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1. POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE SOSTRO – splošni del
1. 1 Kratka predstavitev Osnovne šole Sostro
NAZIV:
Osnovna šola Sostro
SEDEŽ:
Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana - Dobrunje
Matična številka:
5086124 - 000
Številka proračunskega uporabnika: 66320
 +386 1 527 25 10  +386 1 527 25 27
E-pošta:
mojca.pajnic@guest.arnes.si
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si
Spletni naslov:
http://www.os-sostro.si
PODRUŽNIČNE ŠOLE:
PŠ BESNICA
SEDEŽ: Besnica 21, 1260 Ljubljana - Polje
 +386 1 367 20 33
E-pošta: nezka.mlakar@guest.arnes.si
PŠ JANČE
SEDEŽ: Gabrje pri Jančah 16, 1260 Ljubljana - Polje
 +386 1 367 20 00
E-pošta: osnovnasola.jance@siol.net
PŠ LIPOGLAV
SEDEŽ: Mali Lipoglav 8, 1293 Šmarje Sap
 +386 1 786 80 71
E-pošta: marinka.zitnik@siol.net
PŠ PREŽGANJE
SEDEŽ: Prežganje 7, 1129 Ljubljana
 +386 1 366 91 78
E-pošta: mirka.vrsic@guest.arnes.si

3

1. 2 Poročilo ravnateljice
Osnovno šolo Sostro je ustanovila Deželna vlada v Ljubljani z odlokom št. 5363 z dne, 12. 8.
1867. Ustanoviteljske pravice je prevzela skupščina občine Ljubljana Moste – Polje z odločbo
o reorganizaciji mreže osnovnih šol na območju občine Ljubljana Moste – Polje št. 6/6-161962 z dne, 15. 3. 1963. Šola Sostro je bila 30. 1. 1967 vpisana v register zavodov pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Stara stavba matične šole je bila zgrajena leta 1913. Leta 1975 je bil iz sredstev
samoprispevka dograjen prizidek z osmimi učilnicami, telovadnico, kuhinjo, jedilnico,
zbornico in pisarniškimi prostori.
Za vse spremembe in novosti, ki jih v zadnjih letih uvajamo v šolo, in za vedno večje število
otrok je šola Sostro spet postala premajhna. V letih 1999 do 2001 smo se lotili priprav na
dograditev in prenovo šole. Leta 2003 je bil zgrajen novi prizidek z sedmimi učilnicami,
dvema malima učilnicama, veliko in malo telovadnico ter z vsemi potrebnimi garderobami ob
telovadnici. Pridobili smo tudi veliko avlo, namenjeno za razne prireditve. Spomladi 2004 je
bila dokončana prenova starega prizidka, kjer je šola pridobila trinajst učilnic za predmetno
stopnjo, med njimi vse specialne učilnice ter kabinete. Prenovljena in na novo opremljena je
bila tudi kuhinja in jedilnica. Jeseni 2005 se je pričela prenova najstarejše šolske stavbe,
stavbe iz leta 1913. Stavba je bila popolnoma prenovljena pri čemer so bile upoštevane vse
omejitve spomeniškega varstva. Septembra 2006 so v prenovljeni »stari šoli« pouk začeli
učenci in učenke 1. in 2. razredov, del pritličja stavbe pa je bil preurejen v upravne prostore.
Učiteljice in učitelji so po nekaj letih končno dobili tudi novo zbornico, ki je bila preurejena
iz dveh manjših učilnic v stavbi A. S šolskim letom 2006/2007 se je tako delo pričelo v
optimalnih prostorskih pogojih. V šolskem letu 2010/2011 smo s pregraditvijo zbornice
pridobili dodatno učilnico za potrebe pouka.
Šola ima tudi štiri podružnične šole, kjer se izvaja vzgojno izobraževalni program od 1. do 4.
razreda.
Podružnična šola Besnica je bila zgrajena leta 1954 in prenovljena v letu 2000.
Podružnična šola Janče je bila zgrajena leta 1953 in prenovljena v letu 2002. V prostorih PŠ
Janče deluje tudi enota vrtca Pedenjped. Leta 2014 smo prevzeli upravljanje Vaške učne
točke, ki deluje v prostorih PŠ Janče, dograjenih leta 2013.
Podružnična šola Prežganje je bila zgrajena leta 1889, večja popravila so bila v letih 1966 do
1968 in leta 1984. Nazadnje je bila prenovljena v letu 1997.
Podružnična šola Lipoglav je bila zgrajena leta 1938. Leta 1942 je bilo poslopje požgano in
obnovljeno v letih od 1946 do 1948. Jeseni 2005 se je pričela gradnja nove podružnične šole
Lipoglav. Učenci so imeli v času gradnje pouk v začasnih prostorih v gasilskem domu.
Oktobra 2006 se je pouk lahko pričel v novozgrajeni Podružnični šoli Lipoglav, v kateri je
začela delovati tudi enota vrtca Pedenjped.
Podružnična šola Javor je bila zgrajena leta 1942 in je od leta 1997 zaprta.

4

OŠ Sostro izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane
za učence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Dejavnost šole je
javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Vzgojno izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno
veljavni vzgojno izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z
zakonom. Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji
pomagata pomočnici ravnateljice, ki opravljata naloge, ki jih določi ravnateljica, in ki so
opisane v aktu o sistemizaciji.
Za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, organizira šola dodatni
pouk. Na razredni stopnji se izvaja dodatni pouk pri slovenščini in matematiki, na predmetni
stopnji pa še pri angleščini, kemiji in fiziki. Za nadarjene učence izvajamo dodatne ure s
področja matematike, naravoslovja in računalništva, zgodovine, slovenščine, glasbe ter
organiziramo strokovne ekskurzije.
Dopolnilni pouk organizira šola za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Na šoli
izvajamo dopolnilni pouk iz slovenščine in matematike. Pomoč pri učenju organiziramo tudi
v sodelovanju s prostovoljci Zveze prijateljev mladine. Šola izvaja za učence s posebnimi
potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočjo. Osnova za tovrstno
pomoč je izdana odločba učencem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Delo poteka po vnaprej pripravljenem
individualiziranem programu.
Za razvijanje različnih interesov učencev izvaja šola interesne dejavnosti. Vodijo jih učitelji,
starši in zunanji sodelavci.
V sodelovanju s CŠOD ter nekaterimi ostalimi izvajalci smo v letu 2013 organizirali šoli v
naravi in tabore za učence podružničnih šol Lipoglav in Prežganje ter učence 2., 3., 4., 5., 6.
razreda. Organizirali smo tudi tabor za nadarjene učence (Tabor za vedoželjne).
Izvedeni plavalni tečaji ter tabori in šoli v naravi v letu 2013 (po kronološkem vrstnem redu):
RAZRED

UDELEŽBA

3. razred
1. razred
3. razred

42
60
60

6. razred

56

3. razred

41

4. razred

53

2. razred

62

5. razred
PŠ Lipoglav
PŠ Prežganje
Skupina
vedoželjnih
učencev

62
26
12

VSEBINA
Tečaj
plavanja
Zimska šola v
naravi
Naravoslovni
tabor
Naravoslovni
tabor
Naravoslovni
tabor
Poletna šola v
naravi
Naravoslovni
tabor
Naravoslovni
tabor

TERMIN

KRAJ

4. 2.–15. 2. 2013
5. 5.–17. 5. 2013
30.9.–11.10. 2013

Bazen Tivoli

VODENJE
Plavalni učitelji Enote za
šport mesta Ljubljane
Učitelji OŠ Sostro in
zunanji sodelavci

2. 12.–6. 12. 2013

Zimska šola v naravi
Rogla
Dom ČEBELICA
Dolenja vas pri Čatežu
Dom ŠKORPIJON
Sveti Duh na Ostrem
Vrhu
Dom KOVAČ
Osilnica
Poletna šola v naravi
Piran
Dom JURČEK
Kočevje

22. 8.–23. 8. 2013

Postojna

Učiteljice OŠ Sostro

11. 2.–15. 2. 2013
11. 3.–15. 3. 2013
25. 3.–29. 3. 2013
27. 5.–31. 5. 2013
8. 9.–13. 9. 2013
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Strokovni delavci CŠOD
Strokovni delavci CŠOD
Strokovni delavci doma
Učitelji OŠ Sostro in
zunanji sodelavci
Strokovni delavci CŠOD

OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA
V letu 2013 sta pripravništvo opravljali dve strokovni delavki in sicer na prostem delovnem
mestu učiteljice v oddelku podaljšanega bivanja ter volonterski pripravnik geografije in
zgodovine. Ena delavka je zaključila s pripravništvom, vendar strokovnega izpita še ni
opravljala, ena delavka pripravništva še ni zaključila. Strokovni delavec je strokovni izpit
opravil.
NEKAJ DOSEŽKOV V LETU 2013
Tekmovanja
Učenci šole so se pod vodstvom učiteljev udeležili različnih šolskih, regijskih in državnih
tekmovanj, na katerih so bili zelo uspešni.
ŠOLSKO LETO 2012/2013
PODRUŽNIČNE ŠOLE
TEKMOVANJE
Evropski kenguru
Računanje je igra – priznanje
- zlato prizn.
Logika
Bralna značka
Angleška bralna značka
- bronasto priznanje
Cici Vesela šola
Vesela šola PIL
- bronasto priznanje
- srebrno priznanje
Za čiste zobe ob zdravi
prehrani

PŠ
BESNICA
4
8
2

PŠ
JANČE
5
2
6
7

13
13

13

3
14

11

4
16

4

5
1
5

MATIČNA ŠOLA - RAZREDNA STOPNJA
TEKMOVANJE
BRONASTO
SREBRNO
PRIZNANJE
PRIZNANJE
Evropski kenguru
34
Matemček
10
14
Logika
10
Logična pošast
8
37
Cankarjevo tekm.
16
Šahovsko tekmovanje
5
Bralna značka 228
nalepka
ŠPORTNA ZNAČKA
DIPLOMA
Zlati sonček
154
Krpan
50 učencev 5. razreda je opravilo kolesarski izpit.
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PŠ
LIPOGLAV
7
10

ZLATO
PRIZNANJE
1
2

MEDALJA
14
90

PŠ
PREŽGANJE
2
3
3
12
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MATIČNA ŠOLA - PREDMETNA STOPNJA
PREDMET oz. PREDMETNO PODROČJE
SLOVENŠČINA (6.–9. razred)
MATEMATIKA – Vegovo priznanje (6.–9. razred)

BRONASTO
23
25

SREBRNO
2
10

15
16
7
5
11
16
14
8
11
16
167

3
2
4
2
4
0
1
0
2
2
52

RAZVEDRILNA MATEMATIKA (6.–9. razred)
ANGLEŠČINA (9. razred)
ZGODOVINA (8., 9. razred)
GEOGRAFIJA (8., 9. razred)
FIZIKA (8. in 9. razred)
KEMIJA (8. in 9. razred)
LOGIKA (6.–9. razred)
ASTRONOMIJA (7., 8., 9. razred)
ŠAH 6.–9. razred
SLADKORNA BOLEZEN (8. in 9. razred)
SKUPAJ

ZLATO
0
1 (Diamantni
kenguru)
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
5

Druga področja
Tekmovanje v planinski orientaciji
Ekipa A (učenci do 6. razreda) je osvojila 4. mesto, ekipa B (učenci od 7. do 9. razreda) je
osvojila 6. mesto v Gorenjsko – Dolenjski regiji.
Tekmovanje v športni orientaciji
Ekipa fantov od 6. do 9. razreda je osvojila 3. mesto na državnem tekmovanju.
Tekmovanje »Kaj veš o prometu?«
Ekipno so učenci dosegli 3. mesto na področnem tekmovanju.
Prometno kolesarsko tekmovanje FIA
Ekipa OŠ Sostro se je uvrstila na 1. Mesto in s tem na evropsko tekmovanje.
Tekmovanje »Zlata kuhalnica«
Naša ekipa je osvojila srebrno priznanje na področnem tekmovanju.
Tekmovanje iz prve pomoči
Ekipa osmih učencev je zasedla 7. Mesto na regijskem tekmovanju.
Tekmovanje Ekokviz
Najboljša od naših petih ekip je zasedla 71. mesto med 422 ekipami.
Tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava
Skupina učencev predmetne stopnje je pripravila turistično nalogo ter predstavitev le- te v
Mercator centru Šiška. Osvojili so bronasto državno priznanje.
Športno področje
V tem šolskem letu smo se udeležili številnih tekmovanj, ki jih prireja Oddelek za šport pri
MOL-u, tako v posamičnih, kot tudi ekipnih. Na koncu smo v tekmovanju za najboljšo šolo
dosegli 11. mesto v konkurenci 47 ljubljanskih šol, kar nas uvršča v zgornji del športnih šol.
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Atletika
Učenci so se udeležili vseh atletskih tekmovanj, ki so bila organizirana s strani Oddelka za
šport: jesenski in pomladanski atletski pokal, dvoranska atletika, troboj za mlajše učence in
jesenski in pomladanski kros. Atletski rezultati naših učencev:
Jesenski in pomladanski atletski pokal
KATEGORIJA
MESTO
MLAJŠI UČENCI
14. mesto
MLAJŠE UČENKE
13. mesto
STAREJŠI UČENCI
17. mesto
STAREJŠE UČENKE 10. mesto
Jesenski kros:
KATEGORJIJA
UČENCI
UČENKE

MESTO
15. mesto
12. mesto

Dvoranska atletika:
KATEGORIJA
MLAJŠI UČENCI
MLAJŠE UČENKE
NAJMLAJŠI UČENCI
NAJMLAJŠE UČENKE

MESTO
9. mesto
20. mesto
17. mesto
22. mesto

Atletski troboj:
KATEGORIJA
NAJMLAJŠI UČENCI
NAJMLAJŠE UČENKE

MESTO
30. mesto
17. mesto

Odbojka
Mlajši učenci so osvojili 2. mesto v predtekmovalni skupini, 6. mesto v I. ligi.
Mlajše učenke so osvojile 2. mesto v predtekmovalni skupini, 3. mesto v skupini I. lige
Najmlajši učenci so osvojili 2. mesto v I. ligi.
Najmlajše učenke so osvojile 3. mesto v skupini I. kroga, 4. mesto v skupini II. kroga
Košarka
Tudi v letošnjem šolskem letu je potekala interesna dejavnost, ki jo je vodil novi zunanji
sodelavec Jakob Virk. Nastopili smo v kategoriji starejših, mlajših in najmlajših dečkov, ter
starejših deklic. Rezultati:
Starejši učenci: 6. mesto v I. ligi;
Starejše učenke: 5. mesto v I. ligi;
Mlajši učenci: 5. mesto v II. ligi;
Najmlajši učenci: 3. mesto v skupini I. krog; 1. mesto v skupini II. krog
Nogomet
V tem šolskem letu smo se udeležili tekmovanja v nogometu v vseh treh starostnih
kategorijah. Rezultati:
Mlajši učenci: 1. mesto v predtekmovalni skupini; 4. mesto v skupini I. lige
Najmlajši učenci: 2. mesto v skupini I. krog;
Starejši učenci: 1. mesto v skupini, 1. mesto v I. ligi in 5. mesto na državnem tekmovanju.
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Naša šola je v mesecu marcu organizirala četrtfinale državnega prvenstva v nogometu.
Judo
šola
OŠ Sostro

mesto
1.

