
 

Finančni načrt 2017 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DELA 

FINANČNI NAČRT 

KADROVSKI NAČRT 

2017 

 

Februar 2017 



 

Finančni načrt 2017 

 

 

 

 OSNOVNI PODATKI  

 

 

 Šolski center Ptuj 

 Volkmerjeva cesta 19 

 2250 Ptuj 

 

 Pravno organizacijska oblika 

Javni zavod 

 

  +386 2 7871 700 

   + 386 2 7871 711 

 www.scptuj.si 

 

 IDDV SI23369809 

 TRR 0110 0603 0704 209, Banka Slovenije 

 MŠ 5064678000 

 

 Odgovorna oseba 

  Mag. Darja Harb, v.d. direktorja 

 

 

 Dejavnosti: 

 P/85.310 - srednješolsko splošno izobraževanje, 

 P/85.320 - srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje, 

 P/85.421 - višješolsko izobraževanje in 

 R/91.011 - dejavnost knjižnic. 

 



 

Finančni načrt 2017 

1 

 

PROGRAM DELA 2017 
 

1. Vizija ŠC Ptuj 

 

Mednarodno prepoznana in priznana regijska izobraževalna institucija, ki: 

 pomaga udeležencu izobraževanja uresničiti njegov cilj, 

 zna pritegniti strokovno usposobljen učiteljski in predavateljski kader, 

 ponuja izobraževalne programe, prilagojene potrebam okolja, 

 učinkovito povezuje teoretična spoznanja z delovno prakso in izkušnjami, 

 razvija partnerski odnos s sfero dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med pomembnejše dosežke zavoda v bližnji preteklosti uvrščamo: 

 umestitev prepoznavnosti MIC-a v ožjem gospodarskem okolju, 

 razvoj kratkih programov usposabljanj za zaposlene in brezposelne v sodelovanju z 

gospodarstvom in Zavodom za zaposlovanje, 

 ohranjanje nivoja uspešnosti dijakov in diplomantov na zaključku izobraževanja, 

 izvedbo projektov Erasmus+ - mednarodne izmenjave mentorjev, dijakov, študentov, 

 krepitev sodelovanja z gospodarskimi subjekti širšega okolja,  

 usposabljanje strokovnih delavcev zavoda, 

 promocija poklicev in priložnosti izobraževanja v ŠC Ptuj, 

 sodelovanje v Evropskih projektih izmenjave izkušenj, dviga kompetentnosti zaposlenih in 

transferja inovacij,  

 dograjevanje sistema izobraževanja in usposabljanja odraslih, prilagajanje izobraževalnih 

programov potrebam odraslih, nadaljnji razvoj programov kratkih oblik usposabljanja, 

 spremljava kakovosti skladno z nacionalnimi kazalniki kakovosti, 

 širjenje mreže socialnih partnerjev za potrebe izvajanja praktičnega usposabljanja z delom, 

 uspešna izvedba usposabljanja brezposelnih oseb OS Ptuj, 

 nadaljevanje usposabljanj za pridobitev NPK v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje OS 

Ptuj, OS Maribor in OS Murska Sobota. 

 



 

Finančni načrt 2017 

2 

 

 

2. Organiziranost in razvojne usmeritve 

 

Poklicno in strokovno izobraževanje je v preteklih letih zaznamovano s korenito prenovo 

izobraževalnih programov, organizacijskimi spremembami in zmanjševanjem generacij, ki 

zaključujejo osnovno šolo. Ob notranjih spremembah v šolskem sistemu pa šole čutimo tudi 

posledice dogajanj in negotovosti na gospodarskem področju.  

 

Ob vseh omenjenih spremembah se zavedamo, da bodo v prihodnje naraščale potrebe po 

dodatnem strokovnem specialističnem izobraževanju, zahteve po zmanjšanju strukturnih 

neskladij na trgu delovne sile, pa tudi potrebe po prekvalifikacijah in dodatnih kvalifikacijah. 

Skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Obrtno in Gospodarsko zbornico smo uspeli 

spremeniti negativne trende v poklicnem izobraževanju, hkrati pa nadaljujemo z aktivnostmi 

oblikovanja izobraževalnega središča, ki bo omogočilo interdisciplinarno sodelovanje ter 

sinergijo znanj in spretnosti med učitelji in strokovnjaki iz gospodarstva, kar bo bodočim 

diplomantom nudilo pridobitev tistih znanj in spretnosti, ki jih potrebuje vse bolj zahteven trg 

delovne sile.  

 

Za uresničitev navedenih nalog v ŠC Ptuj prednostno izvajamo naslednje aktivnosti:  

 partnersko sodelovanje z lokalnim gospodarstvom, MO Ptuj in vsemi občinami v regiji za 

določitev in uresničitev strateških izobraževalnih smernic za naslednje desetletje, 

 krepitev izobraževanja odraslih in spodbujanje vseživljenjskega učenja, 

 dvig ravni  kompetitivnosti prebivalstva v okolju, v katerem deluje zavod, 

 širjenje programske ponudbe (na vseh stopnjah izobraževanja) z umestitvijo novih 

izobraževalnih programov ali vsebin v odprtem delu kurikula, 

 krepitev prepoznavnosti programske ponudbe terciarnega izobraževanja na področju 

ekonomije in politehnike, 

 usposabljanje učiteljev za uporabo novih metod dela z mladimi in odraslimi, 

 spremljanje in izvajanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti po modelu 

Evropskega okvirja za kakovost, 

 optimizacija notranje organizacije dela s ciljem zagotoviti več razvojnih priložnosti, 

 povezovanje s sorodnimi institucijami v R Sloveniji za skupne razvojne projekte, 

 sodelovanje z osnovnimi šolami na področju poklicnega usmerjanja, 

 uveljavljanje aktivnega mednarodnega sodelovanja in izmenjava zaposlenih in šolajočih. 

 

 

2.1.  Predstavitev zavoda 

 

Namen zavoda 

 

Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

po izobraževalnih in študijskih programih, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. 

Zavod opravlja dejavnost pretežno na sedežu zavoda in na lokacijah posameznih 

organizacijskih enot, lahko pa posamezne izobraževalne in študijske programe oziroma druge 

dejavnosti izvaja  na drugih lokacijah tudi v sodelovanju z drugimi šolami, delodajalci in 

drugimi poslovnimi partnerji v Republiki Sloveniji ali tujini.  
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Zavod opravlja naloge s področja praktičnega usposabljanja dijakov, študentov ter udeležencev 

v procesu vseživljenjskega učenja, izvaja pripravo kandidatov za mojstrske, delovodske 

oziroma poslovodske izpite, naloge priprave in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 

omogoča opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature, usposablja 

zaposlene za uvajanje tehnoloških sprememb v delovnih  procesih, razvijanje novih tehnologij, 

inovacij in raziskav ter opravlja druge storitve oziroma dejavnosti, skladno s sklepom Vlade R 

Slovenije. 

 

Javni zavod skladno s Sklepom o ustanovitvi vodi direktor zavoda skupaj s kolegijem 

ravnateljev šol. Kolegij ravnateljev sprejme strateške usmeritve delovanja zavoda in 

posamezne šole zavoda, ravnatelj šole pa je odgovoren za uresničevanje ciljev izobraževalnega 

procesa, vodenje pedagoškega kolektiva in upravljanje z zaupanimi sredstvi šole. 

 

Organi zavoda Organi srednjih šol 

 svet zavoda,  

 direktor zavoda in  

 kolegij. 

 

 ravnatelj, 

 pomočnik ravnatelja, 

 učiteljski zbor, 

 oddelčni učiteljski zbor, 

 programski  učiteljski zbor,  

 razrednik, 

 strokovni aktivi učiteljev oziroma 

vzgojiteljev,  

 komisija za kakovost,  

 pritožbena komisija   in 

 svet staršev. 

Organi Višje strokovne šole Organi MIC-a: 

 ravnatelj, 

 strateški svet, 

 predavateljski zbor, 

 strokovni aktivi, 

 študijska komisija in 

 komisija za spremljanje in 

zagotavljanje kakovosti. 

 poslovni odbor MIC-a, 

 vodja MIC-a in  

 strokovni aktivi. 

 

 

2.2.  Dejavnosti organizacijskih enot zavoda 

 

Ekonomska šola 

 

Ekonomska šola je več kot pol stoletja vpeta v razvoj gospodarstva v ožjem in širšem okolju. 

Zaposleni sodelujejo pri vseh pomembnejših strokovnih prireditvah v regiji, na številnih 

razstavah in strokovnih srečanjih, uspešni pa so tudi pri povezovanju z nekaterimi šolami izven 

meja: Avstrija, Finska, Irska Nemčija, Hrvaška.  S projekti se ustvarjalno povezujejo z mnogimi 

podjetji, ustanovami, zavodi in agencijami, univerzami v regiji, državi in EU.  
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Med temeljne dolgoročne cilje uvršča: 

 povečanje kakovosti programske ponudbe ekonomske šole na področju srednješolskega 

poklicnega in strokovnega izobraževanja, 

 zagotavljanje primerljivosti znanj in spretnosti z izobraževalnimi programi v EU (Finski in 

Irski model – praktično usposabljanje v šoli),  

 zagotavljanje vpisa v programih ekonomske stroke in v različne programe izobraževanja 

odraslih za pridobitev izobrazbe prekvalifikacije ali poklicne kvalifikacije, 

 strokovno dejavnost s poudarkom na ekonomskem svetovanju in boljših možnostih 

zaposlovanja in samozaposlovanja, 

 skrb za kakovost pouka in ostalega strokovnega dela (izobraževanje učiteljev, uvajanje 

didaktičnih novosti, spremljanje in evalvacija pedagoškega dela), 

 sodelovanje v mednarodnih projektih v okviru MIZŠ, CPI, Zavoda za šolstvo RS in v 

Evropskih socialnih skladih (ESS), 

 izvajanje kakovostnega vseživljenjskega učenja. 

 

Biotehniška šola 

 

Z razvojem dopolnilnih dejavnosti na Turnišču in Grajenščaku (šolsko posestvo) želimo postati 

osrednja regijska izobraževalna in razvojna ustanova, ki bo uresničevala izobraževalne in 

razvojne potrebe posameznikov ter različnih zavodov in gospodarskih družb na področju 

kmetijstva, hortikulture in okoljevarstva. V povezavi z Višjo strokovno šolo ter drugimi 

institucijami v regiji je na šolskem posestvu v Turnišču pri Ptuju ter na Grajenščaku oblikovano 

izobraževalno središče. S tem je vzpostavljena priložnost strokovnjakom iz različnih podjetij in 

ustanov spoznavati in preizkušati nove tehnologije, razvijati in uvajati nove dopolnilne 

dejavnosti, usposabljati in izobraževati kmetovalce ter pripraviti in uvajati nove razvojne 

programe na področju razvoja turistične ponudbe v Spodnjem Podravju. 

Dolgoročni razvoj šole je usmerjen v uresničevanje naslednjih ciljev: 

 ohraniti delež vpisa v vse programe izobraževanja mladine (uskladiti aktivnosti na področju 

poklicne orientacije dijakov); 

 povečati število socialnih partnerjev pri zagotavljanju praktičnega usposabljanja mladine in 

odraslih; 

 uvajati nove programe na biotehniških in drugih področjih (širjenje izobraževalnih možnosti 

za razvoj kmetijstva in drugih dejavnosti); 

 spodbujati in izvajati izobraževanje odraslih (prilagajanje kmetijskega izobraževanja novim 

pogojem gospodarjenja v kmetijstvu in spremembam na podeželju);   

 izvajanje drugega strokovnega dela za razvoj kmetijstva in podeželja;  

 zagotoviti visoko kakovost pedagoškega in strokovnega dela; 

 zagotoviti in dopolniti obstoječo opremo ter zagotoviti ustrezne materialne pogoje za 

pedagoško in strokovno delo. 

