vklju enih otrok pove alo za 2,8 % na letni ravni, z novim šolskim letom pa za 8,7
odstotkov.
A) Programi predšolske vzgoje se v skladu s 25. lenom Zakona o vrtcih financirajo iz
sredstev prora una, pla il staršev, donacij in drugih virov. Osnova za ugotavljanje prihodkov
so cene vzgojno-varstvenih programov, ki jih na predlog vrtca sprejme ustanovitelj. V letu
2007 cene programov niso bile spremenjene, ker je MO Novo mesto odobrila dodatno

financiranje, saj bi dvig cen prizadel starše, ki so bili že tako obremenjeni s podražitvami
osnovnih življenjskih artiklov.
PRIHODKI so bili realizirani z izvajanjem javne službe in prodaje blaga in storitev na
trgu.
V letu 2007 smo dosegli celotne prihodke v znesku 2.572.834 EUR. Doseženi so bili na ravni
preteklega obra unskega obdobja, od na rtovanih so nižji za 0,15 %. Najve ji delež v
celotnih prihodkih predstavljajo prihodki iz prora una ob in (68,4%), delež prihodkov od
staršev za dnevne in nadstandardne programe 26,6 %, prihodki za sofinanciranje predšolske
vzgoje Romov iz državnega prora una pa 0,8 % vseh prihodkov. Sestava realiziranih
prihodkov, doseženih z izvajanjem javne službe za leto 2007 je naslednja:
prora un MO Novo mesto
1.561.820 €
prora uni drugih ob in
198.495 €
državni prora un
20.220 €
starši otrok
685.348 €
ostali prihodki, finan ni, in prevrednotovalni
56.783 €
Med ostalimi prihodki so obra unani prihodki iz pogodbenih razmerij z osnovno šolo in
vrtcem, prihodki iz naslova donacij in dobrodelne prireditve, programa javnih del, prihodki od
nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov ter drugi prihodki.
V postavki finan ni prihodki so zajeti prihodki od zamudnih obresti in obresti od sredstev na
vpogled v znesku 684 EUR. Prevrednotovalni poslovni prihodki so zara unani iz naslova
odškodnin, prejetih od zavarovalnic in pla anih terjatev, za katere je bil že oblikovan
popravek vrednosti (1.286 EUR). Drugi prihodki so realizirani iz naslova prejetih povra il za
stroške postopkov izterjave.
Prihodki od dejavnosti na trgu so bili doseženi v višini 50.168 EUR, v primerjavi s
preteklim obdobjem so višji za 8,7 %, od planiranih odstopajo za 0,43 %. Realizirani so iz
naslova prodaje hrane, letovanja, najemnin, ra unovodsko-administrativnih storitev in
iš enja.
ODHODKI
Celotni odhodki iz poslovanja za leto 2007 so bili realizirani v znesku 2.559.483 EUR.
Stroški materiala so znašali 343.355 EUR in so za 1,6% pod na rtovanimi, v primerjavi s
preteklim obra unskim obdobjem so višji za 13,1 %. V postavki stroški materiala je najve ji
strošek nabave živil (6,74 % vseh obra unanih odhodkov), sledijo stroški energije, stroški
materiala za vzgojo, materiala za vzdrževanje in nadomestnih delov, ter materiala za higieno.
Za potrebe uvajanja sprememb pri na inu prehranjevanja smo nabavili raznovrstna
vitaminsko ter rudninsko bogata živila, kar je poleg pove anega števila vklju enih otrok in
dviga cen, vplivalo na ve je stroške živil. Nekateri dobavitelji so poskušali pove ati cene
zaradi spremenjenih pogojev na trgu, vendar kljub grožnjam po ustavitvi dobave nekaterih
artiklov, nismo sklenili aneksov in s tem povezanih podražitev. Veliko pozornost smo
namenili nabavi materiala za vzgojo in didakti nih sredstev, kar se odraža na pove ani
strošek tudi v postavki odpis drobnega inventarja z vrednostjo do 100 EUR.
Stroški storitev v višini 212.060 EUR so v primerjavi z letom 2006 za 33,2 odstotnih to k
nižji zaradi uvodoma omenjenih investicijsko-vzdrževalnih del v letu 2006. V preteklem letu
smo izvedli le urgentna investicijsko-vzdrževalna dela v znesku 4.270 EUR, ker za ostala
dela nismo prejeli soglasja od ustanovitelja. Pove an strošek je izkazan med stroški
najemnin zaradi omenjene pogodbe o najemu enote Pikapolonica. Med stroški storitev so v
ve jem deležu izkazane še komunalne storitve, storitve ogrevanja, zdravstvene storitve,
storitve za izobraževanje, storitve varstva pri delu in varovanja ter stroški dela študentov.
Prevozne storitve so v primerjavi z letom 2006 nižje za 32 %, ker smo od 1.4.07 izvajali
predšolsko dejavnost v enoti Pikapolonica, zato stroški za prevoz Romov v druge enote za
preostalo obra unsko obdobje niso zara unani. Povra ila stroškov delavcem so višja kot v
preteklem letu zaradi izvajanja dveh projektov (omenjeno v poslovnem poro ilu) in s tem
povezanih stroškov povra il in storitev izobraževanja.

Stroški dela so obra unani v znesku 1.981.996 EUR, v strukturi predstavljajo 77,44 % vseh
odhodkov, v primerjavi s preteklim letom so višji za 3,9 % ter za 0,4 % pod planiranimi.
Navedeni stroški so ve ji zaradi pove anega obsega poslovanja (od 1.9.), rasti izhodiš ne
pla e, napredovanja v nazive ter pla ilne razrede. Med postavkami stroškov dela so
izkazana višja sredstva za izpla ilo odpravnin kot v preteklem letu (štirje upravi enci). Rast
cen prehrambenih izdelkov je vplivala na pove ane stroške za regresirano prehrano. V
skladu s pogodbo smo v letu 2007 izvajali program javnega dela, stroške za izvedbo je v
ve jem deležu pokril Zavod RS za zaposlovanje. Nizka rast
(0,4 %) števila zaposlenih na podlagi delovnih ur v primerjavi s porastom števila oddelkov in
vklju enih otrok, odraža veliko mero racionalizacije pri nadomeš anju odsotnih delavcev.
Amortizacija je bila obra unana v znesku 91.563 EUR, v breme obveznosti za
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva smo nadomestili za 75.708 EUR
obra unane amortizacije, v breme dolgoro nih rezervacij v znesku 395 EUR, v breme
razmejitev za osnovna sredstva prejeta iz donacij 2.741 EUR. Razlika, v višini 12.719 EUR,
je izkazana v odhodkih iz naslova amortizacije za tržno dejavnost in delnega pokrivanja
stroškov nabave drobnega inventarja. V tabeli je izkazano ve je odstopanje pri amortizaciji
zgradb zaradi prodaje enote Videk (v oktobru 2006), pri neopredmetenih sredstvih pa zaradi
spremembe stopenj odpisa.
Drugi stroški (2.249 EUR) so izkazani iz naslova taks, lanarine, davka od prometa
zavarovalnih poslov iz naslova prenehanja dodatnega pokojninskega zavarovanja in izpla ila
odkupne vrednosti, davka od dohodka pravnih oseb in ostalih stroškov.
Finan ni odhodki v znesku 218 EUR so obra unani iz naslova zamudnih obresti in te ajnih
razlik, na ve jo rast je vplivala ob asna nelikvidnost in posledi no obra unane zamudne
obresti od davkov in prispevkov od pla ter od drugih pogodbenih obveznosti.
Prevrednotovalni poslovni odhodki v znesku 6.886 EUR so izkazani na osnovi oblikovanja
popravka terjatev in oslabitve zalog proizvodov.
V. Zaklju ek
Iz izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2007 je razvidno, da smo z doseženimi prihodki
pokrili vse odhodke in ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 13.351 EUR.
Omenjeni presežek nad odhodki je rezultat prizadevanj za racionalizacijo na vseh
podro jih, predvsem pri nadomeš anju odsotnih delavcev in zniževanju nekaterih
stroškov materiala in storitev ter uspešnega pridobivanja sredstev iz donacij in drugih
virov.
Svet zavoda je potrdil letno poro ilo in sprejel sklep, da se presežek nameni za
vlaganja v nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Ta sredstva
ne bodo zadoš ala niti za najnujnejšo nadomestitev zastarele in obrabljene opreme,
zato bo potrebno iz sredstev prora una ustanovitelja nameniti ve sredstev za
investicije, saj se kvalitetna predšolska vzgoja lahko izvaja le v primerno vzdrževanih
in opremljenih prostorih.
Ra unovodja:
Vika Komljanec

Ravnateljica:
Milena Novak, univ.dipl.pedag.
Po pooblastilu: Marija rv

JAVNI ZAVOD: VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO

Priloga 1

1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija
2006

Plan 2007

Realizacija
2007

Indeks
(real.07/real.06)