Ritmična gimnastika
Na naši šoli že vrsto let zelo uspešno poteka ritmična gimnastika pod vodstvom mentorice
Maje Gradinjan. Dekleta so v tem šolskem letu vadila v več skupinah in lepo napredovala.
Svoja znanja so pokazala na številnih nastopih v sklopu šole. Na državnem tekmovanju so
starejše deklice osvojile 1. mesto.
Plavanje
18. mesto
Ostala tekmovanja
V letošnjem letu so se številni učenci udeležili različnih množičnih prireditev. Tako so bili na
Ljubljanskem maratonu, Teku trojk in kolesarskem maratonu Franji.
Raziskovalna dejavnost
RAZISKOVALNE NALOGE
NASLOV NALOGE
MENTOR
Lik "dobrega" učitelja in
učenca
Simona Hribar Kojc
Uporaba kemije za
restavriranje slik na platnu
Dominika Mesojedec
Preteklost odtisnjena v kamnu Simona Hribar Kojc
Dominika Mesojedec,
Obudimo stare jedi
Simona Hribar Kojc
Kam z oblačili, ko ta niso več
uporabna?
Tina Čadež
Hrasti sveta
Alergije v šolskih klopeh
Vpliv prisojne in osojne lege
na rast poganjkov bukve

Simona Hribar Kojc
Simona Hribar Kojc

Naj bo luč!

Lucija Željko

Razred v številkah

Lucija Željko

UVRSTITEV
Bronasto priznanje na 47. srečanju mladih
raziskovalcev Slovenije
Bronasto priznanje na 47. srečanju mladih
raziskovalcev Slovenije
Bronasto priznanje na 47. srečanju mladih
raziskovalcev Slovenije
Srebrno priznanje na 47. srečanju mladih
raziskovalcev Slovenije

Zlato priznanje na 47. srečanju mladih
raziskovalcev Slovenije
Bronasto priznanje na 47. srečanju mladih
raziskovalcev Slovenije
Bronasto priznanje na 47. srečanju mladih
raziskovalcev Slovenije

Tomaž Božič Nosan

OŠ Sostro nosi naziv Zdrava šola, Kulturna šola, UNESCO šola in Planetu Zemlji prijazna
šola.
V letih 2012 in 2013 smo bili izbrani na razpisu Mestne občine Ljubljana za Sofinanciranje
dopolnilnih dejavnosti za učence iz MOL za naslednje projekte, ki smo jih uspešno izvedli v
letu 2012 in bodo še potekali do konca leta 2013. Dejavnosti je koordinirala Barbara Ambrož.
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PODROČJE
Povezovanje s šolo v tujini
Ekološko ozaveščanje
Projekt zmanjševanja nasilja
Eno projekt in projekt šolskih
ekoloških vrtov
Vzgojna preventiva
Medšolsko sodelovanje

NAZIV DEJAVNOSTI
Bodimo ekološki
Kaj se (mi) dogaja?
Šolski vrt

VODJA
Sandra Žužul Jovanović
Dominika Mesojedec
Ana Bogdan Zupančič
Judita Šimenc

Vsi za enega eden za vse
Kulturno sodelovanje šol

Tadeja Podgorelec
Majda Tomc

V šolskem letu 2012/2013 smo zaključili z dvoletnim mednarodnim projektom Comenius
večstransko šolsko partnerstvo, financiranim s strani Evropske unije. V projektu so sodelovale
štiri šole: Osnovna šola Sostro (Slovenija), Osnovna škola Marjan (Hrvaška), Osnovna škola
Pučišća (Hrvaška) in Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu (Turčija).
Nacionalno preverjanje znanja
Nacionalno preverjanje znanja smo izvedli v 6. in 9. razredu. V 6. razredu se je nacionalnega
preverjanja znanja pri slovenščini udeležilo 67 učencev, pri matematiki 67 učencev in pri
angleščini 68 učencev, od skupaj 69 učencev.
PREDMET
slovenščina
matematika
angleščina

DRŽAVNO POVPREČJE
49,79%
67,91%
56,76%

DOSEŽEK ŠOLE
56,93%
70,54%
58,93%

Nacionalnega preverjanja znanja za učence 9. razredov iz slovenščine in matematike se je
udeležilo 77 učencev, iz zgodovine pa vseh 78 učencev.
PREDMET
slovenščina
matematika
zgodovina

DRŽAVNO POVPREČJE
51,77%
55,26%
47,95%

DOSEŽEK ŠOLE
58,78%
58,62%
56,18%

Projekti, prireditve, razstave, natečaji, raziskovalne naloge v šolskem letu 2012/2013
PODRUŽNIČNE ŠOLE
Podružnična šola Besnica
a) Projekti
• PROJEKT ZDRAVI ZOBJE – LEP NASMEH (CELO LETO)
• PROJEKT PODRUŽNIČNA ŠOLA - GIBALO RAZVOJA:
- Predstavitev projekta pred Mestno hišo v Ljubljani, 22. 9. 2012.
- Delavnica: mlatenje žita, 2. 10. 2012.
- Predstavitev projekta z razstavo na 2. slovenskem podeželskem parlamentu v Zrečah, 16. in
17. 10. 2012.
- Zbiralna akcija starega papirja, 26. 10. 2012.
- Skupni sestanek vseh sodelujočih učiteljic, 11. 12. 2012.
- Izdelava pripomočkov za mlačev in žetev, 8. 1. 2013.
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- Udeležba na podelitvi priznanja Naša Slovenija 2012, 20. 4. 2013.
- Delavnica: izdelki iz slame, 14. 5. 2013.
- Sodelovanje na 5. igrah brez meja na Muljavi, 15. 6. 2013.
- Zbiralna akcija starega papirja, 13. 6. 2013.
- Priprava razstave za zaključno prireditev projekta PŠ, 21. 6. 2013.
- Sodelovanje z razstavo in odrskim nastopom na zaključni prireditvi projekta NA VASI JE
LEPO, v Ambrusu, 22. 6. 2013.
- Skupni sestanek vseh sodelujočih učiteljic, 28. 6. 2013.
• PROJEKT COMENIUS, sprejem učiteljev iz Hrvaške in Turčije, 19. 10. 2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

b) Prireditve
Nastop Lutkovne skupine OŠ Sostro, PŠ Besnica v Kulturnem centru Litija, 6. 10. 2012.
Nastop Lutkovne skupine OŠ Sostro, PŠ Besnica v OŠ Sostro, 3.10. 2012.
Nastop lutkovne in folklorne skupine v PŠ Besnica za učitelje iz Turčije in Hrvaške
(projekt Comenius), 19. 10. 2012.
Novoletna prireditev za starše in krajane, Besnica, 20. 12. 2012.
Nastop Lutkovne skupine OŠ Sostro, PŠ Besnica na Območnem srečanju lutkovnih
skupin, Ljubljana, 5. 3. 2013.
Pomladna prireditev za starše in krajane, Besnica, 4. 4. 2013.
Nastop Lutkovne skupine OŠ Sostro, PŠ Besnica na 5. gledališkem festivalu podružničnih
šol, 10. 4. 2013.
Nastop Lutkovne skupine OŠ Sostro, PŠ Besnica v Knjižnici Litija, 23. 4. 2013.
Nastop Lutkovne skupine OŠ Sostro, PŠ Besnica v tednu Rdečega križa, Litija, 13. 5.
2013.
c) Razstave
Redne razstave likovnih izdelkov v šolskih prostorih.
Likovna razstava na 2. Tačkovem festivalu na temo "Kuža, moj prijatelj" v Knjižnici
Litija, nagrajeno likovno delo učenke Nine Žgajnar, 7. 6. 2013.

č) Natečaji
• 6. mednarodni likovni natečaj "Igraj se z mano", november 2012.
• Natečaj Pezovo ObdaRajanje, izdelava objemčkov, 13. 11. 2012.
• 11. Ciciumetnije, januar 2013.
• 5. mednarodni likovni natečaj "Igraj se z mano" v Cankarjevem domu – razstava,
nagrajenih del učencev PŠ Besnica, Ljubljana, 5. 2. 2013.
• 3. otroški likovni natečaj "Pomagajmo", Rdeči Križ Slovenije, 23. 4. 2013.
d) Drugo
• UNESCO, delavnice ob tednu otroka, 3. 10. - 7. 10. 2011.
• PEZOVO OBDARAJANJE, 13. 11. 2012.
• Plavalni tečaj, Ljubljana, 19. 11. – 30. 11. 2012.
• Lutkovna predstava Gosenica dobi krila (Lutkovna skupina LILU Litija) za učence
podružničnih šol, Dedek Mraz in novoletno rajanje na PŠ Besnica, 1. 12. 2012.
• Zdravniški pregled, 4. 12. 2012.
• Dan odprtih vrat za bodoče prvošolčke, 5. 2. 2013.
• UNESCO, mednarodni dan žena, 8. 3. 2013.
• UNESCO, svetovni dan gledališča, 27. 3. 2013
• Obisk čebelarjev iz Čebelarskega društva Ljubljana Moste-Polje, 16. 5. 2013.
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•
•

Delavnica za otroke – Medsebojni odnosi, društvo Vezi, 10. 6. 2013.
UNESCO, dan državnosti, 24. 6. 2013.

Podružnična šola Janče
a) Projekti
• PODRUŽNIČNA ŠOLA - GIBALO RAZVOJA
- Organizacija prireditve s predstavitvijo celotnega projekta pred mestno hišo v Ljubljani, 22.
9. 2012.
- Predstavitev projekta z razstavo na 2. slovenskem podeželskem parlamentu v Zrečah, 16. in
17. 10. 2012.
- Skupni sestanek vseh sodelujočih učiteljic, 11. 12. 2012.
- Pisni predlog na razpis za priznanje Naša Slovenija 2012, 4. kategorija: izobraževanje,
usposabljanje in ozaveščanje, 31. 12. 2012.
- Delavnica: pletenje košaric, 4. 2. 2013.
- Delavnica: rože iz papirja, 2. 3. 2103.
- Delavnica: peka peciva na tradicionalni način, 8. 3. 2013.
- Udeležba na podelitvi priznanja Naša Slovenija 2012, 20. 4. 2013.
- Delavnica: ogled postopka molže na kmetiji Brdar, 22. 4. 2013.
- Obisk PŠ Želimlje, 26. 4. 2013.
- Delavnica: izdelki iz odpadne embalaže, 8. 5. 2013.
- Sodelovanje na 5. igrah brez meja na Muljavi, 15. 6. 2013.
- Priprava razstave za zaključno prireditev projekta PŠ, 21. 6. 2013.
- Sodelovanje z razstavo in odrskim nastopom na zaključni prireditvi projekta NA VASI JE
LEPO, 22. 6. 2013.
- Skupni sestanek vseh sodelujočih učiteljic, 28. 6. 2013.
• ŠOLSKI EKOVRTOVI
• ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI.
b) Prireditve
•
•
•
•
•

Organizacija prireditve: PODRUŽNICE V MESTU, 22. 9. 2012.
Organizacija prireditve: NOVOLETNA PRIREDITEV, 21. 12. 2012.
Organizacija sprejema s kulturnim programom za goste iz SISAČKO MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE, 15. 01. 2013.
Organizacija prireditve »DAN ŽENA in POZDRAV POMLADI«, 10. 03. 2013.
Organizacija prireditve »SLOVO OD ŠOLE« 31. 05. 2013.

c) Razstave v šoli in izven nje
•
•
•
•
•
•

Redne razstave likovnih izdelkov v šolskih prostorih.
Likovna razstava na KOSTANJEVI NEDELJI, 21. 10. 2012.
Likovna razstava v šoli ob novoletni prireditvi, 21. 12. 2012.
Likovna razstava v šoli na prireditvi »DAN ŽENA in POZDRAV POMLADI«, 10. 03.
2013.
Likovna razstava v šoli ob prireditvi »SLOVO OD ŠOLE« 31. 05. 2013.
Likovna razstava na JAGODNI NEDELJI v šotoru pred Planinskim domom Janče, 16. 06.
2013.
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d) Natečaji
•

Sodelovanje na razpisu Gibanja za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne
in naravne dediščine / krajine za PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2012 s projektom
PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA.

e) Drugo
•
•
•
•
•
•
•
•

Zbiralna akcija starega papirja (celoletna).
Zbiralna akcija - pokrovčki, baterije, kartuše (celoletna).
Šola v naravi v domu Medved – Medvedje Brdo, od 24. – 28. 9. 2012.
Plavalni tečaj za vse učence šole, od 19. – 30. 11. 2012.
Gledališka predstava za učence podružničnih šol z obiskom dedka Mraza in
obdarovanjem na PŠ Besnica, 1. 12. 2012.
Medgeneracijsko povezovanje – Upokojeni pedagoški delavci za otroke in
mladostnike (Društvo Vezi), 05. 02. 2013.
Tečaj rolanja za učence, od 7. – 15. 5. 2013.
Obisk čebelarja na Dolgem Brdu, 07. 06. 2013.