 

Elektro in računalniška šola 

 

Šola je tesno povezana in vpeta v stalen razvoj izobraževalnih programov na področju 

elektrotehnike, računalništva in mehatronike, aktivno sodeluje pri razvoju in posodabljanju 

obstoječih programov ter izvajanju prilagajanj programov potrebam okolja. Učitelji dijakom ne 

posredujejo le potrebnih znanj in izkušenj, temveč jih ustvarjalno povezujejo z gospodarstvom 

in obrtjo okolja, iz katerega izhajajo. Dolgoročno zastavljeni cilji so: 
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 ohranjanje obstoječe programske ponudbe srednješolskega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja; 

 širitev ponudbe z novimi srednješolskimi in strokovnimi programi – poklicni tečaj; 

 nenehno prilagajanje ponudbe potrebam trga dela; 

 izobraževanje odraslih po programih za pridobitev izobrazbe, prekvalifikacije in funkcionalno 

usposabljanje; 

 poglobitev sodelovanja na strokovnem področju z gospodarstvom in obrtjo v lokalnem in 

širšem okolju; 

 skrb za kakovost pouka in ostalega strokovnega dela; 

 nadaljevanje začetih projektov in intenzivno iskanje nove možnosti za mednarodno 

sodelovanje; 

 stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih. 

 

Strojna šola 

 

Strojna šola uvaja programe za proizvodne poklice v strojništvu, ki so iskani na trgu dela. Ob 

rednem programu izobraževanja mladine izvaja mojstrske izpite za strojne mehanike in kleparje 

– krovce v sodelovanju z OZS. Vključuje se v evropske projekte (Phare, Erasmus+), ki odpirajo 

nove strokovne izzive pri izobraževanju kadrov v Evropski uniji. Za podjetnike in obrtnike 

izvajajo funkcionalna izobraževanja s področja CNC in CAD/CAM-tehnologije, ki so nujno 

potrebna za moderno proizvodnjo. Ta široki razpon dejavnosti in sodelovanja z gospodarstvom 

neposredno vpliva na višjo kvaliteto znanja v širši regiji Podravja in Sloveniji. V sodelovanju z 

zavodom za zaposlovanje izvajamo prekvalifikacije v deficitarne poklice, kar vpliva na zniževanje 

strukturne brezposelnosti v regiji. Dolgoročni cilji Strojne šole temeljijo na široki programski 

ponudbi v sedanjosti in na novih programih, ki jih potrebujejo v prihodnosti industrija, malo 

gospodarstvo in obrt v Podravju in Sloveniji. Temeljni dolgoročni cilji so naslednji: 

 postati šola, ki bo odprta in fleksibilna in bo omogočala vseživljenjsko izobraževanje ne samo 

dijakov ampak vseh znanja željnih ljudi; 

 povezati se s sorodnimi šolami v Evropi preko mednarodnih izmenjav učiteljev in dijakov, s 

ciljem bogatenja z izkušnjami teh izobraževalnih institucij; 

 vzpostaviti socialno partnerstvo med šolo in gospodarstvom, da bi se tako lahko nenehno 

prilagajali potrebam teh institucij in potrebam delovne sile na trgu dela; 

 graditi sistem zagotavljanja kakovosti, ki pomaga izboljšati kakovost dela; 

 intenzivirati sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje predvsem pri skupnem prilagajanju 

izobraževalnih programov za odrasle na poklicnih področjih, ki so zaposljiva in tako 

prispevati k zmanjšanju brezposelnosti v regiji; 

 izboljšati kakovost pedagoškega dela, z uvajanjem izobraževalnih in vzgojnih strategij, ki 

povečujejo čut za dolžnosti in odgovornosti dijakov in s tem prispevati k izboljšanju učnega 

uspeha in zmanjšanju osipa. 

 

Višja strokovna šola 

 

Šola gradi cilj osrednje izobraževalne in razvojne ustanove na področju post srednjega 

izobraževanja v Podravju, ki bi povezovala različne institucije (gospodarstvo, šolstvo, sociala), 

katerih cilj je razvoj vseživljenjskega izobraževanja na področju ekonomije, tehnike, kmetijstva 

in podeželja. Dolgoročni cilji razvoja VSŠ temeljijo na široki programski ponudbi v sedanjosti in 
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na novih programih, ki jih potrebujejo v prihodnosti industrija, malo gospodarstvo in obrt v 

Podravju in Sloveniji.  

Trajni dolgoročni cilji so naslednji: 

 spodbujati vseživljenjsko učenje študentov in zaposlenih; 

 zagotavljati konkurenčnost diplomantov po znanju ter po osebnostnem razvoju; 

 aktivno sodelovati pri spremljavi in posodabljanju študijskih programov; 

 spremljati, razvijati in zagotavljati kakovost strokovnega dela; 

 sodelovati v mednarodnih projektih, ki jih razpisuje ministrstvo in Evropski skladi; 

 spodbujati samoevalvacijo zaposlenih. 

 

MIC-medpodjetniški izobraževalni center 

 

Razvojne usmeritve MIC-a so usklajene z dolgoročnimi cilji zavoda in kratkoročnimi cilji šol-

organizacijskih enot ter cilji gospodarstva regije. MIC ŠCP sinergijsko združuje biotehniško, 

ekonomsko, elektro-računalniško in strojno-tehnološko področje. MIC prevzema vlogo 

posrednika med industrijo in šolo predvsem v smislu posredovanja aktualnih znanj na 

strokovnih kot tudi na področju ključnih kompetenc podjetništva, socialnih kompetenc in veščin 

ter področju tehnike in okoljevarstva. Temeljna naloga MIC-a je vzpostaviti tesno sodelovanje 

med gospodarstvom in šolo, raziskati potrebe po izobraževanju v podjetjih in pripraviti 

izobraževalne programe ali druge oblike krajšega načina vseživljenjskega izobraževanja.  

Cilji, kijih uresničujemo skozi MIC: 

 

 spodbujanje vseživljenjskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 

 uvajanje novih tehnologij in spodbujanje tehnološkega razvoja, 

 usposabljanje brezposelnih, 

 usposabljanje zaposlenih za povečanje varnosti delovnega mesta, 

 usposabljanje osipnikov in socialno izločenih posameznikov, 

 izvajanje prekvalifikacij, dokvalifikacij in mojstrskih izpitov, 

 podkrepitev gospodarske rasti, 

 zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela, 

 izboljševanje možnosti za zaposlovanje nezaposlenih, 

 pospeševanje podjetništva. 

 

MIC postaja središče, kjer se srečujejo napredne in progresivne tehnologije, interdisciplinarno 

povezujejo šole zavoda pri skupnih projektih ter tesno sodelovanje me sfero izobraževanja in 

gospodarstva. Med prioritetne cilje MIC-a v poslovnem letu 2015 smo uvrstili:    

 nadaljnji razvoj poligona obnovljivih virov energije; 

 nadaljnji razvoj inkubatorja zaposlitvenih priložnosti za mladino; 

 razvoj kratkih programov usposabljanj na vseh strokovnih področjih; 

 usposabljanje za dopolnilne dejavnosti na kmetiji; 

 usposabljanje in potrjevanje NPK; 
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2.3.  Obseg izobraževanja 

 

Upad generacij v preteklosti, ki je uspešno 

zaključi osnovno šolo, se še kljub pozitivnemu 

trendu še vedno odraža na znižanju skupnega 

števila dijakov. Letno število osnovnošolcev v R 

Sloveniji je primerjalno z lanskoletnim v 

porastu, a žal je trend v SV Sloveniji majhen, 

hkrati pa se še nadalje spreminja interes 

mladih. Razpršenost interesa mladih se je 

ustalila, opažamo tudi dokaj stabilno število 

zainteresiranih novincev. S promocijsko 

dejavnostjo na osnovnih šolah, tržnicah poklicev, z odprtimi vrati šole itd. želimo v prihodnje 

zmanjšati upadanje števila novincev, v primerjavi z letom 2016, smo letos na informativnih 

dnevih opazili tudi rahlo povečanje na področju ekonomije.   

 

V šolskem letu 2016/2017 je na dan 15.9. vpisanih 1356 dijakov, kar predstavlja skorajda enako 

število kot v preteklem letu. Delež dijakov, ki želijo doseči V. stopnjo izobrazbe se umirja pri 

65% vseh vključenih v izobraževanje. V tekočem letu se je pokazal upad interesa na področju 

biotehnike, umiritev upada v programih ekonomije, v tehniki je opazna nihanje med 

izobraževalnimi programi. Na višji strokovni šoli ohranjamo programsko ponudbo. V študijskem 

letu smo razpisali 210 študijskih mest za redni študij v programih bionika, mehatronika, 

upravljanje podeželja in ekonomist, v programih namenjenih odraslim pa zaradi nizke socialne 

zmožnosti vpis močno upada. Skupno je na strokovni šoli vpisanih preko 300 rednih in 95 

izrednih  študentov.   

 

Nadaljujemo tudi s funkcionalnimi usposabljanji in pridobitvijo certifikata za področje varilske 

tehnike. Na sistemskem nivoju je pričakovati v prihodnjih letih povečanje sredstev za 

funkcionalna usposabljanja brezposelnih in zaposlenih, zato vlagamo veliko truda v formalno 

zadostitev pogojev za vpis v razvid izvajalcev funkcionalnih usposabljanj. 

 

 

2.4.  Organizacija dela, šolski koledar 

 

V šolskem letu 2016/17 poteka organizirana oblika pedagoškega procesa na lokacijah 

Volkmerjeva, Vičava, Turnišče in Grajenščak. Strokovno teoretična predavanja potekajo od 800 

do 1500, praktični pouk in laboratorijsko delo pa tudi od 710 do 1600 zaradi zasedenosti 

laboratorijev. Izobraževanje in usposabljanje odraslih izvajamo praviloma v popoldanskem času, 

funkcionalna usposabljanja brezposelnih oseb pa tudi v dopoldanskem času. Z izvajalci javnih 

prevozov smo dogovorili, da zagotavljajo dohode in odhode tako, da lahko dijaki in študentje 

pridejo iz vseh smeri k pouku in imajo zagotovljen prevoz iz šole ob koncu pouka.  

 

Kolegij ravnateljev je sprejel šolski koledar, kot ga je sprejela pristojna ministrica. V šolskem 

letu imamo dve ocenjevalni obdobji, predvideni so trije pouka prosti tedni za dijake, informativni 

dan, zimski, spomladanski in jesenski roki za izpite, sestavni del šolskega koledarja je 
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maturitetni koledar in koledar poklicne mature, ki ga je sprejel minister za šolstvo. Skladno s 

skupnim šolskim koledarjem je vsaka šola sprejela dodatno koledar aktivnosti za izvajanje 

interesnih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin.  