A) CELOTNI PRIHODKI

2.574.004

2.576.575

2.572.834

100,0

prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki

2.570.243
2.524.099
46.144
791
2.970

2.572.365
2.521.980
50.385
500
3.710

2.570.564
2.520.396
50.168
684
1.586

100,0
99,9
108,7
86,5
53,4

B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov

2.562.239
621.237
1.907.743
28.824
4.435
11.765

2.572.753
561.800
1.989.975
15.000
5.978
3.822

2.559.483
555.415
1.981.996
12.719
9.353
13.351

99,9
89,4
103,9
44,1
210,9
113,5

presežek odhodkov
2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Leto 2006
A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva in akt. as.razmejitve
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve in akt. as.razm.
*kratkoro ne finan ne naložbe
zaloge
B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti in pas. as.razmejitve
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne pas. as.razm.in dolg. rezervacije
*obveznosti za neopr.sredstva in opr.osn.sred.
* presežek prihodkov

1.186.065
906.323
273.435
47.933
225.502
0
6.307
1.186.065
256.506
929.559
0
18.023
891.306
20.230

Leto 2007
1.165.271
855.191
304.636
22.501
282.135
0
5.444
1.165.271
273.567
891.704
0
18.029
841.741
31.934

Indeks
(stanje
07/stanje 06)
98,2
94,4
111,4
46,9
125,1
86,3
98,2
106,7
95,9
100,0
94,4
157,9

* presežek odhodkov
3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija
2006

Realizacija
2007

Indeks
(real.07/real.06)

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme

95.556
82
52.723
14.797

91.563
164
45.942
16.753

95,8
200,0
87,1
113,2

* AM drobnega inventarja

27.954

28.704

102,7

Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti

28.824
65.572

12.719
75.708

44,1
115,5

1.160

3.136

270,3

Zmanjšanje AM v breme donacij in dolg.rez.

LETNO PORO ILO O DELU ZA LETO 2007

Ravnatelj:Matjaž Berger
Poro ilo o delu pripravil: Danijel Brezovar
Ra unovodsko poro ilo pripravila: Mojca Golob

PODATKI O ZAVODU:
Ustanovitelj javnega zavoda Anton Podbevšek Teater, je Mestna ob ina Novo mesto, s
sedežem na Seidlovi 1, 8000 Novo mesto.
Ustanoviteljske pravice opravlja Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto.
Sedež zavoda je: Anton Podbevšek Teater, Prešernov trg 3, 8000 Novo mesto
Dav na številka: SI 73607975
Mati na številka: 2145731
Registrska številka: 5538074146
Številka podra una pri UJP Novo mesto: 01285-6000000561
Ravnatelj: Matjaž Berger

PORO ILO O DELU ZA OBDOBJE OD 01.01.2007 DO 31.12.2007
1. UVOD
Poro ilo o delu v obdobju od 01.01.2007 do 31.12.2007 temelji na programu dela, ki ga je
svet zavoda sprejel na svoji 5. seji, 27.02.2007. V poro ilu so predstavljene naloge, ki so bile
opravljene v tem obdobju in nerealizirane naloge ter razlogi zanje.
2. PRODUKCIJA
V sprejetem programu so bile predvidene premiere štirih uprizoritev. Vse štiri uprizoritve so
bile realizirane v terminih v katerih so bile na rtovane.
2.1. Sun City
Premiera plesne predstave Sun City je bila izvedena 26.1.2007. Predstava je bila izvedena v
soprodukciji s skupino Fi o balet, v režiji Gorana Bogdanovskega. Predstava je doživela pet
ponovitev in predstavitev na festivalu Gibanica, in sicer v tekmovalnem delu med 10
izbranimi predstavami.
2.2. Peter in volk
Premiera predstave Peter in volk je bila 6.5.2007. Režiserja predstave sta Nana Mil inski in
Matjaž Berger. V predstavi poleg igralcev nastopajo instrumentalisti pihalnega orkestra Krka
in Tomi M, lan skupine Siddharta. Celotno dogajanje je postavljeno v okolje japonskega zen
vrta, prežetega z ikonografijo poznega srednjega veka, kateremu poseben pe at dajejo
kostumi Alana Hranitelja. Predstava je doživela zelo lep sprejem pri najmlajših, pa tudi pri
odraslih gledalcih. Do danes je predstava doživela 18 ponovitev.

Ob nastajanju predstave smo osnovne šole povabili, da na temo pravljice sodelujejo v
likovnem nate aju. Odzvalo se je 5 šol.
2.3. XX. stoletje
Premiera predstave XX.stoletje je bila 26. 11.2007 na velodromu v eš i vasi. Režiser
predstave je Matjaž Berger. Bistvo predstave ni zgolj XX. stoletje, ampak stoletje kot tako.
Ali, kot pravi dr. Jelica Šumi Riha v svojem kolokviju:« Kdor je vzel v roke knjigo
sodobnega francoskega filozofa Alaina Badiouja 20. stoletje, v kateri avtor poskuša dati
»bilanco« dvajsetega stoletja, ni mogel spregledati izjemnega, lahko bi reki celo
privilegiranega mesta umetnosti. Eksemplari ni dokument dvajsetega stoletja ni kako
znanstveno odkritje ali pa revolucionarni pretres v politiki, pa pa pesnitev Osipa
Mandelštama Stoletje. V tem Stoletju bi dejansko lahko videli »stoletje v malem«, sežetek
stoletja, njegovih ambicij, strahov, zmag in porazov. Nedvomno ni zanemarljiv podatek, da je
pesnitev nastala leta 1923, torej v trenutku, ko je prihodnost same Sovjetske zveze še
nedolo na, nejasna, v nekem smislu celo suspendirana. Ruski pesnik poskuša zapopasti
enigmo stoletja, kot proseva skozi kaoti no nastajanje nezaslišanega novuma v politiki:
socialisti no deželo. Ravno tako ni naklju no izbrana metafora stoletja: ena iti stoletje z
zverjo, z živim organizmom nakaže namre bistveni premik v subjektivaciji asa, ki ga živimo,
premestitev v odnosu subjekta do svojega asa. Mandelštam je za Badiouja pesnik stoletja,
ker je postavil v središ e pesnitve vprašanje: Kaj je življenje asa? Ali, z Badioujevimi
besedami, kaj je pravo življenje, kaj pomeni zares živeti, živeti življenje, ki ustreza organski
intenzivnosti bivanja. Mandelštam se tako skupaj s stoletjem sprašuje, kakšnega življenja je
zmožno kon no bitje? Ali je loveška žival zmožna participiranja na drugem življenju,
življenju stoletja, ki ni zgolj rojevanje, vegetiranje, umiranje? Na to vprašanje da pesnitev
Stoletje tri razli ne, celo medsebojno izklju ujo e si odgovore, v katerih se zrcali nihanje,
neodlo enost samega stoletja med historisti nim in vitalisti nim pogledom na as, ki ga
živimo: zver, ki je bila neko mlada in okretna, ima zdaj otrdelo, okostenelo hrbtenico; toda
morda še ni vse izgubljeno, konec koncev je stoletje leta 1923 še mlado, okostje »zveri« je
tako kot pri otroku še mehko, »zver« je še mlada, razvija se že; vse je že izgubljeno, ker je
hrbtenica stoletja bila zlomljena, še preden se je pravzaprav za elo«.
Celotna organizacija predstave je bila izjemno zahtevna, saj je bilo potrebno pusto športno
prizoriš e preurediti v gledališki prostor. Naloga je bila zahtevna tem bolj, ker gre za - v
primerjavi s klasi nimi odri – velikansko površino. V predstavi nastopa veliko število
razli nih umetnikov, pevcev, glasbenikov, športnikov, vzpostavljena pa je bila tudi satelitska
telefonska povezava z Moskvo, Parizom in Berlinom. Zelo aktivno so pri pripravah predstave
sodelovali lani Kolesarskega kluba Adria Mobil. Predstava je bila pri gledalcih izjemno
dobro sprejeta in je doživela dve ponovitvi.
Vzporedno s potekom priprav na premiero so potekale priprave na simpozij o XX. stoletju, ali
bolje o istoimenski knjigi A. Badiouja, ki je bil 20. 11. 2007. Na simpoziju sta predavala dva
ugledna filozofa dr. Rado Riha in dr. Jelica Šumi Riha. Njuna kolokvija je možno v celoti
prebrati na spletni strani APTa.
2.4. Amadeus
Premiera predstave Amadeus je bila 20.12.2007. Režiser predstave je bil Jernej Lorenci. Prvi
pogovori z režiserjem so bili opravljeni 29.3.2007, ko so bili opredeljeni osnovni obrisi
celotne zasnove predstave, okvirno število nastopajo ih in predvideni scenarij. V asu