Podružnična šola Lipoglav
a) Projekti
• PODRUŽNIČNA ŠOLA - GIBALO RAZVOJA
- Predstavitev celotnega projekta pred Mestno hišo v Ljubljani, 22. 9. 2012.
- Delavnica: praznična peka babičinih piškotov, 1. 12. 2012.
- Skupni sestanek vseh sodelujočih učiteljic, 11. 12. 2012.
- Delavnica: izdelava velikonočne butarice, 14. 3. 2013.
- Delavnica: rože iz papirja, 25. 3. 2013.
- Delavnica: gojenje okrasnih rastlin, 10. 4. 2013.
- Udeležba na podelitvi priznanja Naša Slovenija 2012, 20. 4. 2013.
- Delavnica: izdelava izdelkov iz odpadne embalaže, 7. 5. 2013.
- Sodelovanje na 5. igrah brez meja na Muljavi, 15. 6. 2013.
- Priprava razstave za zaključno prireditev projekta PŠ, 21. 6. 2013.
- Sodelovanje z razstavo in odrskim nastopom na zaključni prireditvi projekta NA VASI JE
LEPO, 22. 6. 2013.
- Skupni sestanek vseh sodelujočih učiteljic, 28. 6. 2013.





Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo
Skrb za živali – zlata ribica
PIL VŠ
CICI VŠ

b) Prireditve
•
•
•
•

Sprejem prvošolcev.
Krajevni pohod pod Pugledom.
Miklavževanje.
Kulturna prireditev ob slov. kulturnem prazniku.
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•
•
•

Predstavitev pouka v kombinaciji.
Pustovanje.
Zaključna prireditev ob koncu šolskega leta.

c) Razstave v šoli in izven nje
•
•
•
•

Likovna razstava ob krajevnem pohodu.
Likovna razstava ob prireditvi za bodoče prvošolce.
Razstava ob slovenskem kulturnem prazniku.
Razstava likovnih del ob zaključku šolskega leta

d) Natečaji
•
•
•
•
•

Likovni natečaj GZ Ljubljana – pomoč ob poplavah.
Likovni natečaj – revija Unikat.
Likovni natečaj – Igraj se z mano (razstavljena likovna dela).
Natečaj varna uporaba interneta Safe.si.
Likovni natečaj Odpiljena zabava v Atlantisu.

e) Drugo – delavnice:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slikanje na opeko
Vžiganje v les
Izdelovanje velikonočnih butaric iz zelenja
Poslikava pirhov - pisanice
Oblikovanje s slanim testom
Valentinova delavnica
Delavnica kvačkanja
Kuharska delavnica – ajdove jedi naših babic
Delavnica – krpanke
Delavnica – papirnato cvetje
Kuharska delavnica – marmelade brez sladkorja
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MATIČNA ŠOLA
PROJEKTI NA ŠOLSKI RAVNI
NAZIV PROJEKTA
Odpravljanje napačnih
predstav pri naravoslovnih
predmetih z raziskovalnim
pristopom
Povezava učiteljev 2. in 3.
triade
SOS-klub
Razvijanje pozitivne
samopodobe otrok in
mladostnikov

RAZRED(I)

ČAS

KOORDINATOR /
MENTOR

6.–9.r.

celo šolsko leto

Mesojedec, Hribar Kojc

4.–9. razred
Skupina učencev

celo šolsko leto
celo šolsko leto

Željko
Džindžinovič

Posamezni učenci - DSP celo šolsko leto
september–
6. a, b, c, 7. a, b, c
februar

Kako se učiti - delavnica
Fokusni intervju - Identiteta v
sodobni družbi (gost dr. Ross) 7.–9. razred
Literarno glasilo otrok
razredne stopnje "Mala čveka" 1.–5. razred
Evropejčki OŠ Sostro
1.–8. razred

Panič

november–maj
marec–junij

Lovše Matos
Panič

Skupina učencev
21. 3. 2013
Slabše socialno vključeni
Way To Fun
posamezniki 4.–9.r.
april–junij
PROJEKTI NA DRŽAVNI RAVNI

Škafar, Panič,
Podgorelec, Škafar
Bogdan Zupančič,
Podgorelec

RAZREDI(I)
1.–9. razred
1. c; 6.–9. razred
posamezniki 2. in 3.
triade
1.–3. razred
4.–6. razred
1.–5. razred, PŠ Besnica
1. b

ČAS
celo šolsko leto
celo šolsko leto

KOORDINATOR /
MENTOR
Mesojedec
Mesojedec

celo šolsko leto
celo šolsko leto
celo šolsko leto
september–maj
oktober–marec

Podgorelec
Bizjak
Škafar
razredničarke
Birk, Babnik, Vovko

1. b
1. b

oktober–marec
oktober– marec

Birk, Babnik, Vovko
Birk, Babnik, Vovko

oktober–junij
oktober

Podgorelec
učitelji OPB

4. 10. 2012

Drab

Nikoli sam - do učnega uspeha
(učna pomoč prost. ZPM)
posamezniki 4.–9.r.
Nivea - podajte nam roko
učenci OPB
Državno šolsko tekmovanje v
športni orientaciji

Podgorelec

24. 10. 2012

Z roko v roki-naprej

NAZIV PROJEKTA
Zdrava šola
Planetu Zemlja prijazna šola
Medvrstniška mediacija
(mediatorke ZPM)
Zlati sonček
Krpan
Tekmovanje za čiste zobe
Modri Jan Sončne Značke
Modri Jan Ekorazglednica iz
papirja
Modri Jan Puhčeva frizura

Panič

Skupina učencev od 4.
do 9. razreda, pevski
zbor, harmonikarji
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PROJEKTI NA DRŽAVNI RAVNI
Bodi viden, (pre)viden
4. razredi
Zbiranje tekstila
1.–9. razred
Evropska vas
1.–9. razred
Medgeneracijsko povezovanje 1. b, 2. a, b, c, 3. a, b,
- Upokojeni pedagoški delavci 4. a, b, c, 5.(OPB), 6. b,
za otroke in mladostnike
8. a, b, PŠ Lipoglav, PŠ
(Društvo Vezi)
Janče, PŠ Besnica
Rastem s knjigo
7. r.
Varno z mobilnikom na splet
(Ekipa Varni internet)
6.–9.r.
NAP - protistresni program
(Center za kakovost odnosov) 8. a, b, c
Branje - moje sanje
4. in 5. razredi
Prinesi igračo in podari
nasmeh
1.–9. razred
Pomoč prostovoljk iz
Humanitarnega društva TOKTOK
2 učenca, 5. in 6. razred
Kaj veš o prometu – področno
tekmovanje
3 učenci
Državno izbirno prometno6 učencev
kolesarsko tekmovanje FIA
(5. in 6. razred)
PROJEKTI NA MEDNARODNI RAVNI
NAZIV PROJEKTA

RAZRED(I)

UNESCO
Comenius večstransko šolsko
partnerstvo
Kroskurikularno
vseživljenjsko učenje
Fibonacci - projekt začetnega
naravoslovja
EU-Dap – evropski program
za preprečevanje zasvojenosti
z drogami »Izštekani«

1.–9. razred
1.–9. razred, strokovni
delavci

Šah v vse slovenske šole
Mednarodni teden mobilnosti
– Kolesarski informativno
krog
Mednarodni teden mobilnosti
– promet pred šolo
Udeležba na mednarodnem
taboru "100 ljudi - 100 čudi"

oktober
Drab
december in maj Mesojedec
januar–maj
Panič, Nosan

januar–junij
februar

Podgorelec
More

marec

Podgorelec

marec
marec–maj

Podgorelec
Lovše Matos
Divjak

marec–junij

Podgorelec

8. 5. 2013

Drab

7. 6. 2013

Drab

KOORDINATOR /
MENTOR
Kovačič,
celo šolsko leto Osredkar
september 2011– Ambrož in skupina
julij 2013
strokovnih delavcev
september–
Mesojedec,
november 2012 Hribar Kojc
september 2012 Željko, Kresnik, Plut,
–februar 2013
Lovše Matos
ČAS

skupina učencev
4. in 5. razredi ter 8. c

september–junij
2013

Panič, Nagode

september 2012
–junij 2013

Željko

Skupina učencev

19. 9. 2012

Drab

Skupina učencev
nagrajena učenca 9.
razreda in mentorica

21.9.2012

Drab

7. in 8. razred
Učenci šahovskega
krožka in izbirnega
predmeta Šahovsko
kombiniranje

26.–28. 10. 2012 Natalija Panič
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PRIREDITVE (organizirane na šoli)
NAZIV PRIREDITVE
Sprejem prvošolcev
Nastop Lutkovne skupine OŠ
Sostro, PŠ Besnica za učence
OŠ Sostro
Kostanjev piknik

RAZRED(I)
1. a, 1. b, 1. c

ČAS
3. 9. 2012

KOORDINATOR /
MENTOR
Učiteljice in vzgojiteljice

PŠ Besnica
1.–9. razred

3. 10. 2012
oktober 2012

Sveršina Dobravec
Divjak

Comenius partnerstvo kulturna prireditev ob obisku
partnerskih šol
Organizacija in udeležba na
področnem planinskoorientacijskem tekmovanju na
Prežganju
Kaj lahko storim za varno
hrano
Novoletna prireditev za starše

Posamezni učenci, pevski
zbor, ljudski plesi,
instrumentalisti, ritmična
gimnastika

18. 10. 2012

Ambrož in skupina
strokovnih delavcev

6. r
6.–9.r.

november 2012
1. 12. 2012

Prodaja novoletnih izdelkov
Obisk Dedka Mraza
Ples za učence razredne st.

9. razred
1.–4. razred
učenci OPB

1. 12. 2013
21. 12. 2012
december

Mesojedec, Čadež
More, Divjak
razredniki devetih
razredov
Bizjak, Florjančič
učitelji OPB

Proslava ob dnevu
samostojnosti in enotnosti

Pevski zbor, glasbeni
krožek, gimnastičarke in
posamezni učenci 6.–9.
razred

6.–9.r.

21. 12. 2012
11. 1. 2013,
15. 3. 2013

Cebe Podržaj
razredniki devetih
razredov

1.–5. razred
8. razredi

7. 2. 2013
12. 3. 2013

Đorđević, Pogačar
Mesojedec

Starejši dečki 9. razred

13. 3. 2013

Košnik, Škafar, Penko

marec 2013
marec 2013
2. 4. 2013

Lovše Matos
Divjak
Tomc

12. 4. 2013
12. 4. 2013

Hribernik
Željko

20. 4. 2013
24. 4. 2013

Štefančič
Mesojedec, Hitti

30. 5. 2013
24. 6. 2013

Mesojedec
Panič

Šolski ples
Prireditev ob kulturnem
prazniku
Samo eno življenje imaš
Četrfinale državnega
prvenstva v nogometu za
starejše dečke
Nastop za starše otrok
kitaristov
OŠ Sostro ima talent
Literarno dopoldne
April - mesec knjige: obisk
pisateljice Dese Muck
Šahovska tekma s ŠD Strmec

Skupina učencev, pevski
zbor
18. 11. 2012

4. in 5. razredi
1.–9. razred
skupina učencev 8. b
1.–5. razred,
pevski zbor
Skupina učencev
posamezni učenci iz OŠ
Organizacija državnega
Sostro ter tekmovalci iz
tekmovanja iz matematike
drug šol
Delavnice o kruhu
7. r
izbirni predmeti (POK,
Plastenkina zgodba
KVO, OV1)
Prireditev ob dnevu državnosti 1.–8. razred
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Drab