 

2.5.  Sodelovanje z okoljem 

 

Kot izobraževalna institucija vzpostavljamo dobre odnose in sodelovanje s podjetji in drugimi 

socialnimi partnerji v okolju, s ciljem skupnega izvajanja poklicnega in strokovnega 

izobraževanja, usposabljanja odraslih ter nudenje kvalitetnega usposabljanja mladine v 

realnem okolju. V okviru MIC-a in HNT-Hiše naprednih tehnologij, ki sta  rezultat partnerstva 

med našo institucijo in podjetji, smo uspeli vzpostaviti sodelovanje, ki postopno uresničuje 

zastavljene cilje sodelovanja.  

 

Z vse hitrejšim razvojem tehnologij se pojavljajo 

potrebe po visoko izobraženem kadru, ki bo 

sposoben upravljati s sodobnimi napravami in 

postroji. Na ŠC Ptuj se tega še kako dobro 

zavedamo, zato se čutimo odgovorni, da našim 

dijakom in študentom omogočimo kvaliteten 

izobraževalni proces, preko katerega pridobijo 

znanja in kompetence, ki jih od njih pričakujejo 

delodajalci. V naravoslovno usmerjenih poklicih je 

pridobivanje znanja odvisno predvsem od možnosti 

praktične uporabe usvojenih teoretičnih znanj, kar pa je v veliki meri odvisno od opremljenosti 

laboratorijev. Z lastnimi viri in s sredstvi, pridobljenimi preko mednarodnih projektov, ter 

donacijami podjetij, smo uspeli opremiti laboratorije za avto remontno dejavnost, poligon za 

obnovljive vire energije, laboratorij za varilska in inštalaterska dela ter dokončanje prve faze 

adaptacije objekta na lokaciji Turnišče za zelenjadarstvo in predelavo sadja ter zelenjave. 

 

 

V letu 2016/17 bomo PUD in PRI izvajali pri več kot 200 podjetji ter za njih preko javnega 

razpisa pridobili sredstva za sofinanciranje nagrad dijakom in mentorjem v podjetjih. Za ta 

podjetja bomo izvajali tudi pedagoško didaktična usposabljanja za mentorje ter jim pomagali 

pridobiti verifikacijo učnega mesta. 

 

V preteklem letu smo izvajali strokovna 

usposabljanja in izobraževanja za potrebe podjetij 

iz lokalnega okolja. Vsa izobraževanja na 

področju naravoslovja so potekala v delovnem 

okolju specializiranih učilnic ali konkretnem 

delovnem okolju, kjer smo teorijo direktno 

povezali s prakso, kar je bil tudi eden izmed 

osnovnih namenov usposabljanj.  V izvedena 

usposabljanja smo vključili številne udeležence iz 

različnih ciljnih skupin, zaposlene v lokalnih ter 

brezposelne osebe.  
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Osnove računalništva, Usposabljanja s področja senzorike in vision sistemi, Standardi, elementi 

in sistemi na področju varnosti strojev in naprav, Uporaba frekvenčnih pretvornikov v 

praksi….). Ugotovili smo, da se lahko model takšnega sodelovanja med šolo in gospodarstvom 

prenese tudi v proces dela z brezposelnimi osebami na Zavodu RS za zaposlovanje kot 

trajnejša oblika. V povezavi z izv ajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja in konkretnim 

delodajalcem smo pripravili programe usposabljanj za brezposelne osebe ter jim tako omogočili 

zaposlitev. 

 

Biotehniški šoli Ptuj izvaja različna strokovna 

usposabljanja, katerih cilj je izboljšati raven 

učinkovitosti in inovativnosti dela v kmetijstvu, 

gozdarstvu in živilstvu. Za usposabljanja smo 

uspeli pridobiti dodatna sredstva iz socialnih 

skladov, v sodelovanju z Podravsko kmetijsko 

zadrugo pa izvajamo pospeševanje 

učinkovitosti pridelave in promocije zdrave 

hrane, pridelane v okolju (čim krajša pod od 

pridelave do krožnika). 

 

 

2.6.  Zakonske podlage 
 

V poslovnem letu 2015 bo javni zavod Šolski center Ptuj posloval skladno z veljavno 
zakonodaja, ki ureja področje javnih zavodov v RS.  

 

Delovanje zavoda ureja 
Pri uveljavljanju zakonskih predpisov je upoštevano  

 Zakon o zavodih 

 Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in 

izobraževanja 
 Zakon o gimnaziji 

 Zakon o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju 

 Zakon o višjem 

strokovnem izobraževanju 

 Zakon o izobraževanju 

odraslih 
 Zakon o sistemu plač v 

javnem sektorju 

 Zakon o javnih financah 

 Zakon o računovodstvu 

 Zakon o izvrševanju 

proračuna 
 Zakon o računskem 

sodišču 

 Zakon o šolski prehrani 

 Zakon o avtorskih in 

sorodnih pravicah 
 Zakon o javnih naročilih 

 Kolektivna pogodba za javni sektor 

 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja 

 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 

razrede 

 Pravilniki, ki urejajo izvajanje srednje in višje šolskih 

programov 
o Pravilnik o ocenjevanju v srednjem šolstvu,  
o Pravilnik o šolskem redu 
o Pravilnik o priznavanju neformalno pridobljenih 

znanj 
o Pravilnik o evidencah 

 Pravilniki o normativih in standardih za izvajanje srednje 

in višje šolskih programov 

 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih 

uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 
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 Zakon o varovanju 

osebnih podatkov 
 Zakon u uravnoteženju 

javnih financ 

dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in 

obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ter 

kapitalskih družb 
 Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih 

uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

 Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in 

občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna 

 Metodološka navodila za predložitev letnih poročil 

pravnih oseb javnega prava 
 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Šolskega centra 

Ptuj 

 Pravilnik o računovodstvu Šolskega centra Ptuj 

 Pravilnik o šolski prehrani Šolskega centra Ptuj 

 Pravilnik o blagajniškem poslovanju Šolskega centra Ptuj 

 Hišni red v Šolskem centru Ptuj 

 

 

  Javni zavod Šolski center Ptuj ima v letu 2016 sklep o 

financiranju dejavnosti javne službe izobraževanja 

mladine na srednje in višje šolskem nivoju, sklenjene 

pogodbe za izvajanje programov prekvalifikacij in 

dokvalifikacij brezposelnih oseb, pogodbe za 

izobraževanje odraslih in izvajanje programov 

dodatnega usposabljanja zaposlenih, pogodbe za 

izvajanje projektov (ESS, ESRR, Comenius+), pogodbo 

z MO Ptuj o najemu športne dvorane, najemno 

pogodbo za oddajo prostorov Glasbeni šoli Ptuj za 

izvajanje njihove dejavnosti, pogodbo z MKO o 

sofinanciranju izvajanja praktičnega pouka v 

kmetijstvu, pogodbo z MKO za izvajanje pregledov 

naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in 

usposabljanje izvajalcev zdravstvenega varstva rastlin. 

Ob sklenjenih pogodbah je ŠC Ptuj po sklepih 

resornega ministrstva pridobil dodatna sredstva za 

pomoč otrokom s posebnimi potrebami, za prehrano 

dijakov in spodbujanje izobraževanja odraslih ter 

sredstva z usposabljanje brezposelnih oseb. 

 

V srednješolskem izobraževanju je v letu 2016 vpisanih povprečno 1356 dijakov, ob 321 in 

redno in 95 izredno vpisanih študentih v programih bionika, mehatronike, ekonomije in 

upravljanje podeželja in krajine. Opazen je rahel porast interesa med mladimi za poklice v 

programih ekonomije, strukturno pa se nadaljuje upad interesa in vpisa v nižje poklicno 

izobraževanje, rahlo pa je zaznan povečan interes za tehniške poklice.  
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3. Cilji zavoda 

 

3.1. Dolgoročni cilji 

 

V programskih dokumentih zavoda smo dolgoročne cilje podredili ciljem, ki so zapisani v 

Regionalnem razvojnem programu. Primarna usmerjenost našega okolja je področje turizma, 

gostinstva, kmetijstva, živilsko predelovalna industrija, storitvena dejavnost in bazična barvna 

metalurgija. Cilje RRP uresničujemo z uresničevanjem posameznega cilja dolgoročnih ciljev 

zavoda, ki jih dosegamo: 

 z zagotovitvijo kvalitetnega, slovensko in evropsko primerljivega izobraževalnega 

procesa za mladino in odrasle, 

 s ponudbo izobraževanja v drugih okoljih,  

 z ureditvijo šolskega posestva in delavnic za potrebe sonaravne pridelave hrane 

(zelenjadarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, dopolnilne dejavnosti na kmetijah), 

 s sistemom notranje samoevalvacije in celostnim sistemom ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti, 

 z oblikovanjem odprtega dela kurikula s socialnimi partnerji širšega okolja, 

 z razvojem višješolskih programov, prilagojenih potrebam širšega gospodarskega 

okolja, 

 z vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem z gospodarskimi subjekti okolja in 

oblikovanjem strokovnih sosvetov za izvajanje nalog odprtega kurikula, 

 z umeščanjem programov, ki bodo mladim v okolju omogočali pridobitev delovnega 

mesta,  

 s povečanjem odgovornosti, avtonomije in kakovosti vsakega posameznika na zavodu, 

 z ohranjanjem mednarodnega sodelovanja in izmenjave, 

 s povečanjem deleža izobraževanja odraslih, 

 z izkoriščanjem razvojne priložnosti socialnih in razvojnih skladov, 

 s konstruktivnim in aktivnim sodelovanjem v razvojnih nacionalnih projektih, 

 s stalno vključenostjo v izobraževalne trende EU. 

 

 

3.2.  Letni cilji zavoda 

 

Letni cilji zavoda so podrejeni ciljem šol organizacijskih enot: 

Cilj kazalnik 

stalna promocija poklicne ponudbe zavoda vsaj 3 prireditve v letu 

motiviranje mladine za perspektivne poklice ohraniti generacijski delež med potencialnimi 

osnovnošolci 

ohranjati in dopolnjevati sistem samoevalvacije izvedena samoevalvacija med 60 učitelji 

stalno strokovno spopolnjevanje zaposlenih usposobitev učiteljev za delo s zahtevnimi 

mladostniki, 1 usposabljanje 

usposobitev učiteljev za delo z otroci s 

posebnimi potrebami, 1 usposabljanje 
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Cilj kazalnik 

mednarodno sodelovanje in izmenjava mentorjev, 

dijakov in študentov 

vsaj 10 izmenjav zaposlenih, 1 teden 

vsaj 30 dijakov v trajanju vsaj 1 teden 

izvajanja prakse za vsaj 3 študente 

1 mednarodni posvet Bionika 

zmanjšanje stroškov obratovanja (energija) pridobitev nepovratnih sredstev EU za 

energetsko sanacijo objektov ŠCP 

povečanje deleža sredstev pridobljenih iz razvojnih 

skladov 

kandidatura na javnih razpisih za pridobitev 

nepovratnih sredstev, 3% obsega budgeta 

zavoda 

povečanje števila diplom študentov v času 2,5 let povečanje na 26% generacije 

povečati kazalnik gospodarnosti   doseči vrednost 1,01 

okrepiti sodelovanje pri pripravi in izvedbi 

praktičnega izobraževanja študentov v podjetjih 

obisk organizatorjev PRI v podjetjih, min 2x 

zagotoviti vpis podjetij v register delodajalcev za 

izvajanje PUD 

poziv delodajalcem in nudenje pomoči pri 

izvedbi PUD, min 2x 

zagotoviti delovna mesta za izvedbo PRI obisk organizatorjev PRI v podjetjih, podpis 

pisem o partnerskem sodelovanju, min 2x 

načrtno izvajati notranje evalvacije notranje evalvacije med 35 sodelavci 

razvijati učila za izvedbo laboratorijskih vaj priprava novih vaj in učil, min eno učilo 

promocija šole in izobraževalnih programov objave v medijih, vsaj 3x, obisk tržnic 

poklicnih priložnosti na OŠ, sejmov  

športna druženja študentov, zaposlenih in 

poslovnih partnerjev 

izvedena 1x letno 

izboljševati pogoje za študij srečanje predavateljev 2x letno, priprava vaj, 

gradiv, skupnih projektov, korelacij, 

sodelovanj 

 