nastajanja predstave se je celotni koncept spreminjal, kr ilo se je število nastopajo ih in
spreminjalo ime, ki je bilo na koncu Requiem ali Otrok, ki je ustvaril svet. Ambicija Anton
Podbevšek Teatra po interpretaciji v žanru nove opere, ki temelji na kombinaciji govornih in
petih partov ter jih spremlja glasba v živo – od Don Giovanija, preko Figarove svatbe,
arobne piš ali do Requiema- ni bila uresni ena. Predstava je doživela eno ponovitev. Zaradi
odstopanja od temeljnega koncepta je bila predstava umaknjena s sporeda.
3. POSTPRODUKCIJA
V skladu s sprejetim programom dela smo skrbeli, da bi predstave, ki so bile uprizorjene na
odru Anton Podbevšek Teatra doživele im ve ponovitev. Tako je bilo organiziranih 11
ponovitev Galilea Galilea, 18 ponovitev Petra in volka, 5 ponovitev Sun City in dve ponovitvi
XX. stoletja. Pri tem je potrebno upoštevati, da APT nima zaposlenih igralcev, pa tudi ne
ustreznih odrskih delavcev, zato moramo ponovitve organizirati v blokih predstav. Pogosto je
zelo težko uskladiti urnike nastopajo ih, ki imajo obveznosti v ustanovah v katerih so
zaposleni.
V letu 2007 smo organizirali tudi prvo gostovanje v Anton Podbevšek Teatru, in sicer plesno
predstavo Show your face.
4. AKADEMIJA
Na podlagi izkušenj iz leta 2006, ko smo akademijo organizirali v obliki predavanj in
ugotovili, da je s strani dijakov sprejeta kot prostor sprostitve ne pa kot prostor ustvarjalnega
napora, smo za leto 2007 zastavili druga en koncept. Zainteresiranim dijakom smo ponudili
možnost uporabe naših prostorov in ob asnih intervencij pri njihovem delu, pustili pa smo jim
samostojnost pri kreaciji. Postavili smo jim tudi pogoje znotraj katerih lahko ustvarjajo v
stavbi APTa in pomo pri postavitvi predstave, e bo do nje prišlo. Skupina, ki se je tako
oblikovala se do trikrat tedensko zbere v APTu in iš e odgovore na vprašanje, kako postaviti
gledališko delo na oder. O svojih prizadevanjih pišejo dnevnik, ki ga objavljajo na spletni
strani APTa.
5. FOTOGALERIJA
Fotogalerija je sprejeti program realizirala v celoti. Postavljene so bile naslednje razstave
Sofija Poto ki:
Iliya Rabinovich:
Bertien van Manen:
Sebastjan Leban, Staš Kleindienst:
Chriestl Boertjes:
Matej Košir:
Reiner Reidler:
Skupina avtorjev iz Nm:

01.03.2007
27.03.2007
21.04.2007
03.08.2007
21.09.2007
20.10.2007
20.11.2007
22.12.07

-

25.03.2007
20.04.2007
20.05.2007
15.09.2007
20.10.2007
20.11.2007
20.12.2007
31.1.08

Do spremembe je prišlo le v avgustovskem terminu, ko je namesto predvidene razstave Toše
Dabca bila postavljena razstava Sebastjana Lebana in Staša Kleindiensta.

Ob vsaki razstavi smo izdali katalog v slovenskem in angleškem jeziku. Posebej je bila
zanimiva razstava novomeških fotografov, ki je nastajala na ta na in, da je kustos Obalne
galerije iz Kopra Vasja Nagy štiri dni od 12. do 20. ure bival v Fotogaleriji APT, k njemu pa
so hodili fotografi s svojimi deli in z njim razpravljali o fotografiji, izbirali dela za razstavo in
oblikovali koncept postavitve. Razstava je nastajala postopoma, kot so prihajali posamezni
avtorji.
V septembru je bil APT soorganizator simpozija SPOT 2007, ki ga organizira Hiša
fotografije Slovenije. V okviru simpozija so se v APTu zvrstila razli na strokovna predavanja
in razprave, zve er pa je bila otvoritev razstave nizozemske avtorice Chriestl Boertjes.
Razstavo je odprl namestnik veleposlanika Kraljevine Nizozemske v Sloveniji, gospod Tony
Agotha.
6. ART KINO
V letu 2007 smo uspeli predvidene prostore Art kina o istiti, sanirati stene, ki so bile
poškodovane zaradi vlage in jih prebeliti. Pridobili smo ponudbe za dobavo stolov in izdelani
so bili podrobni osnutki ureditve dvorane.
7. PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI
Glede na odobrena finan na sredstva smo v letu 2007 za zagotavljanje boljših materialnih in
prostorskih pogojev realizirali:
- Sanacijo dela strehe (dela so bila izvedena v za etku januarja 2008)
- Nabavili smo 200 stolov tipa Jacobsen
- Kupili dva projektorja
- Kupili prenosni ra unalnik za potrebe projekcij.
- Kupili digitalno kamero za arhiviranje predstav in dogodkov
- Dokupovali potrebno lu no, zvo no in tehni no opremo
- Zamenjali gorilnik centralne kurjave in del dotrajanih rpalk
- Predlagali smo ureditev in preimenovanje parka pred APT
Nismo realizirali:
- Izdelavo projektne dokumentacije za celovito prenovo stavbe Anton Podbevšek Teatra
- Sanirali garderobe in sanitarije
- Nabavili ve namenski kombi za prevoz ljudi in blaga
Naloge niso bile realizirane, ker so bila sredstva predvidena v prora unu za investicijsko
vzdrževanje ve krat zmanjševana oziroma prerazporejena na druge postavke.
8. OSTALE NALOGE
8.1. Postavitev in delovanje spletne strani
Spletna stran je bila postavljena do predvidenega roka in deluje ves as. Sproti jo
posodabljamo, dopolnjujemo in nadgrajujemo. Upravljavec spletne strani je T-media. Preko
tega podjetja imamo urejeno tudi elektronsko pošto.

8.2. Izdelava elementov celostne podobe
V letu 2007 so bili izdelani elementi celostne podobe (dopisni listi, kuverte, vizitke, zastave)
elementi celostne podobe so bili upoštevani pri oblikovanju plakatov, vabil, gledaliških listov,
katalogov itd. Izdelali smo tudi propagandni material (majice, veliki pano na stolpu). Z
ustvarjalci celostne podobe smo v stiku in sproti preverjamo uporabo posameznih elementov.
8.3. Sistem prodaje
V skladu s sprejetim programom dela smo predstave prodajali na vse štiri na ine.
- na blagajni APT
- preko Krke
- preko interneta
- ponudili smo možnost rezervacije
Zaradi specifi nega – ob asnega na ina prodaje je bilo pri evidentiranju prihodkov od
blagajne nekaj nejasnosti in nesporazumov. Do konca leta smo prodajo in evidentiranje
uskladili tudi z ra unovodskim servisom.
9. KADROVSKI POGOJI
Kadrovska zasedba v letu 2007 se je spreminjala in dopolnjevala ves as. En delavec je bil od
1.1.2007 do 11.6.2007 na bolniškem dopustu, ko je pridobil status invalida tretje kategorije in
pravico do premestitve na drugo delovno mesto. Ker takega delovnega mesta v APT ni, smo
izpeljali postopek za redno odpoved delovnega razmerja do katere je prišlo 1.11.2007.
Ustanoviteljica je dala soglasje na sistemizacijo delovnih mest in terminski na rt zaposlovanja
po katerem bi lahko zaposlili poslovnega sekretarja 1.6.2007 in tehnika 1.9.2007. Zaposlili
smo samo tehnika, naloge poslovnega sekretarja pa smo opravljali drugi. 1.12.2007 smo
opravili tudi nadomestno zaposlitev za delavca, ki mu je 1. 11. 2007 prenehalo delovno
razmerje.
10. ZAKLJU EK
Leto 2007 je bilo za Anton Podbevšek Teater prvo leto, ko smo izpeljali celoleten program, ki
je bil zastavljen na za etku leta. Za celotno ekipo sodelavcev je bilo to zelo pomembno leto v
katerem smo ob izvajanju programa ugotavljali in odpravljali napake pri notranji organizaciji
in delovanju ustanove. Veseli smo, da so nam tudi letos trdno stali ob strani Mestna ob ina
Novo mesto, prvi donator Tovarna zdravil Krka ter vsi ostali donatorji, sponzorji in
posamezniki, ki so nam omogo ili uresni itev zastavljenih ciljev
Vsem velja naša iskrena zahvala.
Koordinator projektov:
Danijel Brezovar, prof.