PRIREDITVE (udeležba na prireditvah izven šole)
NAZIV PRIREDITVE

RAZRED(I)
pevski zbor, glasbeni
Darovi jeseni Zadvor
krožek
Obisk Festivala znanosti
Skupina učencev
SodelovanjeKoncert gen. 57
pevski zbor, glasbeni
Zadvor
krožek
90. let čebelarjev Moste pevski zbor, glasbeni
Polje Zadvor
krožek
pevski zbor, glasbeni
Nastop pred Mestno hišo
krožek
Sodelovanje na maratonu
Skupina učencev (4. c,
poezije v knjižnici Zadvor
5. b, 7. b, 8. b)
Nastop na literarnem maratonu pevski zbor, glasbeni
- Knjižnica Zadvor
krožek
Nastop v knjižnici Zadvor
skupina učencev 8. b
Nastop MIŠ v Pionirskem
domu
ŠILČEK
Obisk festivala Hokus - pokus skupina učencev
Ljudski plesi
sk. učencev 1.–4. razred
Matematika ni problem,
skupina učencev 9.
ekskurzija na FAMNIT, Koper razreda
Nastop MIŠ v KUD-u
ŠILČEK
Udeležba na področnem
šolskem ekipnem
orientacijskem tekmovanju
Skupina učencev
skupina učencev 6. b in
Recital 40. TD Zadvor
9. b
Kulturni program ob
20. letnici sadjarsko
pevski zbor, glasbeni
vrtnarskega društva Sostro
krožek
Sodelovanje na prireditvi
Zemljo so nam posodili otroci
in Planetu Zemlja prijazna
šola
Skupina učencev
Zaključna prireditev srečanja skupina učencev, ki so
mladih raziskovalcev in
izdelali raziskovalno
njihovih mentorjev
nalogo
Otroci in mladi ne priznajo
meja
7. b, 8. c
RAZSTAVE

ČAS

KOORDINATOR /
MENTOR

16. 9. 2012
oktober 2012

Stepic
Učitelji naravoslovja

16. 11. 2012

Stepic

24. 11. 2012

Stepic

19. 12. 2012

Stepic

6. 2. 2013

Hribernik

4. 2. 2013
7. 2. 2013

Stepic
Tomc

9. 3. 2013
15. 3. 2013
20. 3. 2013

Tomc
Učitelji naravoslovja
Babnik

29. 3. 2013
6. 4. 2013

Štefančič
Tomc

10. 4. 2013

Drab

13. 4. 2013

Tomc

19. 4. 2013

Stepic

22. 4 .2013

Čadež

16. 5. 2013

Mentorji mladih
raziskovalcev

12. 6. 2013

Panič

NAZIV RAZSTAVE, KRAJ
Šolski hodniki, OŠ Sostro

RAZRED(I)
1.–5. razred

ČAS
september 2012

KOORDINATOR /
MENTOR
učitelji OPB

Šolska avla OŠ Sostro

6.–9. razred

–junij 2013

Cebe Podržaj

Knjižnica Zadvor likovna dela 6.–8. razred

Cebe Podržaj
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Razstave otroških likovnih
izdelkov, OŠ Sostro
Dan spomina na žrtve
holokavsta, OŠ Sostro

6., 7, razred

december 2012

9. razred
januar 2013
skupina učencev, pevski
zbor,ljudski plesi
4. 2. 2013
1. b, 2. a, b, c
februar–junij
april, maj, junij
8., 9. razred
2013

Festival šol, Citypark
Knjižnica Zadvor
Razstave otroških likovnih
izdelkov
Razstava plakatov ob dnevu
Zemlje, OŠ Sostro
8. razred
Razstava likovnih izdelkov ob
mesecu knjige, OŠ Sostro
7, 8. razred
Evropejčki OŠ Sostro, OŠ
Sostro
1.–8. razred
Scenografija valeta
9. razred
NATEČAJI
NAZIV NATEČAJA
RAZRED(I)
Mednarodni natečaj
Mlada Vilenica
Učenka 8. b
Vodni detektivi
7. r
Povej z majico
8. c
Otroci sveta
učenka 7. a
Otroci in mladi ne priznajo
meja
7. b, 8. c
Z domišljijo na potep
2. razred
Slovenski dnevi knjige
4. in 5. razredi
Natečaj za najboljši
domišljijski spis PIL
6. b in zmagovalka
Literarni natečaj Šola iz
Nagrajenec: učenec 9. b
zemlje
razreda
TV ALI RADIJSKE ODDAJE
NAZIV ODDAJE
UDELEŽENCI , ČAS
Infodrom
2 učenca 9. b
Infodrom
Učenci ID Prva pomoč
Infodrom
6. a, 8. c
Turbolenca
2. razred
Radio Slovenija
2. c
Male sive celice
Učenci 9. c
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Cebe Podržaj
Nagode
Hribar Kojc, Mesojedec,
Stepic, Babnik
Vovko, Bizjak, Florjančič

Cebe Podržaj

april 2013

aktiv TJA

april 2013

Cebe Podržaj

maj 2013
junij 2013

Panič
Cebe Podržaj

MENTOR
Tomc
Hribar Kojc
Panič
Panič
Panič
Kores, Florjančič, Bizjak
Lovše Matos
Tomc
Aškerc
MENTOR / KOORDINATOR
Mesojedec
Mesojedec
Vatovec, Panič
Florjančič, Kores, Bizjak
Bizjak
Golob

1. 3 Poročilo predsednice sveta Osnovne šole Sostro
V prvih dneh novega koledarskega leta sem v sodelovanju s tajništvom OŠ Sostro pripravila
dopolnjen poslovnik in ga posredovala vsem članom sveta šole. Člani sveta šole so, 15.
januarja 2014, na korespondenčni seji, potrdili poslovnik o delu sveta šole.
Na 3. redni seji sveta šole smo ponovno potrdili vsebino poslovnika. Na isti seji je
računovodkinja gospa Alenka Odlazek predstavila računovodsko poročilo za leto 2012.
Pojasnila je, da je šola poslovala brez posebnosti in da finančna revizija pregleduje
poslovanje šole vsako leto in da ni ugotovila nepravilnosti.
Vsi člani so soglasno z dvigom rok potrdili računovodsko poročilo za leto 2012.
Tudi finančni načrt za leto 2013 in 2014 je predstavila računovodkinja. Povedala je, da vsa
navodila posreduje Mestna občina Ljubljana. Člani sveta šole so se strinjali s sestavo
finančnega načrta za leto 2013 in 2014, zato so ga sprejeli in potrdili z dvigom rok.
Poslovno poročilo je predstavila ravnateljica Mojca Pajnič Kirn. Člani sveta so sprejeli
Poslovno poročilo za 2012 v podani obliki.
V nadaljevanju sem predstavila Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnateljice, ki je
bil enak kot v preteklem letu in sicer v skladu z okrožnico 6034.2/2012/7 z dne 15.02.2012.
Člani sveta so se strinjali, da ga skupaj pregledamo in po razpravi smo javno z dvigom rok
potrdili 100 % vrednost meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice.
V nadaljevanju je ravnateljica povedala, da je dobila vlogo bivšega učenca za uporabo
prostorov na zaprti Podružnični šoli Javor. Prostore bi uporabljali za druženje vaščanov
Javora. Podan je bil predlog, da predložijo program dogajanj. Vsi člani sveta šole so se
strinjali, da ravnateljica sklene pogodbo in z vsebino in programom le te seznani člane sveta
šole na naslednji seji.
Predsednica Športnega društva Zadvor je prosila ravnateljico za dodatno uporabo telovadnice
in ona je predlagala članom sveta šole polovično uporabnino, kar znaša 20€ za uro najema.
Člani sveta šole so soglasno potrdili višino uporabnine.
4. sejo sveta zavoda sem pričela s pregledom in realizacijo sklepov z zapisnika 3. sestanka
sveta šole. Podan je bil predlog, da se dopolni sklep št. 7 in sicer, da je pred sklenitvijo
pogodbe potrebno člane sveta seznaniti s programom dejavnosti.
Zapisnik 3. sestanka sveta šole je bil potrjen s popravkom sklepa 7.
Člani sveta šole niso imeli dodatnih predlogov za delovni načrt za novo šolsko leto
2013/2014 in so se strinjali s predlaganim.
Informacijo o organizaciji pouka je podala ravnateljica. Povedala je, da bo naslednje šolsko
leto organizacija pouka ostala enaka kot v tekočem šolskem letu. V podaljšano bivanje je
prijavljenih več učencev kot smo jih imeli. Oblikujejo se trije 5. razredi, vpis v 1. razred je bil
tudi za tri oddelke.
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Diferenciacija v 5. in 6. razredih pri slovenščini, matematiki, angleščini z manjšimi skupinami
do 1/4 ur.
Nacionalno preverjanje v 6. razredih bo obvezno. Predvideno je preimenovanje nekaterih
predmetov.
Organizacijo pouka so člani sveta šole soglasno potrdili.
Ravnateljica je povedala, da je cena šolske prehrane že tri leta enaka in da nimamo namena
zviševati. V primeru, da bi cene živil občutno narasle bomo primorani cene obrokov zvišati.
Člani sveta zavoda so potrdili, da cena prehrane ostane ista kot prejšnje šolsko leto, v primeru
zvišanja prehranbenih izdelkov, se tudi cena obrokov zviša.
V zvezi z dogajanji v okolici šole je bil podan predlog, da šola pridobi ponudbe podjetij za
občasno varovanje v obliki obhodov varnostnika v popoldanskem času.
Člani sveta se strinjajo s predlogom zato so sprejeli sklep, da šola pridobi vsaj tri ponudbe v
zvezi z varovanjem okolice šole.
Ravnateljica je seznanila člane sveta, da so učenci 6. in 9. razredov imeli preverjanje znanja
(NPZ) in bili uspešnejši od slovenskega povprečja, in da so rezultati objavljeni na spletni
strani šole.
Na 5. seji je po pregledu dnevnega reda sledil pregled in potrditev zapisnika sveta šole iz
prejšnje seje. Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 4. seje.
V nadaljevanju je ravnateljica predstavila Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za
šolsko leto 2012/2013.
Člani sveta niso imeli pripomb na predlagano gradivo, zato so soglasno potrdili poročilo o
realizaciji letnega delovnega načrta. Tudi Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014 je
predstavila ga. ravnateljica. Letni delovni načrt za leto 2013/2014 so člani sveta soglasno
potrdili.
Podan je bil predlog, da bi v bodoče predvideli tehnični dan z vsebino računalniškega
izobraževanja in seznanjeni smo bili, da bo letos prvič na dan varnosti evakuacija, v primeru
potresa.
Ravnateljica je predlagala, da cena šolske prehrane ostane ista kot v prejšnjem šolskem letu.
V primeru zvišanja cen živil bomo dvignili ceno šolske prehrane:
zajtrk: 0,80€,
OŠ ZADOBROVA
malica: 0,80€,
kosilo 1.2.razred: 2,40€
malo kosilo: 2,26€
kosilo 3.-9. razred: 2,60€
veliko kosilo: 2,46€
pop. malica: 0,80€
Člani sveta šole so soglasno potrdili cene šolske prehrane.
Ravnateljica je povedala, da oddajamo telovadnici, avlo in učilnice. Člani sveta morajo vsako
leto potrditi cene uporabe. Predlagala je, da cene ostanejo na ravni lanskih. Podan je bil
predlog, da se uporabnina avle zviša iz 10€ na 20€, ostale pa ostanejo iste, to je:
velika telovadnica 40€, mala telovadnica 20€, učilnice 10€, računalniška učilnica po
dogovoru med 20 in 50 €.
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Člani sveta so potrdili predlagano višino uporabnine učilnic, avle in telovadnic.V zvezi z
uporabnino za Športno društvo Zadvor se vsi člani sveta šole strinjajo, da se zaračuna
polovično ceno uporabnine za dodatne ure, ki so namenjene učencem.
V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da je pri Poročilu šolskega sklada je bila prišlo do napake
pri postavki prevozi učencev, zato predsednica sveta šole predlaga, da šolski sklad poda
pojasnilo oz. da popravi poročilo. Napaka je bila pri razlagi porabljenih sredstev. Člani sveta
so predlagali korespondenčno sejo, po e-poti bodo potrdili popravljeno poročilo.
V ponedeljek, 30.09.2013, se izvede korespondenčna seja, na kateri se potrdi popravljeno
poročilo šolskega sklada.
Ker je mandat članom šolskega sklada potekel sem predlagala naslednje kandidate: Andreja
Miklavčič, Alenka Odlazek, Lidija Legan Landeker, Miran Vene, Boža Novljan, Lucija
Krivic in ga. Cankar. Člani sveta šole so soglasno potrdili nove člane šolskega sklada.
Ravnateljica je povedala, da smo morali zaposliti 6 delavcev za določen čas. To so
nadomestne zaposlitve (nadomeščanja bolniških in porodniških odsotnosti) kar so člani sveta
šole soglasno potrdili.
Seznanjeni smo bili, da so Strokovni delavci pripravili Pravilnik o statusu mladega
umetnika/umetnice, učencu/učenki, za prilagoditev šolskih obveznosti. Člani sveta šole so
soglasno potrdili Pravilnik o statusu mladega umetnika/umetnice učenca/učenke.
Pred sejo sem prejela anonimno pismo v zvezi s Poročilom šolskega sklada in sicer z obiskom
učencev PŠ Lipoglav na podružnični šoli na otoku Braču. Oseba v pismu je želela, da se
pismo prebere članom sveta šole in to je predsednica tudi storila. Člani sveta šole so se
odločili, da s pomočjo ravnateljice odgovorijo na vprašanja. Ravnateljica je pojasnila, da sta
bila to dva samostojna projekta:
1. Učenci PŠ Lipoglav so se prijavili na Projekt medsebojnega povezovanja s šolo v tujini. Za
ta projekt so pridobili denarna sredstva. Obiskali so učence na PŠ Gornji Humac na otoku
Braču. Učenci so dopoldan sodelovali pri pouku, v popoldanskem času pa so se udeleževali
različnih delavnic.
2. Vsa dodeljena sredstva za projekt Comenius so bila namensko porabljena v znesku, ki so
bila za ta projekt namenjena. Vsi računi in evidence so na vpogled v računovodstvu šole. Iz
Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta je razvidno, da so bile vse načrtovane
nadstandardne dejavnost iz Letnega delovnega načrta realizirane.
Zaradi napake, ki je bila pri razlagi porabljenih sredstev v Poročilu šolskega sklada, je
predsednica predlagala, da člani na korespondenčni seji, v ponedeljek, 30.09.2013, natančno
pregledajo popravljeno poročilo šolskega sklada in ga temu ustrezno po e-poti potrdijo.
Korespondenčna seja je bila izpeljana v dogovorjenem terminu in potrjeno je bilo popravljeno
poročilo šolskega sklada.
Lipoglav, 23. januar 2014