 

3.3.  Stalna evalvacija izvedbenih kurikulov 

 

Z uvedbo izobraževalnih programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki 

temeljijo na izhodiščih za pripravo iz leta 2001 ter vsebujejo odprti del kurikula in modularno 

strukturo, smo v šolski prostor uvedli novitete, ki zahtevajo spremljavo učinkovitosti in 

doseganje kakovosti ciljev. V ta namen nenehno izvajamo spremljavo: 

 doseganja zastavljenih ciljev v IP, 

 uspešnosti poklicne mature in zaključnega izpita, 

 učinkov spodbujanja individualizacije  (izbirnosti) oz. diferenciacije izobraževanja 

glede na sposobnosti dijakov (sposobnejši, manj sposobni, neopredeljeni...), 

 učinkov spremembam pedagoškega načina dela učitelja, kjer je v ospredju slušatelj 

(poučevanje učitelja se spreminja v učenje slušateljev), učitelj svetuje, usmerja in 

načrtuje določene učne situacije (timsko delo učiteljev), 

 fleksibilnosti organizacije in sistema (kontinuiran vpliv na sistem), 

 vpliva lokalnih socialnih partnerjev (lokalna obarvanost), 
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 možnosti pridobivanja delnih, certificiranih znanj ali celotne izobrazbe po sistemu 

kreditnega študija, 

 

3.4.  Partnerstvo med izobraževanjem in delom 

 

Za izvajanje programov skladno z novimi izhodišči in uresničitev ciljev odprtega dela kurikula 

smo oblikovali strokovni sosvet, ki prevzema naloge in odgovornost oblikovanja in definiranja 

odprtega dela kurikula v programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega 

izobraževanja. Do sedaj nam je uspelo podpisati Pismo o partnerstvu z Obrtno zbornico 

Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in s številnimi gospodarskimi subjekti. S pismom so 

se zavezali, da bomo skupaj sodelovali pri: 

 

razvoju  izobraževalnih programov: 

 načrtovanje in priprava izobraževalnih programov za kvalitetno usposabljanje 

mentorjev, učiteljev in predavateljev; 

 načrtovanje in priprava novih izobraževalnih programov za izobraževanje mladine in 

odraslih; 

 sodelovanje pri razvojnih projektih v R Sloveniji in v Evropski uniji; 

 sodelovanje pri oblikovanju organizacijske mreže šol, ki aktivno vključujejo razvoj v 

izobraževanju in sodelujejo pri mednarodnih projektih; 

 razvijanje novih oblik izobraževanja skupaj s Centrom RS za poklicno izobraževanje 

in Ministrstvom RS za šolstvo in šport;  

 izboljšanje enakih možnosti obeh spolov in socialno ogroženih pri pridobivanju 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij; 

 razvoj večje fleksibilnosti izobraževalnih programov ter prilagodljivost potrebam trga 

dela, ki narekuje hitrejše odzivanje na spremembe v okolju; 

 spodbujanje usposabljanja za nova poklicna področja; 

 razvoj vseživljenjskega učenja; 

 izvedba drugih aktivnosti medsebojnih koristi. 

sodelovanju pri projektih: 

 Skupno sodelovanje pri projektih, ki jih sofinancira R Slovenija oziroma Evropska 

unija; 

 skupni razvoj načrtov za zagotavljanje sofinanciranja projektov, kar bo predmet 

posebnih pogodb, v skladu z lastnimi načrti razvoja in danimi zmožnostmi (regijski in 

EU programi); 

 povečanje zaposljivosti in mobilnosti znotraj skupnega evropskega trga; 

 razvoj novih, mednarodno primerljivih in tržno zanimivih poklicnih kvalifikacij; 

 izvedba drugih aktivnosti medsebojnih koristi. 

razvoju metod izobraževanja kadra: 

 usposabljanje mentorjev v delovnem procesu, učiteljev in predavateljev za razvojno 

delo in delo na področju projektov; 

 organiziranje skupnih seminarjev izpopolnjevanja zaposlenih v gospodarstvu in šoli; 

 izmenjava mentorjev iz gospodarstva in zaposlenih v ŠC Ptuj; 

 sodelovanje pri spreminjanju vloge učitelja oziroma mentorja na področju poklicnega 

in strokovnega izobraževanja; 

 usposabljanje kadrov, predvsem pri uporabi novih informacijskih tehnologij ter 

sodobnih metodah in tehnikah poučevanja; 
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 izmenjava znanj in izkušenj ter ustreznih študijskih gradiv; 

 izvedba drugih aktivnosti medsebojnih koristi. 

razvoju izobraževalnega središča: 

 sodelovanje med izobraževanjem in gospodarstvom, ki zagotavlja razvojno 

komponento na področju kadrov; 

 vzpostavitev ustreznih učnih oziroma študijskih mest za praktično izobraževanje; 

 vzpostavitev medpodjetniškega izobraževalnega centra; 

 oblikovanje predlogov za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij; 

 organiziranje tečajev in seminarjev; 

 prilagajanje hitrim potrebam po novih znanjih in veščinah; 

 izvedba drugih aktivnosti medsebojnih koristi. 

 

 

 

3.5.   Samoevalvacija kot model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

 

Kakovost v šoli je težko, velikokrat tudi nemogoče določiti oziroma opredeliti le z enim ali dvema 

kazalcema. Evropske smernice ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v storitvenih dejavnostih 

uvajajo pojem Evropskega okvirja kakovosti, ki temelji na samoevalvaciji. Cilj je, da šola sama 

(njeni zaposleni) privzamejo sistem samoevalvacije kot priložnost in pripomoček za uspešnejše 

delo. Sistem samoevalvacije smo v preteklosti predstavili zaposlenim, imamo imenovano 

komisijo za stalno spremljavo kakovosti na zavodu, ki promovira in izvaja aktivnosti na vseh 

šolah, hkrati pa letno pripravi programe evalvacije in ukrepe za izboljšanje kakovosti. 

Samoevalvacija je postala sestavina dela na zavodu.  

 

3.6.  Razvoj programov usposabljanj za potrebe gospodarstva 

 

S pomočjo nepovratnih sredstev ESRR in sredstev ministrstva ter z intenzivnim sodelovanjem 

zavodom za zaposlovanje in z gospodarskimi subjekti smo uspeli dograditi delavnice na lokaciji 

Volkmerjeva, adaptirati učni center Turnišče ter vzpostaviti temelje podjetniškega inkubatorja. S 

tem je postavljena materialna osnova za skupen razvoj in izvajanje programov usposabljanj 

zaposlenih in brezposelnih oseb ter medsebojna izmenjava strokovnjakov.  

Ob tovrstnih usposabljanjih razvijamo interdisciplinarne module za: 

 pridobivanje mehkih veščin, potrebnih za uspešno delo; 

 sonaravno pridobivanje hrane; 

 osveščanje javnosti za izkoriščanje alternativnih virov energije; 

 pridobivanje znaj in veščin za opravljanje del s pomočjo zahtevnih tehnologij (CNC, 

robotizacija ipd). 

 

3.7.  Prepoznavnost  ŠC Ptuj v okolju  

 

Upad števila osnovnošolcev močno vpliva na obseg redne dejavnosti izobraževanja mladine, 

zato stalno izvajano aktivnosti promoviranja in prepoznavnosti ŠC Ptuj v ožjem in širšem okolju. 

Cilj aktivnosti je prebivalce informirati o možnostih usposabljanja in pridobivanja znanj v našem 

zavodu, o kakovosti našega dela in o možnostih koriščenja storitev, ki jih nudimo. Promocijo in 
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prepoznavnost bomo povečali s stalno prisotnostjo v medijih javnega obveščanja, s prisotnostjo 

na delavnicah v osnovnih šolah, z izvajanjem aktivnosti odprtih vrat in promocijo deficitarnih 

poklicev skupaj z gospodarstvom. 

 

3.8.  Vzpostavitev sistema učinkovitega spremljanja pedagoškega procesa 

 

Za vzpostavitev sistema spremljanja pedagoškega procesa imamo vzpostavljen elektronski 

komunikacijski sistem, ki omogoča vsakemu strokovnemu delavcu dostop do vseh informacij, 

povezanih s pedagoškim procesom. Uporabljamo sistem eAsistent za vodenje pedagoške 

dokumentacije ter vzpostavljen sistem centralnega portala, centralni portal dijakom za 

evidentiranje, prevzemanje in naročanje dijaške malice, elektronsko poslovanje.  

 

4. Načrtovanje virov (resursov) 

 

4.1.  Kadrovska slika zavoda 

 

Struktura zasedenosti delovnih mest 

        

delovno mesto število delež 

direktor in ravnatelji             6 3,33 % 

pedagoški delavci                  129 72,06 % 

računovodsko administrativni delavci 8,5 4,72 % 

tehnični delavci                      18 10,00 % 

Laboranti, vzdrževalec učne 

tehnologije                                 

5 2,77 % 

knjižničarji                              3 1,67 % 

svetovalni delavci                  3,5 1,94 % 

receptor                                  1 0,55 % 

spremljevalci dijakov            2 1,11 % 

delavci v kmetijstvu              2 1,11 % 

projektni sodelavci                2 1,11 % 

SKUPAJ 180 100 % 

 

Struktura zaposlenih po nazivih 

 

Naziv število Delež 

brez naziva       51 28,33 % 

mentor             20 11,11 % 

svetovalec        62 34,44 % 

svetnik              47 26,11 % 

SKUPAJ 180 100 % 
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Starostna struktura zaposlenih 

 

Starost število delež 

20 do 30 let 0 0,00 % 

31 do 40 let 14 7,73 % 

41 do 50 let 65 36,46 % 

51 do 60 let 89 49,17 % 

nad 60 let 12 6,63 % 

SKUPAJ 180 100 % 

 

Izobrazbena struktura zaposlenih 

 

Stopnja Število Delež 

doktorat IX 3 1,66 % 

Magisterij VIII 14 7,73 % 

visoka VII/1, VII/2 108 60,22 % 

višja VI 23 12,71 % 

srednja V 17 9,39 % 

poklicna IV 7 3,87 % 

poklicna III 2 1,10 % 

osnovna šola II 6 3,31 % 

SKUPAJ 180 100 % 

 

Kadrovska slika je uravnotežena glede na dejanski obseg dela, glede na preteklo leto smo 

število zaposlenih zmanjšali (upokojitve), pričakujemo pa v letu 2017 rahel porast potrebe po 

zaposlenih, predvsem zaradi pričakovanih razpisov ESS in ESR projektov ter ugodnejšega 

gibanja na tržni dejavnosti in dejavnosti izobraževanja odraslih. 