RA UNOVODSKO PORO ILO ZA LETO 2007
(priloga k letnemu poro ilu za leto 2007)

PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA
OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2007
V javnem zavodu Anton Podbevšek Teater smo v letu 2007 realizirali za 559.776 EUR
prihodkov, kar je za 76,68 % ve kot v letu 2006, od tega:
- Mestna ob ina Novo mesto:
370.304
- Krka, tovarna zdravil d.d.:
100.000
- Ambasada Kraljevine Nizozemske
1.800
- G7
1.000
- Prihodki od najemnin:
1.620
- Prihodki od predstav:
67.110
- Prejeta sredstva od Ministrstva
17.109
878
- Finan ni prihodki:
________________________________________
SKUPAJ:

559.821 E

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR (javni razpis)
EUR
UR

Od tega je bilo za 33.000 EUR sredstev razporejeno na pasivne asovne razmejitve za
kratkoro no vnaprej vra unane stroške iz naslova projektov v izvajanju in postprodukcije. Iz
prihodkov pa so bile oblikovane tudi dolgoro ne rezervacije za amortizacijo opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 48.284 EUR. Zato so v izkazu prihodkov in
odhodkov prikazani prihodki v višini = 478.541 EUR.
Pri opravljanju dejavnosti so nastali naslednji stroški in odhodki:
1. stroški materiala:
- stroški energije:
14.464 EUR
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature: 6.688 EUR
- drugi stroški materiala:
41.126 EUR
________________________________________________________________
SKUPAJ:
62.278 EUR
*Drugi stroški materiala: material za vzdrževanje stavbe, elektromaterial, drobni inventar
z dobo trajanja do 1 leta in vrednostjo pod 500 EUR, nadomestni deli za osnovna sredstva.
2. stroški storitev:
- stroški poštnine, telefona, mobitelov, drugih transp.storit.:
7.333 EUR
- stroški storitev v zvezi z vzderževanjem osn.sred.:
1.050 EUR
9.966 EUR
- stroški najemnin (preno iš a)
- kilometrine
2.954 EUR
- pla ilni promet
221 EUR
- zavarovanja
1.516 EUR
- stroški intelekt.stor.
9.088 EUR
- reklama
16.252 EUR
- reprezentanca:
9.402 EUR
- stroški avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb
106.829 EUR
- stroški drugih storitev
93.361 EUR
______________________________________________________________________
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SKUPAJ:

=257.972 EUR

Stroški drugih storitev: študentski servisi, avtorska agencija, komunala ….
3. stroški dela: =156.143 EUR in so raz lenjeni že v izkazu prihodkov in odhodkov v
prilogi. Ob koncu leta 2007 je v APT zaposlenih 6 delavcev.
4. Amortizacija:
- amortizacija lastnih osnovnih sredstev: 25.990 EUR
- amortizacija o.s. v upravljanju:
25.556 EUR
_______________________________________________________
SKUPAJ:

51.546 EUR

V izkazu prihodkov in odhodkov ni prikazana ker se pora unava z zato oblikovanimi rezervacijami.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša: 1.634 EUR.
Davka od dohodka pravnih oseb ni, ker koristimo olajšavo za investiranje iz leta 2006.

3

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NA ELU DENARNEGA TOKA ZA
OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2007
Prihodki (PREJEMKI):
-

Mestna ob ina Novo mesto:
370.304 EUR
Krka, tovarna zdravil d.d.:
100.000 EUR
Ambasada Kraljevine Nizozemske
1.800 EUR
G7
1.000 EUR
Prihodki od najemnin:
1.620 EUR
Prihodki od predstav:
67.110 EUR
Prejeta sredstva od Ministrstva
17.109 EUR (javni razpis)
Finan ni prihodki:
878 EUR
________________________________________
SKUPAJ:

559.821 EUR

Odhodki (IZDATKI):
Javna služba:
154.199 EUR
- pla e: (BRUTO II. + nadomestila)
- izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe:
313.266 EUR
- investicijski odhodki:
48.284 EUR
Tržni del:
- izdatki za blago in storitve:
69.608 EUR
________________________________________________________________
SKUPAJ:

585.357 EUR

Presežek odhodkov (izdatkov) nad prihodki (prejemki) znaša: -25.536 EUR in se pokriva iz
presežka prihodkov (prejemkov) nad odhodki (izdatki) preteklega leta.
Zahvala donatorju:
Krki, tovarni zdravil d.d. se zahvaljujemo za donacijo, ki nam je omogo ila, da smo lahko
izvedli zastavljene projekte.
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PODATKI O STANJU VIROV IN SREDSTEV – BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2007
SREDSTVA:
1. Dolgoro na sredstva (oprema in nepremi nine) po neodpisani vrednosti:
- lastna dolgoro na sredstva: 95.590 EUR
- dolgor.sred. v upravljanju: 344.707 EUR
______________________________________
SKUPAJ:

440.297 EUR

2. Kratkoro na sredstva:
- denarna sredstva v blagajni:
4.909 EUR
- dobroimetje pri UJP:
45.064 EUR
- kratkoro ne terjatve do kupcev:
9.869 EUR
53 EUR
- kratkoro ne terjatve iz financiranja:
- druge kratkoro ne terjatve:
6.059 EUR (terjatev za vra ilo DDV, in terj.do delavcev-zavarovanje)
_____________________________________________________________
SKUPAJ:

=65.954 EUR

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:
1. Kratkoro ne obveznosti:
- obveznosti do zaposlenih (pla e in nadomestila za december/07): 11.626 EUR
- kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev:
19.695 EUR
- pasivne asovne razmejitve (obrazložitev pri prihodkih)
33.000 EUR
_______________________________________________________________________
SKUPAJ:

64.321 EUR

2. Lastni viri in dolgoro ne obveznosti:
95.590 EUR
- dolgoro ne rezervacije:
- obveznost za sredstva v upravljanju:
344.707 EUR
- presežek prihodkov nad odhodki:
1.633 EUR
________________________________________________________________________
SKUPAJ:

441.930 EUR
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Priloge:
-

Izkaz prihodkov in odhodkov – dolo enih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2007,
Izkaz prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov po na elu denarnega toka od 1.1.
do 31.12.2007,
Bilanca stanja na dan 31.12.2007,
Izkaz ra una financiranja dolo enih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2007,
Izkaz prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1. do
31.12.2007,
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
Stanje in gibanje dolgoro nih finan nih naložb in posojil,
Izkaz ra una finan nih terjatev in naložb dolo enih uporabnikov,
Obra un Davka od dohodkov pravnih oseb.
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JAVNI ZAVOD: KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks
(real.07/real.06)

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki

506.952
493.140
440.734
52.406
1.085
12.727

451.839
450.639
419.139
31.500
700
500

487.598
482.134
425.311
56.823
1.752
3.712

96,2
97,8
96,5
108,4
161,5
29,2

B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

474.416
228.130
228.843
14.230
3.213
32.536

446.390
222.800
208.640
10.000
4.950
5.449

456.914
247.535
192.169
12.643
4.567
30.684

96,3
108,5
84,0
88,8
142,1
94,3

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Leto 2006

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva in akt. as.razmejitve
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve in akt. as.razm.
*kratkoro ne finan ne naložbe
zaloge
B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti in pas. as.razmejitve
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne pas. as.razm.in dolg. rezervacije
*obveznosti za neopr.sredstva in opr.osn.sred.
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

Leto 2007

Indeks
(stanje 07/stanje
06)

2.433.625
2.287.371
140.596
21.249
27.839
91.508
5.658
2.433.625
58.559
2.375.066

2.416.637
2.205.514
209.073
87.299
79.389
42.385
2.050
2.416.637
84.944
2.331.693

99,3
96,4
148,7
410,8
285,2
36,2
99,3
145,1
98,2

2.378.651

2.304.592
27.101

96,9

3.585

0,0

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij in dolg.rez.

89.801
609
79.135
10.057
14.230
75.571

Realizacija 2007

92.605
679
88.262
2.328
1.336
12.643
79.962

Indeks
(real.07/real.06)

103,1
111,5
111,5
23,1
88,8
105,8

POVZETEK POROČILA javnega zavoda ZA LETO 2007
1. Kratka predstavitev zavoda:
KMJ Novo mesto je splošna knjižnica prvič ustanovljena leta 1946. Namenjena je področju nad
50.000 prebivalcev, je tudi osrednja območna knjižnica za Dolenjsko, Belo krajino, kočevsko-ribniško
območje in Posavje. Dejavnost opravljamo za območje 8 občin poleg MO Novo mesto še za
Dolenjske Toplice, Mirno Peč, Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej, Stražo in Žužemberk.
Smo osrednja območna knjižnica. Preko javnega poziva financira določene posebne naloge osrednje
območne knjižnice MK RS. Kot osrednja območna knjižnica delujemo na področju občine: Brežice,
Črnomelj, Kočevje, Krško, Metliko, Ribnico, Sevnico in Trebnje.
Smo matična knjižnica za svoje ožje območje ta za šolske in specialne kot tudi splošne knjižnice.
Knjižnica Mirana Jarca je kot splošna knjižnica dolžna skrbeti za najširše potrebe izobraževanja v
lastnem okolju. To dosega na različne načine; z osnovno dejavnostjo izposoje knjižničnega
gradiva in posredovanjem informacij ter z dodatno dejavnostjo, s katero promovira lastno dejavnost
oziroma popularizira knjižnično gradivo in vzpodbuja bralne navade in vseživljenjsko učenje.
Omogočamo najširšo demokratično dostopnost do informacij in znanja. Lahko bi rekli, da ima
knjižnico tudi socialno vlogo, saj zmanjšuje oziroma blaži materialne razlike v družbi, omogoča
srečevanje ljudi, zadrževanje v javnih prostorih, izmenjave mnenj in informacij, navezovanje stikov.

