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1 POSLOVNO POROČILO  
Splošni del 
 
1. 1   Predstavitev Centra Janeza Levca Ljubljana 
 
1. 1. 1   Kratka zgodovina organizacije 
Prvi oddelek Centra Janeza Levca Ljubljana (CJL) je bil ustanovljen 2. septembra 1911, 
ko je  cesarsko-kraljevi deželni šolski svet takratne avstro-ogrske monarhije z odlokom 
št. 5908 dovolil ustanovitev pomožnega razreda na takratni IV. deški osnovni šoli na 
Prulah. Iz takratnega »pomožnega razreda« se je CJL skozi več kot devet desetletij 
razvil v največjo tovrstno organizacijo v Sloveniji. Danes jo sestavlja pet delovnih enot: 
dve osnovni šoli s prilagojenim programom, oddelki vzgoje in izobraževanja, dom–
internat, Izobraževalni center Pika ter dva oddelka – Oddelek za izvajanje dodatne 
strokovne pomoči- mobilna specialno-pedagoška služba, ki deluje na večinskih 
osnovnih šolah ter Oddelek za projektne dejavnosti. V ustanoviteljstvu CJL je tudi 
Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca – Varstveno delovni center, v 
ustanoviteljstvu tega pa Janez dela-zaposlitveni center. 
 
1. 1. 2   Poslanstvo organizacije 
Center Janeza Levca Ljubljana izvaja javno veljavne programe vzgoje in izobraževanja 
za učence s posebnimi potrebami, predvsem za učence z motnjami v duševnem razvoju. 
Z namenom, da zaposleni strokovni in drugi delavci učencem omogočimo kakovostno 
socialno vključevanje in jih usposobimo za življenje in delo, so del poslanstva CJL tudi 
dejavnosti za socialno vključevanje, usposabljanje strokovnih delavcev in staršev ter 
zaščitno zaposlovanje. 
 
1. 1. 3   Osnovni cilji dela z mladimi 
Osnovni cilji so povezani z vpeljavo specializiranih vzgojno-izobraževalnih programov 
in dejavnosti, ki temeljijo na prepoznavanju in utrjevanju otrokovih danosti in pozitivne 
samopodobe ter omogočanju samo-udejanjanja in razvijanja samostojnosti; vpeljavi 
novih vzgojno izobraževalnih programov, metod in strategij za otroke s posebnimi 
potrebami; z učinkovitim odzivanjem na vse vrste zlorab in stigmatiziranja otrok, 
mladostnikov in mladostnic s posebnimi potrebami; z razvijanjem podpornega sistema 
za omogočanje vključevanja otrok v tiste programe vzgoje in izobraževanja, ki v največji 
meri razvijajo otrokove psihološke in fiziološke zmogljivosti; podporo uvajanju novih 
programov nižjega strokovnega izobraževanja za absolvente osnovnih šol s 
prilagojenim programom in njihovo spremljanje do prve zaposlitve. Pomemben del 
dejavnost zavoda je tudi razvoj novih oblik zaposlitev ter skrb za usposabljanje 
strokovnih delavcev in staršev. 
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1. 1. 4   Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni 
Ciljna skupina so otroci in mladostniki s posebnimi potrebami: večinoma z motnjami v 
duševnem razvoju, motnjami avtističnega spektra in otroci z več motnjami. Specialne 
pedagoginje mobilne službe izvajajo dodatno strokovno pomoč učencem v vrtcih in 
rednih šolah. 
 

 
1. 1. 5 Organizacijska shema Centra Janeza Levca Ljubljana s povezanimi subjekti, to 

sta Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca in Zaposlitveni center Janez dela. 
 
 

 
 
 
1. 1. 6   Realizacija obveznega in razširjenega programa 
 
V celoti smo realizirali cilje, ki so programsko načrtovani. Redno delo je potekalo 
natančno po predpisanem programu. 
Redno izvajanje je v letu 2017 potekalo v skladu s štirimi javnoveljavnimi programi, in 
sicer po: 

- prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, 
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- posebnem programu vzgoje in izobraževanja, 
- vzgojni program domske vzgoje (sprejet v letu 2011), 
- programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (izvajanje 

dodatne strokovne pomoči). 
Uspešno in v popolni realizaciji (med 94-100%, odvisno od predmeta oziroma področja) 
smo izvedli tudi razširjen del programa, torej interesne dejavnosti, podaljšano bivanje, 
dodatni in dopolnilni pouk, dneve dejavnosti, tehniške dneve, poletno in zimsko šolo v 
naravi kot tudi Šolo za življenje v Oddelkih vzgoje in izobraževanja Jarše, v OŠ 
Levstikov trg in OŠ Dečkova ulica (v šolskem letu 2017 skupaj 18 letovanj). Udeležili so 
se je vsi učenci iz načrtovanih razredov, zahvaljujoč pomoči MIZŠ, Centrov za socialno 
delo in šolskega sklada CJL socialno šibkim družinam. 
 
 
1. 1. 7   Nekaj razvojnih dejavnosti, ki smo jih vpeljali v preteklih letih in v letu 2017 
 
V letu 2017 smo pridobili štiri večje projekte Evropskih strukturnih skladov iz katerih 
izhajajo nove razvojne dejavnosti. 
 
ESS 1 - Razvoj podpornih storitev Centra Janeza Levca Ljubljana - JR Mreža strokovnih 
institucij za podporo otrokom s posebnimi  potrebami in njihovim družinam (6 
PROGRAMOV V CJL), 
1. Področja delovanja:  
a.) Izvajanje izobraževanja za strokovnjake, ki delujejo na področju vzgoje in 
izobraževanja OPP 
b.) Izvajanje storitve svetovanja za učitelje rednih šol in vrtcev (storitev ni sofinacirana 
iz projekta ESS, je pa v sklopu podpornih storitev Strokovnega centra CJL) 
c.) Izvajanje e-svetovanja in telefonskega svetovanja za strokovnjake in starše  
(storitev ni sofinacirana iz projekta ESS, je pa v sklopu podpornih storitev Strokovnega 
centra CJL) 
d.) Izvajanje izobraževanja za starše (storitev ni sofinacirana iz projekta ESS, je pa v 
sklopu podpornih storitev Strokovnega centra CJL) 
e.) Izdaja strokovnih publikacij (priročniki, knjižice v tiskani in spletni verziji) ter 
izdelava didaktičnih pripomočkov 
f.) Izvajanje dodatne strokovne pomoči za kompenzacijo primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj za OPP v vrtcih in šolah z ali brez odločbe o usmeritvi 
g.) Uvajanje metod in strategij za nadomestno komunikacijo ter strategij za podporo 
pozitivnemu vedenju 
h.) Izvajanje programov za čim večjo samostojnost in razbremenitev družin 
i.) Izvajanje izven-šolskih dejavnosti z drugimi ustanovami – ustvarjanje priložnosti 
za inkluzijo v neformalnih okoljih. 
2. Ciljne skupine, katerim je projekt namenjen: 
-Otroci s tveganjem na razvojni zaostanek ali motnjo  
-Otroci in mladostniki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
-Otroci in mladostniki z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, 
-Otroci in mladostniki z motnjami v duševnem razvoju, 
-Otroci in mladostniki z avtistično motnjo, 
-Otroci in mladostniki s so-pojavnostjo več motenj (motnja v duševnem razvoju, AM…), 
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-Starši oziroma družine OPP, 
-Učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci, ki poučujejo/obravnavajo otroke s 
posebnimi potrebami. 
3. obdobje trajanja  
-Vse navedene storitve bodo izvajane v obdobju trajanja projekta, to je od decembra 2016 
do septembra 2020.  
 
ESS 2 - JR Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami 
v lokalno okolje – Smo konzorcijski partner Center IRIS, (ZAPOSLOVANJE UČENCEV 
IN UPORABNIKOV Z MDR),  

1. Področja delovanja: 
-Delovno usposabljanje učencev z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju   
-Delovno usposabljanje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju v Hostlu pri Janezu 

2. Ciljne skupine, katerim je projekt namenjen: 
-Učenci z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. 

3. obdobje trajanja in pridobljena sredstva: 
-Za prvo področje delovanja maj 2017-junij 2022 
-Za drugo področje delovanja maj 2017-avgust 2022 
 
ESS 3 -  »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-
izobraževalnih zavodih«,  