Ob usposabljanju strokovnih delavcev za izvajanje pedagoškega procesa pa pozornost 

namenjamo tudi izobraževanju zaposlenih na področju varstva pri delu, požarne varnosti, 

učinkovitosti rabe virov, kakovosti in osebnega razvoja. Izobraževanja izvajamo z lastnim 

kadrom in zunanjimi strokovnjaki. Ker ne želimo, da bi zaradi strokovnega spopolnjevanja 

odpadal pouk, organiziramo izobraževanja in usposabljanja v času pouka prostih dni.  
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Finančni načrt za poslovno leto 2017 

 

Finančni načrt za poslovno leto 2017 temelji na prejetih obvestilih s strani financerjev o 

zagotavljanju finančnih sredstev za leto 2017, že sprejetih finančnih načrtih projektov ter na osnovi 

priložnosti na trgu dela. Pri načrtovanju finančnega načrta smo upoštevali smernice MIZŠ in Vlade 

RS o zniževanju obratovalnih stroškov in omejevanje na področju plačne politike zaposlenih v 

javnem sektorju (ni upoštevana morebitna sprememba standardov in normativov). Finančni načrt 

je pripravljen na osnovi: 

 

 večjega števila dijakov v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 

 zmanjšanjem številu rednih študentov in zmanjšanem številu izrednih študentov 

 ocenjenem obsegu usposabljanj brezposelnih in zaposlenih oseb 

 posredovanem podatku s strani MIZŠ o zagotavljanju proračunskih sredstev za programe 

srednjega  in višjega šolstva javnega zavoda z dne 17.01.2017 za obdobje od 1.12.2016 do 

30.11.2017 

 podpisane pogodbe o zagotavljanju sredstev iz naslova izobraževanja odraslih 

 podpisane pogodbe za izvajanje projektov Erasmus 

 (ne)podpisane pogodbe z MO Ptuj 

 podpisane pogodbe o dobavi plina 

 predviden obseg tržne dejavnosti 

 podpisane pogodbe o zagotavljanju električne in toplotne energije 

 sklepih o zagotavljanju sredstev za delo z otroki z usmeritvami 

 sklepih o zagotavljanju sredstev za tople obroke dijakov 

 pogodbah o oddajanju prostora v najem 

 

Dodatna sredstva so zagotovljena z  aktivnostmi na področju projektnega dela. Najpomembnejši 

projekti, ki jih izvajamo v letu 2017 so: 

 Erasmus+ 

o Projekti mobilnosti (dijaki ) 

 

Pomembnejše usmeritve v letu 2017, katerim sledimo s finančnim načrtom so: 

 izvajanje javne službe na področju izobraževanja mladine in odraslih, srednješolski in 

višješolski programi 

 izvajanje projektnega dela v R Sloveniji in v mednarodnih mrežah. 

 

 

Specifikacija prihodkov in odhodkov finančnega načrta 2017 
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5. PRIHODKI ZAVODA  

 

Celotni prihodki zavoda za poslovno leto 2017 so planirani v višini: 6.330.893 EUR. 

Njihova delitev po področjih poslovanja je prikazana v nadaljevanju. 

 

Prihodki srednje šolstvo v skupni višini 5.326.372 EUR 

 

 4.396.860 EUR sredstva na podlagi sklepa o financiranju s strani ustanovitelja. 

 625.243 EUR   javna služba MIZŠ-drugi viri:  

 286.900 EUR prehrana dijakov+prevozi dijakov 

 197.715 EUR vodstveni delavci 

 70.816 EUR Dijaki s posebnimi potrebami (DSP) z vključeno koordinacijo  

 6.884 EUR organizator šolske prehrane 

 27.560 EUR spremljevalci dijakov s posebnimi potrebami 

 1.999 EUR organizator izobraževanja odraslih 

 33.369 EUR odpravnina poslovni razlog 

 

 22.836 EUR občinski proračuni . Od tega: 

 22.836 EUR – pogodba o sofinanciranju dejavnosti v športni dvorani zavoda  

 

 Drugi prihodki (drugi javni viri) = 268.743 EUR :  

 30.620 EUR Ministrstvo za kmetijstvo  

 83.100 EUR dopolnjevanja na drugih šolah (upoštevano 8 mesecev) 

 35.048 EUR šolnine srednje šolstvo  

 14.280 EUR učbeniški sklad 

 21.932 EUR projekt Erasmus +  

 620 EUR mojstrski izpiti   

 2.120 EUR šolski sklad 

 1.500 EUR donacije  

 1.893 EUR  trošarine  

 3.230 EUR učbeniški sklad (za stroške dela 1.882 EUR in za materialne 

stroške 1.348 EUR) 

 17.400 EUR usposabljanje mentorjev PAUM 

 57.000 EUR projekt Interreg 

 

 Prevrednotovalni poslovni prihodki: 12.690 EUR . 

 

Prihodki višje šolstvo 

 

Vsi planirani prihodki na področju višjega šolstva za poslovno leto 2017 znašajo 701.808 EUR. 

Njihova delitev je sledeča: 

 Prejet sklep o financiranju s strani ustanovitelja v znesku 560.444 EUR. 

 Drugi viri MIZŠ   38.307 EUR – plača ravnatelj Višje strokovne šole Ptuj 

 Drugi prihodki: 103.057 EUR  (šolnine plačljive s strani občanov, vpisnine VŠŠ na 

področju rednega ter izrednega študija) 
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Prihodki pridobitna dejavnost 

 

 Pridobitna dejavnost- prihodki iz poslovanja: 302.713 EUR. Sestava planiranih 

prihodkov je sledeča:  

 50.180 EUR kmetijstvo (od tega 26.500 eur prodaja v Šolski štacuni) 

 35.615 EUR škropilna tehnika  

 14.800 EUR traktorski tečaj  

      230 EUR lastna raba  

 94.278 EUR drugi prihodki od prodaje (dijaška prehrana)  

 37.790 EUR tržna dejavnost Skupne službe 

 37.420 EUR najemnine Skupne službe  

   6.000 EUR delavnice  

   3.000 EUR avtomehanične delavnice  

 23.400 EUR usposabljanje brezposelnih 

 

 

6. ODHODKI ZAVODA 

 

Celotni planirani odhodki zavoda za poslovno leto 2017 znašajo: 6.632.953 EUR . Njihova delitev 

po področjih poslovanja je prikazana v nadaljevanju. 

Odhodki srednje šolstvo sklep o financiranju 

 

Celotni odhodki zavoda na področju srednjega šolstva na podlagi sklepa o financiranju za poslovno 

leto 2017 znašajo 4.725.549 EUR . Planirani so sledeči stroški po posameznih postavkah: 

 Stroški materiala v višini 356.264 EUR  

 Pisarniški material in revije:     10.690 EUR 

 Material za tekoče vzdrževanje (čistila):     9.680 EUR  

 Material za neposredno izvedbo pouka:   46.912 EUR 

 Odpisi drobnega inventarja:                        11.816 EUR 

 Energija:      274.816 EUR  

 Drugi materialni stroški:       2.350 EUR  

 

 Stroški storitev v višini 181.253 EUR  

 Vzdrževanje objektov in najemnine: 69.511 EUR . Delitev stroškov vzdrževanja in 

najemnin je sledeča:  

 18.686 EUR  redno vzdrževanje 

 13.200 EUR  pogodba e- asistent 

 2.500 EUR  za popravila v delavnicah 

 2.300 EUR  popravila Biotehniška 

 1.000 EUR  popravila Elektro šola 

 1.000 EUR     popravila Ekonomska šola 

 4.450 EUR  zavarovanja službenih vozil 

 26.375 EUR  najemnine  
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 Plačilni promet in bančne storitve: 969 EUR 

 Stroški sejmov, reklame: 5.500 EUR 

 Telekomunikacijske storitve:  9.477 EUR 

 Komunalne storitve: 20.176 EUR (odvoz smeti+ voda) 

 Druge storitve: 75.620 EUR . Delitev drugih storitev je sledeča: 

 6.740 EUR stroški varovanja 

 3.916 EUR pogodba Civis varstvo pri delu 

 13.283 EUR stroški službenih potovanj 

 14.250 EUR izobraževanja delavcev 

 3.592 EUR članarine 

   390 EUR drugi operativni odhodki 

  550 EUR zdravniški pregledi delavcev 

 22.356 EUR druge neproizvodne storitve 

 10.543 EUR vzdrževanje vozil in pristojbine. 

 

 Stroški dela v višini 4.188.032 EUR  

Celotni planirani stroški dela na področju srednjega šolstva, kateri imajo vir pokritja v sklepu o 

financiranju dejavnosti zavoda znašajo za poslovno leto 2017 = 4.188.032 EUR. Od tega so 

planirani stroški dela po posameznih plačnih skupinah in sicer: 

 Stroški dela strokovni delavci (plačna skupina D)  3.713.333 EUR  

 Stroški dela tehnično administrativni in računovodski delavci (plačna skupina 

J) 474.699 EUR . 

Podrobnejša členitev stroškov dela je razvidna iz finančnega načrta. 

 

Odhodki srednje šolstvo drugi viri 

 

Celotni odhodki, planirani na področju srednjega šolstva, kateri so financirani iz drugih virov  v 

skupnem znesku 910.382 EUR  so namenjeni pokrivanju sledečih stroškov: 

 Stroški materiala v višini 65.240 EUR : 

 Pisarniški material in strokovna literatura=4.568 EUR (vir šolski sklad 2.120 eur; vir 

učbeniški sklad 1.348 eur; vir šolnine 1.100 eur) 

 Za vzdrževanje: 480 EUR (vir šolnine) 

 Odpisi drobnega inventarja: 14.280 EUR (vir učbeniški sklad) 

 Energija: 3.792 EUR.  (vir šolnine 1.899 eur; vir trošarine 1.893 eur).  

 Drugi materialni stroški: 42.120 EUR (vir sredstva MKGP 30.620 eur; vir donacije 

1.500 eur; vir projekt Interreg 10.000 eur). 

 Stroški storitev v višini 310.399 EUR : 

 Stroški intelektualnih storitev: 620 EUR (vir mojstrski izpiti) 

 Stroški reklame: 500 EUR 

 Telekomunikacijske storitve: 256 EUR (vir šolnine) 

 Komunalne storitve: 191 EUR  

 Druge storitve: 308.832 EUR . Specifikacija drugih storitev je sledeča: 

 286.900 EUR prehrana dijakov 

 21.932 EUR (stroški izmenjave dijakov (vir projekta LDV) 

 Stroški dela  srednje šolstvo drugi viri 498.776 EUR .  Od tega so planirani stroški 

dela po posameznih plačnih skupinah in sicer: 
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 Plače plačna skupina D: 250.416 EUR . Viri financiranja so sledeči: 

 83.100 EUR vir dopolnjevanja na drugi zavodih 

 70.816 EUR vir DSP 

 1.882 EUR vir sredstva učbeniškega sklada – plačila skrbnikom 

 24.850 EUR šolnine srednje šolstvo 

 33.369 EUR vir odpravnine poslovni razlog 

 1.999 EUR sredstva organizacije izobraževanja odraslih 

 17.400 EUR projekt PAUM 

 17.000 EUR projekt Interreg 

 

Členitev stroškov dela plačne skupine D je razvidna iz finančnega načrta. 