Marinka Žitnik
Predsednica sveta zavoda
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1. 4 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb
ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE

ORGANI ŠOLE
SVET ŠOLE

RAVNATELJ

TRIJE PREDSTAVNIKI
USTANOVITELJA

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

PET PREDSTAVNIKOV
DELAVCEV ŠOLE

SVET STARŠEV

TRIJE PREDSTAVNIKI
STARŠEV

SVET
STARŠEV
EN PREDSTAVNIK IZ VSAKEGA ODDELKA
STROKOVNI ORGANI
ŠOLE
UČITELJSKI ZBOR

ODDELČNI
UČITELJSKI ZBOR

RAZREDNIK

STROKOVNI
AKTIVI

ČLANI SVETA OSNOVNE ŠOLE SOSTRO

PREDSTAVNIKI STARŠEV:

Sonja Brumat
Martin Bajc
Ratko Šušnjar

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:

Daniela Hočevar
Janez Končar
Franc Košir

PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE:

Katarina Birk
Ana Bogdan Zupančič
Vlasta Šavrič
Lucija Željko
Marinka Žitnik

Predsednica Sveta staršev je gospa Sonja Brumat, predsednica Sveta šole je gospa Marinka
Žitnik.
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1. 5 Finančno poslovanje
Pogoje za delo zavoda zagotavljata Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za šolstvo in šport
Republike Slovenija. Osnovna šola Sostro pridobiva sredstva za delo:
iz javnih sredstev,
iz sredstev ustanovitelja MOL
iz sredstev od prodaje storitev
donacij, prispevkov sponzorjev ter,
iz prodaje storitev na trgu.
Leta 2013 je Osnovna šola Sostro poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med
prihodki in odhodki.
Preglednica 1: Pregled poslovanja leta 2013 in primerjava z letom 2012 (v evrih)
Prihodki
Odhodki
Razlika

2013
3.104.658
3.123.645
-18.987

2012
3.127.046
3.096.590
30.456

Indeks
99
99
-162

Iz preglednice 1 je razvidno, da so se v letu 2013 prihodki zmanjšali za 1 %,odhodki pa so se
zmanjšali za 1%. Razlika med prihodki in odhodki je v primerjavi z letom 2012 manjša za
49.443 EUR, ki je posledica vkalkuliranih stroškov za odpravo plačnih nesorazmerij.
Preglednica 2: Sestava prihodkov po virih v letih 2012 in 2013 (v evrih)
Prihodki iz javnih sredstev
Prihodki ustanovitelja MOL
Prihodki iz naslova plačil učencev
Najem učilnic in telovadnic
Kosila OŠ Zadobrova
Pedenjped-stroški kuharic
Kosila zunanji
Kosila delavci šole
Prevrednotovalni prih.
Sponzorji nenamensko
Donacije namen.pokriv.stroškov
Donacija-gib.razvoja
Obresti
Odškodnine
Drugi prihodki
Nagrade mentorjem
Skupaj

Leto 2013
2.346.678
248.231
297.362
16.892
145.379
7.905
3.430
17.317
0
0
7.400
10.993
325
0
1.986
760
3.104.658
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Leto 2012
2.402.155
202.603
320.962
13.063
132.602
8.797
4.177
16.952
150
50
5.417
16.278
497
1.432
1.131
780
3.127.046

Indeks
98
122
93
129
109
90
82
102
0
0
136
67
65
0
175
97
99

Preglednica 3: Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva,
investicijsko in tekoče vzdrževanje ter zaloge (v evrih)
2013
Vlaganje investicijskih sredstev v tekoče
vzdrževanje stavbe
Poraba sredstev za nabavo knjig za knjižnico
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2012
23.289
2.128

Indeks

2. POSLOVNO POROČILO – posebni del
2. 1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Osnovne šole Sostro za leto 2013
2. 1. 1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje:
Zakon o delovnih razmerjih ( UL RS, št. 21/13)
Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D)
Zakon o uravnoteženju javnih financah (UL RS, št. 40/12-ZUJF, 104/12, 105/12, 56/13, 63/13)
Zakon o računovodstvu (UL RS št, 23/99, 30/02)
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (UL RS, št. 52/94, 49/95,
34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 60/08, 83/10,79/11, 40/12, 46/13)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 108/09, 98/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10,
40/12-ZUJF, 46/13)
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS, št. 58/11, 90/12)
Zakon o osnovni šoli (UL RS, št. 81/06, 102/07, 87/11, 40/12, 63/13)
Zakon o šolski prehrani (URLS št. 3/13)
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna
(UL RS, št. 46/03)
Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli (76/08, 87/11)
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (UL RS, št. 50/12)
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (UL RS, št. 30/13)
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ (UL RS, št. 61/12, 51/13)
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
(UL RS, št. 52/13)
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (UL RS, št. 57/07,
65/08, 99/10)
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2. 1. 2 Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma
področnih strategij in nacionalnih programov
-

Spodbujati dobre medsebojne odnose med učenci, starši in vsemi zaposlenimi na šoli.
Skrbeti za zdravo šolo. Skrbeti za okolje in v tem smislu vzgajati tudi učence.
Posodabljati učne pripomočke.
V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi učencu bogastvo izkušenj in
spodbujati oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe.
Zagotavljati staršem brezskrbno varstvo s prilagojenim delovnim časom.
Zagotavljati varno izobraževanje v šoli, kjer se prepletata teorija in praksa.
Zbirati sredstva v šolski sklad za socialno ogrožene otroke ter za nadstandardne
dejavnosti.
Vključevati šolo v različne projekte in tekmovanja, da imajo učenci čim širše možnosti
vključevanja in ne nazadnje čim več možnosti za doseganje priznanj na različnih
tekmovanjih.
Vključevanje učiteljev in učencev v mednarodna šolska partnerstva.
Spremljanje in usmerjanje učiteljevega dela ter izobraževanje učiteljev in drugih
delavcev šole.
Spodbujanje vpisovanja otrok v šolo v svojem šolskem okolišu.

2. 1. 3 Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2013
-

Organizirati in izvajati kvaliteten pouk in ostale dejavnosti, ki se odvijajo v šoli.
V sodelovanju z učenci in starši izvajati Vzgojni načrt OŠ Sostro. Z različnimi
dejavnostmi skrbeti, da se vzgojni načrt uresničuje v šolskem vsakdanu.
Pripraviti in izvajati kvaliteten individualiziran program dela z nadarjenimi učenci in
učenci s potrebnimi potrebami.
Zagotoviti zdravo prehrano v šoli (ustrezen jedilnik, oblikovan skupaj s predstavniki
staršev in učencev). Z anketo pridobiti povratne informacije o zadovoljstvu staršev in
učencev s prehrano. Nadaljevanje projekta Shema šolskega sadja.
Učencem ponuditi različne interesne dejavnosti v šoli in jih v čim večjem številu
vključiti v te dejavnosti.
Zbirati sredstva v šolski sklad. Z zbranimi sredstvi omogočiti socialno ogroženim
otrokom sofinanciranje prehrane, šole v naravi, taborov in ostalih dejavnosti.
Skrbeti, da noben otrok ne bo prikrajšan za topli obrok v šoli in dodatne dejavnosti
zaradi socialne stiske doma.
Organizirati javne prireditve za starše in druge krajane, organizirati javne likovne
razstave.
Zagotoviti učencem in staršem dnevni program z evropskim delovnim časom: ena
skupina podaljšanega bivanja do 17. ure.
Še utrditi in razširiti dobro sodelovanje s starši na roditeljskih sestankih, na svetu
staršev.
Organizirati predavanja za starše, organizirati dneve dejavnosti skupaj s starši.
Organizirati avtobusne prevoze otrok v šolo in iz nje.
Organizirati prevoze otrok v šolo s kombijem iz območij, kjer ni varnih poti v šolo.
Z anketo pridobiti povratne informacije o zadovoljstvu staršev in učencev s prevozi.
Vključevati se v različne projekte.
Vključevati učence v različna tekmovanja iz znanj in športna tekmovanja.
Izvajati aktivnosti v sklopu projekta Zdrava šola.
Sodelovati in povezovati se z UNESCO šolami.
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Preglednica 4: Pregled števila učencev v šolskih letih 2012/2013 in 2013/2014
V preglednici je prikazano stanje na dan 31. 12. 2012 in 2013.
Število oddelkov na matični šoli
Skupaj število učencev na matični šoli
Število oddelkov na podružničnih šolah
Skupaj število učencev
Število učencev (mat. šola in podružn.)
Število oddelkov podaljšanega bivanja –
financira MIZKŠ
Število oddelkov podaljšanega bivanja –
financira MOL
Število učencev vključenih v OPB

2012/2013
25
567
7
52
619
10,60

2013/2014
25
563
7
55
618
10,32

0,72

0,96

319

330

Kazalniki učinkovitosti – uspeh v šolskem letu 2012/2013 po razredih v %
PODRUŽNIČNE ŠOLE
38 učencev 1., 2. in 3. razreda je imelo opisno ocenjevanje. Vsi učenci napredujejo v višji
razred. 11 učencev 4. razreda je imelo številčno ocenjevanje. Vsi učenci napredujejo v višji
razred.
MATIČNA ŠOLA
168 učencev 1., 2. in 3. razreda 9-letnega programa je imelo opisno ocenjevanje. Učenec 3. b
ponavlja, 167 jih napreduje v višji razred. Učenec 2. c ne dosega minimalnih standardov
znanja, vendar napreduje v višji razred.
321 učencev 4., 5., 6., 7. in 8. razreda je imelo številčno ocenjevanje. Učenec 4. a in učenec 6.
a razred ponavljata, učenec 8. a je zaključil šolanje, 318 učencev in učenk napreduje v višji
razred. 78 učencev 9. razreda je uspešno zaključilo šolanje.
Skupni učni uspeh učencev od 1. do 5. razreda je 99,39%.
Skupni učni uspeh učencev od 6. do 9. razreda je 99,3%.
Skupni učni uspeh vseh učencev šole je 99,35%
PODATKI O VPISU UČENCEV 9. RAZREDOV V SREDNJE ŠOLE
VRSTA PROGRAMA
Srednje poklicno
izobraževanje (3-letno)
Srednje tehniško strokovno
izobraževanje (4-letno)
Splošno srednje
izobraževanje (gimnazije)
SKUPAJ

ŠT. DEČKOV
10

ŠT. DEKLIC
4

SKUPAJ
14

DELEŽ
17,95%

19

11

30

38,46%

9

25

34

43,59%

38

40

78

100%

28

Preglednica 6: ŠOLSKA KUHINJA
OBROK

2012/2013
matična šola

ZAJTRK
MALICA
KOSILO
POP. MALICA
SKUPAJ

2
566
373
74
1015

2012/2013
podružnične
šole
52
42
10
104

2013/2014
matična šola

2013/2014
podružnične
šole
54
45
8
107

2
560
374
76
1012

V preglednici je prikazano število obrokov, ki jih prejemajo učenci. Število obrokov se
mesečno spreminja, navedeni podatki so z dne 31. 12. 2013. Kosila zagotavljamo tudi
učencem Osnovne šole Zadobrova, podružničnim šolam enota Janče, enota Prežganje, enota
Besnica in enota Lipoglav.
Učenci podružničnih šol kosijo v enoti Besnica in Lipoglav.
KNJIŽNICA
Knjižnica je sodobno opremljena. V njej si lahko učenci in učitelji izposodijo različno
knjižnično gradivo.
Preglednica 7: Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva
Knjižno gradivo:
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo:
Avdiogradivo
Videoposnetki in filmi
Računalniško gradivo

Število enot
15.085
37
94
272
167

Preglednica 8: Pregled učbeniškega sklada
2012
5193

Učbeniški sklad

2013
4954

Preglednica 8 prikazuje število učbenikov v učbeniškem skladu na dan 31. 12. posameznega
leta. V letu 2013 se je fond učbeniškega sklada pomanjšal za 4,6 %. Kupljenih je bilo 364
novih učbenikov, 603 učbeniki pa so bili odpisani, ker so bili neveljavni ali uničeni.
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2. 1. 4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
a) Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega programa za leto
2013.
Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2013, ugotavljamo, da so bili cilji v celoti uresničeni. V
nadaljevanju bomo prikazali finančne kazalce iz finančnega načrta za leto 2013 in dejanske
uresničitve.
Preglednica 9: Primerjava prihodkov in odhodkov za leto 2013 s finančnim načrtom za
leto 2013
Finančni načrt
Prihodki/odhodki
Dejansko 2013
Indeks
2013
SKUPAJ PRIHODKI ZA JAVNO SLUŽBO IN
3.104.658
3.080.174 101
TRŽNO DEJAVNOST
Prihodki za izvajanje javne službe
2.594.909
2.564.240 101
Prejeta sredstva iz državnega proračuna:
2.346.678
2.343.993 100
- prejeta sredstva iz proračuna za tekočo porabo
2.346.678
2.343.993 100
- prejeta sredstva iz proračuna za investicijo
0
0
0
Prejeta sredstva MOL
248.231
220.247 113
Prejeta sredstva drugo
470.307
480.035
98
Prejeta sredstva tržna dejavnost
39.442
35.899 109
SKUPAJ ODHODKI
3.123.645
3.070.358 102
Dejanski prihodki in odhodki so v primerjavi z finančnim načrtom višji.
Pri prihodkih izhaja razlika predvsem zaradi povečanih prihodkov za poračun regresa za leto
2012, ki v finančnem načrtu ni bil upoštevan. Pri odhodkih je razlika predvsem zato, ker so
med odhodke vkalkulirani stroški plač za odpravo plačnih nesorazmerij, ki se pri načrtovanju
odhodkov niso upoštevali. Pri načrtovanju prihodkov iz tržne dejavnosti, pa so dejanski
prihodki nekoliko višji zaradi večjega števila prihodkov iz naslova oddajanja telovadnice.
b) Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih
let
Leto 2013 je bilo uspešno, saj smo uresničili skoraj vse zastavljene cilje, pri delu in
poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami.
2. 1. 5 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Gospodarnost =