1. Področja delovanja: 
Področja, ki jim je namenjena podpora, in njihov pričakovani prispevek k specifičnemu 
cilju, so: spodbuda za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, 
predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih, z namenom 
pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj. Na ta način sledimo priporočilom vrednotenj 
in Unije, vključno  Evropske komisije za programiranje OP, ki  je ocenila, da morajo biti 
ukrepi za zaposlovanje osredotočeni na potrebe posamezne ciljne skupine. Javni razpis 
predstavlja prav takšen ukrep, saj vključuje mlade brezposelne, ki bodo delovne izkušnje 
nabirali na področju posebnih potreb otrok s posebnimi potrebami, s čimer si bodo 
pridobili znanje in kompetence na tem specifičnem področju, s tem pa se bo povečala 
njihova zaposljivost in možnost zaposlitve v bodoče. Na razpisu smo pridobili 3 asistente. 
 
ESS 4 - »Z roko v roki PoMOČ«– Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju na področju dela z otroki,  

1. Področja delovanja: 
-zagotoviti kontinuum podpore strokovnim delavcem za pravočasno prepoznavanje 
posebnih potreb (PP) na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja 
-zagotavljati zgodnjo intervencijo podpore strokovnim in vodstvenim delavcem 
-usposobiti strokovne delavce za kompetentno in  kakovostno delo z otroci in 
mladostniki  s PP na vseh  nivojih in področjih VIZ): pripomočki, strategije, metode…. 

2. Ciljne skupine, katerim je projekt namenjen: 
-ki pri otrocih in mladostnikih zaznavajo težave pri doseganju učnih in vzgojnih ciljev 
in s tem potrebo po dodatni pomoči, niso pa usmerjeni kot otroci s posebnimi 
potrebami; 
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-ki pri otrocih in mladostnikih, ki so usmerjeni kot otroci s posebnimi  potrebami, 
zaznavajo težave pri doseganju učnih in vzgojnih ciljev in s tem potrebo po ŠE dodatni  
strokovni pomoči; 
-ki pri vzgoji in izobraževanju  otrok in mladostnikov z več motnjami, avtističnimi 
motnjami in motnjami v duševnem razvoju potrebujejo kontinuum  pomoči s ciljem 
krepitve njihovih lastnih kompetenc za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami; 
-ki si želijo pridobiti dodatna strokovna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. 
       3.  Splošne teme in oblike izobraževanja, ki se bodo izvajala: 
-Splošna predavanja (poznavanje zakonodaje, oblikovanje inkluzivnih okolji, indeks 
inkluzivnosti, profil inkluzivnega učitelja, …) 
-Usposabljanje strokovnih in svetovalnih delavcev v obliki delavnic za vse skupine OPP 
(7) ter tudi za vodstvene delavce - vodenje inkluzivne šole 
-Usposabljanje inkluzivnih timov 
-Individualna svetovanja in delavnice za strokovne delavce, ki potrebujejo pomoč in 
podporo na posameznih predmetnih področjih 

4. obdobje trajanja: 
-Vse navedene storitve bodo izvajane v obdobju trajanja projekta, to je od 1. avgusta 
2017 do 30. septembra 2021.  
 