2. Cilji in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Naš cilj je Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto preobraziti iz klasične knjižnice v sodoben
informacijski center, kjer bodo uporabniki našili vse želene informacije, tudi od doma, pestro kulturno
ponudbo in se v njenih prostorih z veseljem zadrževali.
Uspešno delovanje na strokovnem področju dokazujejo tudi nagrade, ki smo jih prejeli v letu 2007.
Višja knjižničarska referentka Mojca Andoljšek, vodja potujoče knjižnice, je prejela Čopovo
priznanje, Alojzija Kristan, višja knjižničarska referentka in vodja oddelka za mladino in Andreja
Pleničar, višja bibliotekarka in direktorica, ste prejeli Čopovo diplomo. Od leta 1967, odkar
podeljujejo omenjene nagrade, je Čopovo diplomo prejelo 6 knjižničarjev iz Knjižnice Mirana Jarca
Novo mesto, ena knjižničarka pa Čopovo priznanje. Leta 2001 je knjižnica prejela Čopovo diplomo
kot ustanova. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) jih podeljuje kot posebno strokovno in
društveno priznanje za izjemne uspehe na bibliotekarskem področju, ki so širšega kulturnega oziroma
družbenega pomena. Višji bibliotekarki Jadranka Zupančič je NUK podelil strokovni naziv
bibliotekarske svetovalke, kar je najvišji naziv v stroki.
Knjižnica Mirana Jarca velja za zgled drugim slovenskim knjižnicam. Knjižnica je v letu 2007
izvedla anketo med uporabniki o stopnji zadovoljstva z njenimi storitvami. Anketa je dala za nas
pozitivne rezultate, saj je stopnja zadovoljstva uporabnikov v povprečju visoka, kar štejemo za velik
uspeh. Rezultati ankete so javno objavljeni na domači strani knjižnice http://www.nm.sik.si. Uspešni
smo bili pri vzpostavljanju statusnih rešitev z novima občinama Stražo in Šmarješke Toplice.
3. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Poslovanje v celoti ocenjujemo kot zelo uspešno, saj smo realizirali oziroma presegli plan in bili
uspešni pri pridobivanju sredstev na razpisih za projekte in programe ter jih tudi uspešno realizirali.
Na razpisu MK za nakup knjižničnih gradiv smo bili med uspešnejšimi in zato lahko nabavili več
gradiva kot smo planirali v razpisu, a še vedno manj kot v preteklem letu. Na razpisu MK RS smo
pridobili za knjižnično gradivo 123.011 EUR sredstev, v okviru OOK pa 36.839 EUR. Pridobili smo
sredstva na razpisu MK RS za 2 e-knjižnici, v Šentjerneju v vrednosti 3.592 EUR in za Dolenjske
Toplice v višini 3.943 EUR. Na razpisu za javna dela Zavoda za zaposlovanje smo uspeli pridobiti
sredstva v višini 25.083 EUR, kar sta dve 100% financirani zaposlitvi na nacionalnem programu
javnih delih za program CIPS in programom Socialna integracija Romov, zaposlitev za pomoč v
knjižnici v romskem naselju Žabjak – Brezje. Eno zaposlitev na javnih delih je poleg zavoda za
zaposlovanje sofinancirala občina Škocjan, v kateri se nahaja krajevna knjižnica. Polovično stalno
zaposlitev za krajevno knjižnico Franceta Prešerna financira občina Šentjernej. MK RS je
sofinanciralo tudi projekt 3. mednarodnega strokovnega srečanja: »Knjižnica Igrišče znanja in
zabave«, ki je imel veliko odmevnost tako v medijih kot tudi v strokovnih krogih. Za projekt smo na
razpisu MK RS dobili 9.486 EUR.

Bili smo zelo uspešni na javnem pozivu za posebne naloge za Osrednje območne knjižnice za leto
2007. Na javnem pozivu za OOK MK RS smo prejeli skupaj 76.900 EUR. Prav tako je MO Novo
mesto Knjižnici Mirana Jarca na razpisih odobrila sredstva za izvedbo dodatnih programov in
projektov v višini 7.500 EUR. Na razpisih za sofinanciranje projektov in programov MO NM smo
uspešno pridobili sredstva za izvedbo jubileja 130 let rojstva Otona Župančiča in jubilej Marjana
Kozine (natis faksimila Dobra volja je najbolja). Projekt »Knjižnica je shramba vsega od bukvic do
speštanke«, s podnaslovom »Branje je znanje in zabava za mlade vseh starosti (od 0 do 100 let)«, je
vključeval različne projekte: 30. dolenjski knjižni sejem, Oton Župančič- 130 letnica rojstva, Branječudežno potovanje, Najstniki in haiku poezija, delno še artoteka itd…
Pridobili smo še 3.000 EUR sponzorskih sredstev od NLB in Adriatic Slovenice ter donacijo
Krke d.d. za nakup knjig tujih jezikih v višini 1.300 EUR.
POJASNILA K BILANCI STANJA
Stanje odpisanosti kaže, da je oprema že 78 % odpisana, zato se trudimo, da kar največ sredstev sami
namenjamo za posodobitev in nakup nove opreme, saj od ustanovitelja ne prejemamo nobenih
sredstev za amortizacijo.
V letu 2007 smo nabavili računalniške programe (neopredmetena sredstva) v višini 2.634,44 €,
opremo v vrednosti 24.486,55€ in drobni inventar v vrednosti 7.734,85 €. Pri teh zneskih je
upoštevana tudi nabava iz namenskih sredstev, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za kulturo (v
skupni višini 6.904,39 za računalniško opremo krajevnih knjižnic Šentjernej in Dolenjske Toplice) in s
strani občine Žužemberk v višini 3.071,38 za računalniško opremo krajevne knjižnice Dvor. Ostalo
smo financirali iz lastnih sredstev (delno iz tržne dejavnosti, delno iz javne službe).
Povečanje nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev, zgradbe, opreme in drobnega inventarja pa
izhaja tudi iz delne predaje investicije v uporabo (Mestna občina Novo mesto je predala v uporabo
prenovljen del knjižnice Rozmanova 28). Povečanje nabavnih vrednosti smo opravili na podlagi
medsebojno usklajenih dokumentov – zaključnih situacij in zapisnikov investicijske službe Mestne
občine Novo mesto.
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so se povečale zaradi prenosa obnovljenega objekta v
uporabo. Seveda smo upoštevali tudi zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme
obveznosti do virov sredstev (razen v višini nabavljenih osnovnih sredstev, drobnega inventarja,
nematerialnih naložb in knjižnega gradiva, ki se nabavijo iz lastnih sredstev). Presežek prihodkov nad
odhodki se je povečal za 232,79 €, za kolikor so bili v letu 2007 prihodki višji od odhodkov.
POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
A) PRIHODKI
Tabela: Prihodki iz javnih financ v letu 2007 (razčlenjeno po financerjih in vrstah postavk) (v evrih)
Financer
knjige
projekti investicije
plače in mat.str.
skupaj
1
2
3
4
5
6=2+3+4+5
država (min. za kulturo)
159.850 50.177
6.904
0
216.931
MO Novo mesto
80.906
7.500
0
826.834
915.240
obč. Dol.Toplice
8.137
300
0
44.405
52.842
obč. Žužemberk
8.560
0
3.071
27.321
38.952
obč. Škocjan
7.524
100
0
23.856
31.480
obč. Šentjernej
12.146
500
0
41.172
53.818
obč. Mirna Peč
6.650
125
0
35.435
42.210
obč. Straža
4.405
0
0
21.095
25.500
obč. Šmarj.Toplice
5.192
0
0
28.678
33.870
zavod za zaposlov.
0
0
0
25.083
25.083
skupaj
293.370 58.702
9.975
1.073.879
1.435.926

Financer
1
država (min. za kulturo)
MO Novo mesto
obč. Dol.Toplice
obč. Žužemberk
obč. Škocjan
obč. Šentjernej
obč. Mirna Peč
obč. Straža
obč. Šmarj.Toplice
zavod za zaposlov.
skupaj

skupaj brez
knjig in
investicij
7=3+5
50.177
834.334
44.705
27.321
23.956
41.672
35.560
21.095
28.678
25.083
1.132.581