Donosnost =

Prihodki:
Odhodki:

= 99

Presežek prihodkov nad odhodki (058)
Sredstva v lasti ali upravljanju+ugotovljeni poslovni *100 = 1,93
izid + dolgoročne rezervacije (AOP 048+058+056)
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Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti,
sposobnosti in izkušnje. Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi skrajno racionalno
in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna
finančna sredstva, vedno več.
2. 1. 6 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora in zunanje kontrole
Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu, naročila
male vrednosti pa na podlagi Pravilnika o naročilih male vrednosti.
Prejete račune pred plačilom odobri ravnateljica ter likvidira računovodski delavec, ki hkrati
pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente.
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:
pri mesečni najavi količnikov za plače, stroških prevozov in prehrane za
delavce ter ostalih stroškov (zahtevke posredujemo ministrstvu);
pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti;
preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila;
preverjanje plačil položnic in
spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali
pogodb s strani poslovnih partnerjev.
Sistem zunanje kontrole:
V letu 2013 je bila opravljena revizija poslovanja s strani MOL, službe za notranjo revizijo,
Slovenska cesta 44, Ljubljana. Nepravilnosti niso bile ugotovljene, določene pomanjkljivosti
pa smo popravili.
2. 1. 7 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo,
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
Gospodarstvo:
Leta 2013 smo izvedli javna naročila za sukcesivno dobavo prehrambenega materiala in čistil.
Obvestilo o javnem naročanju je bilo objavljeno v Uradnem listu EU št.: 2013/S 116-1975
dne 18.06.2013 in na Portalu JN RS št.: JN7328/2013 dne 13.06.2013. Z dobavitelji smo
sklenili okvirne sporazume za dobo 2 let.
Za dobavo čistil smo ravno tako izvedli javna naročila. Obvestilo o javnem naročanju je bilo
objavljeno v Uradnem listu RS pod št.: JN12337/2013 dne 30.09.2013. Okvirni sporazumi so
bili sklenjeni za dobo 2 let.
Za nakup pisarniškega in likovnega materiala uporabljamo letne naročilnice, ker dobava ne
presega mejne vrednosti.
Sponzorji:
Sadjarsko društvo, Papirnica Vevče, ZŠ RS Planica, Območno združenje RK, za šolski sklad
pa so nakazali naslednji sponzorji: pekarna Kristan, Dinos, Alpetour, Sintal, Krivic, Nama
Petelin.
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Sociala:
Učenci so se udeležili sistematskih zdravstvenih pregledov v Zdravstvenem domu Polje in
sistematskih zobnih pregledov v zobni ambulanti na OŠ Božidarja Jakca. V Zdravstvenem
domu Center so učenci opravili pregled sluha. Center za socialno delo je posameznim
učencem subvencioniral prehrano, preko Zveze prijateljev mladine pa smo nekaterim
učencem omogočili brezplačno počitniško letovanje in počitniško varstvo. Nekaj učencev I.
triade je bilo ob novem letu obdarjenih s strani Rdečega križa. Organizirali smo zbiralno
akcijo igrač za Rdeči križ.
Varstvo okolja:
Spomladi in jeseni smo organizirali zbiralno akcijo papirja. Zbirali smo izrabljene kartuše in
tonerje, baterije in plastične zamaške. Pripravili smo razstavo ob dnevu Zemlje. Nadaljujemo
z ločevanjem odpadkov ter projektom Okoljska vzgoja na OŠ Sostro. Prejeli smo certifikat
Zdrava šola in nadaljujemo z aktivnostmi v sklopu tega projekta. Prejeli smo naziv Okolju
prijazna šola in UNESCO šola.
Urejanje prostora:
Skrbimo za čisto okolico šole. Na hodnikih šolskih stavb so tematske likovne razstave skozi
vse leto tako na matični šoli kot na podružnicah. V okviru projekta Zdrava šola na OŠ Sostro
potekajo dežurstva učencev pri skrbi za urejenost šole, posebno skrb namenjamo ločevanju
odpadkov. Vsako leto organiziramo čistilno akcijo okolice šole.
2. 1. 8 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter
poročilo o investicijskih vlaganjih
Kadri
OŠ Sostro si prizadeva zagotavljati učiteljem in drugim zaposlenim čim boljše materialne in
prostorske razmere.
Preglednica 10: Preglednica vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2013 po izobrazbi
Izobrazba

Osnovna
šola

Poklicna

Srednja

Višja
strokovna

Višja

Visoka
strokovna

Univerzitetna

Specializacija, Doktorat
Magisterij
znanosti

Št.
zaposlenih
Delež v %

8

5

6

3

12

1

56

5

1

8,2

5,2

6,2

3,1

12,4

1

57,7

5,2

1

V preglednici 10 so prikazani podatki o izobrazbi zaposlenih na dan 31. 12. 2013. Skupaj
vseh zaposlenih je bilo 97.
Preglednica 11: Preglednica števila strokovnih delavcev na dan 31. 12. 2013 po izobrazbi
Izobrazba

Srednja

Višja

Visoka
strokovna

Univerzitetna

Št. strok.
delavcev
Delež v %

1

11

1

56

5

1

1,33

14,67

1,33

74,67

6,67

1,33
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Specializacija, Doktorat
magisterij
znanosti

V preglednici 11 so prikazani podatki o izobrazbi strokovnih delavcev na dan 31. 12. 2013.
Skupaj vseh strokovnih delavcev je bilo 75.
Preglednica 12: Število strokovnih delavcev v šolskih letih 2012/2013 in 2013/2014 po
nazivu na dan 31. 12.
Naziv
Brez naziva
Naziv mentor/ica
Naziv svetovalec/svetovalka
Naziv svetnik/svetnica
Skupaj strokovni delavci

2012/2013
18
43
17
2
80

2013/2014
14
42
17
2
75

Iz preglednice 12 je razvidno, da je v šolskem letu 2013/2014 (na dan 31. 12. 2012) za 4%
manj zaposlenih strokovnih delavcev kot v letu 2012/2013. Razlog je v manjšem številu
zaposlitev za določen čas - za čas nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu ter zaradi
zmanjšanja števila zaposlenih zaradi določil Zakona o uravnoteženju javnih financ.
Preglednica 13: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v šolskih letih
2012/2013 in 2013/2014 na dan 31. 12.
Delovno mesto
Strokovni delavci
Administrativni delavci
Tehnični delavci
Skupaj

2012/2013
80
4
18
102

2012/2013
75
4
18
97

Investicije ter investicijska vlaganja
Prostori
Preglednica 14: Prostori na OŠ Sostro
MATIČNA
ŠOLA
Skupna površina
v m2
1721
838
259

PŠ BESNICA
Skupna
površina v m2
132
63
14

PŠ JANČE
Skupna površina
v m2
127
25
10

108
110
81
239

0
0
0
0

0
7
0
0

0
37
0
14

0
0
0
0

(hodniki, stopnišča, avla,
jedilnica, sanitarije)

1955

182

101

132

112

Kuhinja
Drugi prostori (kotlarna,

92

12

17

40

5

277
5680

33
436

73
360

184
626

11
231

Prostori
Učilnice
Telovadnice
Kabineti
Pisarne za delavce v
strokovnih službah
Knjižnica, čitalnica
Zbornica
Garderobe
Skupni prostori

hišnik, inštalacije, shrambe)

SKUPAJ
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PŠ
PŠ LIPOGLAV PREŽGANJE
Skupna površina Skupna površina
v m2
v m2
102
84
95
0
22
19

OŠ Sostro upravlja tudi z Vaško učno točko, ki deluje v novozgrajenih prostorih Podružnične
šole Janče.
OŠ Sostro si prizadeva zagotavljati zaposlenim in učencem čim boljše pogoje za delo in
učenje.
Preglednica 15: Število računalnikov po uporabnikih na matični šoli
Šolsko leto
2012/2013
2013/14
58
58
2
2
24
24
19
19
103
103

Uporabniki
Učilnice (učenci)
Knjižnica, čitalnica (učenci)
Učitelji
Strokovne službe
SKUPAJ

Preglednici 16: Število računalnikov po uporabnikih na podružničnih šolah
Uporabniki
Učilnice (učenci)
Učitelji
SKUPAJ
Uporabniki
Učilnice (učenci)
Učitelji
SKUPAJ

BESNICA
3
1
4

Šolsko leto 2012/2013
JANČE
LIPOGLAV PREŽGANJE
4
12
2
1
2
1
5
14
3

BESNICA
3
1
4

Šolsko leto 2013/2014
JANČE
LIPOGLAV PREŽGANJE
3
1
2
1
2
1
4
14
3

Na podružničnih šolah je bilo precejšnje število od zgoraj navedenih računalnikov podarjenih
rabljenih računalnikov s strani raznih podjetij.
Preglednica 17: Opremljenost matične šole z LCD projektorji
Šolsko leto
2012/2013 2013/2014
17
21
0
0
1
1
18
22

Uporabniki
Učilnice
Zbornica
Prenosni projektorji
SKUPAJ
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Preglednica 18: Opremljenost matične šole z interaktivnimi tablami
Šolsko leto
2012/2013 2013/2014
2
2
2
2

Uporabniki
Učilnice
SKUPAJ

Preglednica 19: Opremljenost podružnic z LCD projektorji:

Šolsko leto
2012/2013 2013/2014
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4

Podružnica
Besnica
Janče
Prežganje
Lipoglav
SKUPAJ

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela nismo imeli.
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO (Priloga)
3. 1 Bilanca stanja
3. 2 Izkaz prihodkov in odhodkov
3. 3 Pojasnila k izkazom

4. ZAKLJUČEK
Letno poročilo OŠ Sostro za leto 2013 je obravnaval in sprejel svet zavoda na svoji 2. seji
dne, 27. 2. 2014 .
Ljubljana, 27. 2. 2014
Za računovodsko poročilo:
Alenka Odlazek
M.P.

Mojca Pajnič Kirn
Ravnateljica

36

Predpisi, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih dokumentov:
-

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02,
127/06, 14/07, 109/08, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 11/2011,110/2011. 46/2013,
101/2013)

-

Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99 in 30/02, 114/2006)

-

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe
javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010,
60/2010, 104/2010, 104/2011)

-

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskega proračuna in
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/2010)

-

Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Ur. l. RS št. 91/00 in 122/00)

-

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Ur. l. RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/2010, 97/2012)

-

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Ur. l. RS št. 46/03)

Napotki za sestavo Letnega poročila
1. Skladno z 99. členom Zakona o javnih financah in Pravilnikom o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava morajo pravne
osebe sestavljati letno poročilo. Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza
prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, izkaza računa finančnih terjatev in naložb
določenih uporabnikov, izkaza računa financiranja določenih uporabnikov, izkaza prihodkov
in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, stanja in gibanja neopredmetenih
sredstev in opredmetenih sredstev, stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil,
izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, pojasnil k izkazom in poslovnega
poročila.
2. Izhajajoč iz navodil (predpis pod tč. 4) mora posredni uporabnik pripraviti Poročilo o
doseženih ciljih in rezultatih (posebni del poslovnega poročila) izhajajoč iz obrazložitve
svojega finančnega načrta oz. programa dela za preteklo leto.
3. Skladno z 99. členom Zakona o javnih financah morajo posredni uporabniki državnega in
občinskih proračunov pripraviti letno poročilo skladno z določili zakona o računovodstvu.
Posredni uporabniki državnega proračuna morajo predložiti letno poročilo za preteklo leto
skupaj z obrazložitvami pristojnemu ministrstvu najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo predložiti letno poročilo za preteklo leto
skupaj z obrazložitvami županu najpozneje do 15. februarja tekočega leta.
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4. Na podlagi 51. člena Zakona o računovodstvu morajo pravne osebe do zadnjega dne v
mesecu februarju tekočega leta predložiti letno poročilo iz 21. člena Zakona o računovodstvu
(1. točka teh napotkov) organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov.
Pravne osebe javnega prava morajo v navedenem roku predložiti letno poročilo tudi
ministrstvu, v pristojnosti katerega sodi dejavnost, ki jo opravlja pravna oseba in na zahtevo
ministrstvu, pristojnemu za finance, razen če ni z drugim zakonom določeno drugače.
Organizacija, pooblaščena za obdelovanje in objavljanje podatkov, mora podatke iz letnih
poročil dati na razpolago vsakomur, ki to zahteva ter mu proti nadomestilu dejanskih stroškov
izdati tudi prepis zahtevanih podatkov.
Opozorila MŠŠ:
1. Letni popis sredstev ter obveznosti do virov sredstev je obvezen. Ravnatelj mora sprejeti
sklep o imenovanju inventurnih komisij (centralne inventurne komisije, komisijo za popis
osnovnih sredstev oz. opredmetenih osnovnih sredstev in investicij, komisijo za popis
gotovih proizvodov- drobnega inventarja, komisijo za popis gotovine, denarnih sredstev
na računu, vrednostnih papirjev, terjatev in obveznosti, časovnih razmejitev in popis
kapitala ter dolgoročnih rezervacij) ter navodila za delo popisnih komisij, drugih služb in
delavcev udeleženih pri popisnih aktivnostih.
2. Javni zavodi morajo določiti višino amortizacije, ki jo kot strošek vračunajo v ceno
proizvodov oz. storitev, ki jih prodajajo na trgu. Poleg tega zavodi načrtujejo tudi višino
zmanjšanja sklada za sredstva, prejeta v upravljanje.
3. Zavodi morajo imeti izdelano kadrovsko analizo:
a.
Pravilnik o notranji organizaciji delovnih mest z organigramom.
b.
Podatki o številu zaposlenih (za nedoločen čas, določen čas, polovično)
vse po stopnji izobrazbe.
c.
Razvidna mora biti zahtevana in dejanska izobrazba na posameznih
delovnih mestih, fluktuacija zaposlenih ter položaj in količnik posameznega
zaposlenega (vsak javni zavod mora preverjati efektivno izkoriščenost delovnih
ur, neizkoriščenost in v zvezi s tem izvesti analizo vzrokov, ter navesti ukrepe
za izboljšanje izkoriščenosti).
4. Zavodi morajo prosta denarna sredstva ponuditi v enoten zakladniški račun (EZR) v
skladu s predpisi (5. člen Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe
Ur. l. RS št. 42/03).
5. Cene za izvajanje programov in storitev javne službe zavod določa v soglasju z
ustanoviteljem (finančna služba).