Projekt Iz narave v narave (oktober 2017) – vse enote  
Program je namenjen: vzpodbujanju pozitivnega in socialno odgovornega odnosa otrok 
in mladostnikov do sebe in do okolja. Usmerjen je v preprečevanje zasvojenosti in se 
izvaja za mladostnike DE Dom in učence OŠPP, vključeni pa so tudi učenci OVI Jarše.  
Projekt »Iz narave v naravo« je zasnovan na ideji, da otroci in mladostniki s posebnimi 
potrebami iz CJL in rednih šol preživijo en teden čim bolj zdravo in z naravo. Vse več 
otrok in mladostnikov namreč postaja odvisnih od sodobne tehnologije, npr. računalnik, 
playstation, televizija, internet itd., s tem pa pozabljajo na zdrav in ustvarjalen način 
preživljanja prostega časa, kakor tudi na pomen uravnoteženega in raznolikega 
življenjskega sloga.  Z našim projektom želimo otrokom in mladostnikom pokazati tudi 
ta način življenja, tako preko različnih ustvarjalnih delavnic, kakor tudi delavnic 
osveščanja in spoznavanja oblik zasvojenosti, ki se z novodobnimi tehnologijami in 
dostopnostjo povečujejo. Tako bomo poskrbeli za pester urnik športnih, adrenalinskih in 
ostalih aktivnosti, ki so povezani s taborništvom in naravo ter še mnogimi drugimi 
delavnicami. 
S tem želimo mladim pokazati, kaj vse jim lahko nudi narava, kje lahko najdejo sprostitev, 
kako jo lahko varujejo, skrbijo zanjo in z njo ter v njej vedno znova lahko doživijo veliko 
vznemirljivega in nepredvidljivega. Želimo dokazati, da druženje in sodelovanje z 
vrstniki, medsebojno zaupanje in zaupanje vase, doprinese mnogo več k zadovoljstvu in 
samozavesti posameznika, kot pa zatekanje v iluzorni svet televizijskih in računalniških 
programov. Izvajali bomo delavnice, kjer bodo mladostniki preko igre, igre vlog in 
simulacij spoznavali, prepoznavali in iskali vzroke ter rešitve o vseh oblikah zasvojenosti. 
Vse več mladostnikov, pri nas in drugod v Evropi, je zasvojenih z igricami, televizijo, 
internetom in ostalimi novodobnimi tehnologijami prostega časa. Te, tako imenovane 
»mehke«, vsakdanje različice zasvojenosti vodijo v otopelost, depresivnost, neaktivnost, 
odstopanje od resničnega sveta in so le še korak bliže k »tršim« oblikam zasvojenosti - 
alkohol, droge itd. Vse oblike zasvojenosti namreč odtujujejo mlade od druženja, 
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zdravega življenja, resničnega sveta, ustvarjalnosti, sodelovanja itd. Te »mehkejše« in 
kasneje »trše« zasvojenosti jih še dodatno oddaljujejo od možnosti vključevanja v širše 
socialno okolje, od katerega so že tako mnogokrat izključeni. Populacija s posebnimi 
potrebami je lahka tarča vseh vrst zasvojenosti.  
Vodja projekta je Boštjan Kotnik, pedagoški vodja pa Barbara Marič s sodelavci. 
 
Mednarodna mladinska izmenjava Fair play,  september  2017 
Enotedenska mladinska izmenjava s partnerji iz Finske na temo športa v naši organizaciji. 
Udeležba na festivalu »Igraj se z mano« Bodi športnik in drugi načini kvalitetnega 
preživljanja prostega časa. Financirana s strani MOVIT.  
Nosilec projekta je Neža Adamič. 
 
Mednarodni projekt Specialno jadranje (OŠPP Levstikov trg, Dom, Jarše) 
Skupina mladostnikov se bo septembra 2017 udeležila enotedenskega projekta Specialno 
jadranje v okviru SOS.  Projekta se bo udeležilo okoli 48 oseb s posebnimi potrebami iz 
različnih vzgojno-izobraževalnih ustanov in Varstveno delovnih centrov Slovenije. 
Projekt se bo odvijal v hrvaškem primorju. 
Spretnosti in veščine, ki jih mladi pridobijo med letom preizkusijo v drugačnem okolju, 
ki zahteva od vseh veliko prilagajanja, sodelovanja, gibanja, znanj, strpnosti, ekološkega 
znanja,…. Jadrnica s svojo majhnostjo in omejenostjo prostora predstavlja specifičen 
doživljajsko-pedagoški prostor, ki otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami 
predstavlja še dodaten izziv. Dejavnosti temeljijo na načelih doživljajske pedagogike in 
nudijo mladostnikom intenzivno doživljanje in vzpostavljanje socialnih stikov.  
Vodja projekta: Aljoša Šip, soodelujejo: Barbara Rode, Tamara Lipičar, Mojca Mahne, 
Marko Janko 
 
Odprtje Skrbovin'ce 
V juniju 2017 se nam je uspelo z Mestno občino Ljubljana dogovoriti o uporabi prostorov 
na Mačkovi 1 za ureditev prodaje izdelkov Centra Janeza Levca Ljubljana skupaj z 
Delovnim in zaposlitvenim centrom Janeza Levca, VDC Želva, VDC Tončke Hočevar ter 
Zvezo Sonček. Na ta način bomo sodelovanje VDC-jev in Centra Janeza Levca še okrepili 
in dejavnost prodaje izdelkov povezali s programi 65 +, Varna točka in razstave različnih 
invalidskih in humanitarnih društev, ki v tem prostoru že potekajo. Uradna otvoritev 
prostorov bo spomladi 2018. 
 