Tabela predstavlja še podrobnejšo sliko financiranja poslovnih prihodkov iz javnih financ. V koloni 2
so prikazana namenska sredstva za nabavo knjižničnega gradiva, ki sicer niso zajeta v razredu 7 med
prihodki, temveč se knjižijo neposredno na razred 9, obveznosti za sredstva v upravljanju, enako velja
za namenska sredstva za investicije.
B) ODHODKI
Največji delež med poslovnimi odhodki predstavljajo stroški dela, vse vrste poslovnih odhodkov razen
amortizacije pa so se v primerjavi s predhodnim letom povečale.
Amortizacija se pojavlja le v višini novo nabavljene opreme in knjig, ki so bili financirani z lastnimi
sredstvi, ostala amortizacija je bila stornirana v breme sredstev v upravljanju.
Povečani stroški dela so posledica tega, da je bil delež direktoričine plače v letu 2007 večji kot v letu
2006 (refundirana bolniška od maja 2006 do marca 2007), število zaposlenih pa se ni povečalo.
Najbolj so se povečali drugi stroški. V tej kategoriji se v letu 2007 pojavlja davek od dohodka pravnih
oseb, davek ZVPSJU (prvič v letu 2007), poleg tega pa nekateri davčno nepriznani odhodki.
ZAKLJUČEK
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto se uvršča po delovanju v sam vrh slovenskega knjižničarstva. To
dokazujejo doseženi rezultati objavljeni v publikacij Slovenske splošne knjižnice v številkah že vrsto
let, saj se knjižnica uvršča na prva tri mesta skoraj pri vseh meritvah. Knjižnica je na 1. mestu med
60 splošnimi knjižnicami po številu prispevkov v slovensko vzajemno bazo COBIB tudi v letu 2007.
Podatke je objavil Inštitut informacijskih znanosti Maribor (IZUM).
Računovodja Alenka Kraus

V.d. direktorice: Andreja Pleničar

JAVNI ZAVOD: KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks
(real.07/real.06)

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki

1.135.297
1.130.144
1.117.505
12.639
1.135
4.018

1.230.980
1.229.980
1.216.480
13.500
1.000
0

1.212.790
1.210.008
1.196.613
13.395
1.686
1.096

106,8
107,1
107,1
106,0
148,5
27,3

B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

1.132.367
246.266
850.588
34.688
825
2.930

1.230.967
284.807
930.647
15.500
0
13

1.212.557
279.384
903.784
25.045
4.344
233

107,1
113,4
106,3
72,2
526,5
8,0

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Leto 2006

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva in akt. as.razmejitve
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve in akt. as.razm.
*kratkoro ne finan ne naložbe
zaloge
B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti in pas. as.razmejitve
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne pas. as.razm.in dolg. rezervacije
*obveznosti za neopr.sredstva in opr.osn.sred.
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

6.225.996
6.057.504
168.492
109.911
58.581
0
0
6.225.996
147.294
6.078.702
0
0
6.053.261
14.906

Leto 2007

8.454.028
8.295.734
158.294
98.639
59.655
0
0
8.454.028
136.226
8.317.802
0
0
8.292.163
15.139

Indeks
(stanje 07/stanje
06)

135,8
136,9
93,9
89,7
101,8
135,8
92,5
136,8
137,0
101,6

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij in dolg.rez.

571.912
2.520
209.130
73.811
286.451
34.688
537.224

Realizacija 2007

634.065
5.225
227.215
82.995
318.630
25.045
609.020

Indeks
(real.07/real.06)

110,9
207,3
108,6
112,4
111,2
72,2
113,4

POVZETEK PORO ILA javnega zavoda ZA LETO 2007
1. Kratka predstavitev zavoda
Dolenjski muzej je bil ustanovljen 1. junija 1950 z odlo bo ljudskega odbora ljubljanske
oblasti s katero ga je le-ta predal v pristojnost Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto.
Zadnji odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto pa je bil sprejet na
ob inskem svetu Mestne ob ine Novo mesto dne, 17. julija 2003. Prve stalne razstave so
bile v muzeju odprte leta 1953 v stavbi imenovani Križatija, kjer je bil od leta 1951 tudi sedež
muzeja. Od takrat dalje se je muzej kot kompleksni pokrajinski muzej vse bolj širil in
kadrovsko krepil do sredine osemdesetih let, ko je z dislocirano enoto Jak ev dom in sredine
devetdesetih let prejšnjega stoletja z dislocirano enoto Ko evski rog dobil približno današnjo
podobo s petimi stavbami, petimi stalnimi postavitvami, arheološko, etnološko, novejše
zgodovine-NOB, Jak eve zapuš ine in zgodovine Ko evskega roga, od leta 2006 pa še
stalno likovno razstavo in likovno pedagoško zbirko Dolenjskega muzeja. V muzeju deluje
pet kustodiatov - arheološki, etnološki, kulturno-zgodovinski, umetnostno-zgodovinski in za
novejšo zgodovino, imamo pa še pedagoško službo in konservatorsko-restavratorsko službo
za arheološko gradivo, v Jak evem domu pa izvajamo tudi galerijsko dejavnost. V muzeju je
danes zaposlenih 22 delavcev od katerih osem kustosov, dokumentalist za arheološko
gradivo, pedagog in strokovni sodelavec za Ko evski rog. Dva kustosa (arheologa in
umetnostnega zgodovinarja) financira Mestna ob ina Novo mesto, kot tudi receptorja za
Jak ev dom.
2. Cilji in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Leto 2007 je bilo za Dolenjski muzej Novo mesto še eno v vrsti uspešnih let in realiziranih
programskih letnih ciljev, saj smo vse za rtane naloge ve kot uspešno realizirali in jih skoraj
na vseh podro jih tudi presegli, eprav so naši programi vedno zastavljeni zelo ambiciozno,
raznovrstno in obsežno. Celoten zastavljeni program in naloge smo uresni evali skladno z
za rtanim in sprejetim programom dela in finan nim na rtom ter odlo bo Ministrstva za
kulturo Republike Slovenije (MzK RS) za sofinanciranje programa našega muzeja v letu
2007. Po tej odlo bi smo realizirali vse naloge in jih v marsikaterem delu tudi krepko presegli
(podrobneje opisano v celotnem poro ilu). Skoraj vsi statisti ni podatki nam namre kažejo
presežke tako glede na leto poprej kot na na rtovano ter zapisano v odlo bi Ministrstva za
kulturo, kar samo potrjuje odgovornost, delavnost, zagnanost, strokovnost in pripadnost vseh
zaposlenih v našem muzeju. Zato sem nad rezultati ponovno ve kot zadovoljen, še posebej
pa veseli dejstvo, da smo uspeli prese i na rte tako pri pridobivanju in obdelovanju
muzejskega gradiva, njeni prezentaciji z razstavnim in založniškim programom ter
pedagoško dejavnostjo, kot tudi pri številu obiskovalcev, kar je tudi eno od pomembnih meril
našega javnega dela. Zelo vzpodbudno je tudi dejstvo, da se delo na ra unalniški obdelavi
predmetov z inventuro in revizijo muzejskega gradiva intenzivira na vseh podro jih, da se
kon no bližamo tudi cilju postavitve nove stalne arheološke razstave, saj se dela na objektu
Križatija z izklju nim financiranjem Mestne ob ine Novo mesto bližajo koncu in smo zato že
lahko postavili tudi datum otvoritve, ki bo 13. junija 2008 in, da smo vzpostavili vse pogoje,
da bomo lahko ve ino naših muzejskih predmetov preselili v nov depojski prostor. Prav tako
pa smo leto zaklju ili pozitivno tudi na podro ju finan nega poslovanja.
Glede na vse kar smo uspeli uresni iti v letu 2007 moramo biti z opravljenim zelo zadovoljni
in pri akovati je, da se bo tako nadaljevalo tudi v prihodnjih letih.
3. Ocena gospodarnosti in u inkovitosti poslovanja
Naš osnovni cilj vsako leto, pa tako tudi za leto 2007 je bil realizacija zastavljenega programa
po odlo bi Ministrstva za kulturo, ki s tem ta program tudi sofinancira, glede na pridobljena in
zagotovljena dodatna finan na sredstva, prora un MO Novo mesto in lastna sredstva pa tudi
obsežnejše zastavljenega programa. To nam je tudi v letu 2007 povsem uspelo, kar je
razvidno tudi iz zapisanega v prejšnjem delu tega poro ila. Pri uresni itvi zastavljenih nalog
in ciljev pa sem vedno upošteval finan ne zmožnosti oziroma razpoložljiva finan na