38

RAČUNOVODSKO POROČILO
OŠ SOSTRO
za leto 2013
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1. POJASNILA K BILANCI STANJA
STOLPEC 5 - PREDHODNO LETO
Od oddaje obrazcev za lansko leto ni bilo sprememb v bilanci stanja.

STOLPEC 4 - PODATKI TEKOČEGA LETA - STANJE 31.12.2013
SREDSTVA
A) Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v primerjavi s
stanjem preteklega leta.
V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

Nepremičnine
Objekti
Prežganje
Lipoglav
Janče
Sostro
Besnica
Javor
SKUPAJ

Sedanja vrednost
Amortizacija Nova sedanja
pred amortizacijo
vrednost
21.956
3.014
18.942
537.372
19.355
518.017
198.006
11.050
186.956
3.496.730
159.205
3.337.525
0
0
0
0
0
0
4.254.064
192.624
4.061.440

Zemljišče

355.759

-

355.759

SKUPAJ

4.609.823

192.624

4.417.199

Nabavna vrednost nepremičnin in zemljišč znaša 7.210.037 EUR, odpisana vrednost
nepremičnin znaša 2.792.839 EUR.
Obračunana amortizacija objektov znaša 192.624 EUR in je v celoti knjižena v breme
konta 980 sredstva prejeta v upravljanje.
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Nabavna vrednost nove opreme je znašala 23.074 EUR.

Oprema in druga opredmetena sredstva

Nabavna vrednost opreme in DI znaša 820.183 EUR, odpisana vrednost 742.008
EUR. Obračunana amortizacija opreme znaša 44.485 EUR. Sedanja vrednost opreme
znaša 78.175 EUR.
Amortizacija kuhinjskih strojev in amortizacija kombija znaša 12.328 EUR, in je
knjižena v stroške zavoda. Razlika v znesku 32.157 EUR pa je knjižena v breme konta
980 sredstva prejeta v upravljanje
Nabavna in odpisana vrednost opreme pod 500 EUR, ki je knjižena med DI znaša
160.684 EUR.
Oprema je odpisana po ustreznih amortizacijskih stopnjah in sicer:

Kuhinjski stroji
Pohištvo negospodarstvo
Oprema
Oprema za PTT promet
Rač.oprema
Spec.orodje, diktafoni
Kombi
Računalniki
Druga računalniška oprema

12 %
12 %
20 %
10 %
25 %
15 %
20 %
50 %
25 %

Nabavna in odpisana vrednost DI (knjige in oprema v kuhinji) je znašala 118.073
EUR.
V letu 2013 je bilo nabavljenih DI in knjig v skupni vrednosti 6.442, ki so 100 %
odpisani.
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Poročilo O PORABI SREDSTEV AMORTIZACIJE V LETU 2013

Obračunana amortizacija za leto 2013 je znašala 237.109 EUR, in v znesku 12.328 EUR
bremeni zavod , v znesku 224.781 EUR pa bremeni sredstva prejeta v upravljanje.

Amortizacija opreme je znašala 44.485 EUR.

Sedanje vrednosti opreme po skupinah so sledeče:

Naziv skupine

Pohištvo negospodarstvo
Laboratorijska oprema
Druga oprema -šport
Kombi vozila
Oprema za PTT
Oprema za radijski in tel.
promet
Ostala oprema, kopirni
stroji
Računalniki
Druga rač. oprema
Oprema za kuhinje

Nabavna vrednost

Popravek
vrednosti

Nova sedanja
vrednost 31.12.2013

268.080
2.616
85.042
47.219
860
5.267

248.138
2.616
78.277
24.554
762
1.948

19.942
0
6.765
22.665
98
3.319

37.694

23.099

14.595

78.135
29.561
105.024
659.498

76.433
25.698
99.798
581.323

1.702
3.863
5.226
78.175

Skupaj
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V letu 2013 so bila nabavljena osnovna sredstva v znesku 23.074 EUR.

Transportni voziček
Fotoaparat Canon
Pralni stroj
Projektor Hitachi 4x
Interaktivni projektor 2x
Tablični računalnik
Tobogan
Brezžični mikrofon
Kosilnica
Tabla
Mobilna tabla
Računalnik hp
Projektor Hitachi 2x
PC tower 9x
Naprava za shranjevanje
podatkov
Računalnik
Tabla
Hladilnik
Videonadzorni sistem
Radio
SKUPAJ

860,76
341,53
254,99
1.800,00
3.096,00
507,03
1.082,00
1.053,24
431,46
163,20
307,20
768,00
2.832,00
1.620,00
524,75
604,18
361,20
227,90
5.976,29
262,18
23.073,91

B) Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve
Skupaj znašajo kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 303.504 EUR.
Blagajniški maksimum znaša 400 EUR. Denarna sredstva na podračunu pri UJP
imamo na dan 31.12.13 v znesku 18.633 EUR. Stanje gotovine v blagajni znaša v169
EUR.
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1. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 44.904 EUR.
Starši- položnice za prehrano in
dejavnosti
Najem telovadnic in učilnic
Druge terjatve Bitea-kartuše
Prehrana zunanji odjemalci
Prehrana učitelji kosila
Drugi prihodki

41.198
1.874
172
105
1.536
19

Stroški prehrane učencev se obračunavajo za pretekli mesec. Obračun prehrane
december je bil izstavljen v januarju, zato je v celoti izkazan kot neplačan.

2. Dani predujmi in varščine znašajo 175 EUR
Predujmi računalniška oprema

175

3. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo skupaj
236.154 EUR.
Kupci - proračunski uporabniki (Vrtec in OŠ Zadobrova) 12.654
Terjatve do Ministrstva znašajo 189.970 EUR in izhajajo iz stroškov plač december, in
zahtevka za reg. prehrano učencev december.
Terjatve do MOL znašajo 28.520 EUR in izhajajo iz obveznosti do plače december in
stroškov ogrevanja, elektrike, vode za leto 2013.
Terjatve do ZPIS znašajo 4.998 EUR
Terjatve do upravljalca EZR Občine-obresti znašajo 12 EUR.

4. Druge kratkoročne terjatve v znesku 3.469 EUR so naslednje:
- Terjatve za učbeniški sklad

3.469 EUR
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C) Stanje zalog, materiala in surovin znaša 11.694 EUR
Stanje zalog materiala v kuhinji po inventuri znaša 4.344 EUR
Stanje goriva znaša 7.350 EUR.
Podatke dobimo od vodje PŠ in hišnika, ki sporočijo stanje na dan 31.12. in po koncu
kurilnega obdobja.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Skupne obveznosti in pasivne časovne razmejitve zavoda na dan 31.12.2013 znašajo
289.637 EUR

1. Od tega znašajo obveznosti do zaposlenih 200.760 EUR:
- Obveznosti do čistih plač
- Obveznosti za prispevke iz plač
- Obveznosti za davke iz plač
- Obveznosti za prehrano
- Obveznosti za prevoz na delo
- Obveznosti za odtegljaje
- Obveznosti za jubilejne nagrade
- Obveznost za plačna nesorazmerja
- Obveznosti za izplačila zamudnih
obresti

99.586
34.828
18.406
5.600
4.002
4.984
433
24.932
7.989

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2. Obveznosti do dobaviteljev

53.343 EUR

3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

35.170 EUR

-

25.191
4.014
4.578
365
549
838

Obveznosti za prisp. na bruto plače
Obveznost za prisp. od plač. nesorazmerij
Obveznosti za šolski sklad
Obveznosti za prejete predujme
Obveznosti do Javni sklad- prisp.invalidi
Obveznosti do proračunskih uporabnikov
4. Obveznosti za prejete predujme

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

365
365 EUR
EUR
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D) Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Lastni viri in dolgoročne obveznosti skupaj znašajo 4.520.935 EUR
konto 980 - Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena
osnovna sredstva znašajo 4.433.614 EUR.
Gibanje teh sredstev v letu 2013:
Stanje sredstev na dan 01.01.2013
Povečanje
Amortizacija

4.652.265
6.130
-224.782

Stanje sredstev na dan 31.12.2013

4.433.613

Uskladitev sredstev v upravljanju z ustanoviteljem MOL je bila opravljena kot
predpisuje zakon.
konto 985 - Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 znaša 87.321 EUR.
Stanje presežka na dan
01.01.2013
Zmanjšanje v letu 2013
Stanje presežka na dan
31.12.2013

106.308
-18.987
87.321

V letu 2013 izkazujemo primanjkljaj, ki je posledica vkalkuliranih stroškov za
odpravo plačnih nesorazmerij.
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV
IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z
računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje.

DOSEŽENI PRIHODKI IN ODHODKI v letu 2013

TEKOČE leto 2013
3.092.397
325
11.936
0
3.104.658

PRETEKLO leto 2012
3.107.767
497
18.632
150
3.127.046

Indeks
99
65
64
0
99

Stroški materiala
Storitev
Amortizacija
Stroški dela
Finančni odhodki
Drug stroški
Drugi odhodki

509.276
172.867
12.328
2.408.094
11.696
9.371
13

466.574
188.973
10.976
2.429.491
284
292
0

109
91
112
99
4118
3209
0

Celotni odhodki

3.123.645

3.096.590

99

-18.987

30.456

-160

Povprečno št. zaposlenih
Št. zaposlenih na podlagi
delovnih ur

96
93

96
92

100
102

Št mesec poslovanje

12

12

100

Prihodki od poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevred.prihodki
Celotni prihodki

Presežek odhodkov
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ANALIZA PRIHODKOV

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2013 so znašali 3.104.658 EUR in so 2 % manjši
od doseženih v letu 2012. Večji del prihodkov izhaja iz plačil učencev in nakazil
Ministrstva in MOL. Četrto postavka pa zavzemajo prihodki od prodaje kosil OŠ
Zadobrova.
Razdelitev prihodkov po namenu
Naziv
Tekoče leto

Prihodki od prodaje proiz.in storitev
Prihodki iz javnih sredstev
Prihodki ustanovitelja MOL
Prihodki iz naslova plačil staršev
Najem učilnic in prostorov,pod. šol
Kosila Zadobrava
Pedenjped-stroški kuharic
Kosila zunanji
Kosila delavci šole
Donacije namenjene pokr. stroškov
Drugi razni prihodki

Indeks

2013
3.092.397
2.346.678
248231
297.362
16.892
145.379
7.905
3.430
17.317
7.400
1.803

2012
3.107.767
2.402.155
202.603
320.962
13.063
132.601
8.797
4.177
16.952
5.417
1.039

99
98
122
93
129
110
90
82
102
137
173

0
0
0

150
50
100

0
0
0

325
325

497
497

65
65

11.936
0
0
760
183
10.993
3.104.658

18.632
1.432
50
780
92
16.278
3.127.046

64
0
0
97
199
67
99

Prevrednotovalni prihodki
-prodaja kombi
-prodaja blazin
Finančni prihodki
-Obresti
Drugi prihodki
-Odškodnine
-Sponzorji-nenamensko
-Nagrade mentorjem
-Drugi prih.
Donacija-gib.razvoja
Skupaj

Preteklo leto
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Neplačani prihodki znašajo na dan 31.12.2013 znašajo 44.904 EUR .
Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in iz prodaje
storitev na trgu. Med prihodke iz prodaje na trgu štejemo, prihodki od prodaje kosil
zaposlenim, prodaja kosil zunanjim odjemalcem, prihodki od najemnin učilnic,
telovadnic ter ostale izredne prihodke.
Finančni prihodke smo prejeli iz naslova a vista obresti.

ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki znašajo 3.123.645 EUR, od tega znašajo odhodki za material in
storitve 682.143 EUR, stroški dela 2.408.094 EUR, stroški amortizacije 12.328 EUR,
drugi odhodki in odhodki financiranja pa znašajo 21.080 EUR . V primerjavi z
doseženimi v preteklem letu so se povečali za 1 %.
Odhodki iz poslovanja so znašali 3.123.645 EUR in so nastali pri izvajanju javne
službe in iz prodaje storitev na trgu. Po glavnih postavkah so naslednji:

1.

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

V primerjavi z lanskim letom so se stroški blaga, material in storitev in amortizacije
povečali za 3 %.
Glavni nameni te porabe so :
Naziv
Tekoče leto

Preteklo leto

Indeks

Živila
Čistila
Elektrika
Gorivo, plin
Mat.za vzdr.os. sred.
Odpis DI
Strokovna liter.
Pisar. mater
Drugi str. mat

2013
278.219
22.786
32.905
129.108
14.718
8.311
5.175
9.884
8.170

2012
259.630
22.933
27.401
115.368
15.260
5.001
4.547
9.036
7.398

107
99
120
112
96
128
114
109
110

Skupaj material

509.276

466.574

109
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Tel .in poštne storitve
Prijavnine
tekmov.,članarine
Varstvo pri
delu,varovanje
Vzdrževanje sredstev
Najemnine opreme
Prevoznih stroški,
zavar.str
Pačilo bančnih str.
Izobraževanje, dnev,
noč.. kilom.
Intelektualne storitve
Komunalne storitve
Reprezentanca
Str.oprav. dejav.-otroci
Skupaj storitve
Amortizacija
SKUPAJ

10.222
1.401

10.881
3.900

94
36

4.307

3.999

108

31.544
565
548

23.289
2.117
1.875

135
26
29

382
10.869

815
12.851

47
84

12.420
22.286
2.032
76.291
172.867

7.045
20.995
2.704
98.502
188.973

176
106
75
77
91

12.328

10.976

112

692.245

666.523
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II. STROŠKI DELA s znašali skupaj 2.408.094 EUR
Stroški dela zaposlenih so v letu 2013 znašali 2.408.094 EUR in predstavljajo v
strukturi vseh odhodkov 77 %.
Drugi stroški dela- študentski servis so znašali 1.319 EUR.

Število zaposlenih je v skladu z normativnim številom zaposlenih za dejavnost in
dosega na dan 31.12.2013 97 delavcev.
V preteklem letu je bilo izplačano 78.722 EUR regresa za letni dopust. Regres je bil
izplačan za leto 2013 po objavljeni lestvici glede na višino plače. Izplačan je bil tudi
poračun za leto 2012.
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za
4980 delovnih ur, v breme ZZZS 2636 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo
4 % obračunanih vseh delovnih ur.

50

III. DRUGI STROŠKI in odhodki so znašali skupaj 9.384 EUR
Druge dajatve, ki niso odvisne od str. dela so znašale
535 EUR
Dajatve za invalide
8.763 EUR
Nagrade dijakom na praksi
73 EUR
Drugi odhodki
13 EUR

IV. FINANČNI ODHODKI so znašali skupaj 11.696 EUR
Izvirajo iz zamudnih obresti od izplačanega regresa, zamudnih obresti do
dobaviteljev in obresti za leasing v skupnem znesku 3.707 EUR, zamudne obresti od
odprave plačnih nesorazmerij so znašale 7.989 EUR.

V. POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid-presežek
odhodkov nad prihodki.
V letu 2013 znaša primanjkljaj 18.987 EUR.
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3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN
ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka za leto 2013

Prihodki in odhodki so nastali iz izvajanja javne službe in iz storitev na trgu.

PRIHODKI po načelu denarnega toka so skupaj znašali 3.082.380 EUR.
Prihodki za izvajanje javne službe znašajo 3.046.504 EUR
a) Prihodki iz sredstev javnih financ za izvajanje javne službe

Prejeta sred. iz
občinskih proračunov

Tekoče leto 2013 Preteklo leto 2012
2.566.570
2.668.963

Indeks
96

b) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
Prih. od obratov
prehrane in od storitev
dejavnosti
Prejete obresti
Drugi prihodki od
premoženja
Prejete donacije
Odškodnine
SKUPAJ

Tekoče leto 2013
466.819

Preteklo leto 2012
519.927

Indeks
90

352
0

474
120

74
-

12.763
0
479.934

19.748
1.632
541.901

64
88
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Prihodki od prodaje blaga in storitev NA TRGU znašajo 35.876 EUR.

Prihodki od najemnin
Prihodki od zunanjih
kosil
Prihodki delavci
kosila
Skupaj

Tekoče leto 2013
15.692
3.075

Preteklo leto 2012
18.878
3.917

Indeks
83
78

17.109

15.090

113

35.876

37.885
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ODHODKI po načelu denarnega toka so znašali 3.137.250 EUR.
Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 3.105.877 EUR
a) Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače
Regres
Povračila in
nadomestila
Drugi izdatki
SKUPAJ

Tekoče leto 2013 Preteklo leto 2012
1.857.503
1.933.038
79.136
28.526
107.630
121.972
12.554
2.056.823

15.874
2.099.410

Indeks
96
277
88
79
98

b) Prispevki delodajalcev za socialno varnost

PIZ
Zdrav. zavarovanje
Poškodbe pri delu
Zaposlovanje
Porodniško varstvo
Premije KAD
SKUPAJ

Tekoče leto 2013
163.342
121.837
9.844
1.203
1.859
17.056
315.141

Preteklo leto 2012
171.218
126.782
10.243
1.160
1.903
40.818
352.124
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Indeks
95
96
96
104
97
42
89

c) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

Pisarniški in splošni
material in storitve
Posebni mat. in storitve
Energija, komunala
Prevozni stroški
Službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
opreme, objektov
računalnikov
Kazni in odškodnine
Drugi oper. odhodki
SKUPAJ

Tekoče leto 2013 Preteklo leto 2012
347.154
359.504

Indeks
96

87.614
185.391
2.459
11.627
43.280

124.109
173.505
3.496
8.389
46.168

71
107
70
139
94

192
15.772
693.489

243
8.131
723.545

79
194
96

Tekoče leto 2013 Preteklo leto 2012
Nakup opreme

40.424

19.552

Indeks
206

Odhodki po načelu denarnega toka iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu znašajo 31.373 EUR
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Plače
Regres
Povračila in
nadomestila
Drugi izdatki
SKUPAJ

Tekoče leto 2013
18.763
799
1.088

Preteklo leto 2012
19.526
288
1.232

Indeks
96
277
88

127
20.777

160
21.206

79
98
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B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu

PIZ
Zdrav. zavarovanje
Zaposlovanje
Poškodbe pri delu
Porodniško varstvo
Premije KAD
SKUPAJ

Tekoče leto 2013 Preteklo leto 2012
1.651
1.712
1.231
1.267
11
11
99
102
18
19
172
445
3.182
3.556

Indeks
96
97
100
97
95
39
89

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Tekoče leto 2013 Preteklo leto 2012
3.508
3.631

Pisarniški in splošni
material in storitve
Posebni mat. in
storitve
Energija, komunala
Prevozni stroški
Službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Kazni in odškodnine
Drugi oper. odhodki
SKUPAJ

Indeks
97

841

1.254

67

1.873
25
117
481
2
163
7.010

1.753
35
85
466
2
82
7.308

107
71
138
103
100
198
96

D. Investicijski odhodki

Preteklo leto 2013 Tekoče leto 2012
Nakup opreme

404

197

Indeks
205

Primanjkljaj prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka znaša 54 .870 EUR.
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4. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov
Obrazec je prazen, ker ne izkazujemo nobenih prejetih, ne danih posojil.

5. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA
določenih uporabnikov
Ne izkazujemo najetih kreditov in odplačil dolga. Zmanjšanje sredstev na računih
znaša 54.870 EUR, kar izhaja iz izkaza denarnega toka.

6. POJASNILA K IZKAZU STANJE IN GIBANJE
DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL
Obrazec je prazen, ker ne izkazujemo nobenih prejetih, ne danih posojil

7. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI
določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Prihodki in odhodki izhajajo iz dejavnosti vzgoje in izobraževanja in iz prihodkov in
odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.
Prihodki iz izvajanja javne službe predstavljajo večino vseh prihodkov. Znesek
prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu znaša 39.442 EUR, prihodki iz javne
službe pa 3.065.216 EUR.
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Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu izvirajo iz oddajanja telovadnice in
učilnic zunanjim uporabnikom s katerimi imamo sklenjene pogodbe o uporabi
prostorov, ter prodaje kosil zunanjim odjemalcem in prodaje kosil in malic
zaposlenim delavcem zavoda.

Seznam uporabnikov katerim mesečno zaračunavamo uporabo in imajo sklenjene
pogodbe za celo šolsko leto 2013/2014 na dan 31.12.2013:

Seznam uporabnikov, ki so plačniki najema prostorov:
Moj Prijatelj
Avtošola Relax
Borut Perovšek
Ardian Shaqiri
Športno društvo Zadvor
Nataša Kastelic
Anže Birk
Plesna šola Bolero
Športno društvo AS

Uporaba učilnice
Uporaba učilnice
Velika telovadnica
Velika telovadnica
Velika in mala telovadnica ter avla šole
Mala telovadnica
Mala telovadnica
Mala telovadnica
Velika in mala telovadnica

Seznam uporabnikov na podlagi razpisa MOL:
ŠD Zadvor
Odbojkarski klub Tabor
Kanu klub Simon
Košarkarski klub Pingvini

Mala telovadnica
Velika telovadnica
Velika telovadnica
Velika telovadnica

Oddaja namenjena dejavnostim učencev na podlagi razpisa:
ŠD Mala šola Juda
RD Slovan
Atletsko društvo MASS
Badminton klub Ljubljana
ŠD Otroška košarkarska šola Ledina Janče
ŠD Zadvor
Akad. športno društvo Diamond
Kanu klub Simon
Odbojkarski klub Tabor
ŠD FITT Črnuče
RK Krim Mercator

Mala telovadnica
Velika telovadnica
Mala in velika telovadnica
Velika telovadnica
Mala in velika telovadnica
Mala telovadnica
Mala telovadnica
Mala telovadnica
Velika telovadnica
Velika telovadnica
Velika telovadnica
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Občasno imamo sklenjene še najemne pogodbe, ki so enodnevne, predvsem ob
sobotah za prireditve in tekme.
Prihodki iz naslova uporabe teh prostorov so v letu 2013 znašali 16.892 EUR.
Prihodki zunanjih odjemalcev kosil so znašali 3.430 EUR. Večinoma so to redni
naročniki kosil.
Prihodki od zaračunanih malic in kosil zaposlenim v zavodu so znašali 17.317 EUR
in se odtegujejo od plač.
Odhodke smo v skladu z pravilnikom o računovodstvu in mnenjem revizorske
službe obračunali po sodilu: odstotek razmerja med prihodki tržne dejavnosti v
celotnih prihodkih od poslovanja, ki znaša za leto 2013 1 %.
Obračun prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti:

Celotni prihodki
A. Prihodki iz poslovanje
Telovadnice in učilnice
Zunanji odjemalci kosil
Delavci šole-kosila, malice
Razni prihodki
Prihodki iz javnih sredstev
Prihodki ustanovitelja MOL
Prihodki iz naslova plačil učencev
Kosila KM, Zadobrava
Pedenjped - stroški kuharic
Donacije nam. pokrivanju stroškov

Javna služba

Tržna
dejavnost

3.065.216

39.442

3.052.955

39.442
16.892
3.430
17.317
1.803

2.346.678
248.231
297.362
145.379
7.905
7.400

B. Finančni prihodki
-Obresti

325
325

C. Drugi prihodki

11.936

-Nagrade mentorjem
-Donacija-gib. razvoja
-Drugi prihodki

760
10.993
183
0

D. Prevrednotovalni prihodki
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Odhodki

3.092.416

31.229

Stroški blaga, material in storitev
Živila
Čistila
Elektrika
Gorivo, plin
Mat. za vzdr.os. sred.
Odpis DI
Strok liter
Pisar. mater
Drugi str. mat
Skupaj material

275.437
22.559
32.576
127.817
14.571
8.228
5.123
9.786
8.089
504.186

2.782
227
329
1.291
147
83
52
98
81
5.090

Tel .in poštne storitve
Prijavnine tekmov.,članarine
Varstvo pri delu,varovanje
Vzdrževanje sredstev
Najemnine opreme
Prevoznih stroški
Plačilo bančnih str.
Izobraževanje
Intelektualne storitve
Komunalne storitve
Reprezentanca
Str.oprav. dejav.-otroci
Skupaj storitve

10.120
1.387
4.264
31.229
560
543
378
10.761
12.296
22.064
2.012
75.528
171.142

102
14
43
315
5
5
4
108
124
222
20
763
1.725

12.205

123

2.384.013

24.081

9.291
11.579

93
117

-27.200

8.213

Amortizacija
Stroški dela
Drugi stroški in odhodki
Finančni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki

Presežek iz tržne dejavnosti smo namenili nagradam učencev pri športnih in drugih
dosežkih, kot so knjige, pohvale, priznanja. Primanjkljaj iz javne službe je nastal
zaradi vkalkuliranih stroškov plač za odpravo nesorazmerij.
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8. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA
POSLOVNEGA IZIDA- PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI ZA LETO 2013
Presežek odhodkov nad prihodkom bomo pokrivali z presežkom prihodkov
preteklih let.

Ljubljana, 14.02.2014
Pripravila:
Odlazek Alenka
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