 Plače plačna skupina J= 50.645 EUR . Specifikacija virov financiranja je 

sledeča: 

 27.560 EUR  sredstva za spremljevalce dijakov 

 16.201 EUR  sofinanciranje ŠD Center po pogodbi z Mestno Občino Ptuj. 

  6.884 EUR  sredstva organizacije šolske prehrane. 

Členitev stroškov dela plačne skupine J je razvidna iz finančnega načrta. 

 Plače plačna skupina B = 197.715 EUR . Specifikacija virov je sledeča: 

 197.715 EUR sredstva MIZŠ. 

Členitev stroškov dela plačne skupine B je razvidna iz finančnega načrta. 

V finančnem načrtu so planirani tudi stroški amortizacije v višini 35.257 EUR; kateri imajo vir 

pokritja v šolninah (znesek 5.257 eur) ter sredstva za nove nabave osnovnih sredstev v višini 

30.000 EUR, ki imajo vir pokritja v namenskih sredstvih projekt Interreg. Planiran davek od 

dobička znaša 710 eur. 

 

Odhodki višjega šolstva 

 

Na področju višješolskega izobraževanja znašajo celotni planirani odhodki za poslovno leto 2017 

=707.190 EUR; od tega so planirani odhodki na podlagi sklepa o financiranju v skupni višini 

570.215 EUR ter odhodki, financirani iz drugih virov v skupni višini 136.975 EUR . Odhodki 

terciarno izobraževanje na podlagi sklepa o financiranju v višini 570.215 EUR : 

 Stroški materiala v višini 40.240 EUR : 

 Pisarniški material +literatura= 1.620 EUR  

 Čistilni material= 2.820 EUR  

 Material za neposredno izvedbo pouka: 2.300 EUR  

 Stroški energije: 33.500 EUR  

 Stroški storitev v višini 33.964 EUR. Njihova delitev je sledeča: 

 Vzdrževanje objektov in najemnine: 1.520 EUR  

 Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev: 125 EUR 

 Stroški intelektualnih in osebnih storitev: 20.389 EUR 

 Sejmi, reklame, reprezentanca: 500 EUR  

 Telekomunikacijske storitve: 590 EUR 

 komunalne storitve: 2.320 EUR  

 Druge storitve: 8.520 EUR . 

 Stroški dela v višini 496.011 EUR . Od tega so planirani stroški dela, kateri imajo vir 

pokritja v sklepu o financiranju višjega šolstva za  
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 plačno skupino D v višini 432.130 EUR  

 plačno skupino J v višini 63.881 EUR . 

Podrobnejša členitev stroškov dela po posameznih plačnih skupinah je razvidna iz priloženega 

finančnega načrta. 

 

 

Skupni planirani odhodki na področju terciarnega izobraževanja, financirani iz drugih virov znašajo 

136.975 EUR , od tega: 

 Stroški materiala 14.952 EUR 

 Pisarniški material+ literatura  820 EUR (vir šolnine) 

 Čistilni material 1.293 EUR (vir šolnine) 

 Material za pouk: 2.320 EUR (vir šolnine) 

 Drobni inventar: 4.200 EUR (vir šolnine) 

 Energija: 5.219 EUR (vir šolnine) 

 Drugi materialni stroški: 1.100 EUR (vir šolnine) 

 Stroški storitev 10.313 EUR  

 Vzdrževanje objekta in najemnine:  2.600 EUR  (vir šolnine) 

 Stroški intelektualnih storitev   4.315 EUR ( vir šolnine) 

 Stroški reklame, reprezentance: 350 EUR (vir šolnine) 

 Telekomunikacijske storitve  703 EUR ( vir šolnine) 

 Komunalne storitve  525 EUR (vir šolnine) 

 Druge storitve: 1.820 EUR (vir šolnine) 

 Stroški dela  terciarno izobraževanje drugi viri 86.681 eur.  Od tega so planirani 

stroški dela za plače zaposlenih delavcev v : 

 plačna skupina D  23.287 EUR  ( vir šolnine). 

 Plačna skupina J 24.858 EUR (Vir šolnine) 

 plačna skupina B  38.536 EUR (plača ravnatelj VŠŠ ). 

Na področju višješolskega izobraževanja so planirani stroški amortizacije v višini 15.459 

EUR , kateri imajo vir pokritja v šolninah. Planiran davek od dobička znaša 6.320 EUR. 

Prav tako so planirani prevrednotevalni poslovni odhodki v višini 3.250 EUR. 

 

Pridobitna dejavnost 

 

Na področju pridobitne dejavnosti so planirani odhodki v skupni višini 289.832 EUR  . Njihova 

specifikacija je sledeča: 

 Stroški materiala  50.972 EUR : 

 Pisarniški material+ revije = 373 EUR. Vir: vsi tržni prihodki 

 Čistilni material = 2.919 EUR. Vir: vsi tržni prihodki  

 Nabave drobnega inventarja: 1.680 EUR  

 Energija: 26.200 EUR . Vir: vsi tržni prihodki  

 Drugi materialni stroški: 19.800 EUR . Vir: vsi tržni prihodki. 

 Stroški storitev  117.420 EUR:  

 Vzdrževanje objektov in najemnine: 14.300 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki.)  

 Sejmi, reklama, reprezentanca: 1.520 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki) 

 Telekomunikacijske storitve: 2.100 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki)  

 Komunalne storitve: 1.185 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki)  
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 Druge storitve: 98.315 EUR. (Vir: 94.278 EUR vir dijaška prehrana; 4.037 EUR vsi 

tržni prihodki). 

 Stroški dela pridobitna dejavnost  92.114 EUR .   Od tega so planirani stroški dela:  

 plačna skupina D v skupni višini 43.474 EUR . Viri sredstev za plačo so: 

 izvajanje traktorskih tečajev v znesku 11.164 eur 

 izvajanje škropilne tehnike v znesku 9.619 eur 

 FFS tečaji v znesku 1.925 eur 

 Najemnine v znesku 2.786 eur 

 Izvajanje seminarjev (korekcije) v znesku 17.980 eur. 

 Stroški dela plačna skupina J v višini 48.640 EUR : 

 34.269 EUR (vir poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo) 

 14.371 EUR (vir najemnine) 

Na področju pridobitne dejavnosti so planirani stroški amortizacije v skupni višini 25.596 

EUR , kateri imajo vir pokritja v vseh pridobitnih prihodkih. Planiran davek od dobička znaša 

3.730 EUR. 

 

7. POSLOVNI IZID 

Za poslovno leto 2017 je planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini -302.060 EUR. 

Ptuj, 02.02.2017 

 

Pripravila 

Irena Šalamun Mikolič, mag., 

računovodkinja 

  

Za kolegij ravnateljev 

Mag. Darja Harb, univ. dipl. ekon. 

 

 

 

 

 

Priloga: 

 Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2017 

 Načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2017 

 Načrt nakupa opreme in investicije v letu 2017 

 Kadrovski načrt za leto 2017 
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Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2017 

Izobraževalni 

programi 

financirani po 

metodologiji na 

dijaka

Vzgojni program 

v DD financiran 

po  metodologiji 

na dijaka

Drugi nameni / 

dejavnost SŠ in 

DD (ki niso v 

metodologiji 

financiranja)

Skupaj

Programi VSŠ, 

financirani po 

metodologiji na 

študenta

Drugi 

nameni / 

dejavnost  

VSŠ  (ki niso 

v 

metodologiji 

financiranja)

Skupaj

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8 9 10=8+9 11=3+7+10 12 13=11+12 14=13/2* 100

I. CELOTNI PRIHODKI 6.738.951 0 4.396.860 0 929.512 5.326.372 560.444 141.364 701.808 6.028.180 302.713 6.330.893 94

A. Prihodki od poslovanja 6.723.511 0 4.396.860 0 916.822 5.313.682 560.444 141.364 701.808 6.015.490 302.713 6.318.203 94

1. Prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev
6.723.511 0 4.396.860 0 916.822 5.313.682 560.444 141.364 701.808 6.015.490 302.713 6.318.203 94

1.1. Javna služba MIZŠ - financiranje po 

metodologiji
5.235.804 4.396.860 4.396.860 560.444 560.444 4.957.304 4.957.304 95

1.2. Javna služba  MIZŠ - drugo 691.877 625.243 625.243 38.307 38.307 663.550 663.550 96

1.3. Javna služba - občinski proračuni 27.585 22.836 22.836 0 22.836 22.836 83

1.4. Drugi prihodki 768.245 268.743 268.743 103.057 103.057 371.800 302.713 674.513 88

2. Prihodki od prodaje blaga in materiala 0 0 0 0 #DEL/0!

B. Finančni prihodki 49 0 0 0 0 0

C Izredni prihodki 25 0 0 0 0 0

Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki 15.366 12.690 12.690 0 12.690 12.690 83

II.CELOTNI ODHODKI 6.733.979 0 4.725.549 0 910.382 5.635.931 570.215 136.975 707.190 6.343.121 289.832 6.632.953 98

1. Stroški materiala 447.160 0 356.264 0 65.240 421.504 40.240 14.952 55.192 476.696 50.972 527.668 118

- stroški pisarniškega materiala in strokovne 

literature
18.359 10.690 4.568 15.258 1.620 820 2.440 17.698 373 18.071 98

- material za tekoče vzdrževanje osnovnih 

sredstev
15.845 9.680 480 10.160 2.820 1.293 4.113 14.273 2.919 17.192 109

- material za neposredno izvedbo pouka 23.400 46.912 0 46.912 2.300 2.320 4.620 51.532 51.532 220

- odpisi drobnega inventarja 29.187 11.816 14.280 26.096 0 4.200 4.200 30.296 1.680 31.976 110

- energija 332.756 274.816 3.792 278.608 33.500 5.219 38.719 317.327 26.200 343.527 103

- drugi materialni stroški 27.613 2.350 42.120 44.470 0 1.100 1.100 45.570 19.800 65.370 237

2. Stroški storitev 809.158 0 181.253 0 310.399 491.652 33.964 10.313 44.277 535.929 117.420 653.349 81

- storitve, povezane z vzdrževanjem objektov 

in najemnine
142.282 69.511 0 69.511 1.520 2.600 4.120 73.631 14.300 87.931 62

- stroški plačilnega prometa in bančnih 

storitev
920 969 0 969 125 0 125 1.094 0 1.094 119

- stroški intelektualnih in osebnih storitev 49.831 0 620 620 20.389 4.315 24.704 25.324 0 25.324 51

- stroški sejmov, reklame in reprezentance 10.108 5.500 500 6.000 500 350 850 6.850 1.520 8.370 83

- telekomunikacijske storitve 14.068 9.477 256 9.733 590 703 1.293 11.026 2.100 13.126 93

- komunalne storitve 27.636 20.176 191 20.367 2.320 525 2.845 23.212 1.185 24.397 88

- druge storitve 564.313 75.620 308.832 384.452 8.520 1.820 10.340 394.792 98.315 493.107 87

Prihodki/odhodki
Realizacija 

2016

Osnovno 

šolsko 

izobraţevanje

Sekundarno izobraţevanje Terciarno izobraţevanje

Javna sluţba 

zavoda  v letu 

2017

Pridobitna 

dejavnost 

zavoda 2017

JAVNI 

ZAVOD - 

SKUPAJ - 

2017

Indeks 

2017/2016
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3. Stroški dela 5.368.905 0 4.188.032 0 498.776 4.686.808 496.011 86.681 582.692 5.269.500 92.114 5.361.614 100

3. 1. Stroški dela - strokovni delavci 

(plačna skupina D)
4.441.807 0 3.713.333 0 250.416 3.963.749 432.130 23.287 455.417 4.419.166 43.474 4.462.640 100