sredstva, ki smo jih uspeli poleg MzK RS pridobiti še od Mestne ob ine Novo mesto in lastnih
sredstev s prodajo blaga in storitev, vstopninami in sredstvi naših zvestih sponzorjev, ki
odlo ilno pripomorejo k realizaciji našega programa, še posebno dodatnega.
Tako smo za ves v vsebinskem delu poro ila zapisan in opisan realiziran program ter
opravljeno delo skupaj s pla ami iz prora una Ministrstva za kulturo RS po odlo bi o
financiranju redne dejavnosti (programski in obratovalni stroški ter pla e) in dveh pogodbah
iz programa »kulturni tolar« prejeli 593.202 EUR po obra unu po na elu denarnega toka (v
letu 2006 588.976 EUR) in 594.666 EUR po obra unu po nastanku poslovnega dogodka (v
letu 2006 588.626 EUR). Prihodki MzK po obeh na elih v letu 2007 so skoraj povsem v
skladu z na rtovanim, razlika 2,3% ve sredstev pa gre na ra un pove anja pla in delovne
uspešnosti za direktorja, kar v odlo bi MzK za leto 2007 ni bilo upoštevano in zato tudi ne v
finan nem na rtu pri prihodkih MzK.
Iz prora una Mestne ob ine Novo mesto (pla e, prispevki, materialni stroški, arheološko
izkopavanje na Kapiteljski njivi, zaš ita etnološke dediš ine in razpisi) smo v lanskem letu po
denarnem toku prejeli 177.901 EUR (v letu 2006 167.733 EUR), kar je 6% ve kot leta 2006
in 178.326 EUR po na elu poslovnega dogodka (v letu 2006 159.816 EUR), kar je 11,5%
ve kot leta 2006. Poleg tega smo od Ob ine Dolenjske Toplice prejeli še sredstva v višini
1.669 EUR za opremo v dislocirani enoti Ko evski rog, kar pomeni, da smo v letu 2007 od
Lokalnih skupnosti prejeli po denarnem toku skupaj 179.570 EUR, po poslovnem dogodku
pa 179.995 EUR. Glede na na rtovane prihodke v finan nem na rtu za leto 2007 smo tako
prejeli skoraj natan no na rtovana sredstva oz. 1,97% manj.
Lastnih sredstev smo v letu 2007 pridobili 80.863 EUR po na elu denarnega toka (v letu
2006 76.945 EUR) in 68.709 EUR po na elu nastanka poslovnega dogodka (v letu 2006
71.203 EUR). Takšna razlika je nastala zaradi konec leta že prejete donacije za postavitev
stalne arheološke razstave, ki je na rtovana za leto 2008. Rezultat lastnih prihodkov pa je
kar nekaj višji od na rtovanega in sicer za skoraj 28% po na elu denarnega toka in skoraj
9% po na elu poslovnega dogodka. Glede na leto 2006 pa smo ustvarili za 5,1% ve lastnih
sredstev po na elu denarnega toka in za 3,5% manj po na elu poslovnega dogodka, kjer gre
razlika predvsem na ra un izpla ila zavarovalnih odškodnin, ki so bila v letu 2007 bistveno
nižja (slaba 2.000 EUR), kot leto poprej (11.700 EUR). Druga e pa se je kar nekaj postavk
pri lastnih sredstvih tako na leto 2006 kot na finan ni na rt za leto 2007 pove alo, kar je lepo
razvidno iz celotnega finan nega poro ila za leto 2007.
Skupaj smo tako v letu 2007 pridobili 853.635 EUR (leta 2006 833.653 EUR) po na elu
denarnega toka in 843.370 EUR (leta 2006 819.645 EUR) po na elu poslovnega dogodka.
Celotni prihodek Dolenjskega muzeja v letu 2007 je po na elu denarnega toka višji od leta
2006 za 2,4% in za 3,1% od na rtovanega, po na elu poslovnega dogodka pa je višji v
primerjavi z letom 2006 za 2,9% in od na rtovanega za 1,85%, kar še enkrat ve dokazuje
povsem realno planiranje, ki je zelo pomembno pri izvajanju celotne dejavnosti muzeja in
uresni evanju zastavljenega programa. Ve ina razlike pa gre tudi na ra un pridobitve višjih
lastnih sredstev, kot smo jih na rtovali.
Ministrstvo za kulturo je po teh podatkih v letu 2007 za realizacijo našega programa
prispevalo 69,49% sredstev po na elu denarnega toka, kar je 0,7% manj od na rtovanih in
za 1,16% manj kot leta 2006 ter 70,51% po na elu nastanka poslovnega dogodka, kar je za
1,3% manj kot leta 2006. Mestna ob ina Novo mesto pa 21,04% po denarnem toku, kar je za
1,33% manj od na rtovanega in za 0,7% ve kot leta 2006 ter 21,34% po poslovnem
dogodku, kar je za 1,6% ve kot leto poprej. Pri lastnih sredstvih pa smo pridobili za 9,47%
sredstev po denarnem toku, kar je 2,03% ve od na rtovanih in za 0,5% ve kot leta 2006 ter
8,15% po nastanku poslovnega dogodka, kar je za 0,36% manj kot leto poprej. Pri lastnih
sredstvih naj poudarim tudi udeležbo novomeškega gospodarstva, ki je v letu 2007 namenilo
muzeju v obliki sponzorstva in donatorstva 29.453 EUR (to je netto prispevek, kajti k temu je
potrebno dodati še znesek sredstev za DDV, ki jih od njihovega sponzorskega prispevka
moramo pla ati državi), kar je za kar 93,4% ve od na rtovanega in za 43,8% ve od prejetih
v letu 2006.
Pri odhodkih v letu 2007 pa se iz finan nega poro ila tudi vidi, da smo zelo dobro na rtovali,
saj so vsi odhodki skupaj povsem v skladu s pove ano realizacijo. Tako smo po na elu

poslovnega dogodka porabili za 1,85% ve sredstev od na rtovanih, kar pa je povsem enako
pove anje kot pri prihodkih, po na elu denarnega toka pa je bila poraba višja od na rtovane
za 3,0 % in se tudi povsem ujema s pove animi prihodki. Rezultat poslovanja po obeh
tokovih je pozitiven in sicer po na elu poslovnega dogodka za zanemarljivih 0,004% ali 32,54
EUR, po na elu denarnega toka pa za 0,08% ali 699 EUR.
V letu 2007 smo pri odhodkih na rtovali za realizacijo programa 92,36% odhodkov sredstev
iz javnih financ, realizirali pa smo jih 90,60% kar pomeni, da smo odhodke javnih financ v
celoti zmanjšali za kar 1,76% (dobrih 15.000 EUR), kar je za 0,28% ve kot leta 2006. To pa
je tudi dober pokazatelj uspešnosti finan nega poslovanja našega muzeja v preteklem letu.
Skupni rezultat prihodkov in odhodkov je povsem v skladu z dobrim gospodarjenjem, tako da
je po na elu nastanka poslovnega dogodka in po na elu denarnega toka pozitiven.
Vsebino pa ve kot zgovorno dopolnjujejo tudi številke, kar pomeni, da ima naše na rtovanje
povsem realno osnovo tudi v realizaciji, pa eprav po vsebinski plati precej presegamo
odlo bo MzK RS, zato pa imamo tudi precejšnje razumevanje v lokalni skupnosti in
sponzorjih, ostala lastna sredstva pa so tudi pomemben vir naših prihodkov.
POJASNILA K BILANCI STANJA

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2007 znaša 939.596,33 EUR. Od tega
zemljiš a 14.838,90, gradbeni objekti 672.779,53, oprema 107.161,44, muzejski
predmeti 140.052,50 in ra unalniški programi 4.763,96.
Neopred.dolg.sred.
Nepremi nine

nabavna vrednost popravek vred.
8.775,99
4.012,03
1.597.609,88
909.991,45

neodpisana vred.
4.763,96
687.618,43

Oprema in dr. o.s.
697.878,57
450.664,63
247.213,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupaj
2.304.264,44
1.364.668,11
939.596,33
V letu 2007 je bilo nabavljeno za 43.562,40 EUR osnovnih sredstev, 5.112,55 EUR
drobnega inventarja in 5.866,70 EUR muzejskih predmetov. Namenskih sredstev za
nabavo opreme ali odkupe muzejskih predmetov nismo prejeli. Stroške nabave smo
krili iz lastnih sredstev in iz materialnih stroškov prejetih od Mestne ob ine Novo
mesto. Oprema, ki je dotrajala oz. uni ena je po opravljeni inventuri izlo ena iz
uporabe. Vrednost odpisane opreme znaša 45.447,23 EUR.
Amortizacijo gradbenih objektov obra unavamo po 3% amortizacijski stopnji,
amortizacijo opreme i drugih osnovnih sredstev v skladu s predpisanimi stopnjami.
Amortizacija je znašala 75.262,30 EUR od tega amortizacija zgradb 47.455,20,
opreme 21.766,48, drobnega inventarja 5.112,55 in neopredmetenih dolgoro nih
sredstev 928,07. Neodpisana vrednost osnovnih sredstev je 939.596,33 EUR, v letu
2006 pa je bila 961.542,00 EUR.
Med osnovnimi sredstvi, ki so v celoti odpisana pa se še uporabljajo imamo
ra unalnike in opremo v razstavnih prostorih ter v pisarnah.
Denarna sredstva v blagajni imamo v skladu z dolo enim blagajniškim maksimumom,
stanje blagajne na dan 31.12.2007 je 331,36 EUR, denarna sredstva na podra unu
6.505,82 EUR. Kratkoro ne terjatve do kupcev so 796,40 EUR, ki zapadejo v pla ilo
v letu 2008.
Terjatve so bile usklajene s kupci z izpiskom odprtih postavk. Nimamo dvomljivih ali
spornih terjatev.