Dejavno vključevanje učencev II. razvojne stopnje na OŠ Vide Pregarc 
V letu 2017/18 smo po 61 letih odprli prvi oddelek posebnega programa v redni osnovni 
šoli  - OŠ Vide Pregarc. Skupne dejavnosti otrok našega oddelka ter treh razredov (ki so 
nameščeni v istem nadstropju) prepuščamo dogovarjanju med učitelji samimi glede na 
koristi in interes otrok. Gostovanje, ki je nastalo zaradi prostorske stiske v OVI Jarše, 
omogoča priložnosti za razvoj prave inkluzivne prakse. Več o tem v naslednjih Letnih 
delovnih načrtih. 
 
Hostel pri Janezu 
Hostel pri Janezu smo prvič odprli v poletju 2014, v letu 2015 in 2016  pa je začel delovati 
v polnem teku. Hostel pri Janezu v veliki meri upravljajo dijaki Doma pod mentorstvom 
vzgojiteljev; na ta način pridobijo svojevrstno izkušnjo, ki ni povezana samo z delom 
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samim, pač pa tudi s stalnim komuniciranjem z gosti hostla. Takih priložnosti dijaki 
Doma med šolskim letom nimajo, zato ta oblika dodatno krepi njihove zaposlitvene 
kompetence in delovne navade. Poleg  prijetnega bivanja in zadovoljstva gostov je namen 
hostla tudi socialno vključevanja mladih s posebnimi potrebami.    
 
Pekarna »Janez dela« 
V letu 2014 smo znotraj centralne kuhinje odprli pekarno za peko kruha in pekovskih 
izdelkov. V njej smo zaposlili pekovskega mojstra, pet oseb, ki so zaključili programe 
osnovne šole s prilagojenim programom pa je bilo na delovnem usposabljanju. Pekovski 
izdelki se pripravljajo  s kakovostnimi materiali in brez aditivov. Poglavitni namen 
pekarne je zaposliti težje zaposljive osebe in jih na ta način socialno vključiti. Iz pekarske 
delavnice so je v letu 2015 razvil zaposlitveni center, ki zaposluje 8 oseb na zaščitenih 
delovnih mestih. Izdelke naročujejo znane ljubljanske restavracije, šole in vrtci. Ker je od 
leta 2016 pekarna samostojna (ustanovljena s strani DZC Janeza Levca) bomo v naslednjih 
letih v sodelovanju z njimi podpirali nove zaposlitve in širitev na druge dejavnosti.  
 
Izobraževalni center Pika  
V Izobraževalnem centru Pika (IC Pika) smo poleg dveh redno zaposlenih za polni 
delovni čas v letu 2017 od septembra dalje zaposlili  soc. pedagoginjo za polovični 
delovni čas ter urednika (od septembra-decembra 2017), ena strokovna delavka pa je na 
porodniški. 
Dvoletni program strokovnega izpopolnjevanja za delavce v vrtcih in šolah bomo 
predvidoma ponovno razpisovali v letu 2018. V letu 2015 smo vpeljali še program 
telefonskega in e-svetovanja za učitelje in starše. Poleg rednih tedenskih svetovanj (za 
steklom) smo izdali tudi 5 knjižic: Kaj in kako povedati o šoli s prilagojenim programom 
in motnji v duševnem razvoju, Posebni program vzgoje in izobraževanja in Možnosti 
nadaljnjega izobraževanja in prva zaposlitev, Vaje za tekoče branje, Na poti v 
samostojnost, knjižica Prehodi so kot pesem, pa je izšla v začetku leta 2017. V letu 2016 
smo izdali tudi knjigo Otroci z avtizmom. Na spletni strani Izobraževalnega centra Pika 
je objavljeno tudi nekaj elektronskih publikacij (Tekočnost branja, merjenje in beleženje, 
Pohvale), v letu 2017 pa beležimo porast prenosov elektronskih svetovanj. Objavljenih jih 
je 41.  V decembru leta 2017 smo izdali tudi priročnik Rutine in družine, priročnik, ki je 
namenjen izvajalcem zgodnje obravnave ter tudi pedagogom, ki delujejo v 
specializiranih ustanovah. Več o delovanju IC Pika je v letnem poročilu. V letu 2017 je 
bilo v okviru IC Pika izvedenih 25 predavanj (920 udeležencev), 6 predavanj za starše 
(233 udeležencev), izdano (tisk in spletna verzija) 51 strokovnih publikacij (priročniki in 
e- svetovanja) ter 144 svetovanj za družine in strokovne delavce.  
 