Plače in nadomestila plač 3.555.372 2.961.998 179.806 3.141.804 348.142 18.974 367.116 3.508.920 35.858 3.544.778 100

Prispevki za socialno varnost delodajalca 570.225 473.882 28.949 502.831 56.051 3.055 59.106 561.937 5.773 567.710 100

Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) 8.377 24.914 509 25.423 2.217 126 2.343 27.766 138 27.904 333

Odpravnine iz poslovnih razlogov 35.704 0 33.369 33.369 0 0 0 33.369 0 33.369 93

Regres za letni dopust 84.015 88.233 1.851 90.084 7.019 230 7.249 97.333 455 97.788 116

Drugi stroški dela (povračila in drugi 

prejemki zaposlencev)
188.114 164.306 5.932 170.238 18.701 902 19.603 189.841 1.250 191.091 102

3. 2. Stroški dela - tehnično-

administrativni in računovodski delavci 
679.900 0 474.699 0 50.645 525.344 63.881 24.858 88.739 614.083 48.640 662.723 97

Plače in nadomestila plač 503.879 350.361 35.637 385.998 48.398 18.930 67.328 453.326 35.271 488.597 97

Prispevki za socialno varnost delodajalca 81.125 56.408 5.737 62.145 7.792 3.048 10.840 72.985 5.679 78.664 97

Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) 2.235 2.607 504 3.111 305 125 430 3.541 420 3.961 177

Odpravnine iz poslovnih razlogov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

Regres za letni dopust 32.135 24.128 3.084 27.212 2.973 1.281 4.254 31.466 2.686 34.152 106

Drugi stroški dela (povračila in drugi 

prejemki zaposlencev)
60.526 41.195 5.683 46.878 4.413 1.474 5.887 52.765 4.584 57.349 95

3. 3. Stroški dela - vodstvena delovna 

mesta (plačna skupina B)
247.198 0 0 0 197.715 197.715 0 38.536 38.536 236.251 0 236.251 96

Plače in nadomestila plač 205.635 163.988 163.988 31.720 31.720 195.708 195.708 95

Prispevki za socialno varnost delodajalca 33.108 26.404 26.404 5.107 5.107 31.511 31.511 95

Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) 406 778 778 121 121 899 899 221

Odpravnine iz poslovnih razlogov 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

Regres za letni dopust 2.600 2.300 2.300 600 600 2.900 2.900 112

Drugi stroški dela (povračila in drugi 

prejemki zaposlencev)
5.449 4.245 4.245 988 988 5.233 5.233 96

4. Amortizacija 46.587 35.257 35.257 15.459 15.459 50.716 25.596 76.312 164

5. Rezervacije 0 0 0 0 0 #DEL/0!

6. Davek od dobička 9.628 710 710 6.320 6.320 7.030 3.730 10.760 112

7. Ostali drugi stroški 2.851 0 0 0 0 0

8. Finančni odhodki 6.174 0 0 0 0 0

9. Izredni odhodki 5.519 0 0 0 0 0

10. Prevrednotevalni odhodki 37.997 0 3.250 3.250 3.250 3.250 9

III. Prihodki minus odhodki 4.972 0 -328.689 0 19.130 -309.559 -9.771 4.389 -5.382 -314.941 12.881 -302.060 -6.075

IV. Viri financiranja razlike pod III.: 0 338.460

338.460
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Načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2017 

Izobraževalni 

programi 

financirani po 

metodologiji na 

dijaka

Vzgojni 

program v DD 

financiran po  

metodologiji na 

dijaka

Drugi nameni / 

dejavnost SŠ in 

DD (ki niso v 

metodologiji 

financiranja)

Skupaj

Programi 

VSŠ, 

financirani 

po 

metodologiji 

na študenta

Drugi 

nameni / 

dejavnost  

VSŠ  (ki niso 

v 

metodologiji 

financiranja)

Skupaj

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8 9 10=8+9 11=3+7+10 12 13=11+12 14=13/2* 100

I. SKUPAJ PRIHODKI 6.735.272 0 4.396.860 0 919.055 5.315.915 560.444 133.467 693.911 6.009.826 284.268 6.294.094 93

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŢBE
6.498.016 0 4.396.860 0 919.055 5.315.915 560.444 133.467 693.911 6.009.826 6.009.826

92

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 6.239.254 0 4.396.860 0 840.325 5.237.185 560.444 38.307 598.751 5.835.936 5.835.936
94

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 6.206.896 0 4.396.860 0 758.256 5.155.116 560.444 38.307 598.751 5.753.867 5.753.867 93

Transferni prihodki od Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport za dejavnost 

javne službe - financiranje po metodologiji

5.196.517 4.396.860 4.396.860 560.444 560.444 4.957.304 4.957.304 95

Drugi  transferni prihodki za tekočo porabo od 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
679.268 0 0 0 625.243 625.243 0 38.307 38.307 663.550 663.550 98

Plače direktorjev in ravnateljev 244.434 197.715 197.715 38.307 38.307 236.022 236.022 97

Sredstva za dijake, ki se vzporedno izobražujejo 

v umetniški gimnaziji
0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

Program mednarodne mature in šole 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

Dijaki s posebnimi potrebami 94.475 98.376 98.376 0 98.376 98.376 104

Mentorstvo pripravnikom in  stroške dela 

pripravnikov 
0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

Delovni invalidi 1.107 0 0 0 0 0 0

Odpravnine iz poslovnega razloga 0 33.369 33.369 0 33.369 33.369 #DEL/0!

Stroški najema prostorov 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

Pomoči šolajočim (regresirana prehrana in 

prevoz dijakom...)
283.414 286.900 286.900 0 286.900 286.900 101

Drugo 55.838 8.883 8.883 0 8.883 8.883 16

Transferni prihodki za investicije od Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport (nakup 

opreme, investicijsko vzdrževanje)

23.446 0 0 0 0 0 0

Drugi transferni prihodki iz državnega 

proračuna (druga ministrstva)
307.665 133.013 133.013 0 133.013 133.013 43

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 20.798 0 0 0 22.836 22.836 0 0 0 22.836 22.836 110

Transferni prihodki za tekočo porabo 20.798 22.836 22.836 0 22.836 22.836 110

Transferni prihodki za investicije 0 0 0 0 #DEL/0!

0 0 0 0 #DEL/0!

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 

zavarovanja
0 0 0 0 #DEL/0!

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0 0 0 0 #DEL/0!

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih 

donacij 
0 0 0 0 #DEL/0!

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 

sredstev proračuna Evropske unije 
11.560 59.233 59.233 0 59.233 59.233 512

B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE 

DEJAVNOSTI JAVNE SLUŢBE 
258.762 0 0 0 78.730 78.730 0 95.160 95.160 173.890 173.890 67

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova 

izvajanja javne službe 
0 95.160 95.160 95.160 95.160 #DEL/0!

Prejete obresti 25 0 0 0 0 0

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 

presežkov prihodkov nad odhodki 
0 0 0 0 #DEL/0!

 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne 

službe
257.437 77.230 77.230 0 77.230 77.230 30

Kapitalski prihodki 0 0 0 0 #DEL/0!

Prejete donacije iz domačih virov 1.300 1.500 1.500 0 1.500 1.500 115

Prejete donacije iz tujine 0 0 0 0 #DEL/0!

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske 

unije
0 0 0 0 #DEL/0!

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 0 0 0 #DEL/0!

Prihodki/odhodki
Realizacija 

2016

Osnovno 

šolsko 

izobraţevanje

Sekundarno izobraţevanje Terciarno izobraţevanje

Javna sluţba 

zavoda  v letu 

2017

Pridobitna 

dejavnost 

zavoda 2017

JAVNI 

ZAVOD - 

SKUPAJ - 

2017

Indeks 

2017/2016
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2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU
237.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284.268 284.268

120

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 207.154 0 0 0 245.118 245.118 118

Prejete obresti 0 0 0 0 #DEL/0!

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi 

prihodki od premoženja 
30.102 0 0 0 39.150 39.150 130

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 

presežkov prihodkov nad odhodki
0 0 0 0 #DEL/0!

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja 

javne službe
0 0 0 0 #DEL/0!

II. SKUPAJ ODHODKI 6.590.089 0 4.694.103 0 909.736 5.603.839 572.088 105.901 677.989 6.281.828 280.464 6.562.292 100

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŢBE
6.334.202 0 4.694.103 0 909.736 5.603.839 572.088 105.901 677.989 6.281.828 6.281.828

99

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 4.567.184 0 3.630.221 0 435.895 4.066.116 429.646 75.099 504.745 4.570.861 4.570.861 100

Plače in dodatki 4.165.898 3.312.359 379.431 3.691.790 396.540 69.624 466.164 4.157.954 4.157.954 100

Regres za letni dopust 116.449 112.361 7.235 119.596 9.992 2.111 12.103 131.699 131.699 113

 Povračila in nadomestila 236.613 0 195.221 0 15.860 211.081 23.114 3.364 26.478 237.559 237.559 100

Prehrana 131.484 97.105 7.200 104.305 11.250 1.510 12.760 117.065 117.065 89

Prevoz 105.129 98.116 8.660 106.776 11.864 1.854 13.718 120.494 120.494 115

Drugo 0 0 0 0 #DEL/0!

0 0 0 0 #DEL/0!

Sredstva za delovno uspešnost 0 0 0 0 0 #DEL/0!

Sredstva za nadurno delo 0 0 0 0 0 #DEL/0!

Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0 0 0 #DEL/0!

Drugi izdatki zaposlenim 48.224 0 10.280 0 33.369 43.649 0 0 0 43.649 43.649 91

Odpravnine  ob upokojitvah 4.712 33.369 33.369 0 33.369 33.369 708

Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki 

viški)
35.704 0 0 0 0 0

Jubilejne nagrade 3.725 10.280 10.280 0 10.280 10.280 276

Solidarnostne pomoči 4.083 0 0 0 0 0

Drugo 0 0 0 0 #DEL/0!

B. Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost
678.640 0 560.810 0 62.880 623.690 66.366 11.582 77.948 701.638 701.638

103

Prispevek za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje
367.127 293.144 33.580 326.724 35.094 6.162 41.256 367.980 367.980 100

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 294.896 234.846 26.902 261.748 28.115 4.936 33.051 294.799 294.799 100

Prispevek za zaposlovanje 2.521 1.987 228 2.215 238 42 280 2.495 2.495 99

Prispevek za starševsko varstvo 4.159 3.312 379 3.691 397 70 467 4.158 4.158 100

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 
9.937 27.521 1.791 29.312 2.522 372 2.894 32.206 32.206 324

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje 

javne sluţbe
1.063.776 0 487.452 0 410.961 898.413 75.832 19.220 95.052 993.465 993.465

93

Pisarniški material in storitve 489.532 11.630 405.743 417.373 6.697 1.776 8.473 425.846 425.846 87

Posebni material in storitve 28.767 28.597 28.597 42 450 492 29.089 29.089 101

Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije
313.846 313.013 313.013 33.500 5.219 38.719 351.732 351.732 112

Prevozni stroški in storitve 24.228 23.143 23.143 394 394 23.537 23.537 97

Izdatki za službena potovanja 32.306 12.862 5.218 18.080 1.784 125 1.909 19.989 19.989 62

Tekoče vzdrževanje 62.083 31.166 31.166 2.820 1.293 4.113 35.279 35.279 57

Poslovne najemnine in zakupnine 51.311 38.500 38.500 0 38.500 38.500 75

Kazni in odškodnine 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!  
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Drugi operativi odhodki 61.703 0 28.541 0 0 28.541 30.595 10.357 40.952 69.493 69.493 113

Plačila avtorskih honorarjev 2.295 0 0 1.794 1.285 3.079 3.079 3.079 134

Plačila po pogodbah o delu 28.331 0 0 20.577 3.030 23.607 23.607 23.607 83

Plačila za delo preko študentskega servisa 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 7.523 3.511 3.511 270 270 3.781 3.781 50

Stroški sodnih postopkov 0 0 0 0 0 #DEL/0!

Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja 

invalidov po ZZRZI
0 0 0 0 0 #DEL/0!

Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in  

drugo
2.247 0 0 0 0 0 0

Drugi operativni odhodki 21.307 25.030 25.030 7.954 6.042 13.996 39.026 39.026 183

D. Plačila domačih obresti 0 0 0 0 #DEL/0!

E. Plačila tujih obresti 0 0 0 0 #DEL/0!

F. Subvencije 0 0 0 0 #DEL/0!

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0 0 0 #DEL/0!

H. Transferi neprofitnim organizacijam in 

ustanovam 
0 0 0 0 #DEL/0!

I. Drugi tekoči domači transferji 0 0 0 0 #DEL/0!

Investicijski odhodki 24.602 0 15.620 0 0 15.620 244 0 244 15.864 15.864 64

Nakup opreme 20.018 15.620 15.620 244 244 15.864 15.864 79

Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in 

podobno)
4.584 0 0 0 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA TRGU
255.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.464 280.464

110

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu
85.929 0 0 0 80.662 80.662

94

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu
12.399 0 0 0 11.452 11.452

92

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu
157.559 0 0 0 188.350 188.350

120

D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu
0 0 0 0

#DEL/0!

III.  PRESEŢEK (PRIMANJKLJAJ) 

PRIHODKOV NAD ODHODKI
145.183 0 -297.243 0 9.319 -287.924 -11.644 27.566 15.922 -272.002 3.804 -268.198

-185

- od tega iz naslova javne sluţbe 163.814 0 -297.243 0 9.319 -287.924 -11.644 27.566 15.922 -272.002 0 -272.002 -166

- od tega iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu -18.631
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804 3.804

-20  
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75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0 0 0 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0 0 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 0 0 0

44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŢEV  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

440 Dana posojila 0 0 0 0 0

441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih 

naložb
0 0 0 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 0 0 0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih 

skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, 

ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSKIH  DELEŢEV 

(IV. - V.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 VII. ZADOLŢEVANJE 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 Domače zadolževanje 250.000 0 0 0 0

501 Zadolževanje v tujini 0 0 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

550 Odplačila domačega dolga 250.000 0 0 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 0 0 0 0

IX. NETO ZADOLŢEVANJE (VII.-VIII.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
145.183 0 -297.243 0 9.319 -287.924 -11.644 27.566 15.922 -272.002 3.804 -268.198

XI. VIRI FINANCIRANJA NEGATIVNE 

RAZLIKE POD X.:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.002 0 0

272.002

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB

Konto Namen/ dejavnost

Konto Namen/ dejavnost

C.  RAČUN FINANCIRANJA
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Načrt nakupa opreme in investicije v letu 2017 

Zap. št.

Naziv opreme/osnovnega sredstva 

(napišite natančen naziv ozioma lastnosti sredstva, 

da bo na tej podlagi možno presojati gospodarno 

rabo javnih sredstev)

Količina Cena z DDV Znesek v EUR Vir sredstev

1 3D printer 2 1.000 2.000 tržna dejavnost

2 Oprema za obdelovalno tehniko 1 2.880 2.880 tržna dejavnost

3 Multifunkcijski merilec vetra 1 800 800 tržna dejavnost

4 Stroj za pranje in transport jabolk 1 1.800 1.800 tržna dejavnost

5 Računalniki 8 550 4.400 tržna dejavnost

6 Projektor 4 600 2.400 tržna dejavnost

7 Siemens krmilniki 2 1.000 2.000 tržna dejavnost

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SKUPAJ 16.280

1 Projektna dokumentacija-energetska sanacija 1 30.000 30.000 tržna dejavnost

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SKUPAJ 30.000

OPREMA

INVESTICIJE
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Kadrovski načrt za leto 2017 

Izobraževalni 

programi 

financirani po 

metodologiji 

na dijaka

Vzgojni 

program v 

DD 

financiran po  

metodologiji 

na dijaka

Drugi 

nameni / 

dejavnost 

SŠ in DD (ki 

niso v 

metodologiji 

financiranja)

Skupaj

Programi 

VSŠ, 

financirani 

po 

metodolog.

na študenta

Drugi 

nameni / 

dejavnost  

VSŠ  (ki niso 

v 

metodologiji 

financiranja)

Skupaj

administrator V 1.1.2017 22,5 J 1. Državni proračun 1 1 1 1 2 2

čistilec II 1.1.2017 13,1 J 1. Državni proračun 12,46 12,46 1,28 1,28 13,74 13,74

čistilec II 1.1.2017 11 J 2. Proračun občin 1 1 0 1 1

čistilec II 1.1.2017 12 J 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0,26 0,26 0,26 0,26

hišnik IV 1.1.2017 19,7 J 1. Državni proračun 2,54 2,54 0,38 0,38 2,92 2,92

hišnik IV 1.1.2017 22 D 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0,08 0,08 0,08 0,08

knjižničar VII/2 1.1.2017 35,3 D 1. Državni proračun 2,54 2,54 0 2,54 2,54

knjižničar VII/2 1.1.2017 38 D 1. Državni proračun 0 0,38 0,38 0,38 0,38

knjižničar VII/2 1.1.2017 38 D 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0,08 0,08 0,08 0,08

laborant III 1.1.2017 28 D 1. Državni proračun 0,6 0,6 0 0,6 0,6

organizator delovne prakse VI 1.1.2017 36,4 D 1. Državni proračun 2,5 2,5 0 2,5 2,5

organizator praktičnega pouka VI 1.1.2017 28 D 1. Državni proračun 0,13 0,13 0 0,13 0,13

poslovni sekretar VI 1.1.2017 26,3 J 1. Državni proračun 2,5 2,5 0 2,5 2,5

poslovni sekretar VI 1.1.2017 23 J 1. Državni proračun 0 0,38 0,38 0,38 0,38

poslovni sekretar VI 1.1.2017 23 J 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0,08 0,08 0,08 0,54 0,62

svetovalni delavec VII/2 1.1.2017 42,3 D 1. Državni proračun 2,82 1,18 4 0 4 4

tehnični delavec-vzdrževalec učne tehnologije V1.1.2017 23 J 1. Državni proračun 0,07 0,07 0,38 0,38 0,45 0,45

tehnični delavec-vzdrževalec učne tehnologije V 26 J 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0,08 0,08 0,08 0,08

učitelj praktičnega pouka V 1.1.2017 32,4 D 1. Državni proračun 5 5 0 5 5

učitelj praktičnega pouka VI 1.1.2017 36,6 D 1. Državni proračun 17,1 17,1 0 17,1 17,1

učitelj praktičnega pouka VII/1 1.1.2017 40,6 D 1. Državni proračun 4,27 4,27 0 4,27 4,27

učitelj VII/1 1.1.2017 40,1 D 1. Državni proračun 34,66 1,78 36,44 0 36,44 36,44

učitelj VII/2 1.1.2017 40,7 D 1. Državni proračun 44,02 1,41 45,43 0 45,43 45,43

vodja posestva VI 1.1.2017 31 D 1. Državni proračun 1 1 0 1 1

predavatelj višje strokovne šole VII/2 1.1.2017 40,2 D 1. Državni proračun 0 11,34 11,34 11,34 11,34

predavatelj višje strokovne šole VII/2 1.1.2017 37,7 D 1. Državni proračun 0,26 0,26 0 0,26 0,26

predavatelj višje strokovne šole VII/2 1.1.2017 43,5 D 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0,62 0,62 0,62 0,62

referent VI (za študijske in študentske zadeve)1.1.2017 23 D 1. Državni proračun 0 0,96 0,96 0,96 0,96

referent VI (za študijske in študentske zadeve)1.1.2017 23 D 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0,04 0,04 0,04 0,04

finančno računovodski delavec V 1.1.2017 29 J 1. Državni proračun 2,54 2,54 0,38 0,38 2,92 2,92

finančno računovodski delavec V 1.1.2017 29 J 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0,08 0,08 0,08 0,08

računovodja VII/2 1.1.2017 36 J 1. Državni proračun 1 1 0 1 1

projektni sodelavec V 1.1.2017 27 J 1. Državni proračun 1,5 1,5 0 1,5 1,5

receptor V 1.1.2017 23 J 1. Državni proračun 1 1 0 1 1

konjar 1.1.2017 14 J 1. Državni proračun 0,5 0,5 0 0,5 0,5

konjar 1.1.2017 14 J 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 0 0,5 0,5

delavec v kmetijstvu in ribištvu IV 1.1.2017 22 J 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 0 1 1

tehnični delavec IV 1.1.2017 15 J 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 0 1 1

laborant II 1.1.2017 26,5 D 1. Državni proračun 0,2 0,2 0,725 0,725 0,925 0,925

inštruktor VII/1 1.1.2017 32 D 1. Državni proračun 0 0,275 0,275 0,275 0,275

vzdrževalec VI 1.1.2017 24 J 1. Državni proračun 1 1 0 1 1

vodja centrale učnega podjetja 1.1.2017 42 D 1. Državni proračun 0,4 0,4 0 0,4 0,4

spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov1.1.2017 22,3 J 1. Državni proračun 2,4 2,4 0 2,4 2,4

organizator izobraževanja odraslih 1.1.2017 39 D 1. Državni proračun 0,1 0,1 0 0,1 0,1

učitelj praktičnega pouka VI 1.1.2017 37 D 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 0 0,25 0,25

učitelj VII/1 1.1.2017 43 D 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 0 0,33 0,33

ravnatelj SŠ OE 1.1.2017 44,3 B 1. Državni proračun 3 3 0 3 3

ravnatelj VSŠ OE 1.1.2017 45 B 1. Državni proračun 0 1 1 1 1

direktor ŠC 1.1.2017 51 B 1. Državni proračun 1 1 0 1 1

poslovni sekretar VI 1.1.2017 26 J 3. ZZZS in ZPIZ 0,5 0,5 0 0,5 0,5

učitelj praktičnega pouka VII/1 1.1.2017 38 D 3. ZZZS in ZPIZ 0,5 0,5 0 0,5 0,5

učitelj praktičnega pouka VI 1.1.2017 35 D 3. ZZZS in ZPIZ 0,5 0,5 0 0,5 0,5

učitelj VII/2 1.1.2017 43 D 3. ZZZS in ZPIZ 0,5 0,5 0 0,5 0,5

učitelj VII/1 1.1.2017 43 D 3. ZZZS in ZPIZ 0,5 0,5 0 0,5 0,5

učitelj VII/1 1.1.2017 38 D 3. ZZZS in ZPIZ 0,2 0,2 0 0,2 0,2

učitelj VII/1 1.1.2017 40 D 3. ZZZS in ZPIZ 0,4 0,4 0 0,4 0,4
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