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega na rta vsebujejo terjatev do Ministrstva
za kulturo za pla e december 2007 v višini 34.820,43 EUR.
Terjatve do Mestne ob ine NM 4.738,47 EUR za pla o 3 delavcev: kustos arheolog,
umetnostni zgodovinar in receptor za december 2007 ter materialne stroške.
Terjatve do drugih prora unskih uporabnikov znašajo 806,04 EUR in 2.207,57 EUR
terjatve do ZPIZ refundacija za zadnje trimese je 2007, nadomestilo pla e za 1
delavca, ki je invalid II. kategorije.
Med kratkoro nimi finan nimi naložbami so pri banki vezana, trenutno prosta
denarna sredstva 40.328,21 EUR.
Obveznosti do dobaviteljev znašajo 22.674,59 EUR in niso poravnane, ker do konca
leta niso zapadle v pla ilo, med kratkoro nimi obveznostmi iz poslovanja so
obveznosti za DDV in so 1.184,32 EUR, pasivne asovne razmejitve so 12.500,00
EUR, predstavljajo donatorska sredstva, ki smo jih prejeli v letu 2007 od Krke Novo
mesto za postavitev stalne arheološke razstave, ki je na rtovana za leto 2008.
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so se v letu 2007 pove ala za 79,65
EUR presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2006 ter zmanjšala za odpisani del
amortizacije 40.100,00 EUR. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
usklajujemo z ustanoviteljem – Mestno ob ino Novo mesto z izpiskom odprtih
postavk na dan 31.12.
Presežek prihodkov nad odhodki 2007 je 32,54 EUR.
POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA

uporabnikov

PRIHODKOV IN ODHODKOV – dolo enih

A) PRIHODKI

Celotni prihodki doseženi v letu 2007 so znašali 843.370,35 EUR in so bili ve ji od
doseženih v letu 2006 za 23.724,00 EUR oz. za 2,81%.
Zmanjšala so se sredstva od Ministrstva za kulturo iz postavke »kulturni tolar« za
arheološka izkopavanja na Kapiteljski njivi in vzdrževalna dela na Bazi 20, pove ala
pa so se sredstva Mestne ob ine Novo mesto zaradi vzdrževanja Jak evega doma.
Lastni prihodki so nekoliko manjši , predvsem zaradi pridobljenih odškodnin od
zavarovalnice za poškodovano opremo v letu 2006.
Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe, od tega Ministrstvo
za kulturo RS 594.666,03, Mestna ob ina NM 177.901,25, Ob ina Dolenjske Toplice
1.669,00 za opremljanje razstave na Bazi 20 in lastni prihodki 68.709,50 EUR. Lastni
prihodki predstavljajo 8,15% celotnih prihodkov. Prihodkov doseženih od tržne
dejavnosti v letu 2007 nismo imeli.
Finan ni prihodki so 1.928,32 EUR, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti sredstev
na vpogled in za ob asno vezane depozite prostih denarnih sredstev. Prihodki od
prodaje osnovnih sredstev v višini 1.975,00 EUR so od prodaje opreme za razstave,
ki je postala neuporabna.
B) ODHODKI

Celotni odhodki znašajo 843.337,81 EUR, od tega so stroški blaga, materiala in
storitev 318.019,62 EUR, stroški dela 487.942,96 EUR. V letu 2007 je bilo izpla ano
14.319,67 EUR za regres za letni dopust in za jubilejne nagrade 1.493,12 EUR.
Celotna amortizacija je znašala 75.262,30 EUR, za 40.100,00 EUR je zmanjšana v
breme sredstev v upravljanju. Delež amortizacije, ki se nanašajo na opremo, ki je

glede na nabavno vrednost drobni inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša
5.112,55 EUR.
Drugi odhodki so 299,46 EUR predstavljajo odškodnino za zemljiš e na katerem se
opravlja arheološko izkopavanje.
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 32,54 EUR.
ZAKLJU EK

Poleg finan nih sredstev, ki so pridobljena in vložena v realizacijo programa pa odlo ilni
delež vendarle prispevamo vsi zaposleni v muzeju. Tu si pohvalo za realizacijo programa
tudi v preteklem letu zaslužijo ponovno prav vsi, saj si vsak kot posameznik in na koncu tudi
kot kolektiv prizadevamo po svojih najboljših mo eh in sposobnostih prispevati maksimalen
delež, ki pa ve inoma bistveno presega obi ajen delokrog. Pri vseh zaposlenih se uti velika
odgovornost do dela in pripadnost muzeju, s tem pa si družno prizadevamo za realizacijo
zastavljenih nalog in ciljev, prepoznavnost ter ugled našega muzeja v doma em okolju in
širšem slovenskem in mednarodnem prostoru, kljub še vedno izredno togemu sistemu
nagrajevanja, ki nikakor ne upošteva ve je aktivnosti, angažiranosti in vloženega dela. Res
pa je, da sami odlo amo o obsegu našega letnega in ve letnih programov, jih sami tudi
predlagamo in kon no realiziramo. To pa je tudi posledica odgovornosti, ki jo utimo tako do
okolja v katerem delujemo kot do muzejskega gradiva, ki nam je zaupan v hranjenje in
upravljanje. Zato sem z realizacijo in u inkovitostjo v letu 2007 vsekakor ve kot zadovoljen,
z doseženimi rezultati pa smo samo še potrdili in utrdili ugled, pomen in vlogo Dolenjskega
muzeja v slovenskem muzejstvu, doma em okolju in širšem slovenskem in mednarodnem
prostoru, pri emer pri akujem, da bo tako ostalo tudi v prihodnje, ko se pred nami
postavljajo vedno novi izzivi in naloge, katere smo si zastavili.

Ra unovodja:
Dragica Vrban

Direktor:
Zdenko Picelj, prof.

JAVNI ZAVOD: DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Plan 2007

Realizacija 2007

Indeks
(real.07/real.06)

A) CELOTNI PRIHODKI
prihodki iz poslovanja
* prihodki za izvajanje javne službe
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
finan ni prihodki
drugi prihodki

819.646
803.438
791.287
12.151
2.003
14.205

828.042
816.566
816.566

843.370
837.039
837.039

2.504
8.972

1.928
4.403

102,9
104,2
105,8
0,0
96,3
31,0

B)CELOTNI ODHODKI
stroški blaga, materiala in storitev
stroški dela
amortizacija
drugi stroški in odhodki
presežek prihodkov
presežek odhodkov

819.567
293.824
461.409
61.985
2.349
79

828.042
282.540
479.231
65.119
1.152

843.338
318.020
487.943
35.162
2.213
32

102,9
108,2
105,8
56,7
94,2
40,5

2. BILANCA STANJA
(podatki so v EUR)
Leto 2006

A)AKTIVA
dolgoro na sredstva v upravljanju
kratkoro na sredstva in akt. as.razmejitve
*stanje denarnih sredstev
*kratkoro ne terjatve in akt. as.razm.
*kratkoro ne finan ne naložbe
zaloge
B) PASIVA
kratkoro ne obveznosti in pas. as.razmejitve
lastni viri in dolgoro ne obveznosti
*splošni sklad
*dolgoro ne pas. as.razm.in dolg. rezervacije
*obveznosti za neopr.sredstva in opr.osn.sred.
* presežek prihodkov
* presežek odhodkov

Leto 2007

Indeks
(stanje 07/stanje
06)

1.049.032
961.542
87.490
12.068
41.892
33.530

1.030.903
939.596
91.307
6.837
44.142
40.328

98,3
97,7
104,4
56,7
105,4
-

1.049.032
13.195
1.035.837

1.030.903
36.359
994.544

98,3
275,6
96,0

1.035.758
79

994.512
32

96,0
40,5

3. AMORTIZACIJA
(podatki so v EUR)
Realizacija 2006

Obra unana amortizacija
* AM neopredmetenih dolgoro nih sredstev
* AM zgradb
* AM opreme
* AM drobnega inventarja
Znesek AM izkazan v stroških
Znesek AM - zmanjšanje obveznosti
Zmanjšanje AM v breme donacij in dolg.rez.

83.267
1.231
47.484
26.290
8.262
61.985
21.282

Realizacija 2007

75.262
928
47.455
21.766
5.113
35.162
40.100

Indeks
(real.07/real.06)

90,4
75,4
99,9
82,8
61,9
56,7
188,4