Oddelki za učence z avtizmom in vpeljevanje podporne in nadomestne komunikacije 
Vpeljali smo oddelek, ki ga poleg otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju 
obiskujejo tudi otroci z motnjo v avtističnem spektru v OVI Jarše in 1. razredu OŠPP 
Levstikov trg, s tem pa tudi razširili aktiv za avtizem z novimi člani iz Levstikovega 
trga, Doma in mobilne specialno pedagoške službe. Poseben izziv za strokovne 
delavce, vodje šol in ravnatelja je vpeljevanje novih metod poučevanja, ki jih terjajo 
potrebe učencev. V letu 2017/18 je načrtovana nadaljevanje in izpopolnjevanje izvajanja 
metod nadomestne komunikacije za učence, ki imajo težave pri komunikaciji. Načrt 
obsega izobraževanje, analizo stanja, oceno potreb učencev in vpeljavo. Cilj je povečati 
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učinkovitost poučevanja otrok z avtizmom z dodatnim strokovnim izpopolnjevanjem, 
intenzivnim sodelovanjem s starši ter vpeljati podporno in nadomestno komunikacijo za 
vse učence, ki jo potrebujejo. 
 
Vsebine za večje socialne, delovne in praktične veščine 
Večanje obsega vsebin za večje učenčeve socialno, delovne in praktične veščine v 
vsakdanjem življenju in delu v petih in šestih razvojnih stopnjah OVI oddelkov na vseh 
treh delovnih enotah/šolah. 
Za dosego tega cilja smo vnesli nove vsebine, vezane na socialne, delovne in praktične 
veščine v vsakdanjem življenju. Vsekakor pa moramo to dejavnost še bolj korenito 
umestiti v naše zavedanje in vsakdanjo prakso. Za ta namen organiziramo vrsto šol za 
življenje, ki potekajo izven samih šolskih objektov. V preteklem letu smo tri učilnice 
opremili z novimi učnimi kuhinjami, kar bo omogočalo več dejavnosti za samostojnost. 
V program za učence, starejše od 21. let tako še bolj intenzivno vpeljujemo vsebine iz 
zadnjega dela Posebnega programa, to je Program usposabljanja za življenje in delo 
(UŽD). 
 
Podpora pozitivnemu vedenju 
Vzgojni načrt pa tudi Šolska pravila sama po sebi v ničemer ne zagotavljajo izboljšanje 
vedenja učencev. Zato je hkrati s tem potrebno še naprej vpeljevati strategije pozitivne 
vedenjske podpore, ki zajemajo postavljanje jasnih razrednih in šolskih pravil, učenje 
pravil v rutinah, pohvala, za zahtevnejše učence pa tudi beleženje vedenja, analize 
funkcije vedenja ter strategije odpravljanja moteče vedenja z nadomestnim vedenjem. 
Cilj je, da so vsi strokovni delavci usposobljeni za rabo teh strategij. 
 
Individualiziran program 
Glede na pripombe šolskega inšpektorata pred dvema letoma, smo leta 2007 korenito 
spremenili vsebino in koncept individualiziranega programa. Po predlanskem 
poskusnem obdobju, smo vstavili nekatere popravke in dodali navodila za izpolnjevanje. 
V šolskem letu 2008/09 smo nov koncept IP uvedli frontalno in je sedaj obvezen za vse 
otroke. V letu 2014 smo navodila za  IP uskladili z Zakonom o usmerjanju OPP iz leta 
2013, v letu 2016/16 pa je strokovna skupina oblikovala izboljšave IP, ki jih bomo po 
ovrednotenju predstavili kolegom. 
 
Sodelovanje učencev CJL in učencev drugih šol 
Na šolah omogočamo kar največje prehajanje naših učencev v razširjen program drugih 
osnovnih šol. Takšno druženje smo omogočili z vsemi tremi dogodki Festivala »Igraj se 
z mano« (nogometni turnir, Festival, mednarodni likovni natečaj), s skupnim Taborom 
za otroke z MAS v Fiesi in projektom Iz narave v naravo. Tudi v tem šolskem letu imamo 
namen nadaljevati z ustvarjanjem priložnostmi za vzajemno inkluzijo naših učencev in 
učencev z značilnim razvojem iz večinskih šol.  
 
Vzgoja za ločeno zbiranje odpadkov 
V šol. letu 2009/10 smo pričeli z ločenim zbiranjem odpadkov. Ločevali smo papir, 
embalažo (plastika…), kartuše in baterije. Poleg osnovnih ekoloških ciljev, to je 
ohranjanje narave, je cilj te uvedbe tudi ekološko ozaveščanje učencev in delavcev šole.  
To dejavnost bomo poskušali v letu 2017/18 okrepiti, oziroma jo širili z novimi ukrepi.  
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Dejavnosti za samostojnost domskih učencev 
V Domu CJL bodo učenci nadaljevali s samostojno pripravo večerij, pa tudi z drugimi 
hišnimi opravili, kot so pospravljanje sob, kuhinje in drugih ožjih bivalnih prostorov. 
Dejavnosti za samostojnost bomo v letu 2017/18 razširili z drugimi hišnimi opravili. 
 
Izdaja publikacij 
V zadnjih štirih letih smo v okviru Izobraževalnega centra Pika izdali več publikacij. 
(glejte analizo šolskih let in načrt dela IC Pika). 
V juliju 2017 sta pedagoginji Vanda Kočar Junkar in Andreja Gamser izdali prvi delovni 
zvezek za učence posebnega programa »Hiška znanja«. Založnik je CJL s podporo 
Evropskega strukturnega sklada. Konec leta 2017 smo izdali učbenik »Družine in rutine 
– priročnik za izvajalce zgodnje obravnave« avtorice Branke D. Jurišić. 
V letu 2017 smo izdali  tudi Predstavitveno mapo z opisom dejavnosti CJL ter objavili 
povsem novo spletno stran CJL. 
 
 
1. 1. 7   Izvedeni mladinski projekti  
 
Mladinski in ostali projekti namenjeni učencem CJL, prijavljeni v letu 2017  in izvedeni 
v letih 2017-2021 
 

AKTIVNOSTI V LETU 2017 

  
PODROČJE 

SOFINANCIRANJE/SODELOVANJE
/PODPORA 

PROJEKT/ZADEVA/AKTIVNOST NOSILEC 

1 
Strokovna 

usposabljanja 
in obiski ter 

študijski obiski 

Norveški finančni mehanizem 
Mednarodna konferenca "The EEA 
Scholarships Programme" - A plus 
in education (Bukarešta) Boštjan Kotnik 

2 
MOVIT (strokovna usposabljanja) 

Usposabljanje EVS prostovoljcev 
v Laškem, Brežicah, na Debelem 
Rtiču 

strokovnjaki 
MOVIT 

3 

TC Evaluation, assessment and 
recognition in Non Formal 
Education (Italija) Nika Knapič 

4 

Erasmus+: 
EVS, 

Mladinske 
izmenjave, Job 

shadowing 

MOVIT 

Mix' Abilities (Francija) - YE Boštjan Kotnik 

5 
Puppet as a method and agent of 
inclusion - YE Borut Horvat 

6 Fair play! - YE Neža Adamič 

7 
Include yourself, include the 
others - EVS  

Urška Žerak/Neža 
Adamič 

8 
The name of the game: inclusion 
(EVS) 

Tina Verbič/Neža 
Adamič 

9 
Best of both worlds (EVS) 

Neža 
Adamič/Blanka 
Delalut 

10 

 Job shadowing strokovnih 
delavcev iz ŠOSO Milan Petrovič 
Novi Sad Boštjan Kotnik 

11 
Zavod RS za zaposlovanje 

Javna dela CJL (3 osebe) Boštjan Kotnik 

12 
Usposabljanje na delovnem mestu 
(1 oseba) - DKI Borut Horvat 

13 
Zavod RS za šolstvo 

Mednarodno festivalsko leto "Igraj 
se z mano" Boštjan Kotnik 
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14 koncerti MOL turizem 

4x Ljubljana, 1x Velenje, 1x 
Slovenj Gradec - Berklee meets 
Ljubljana Timotej Kotnik 

15 

Mednarodno 
festivalsko leto 
Igraj se z mano 

različna sredstva (lokalni 
organizatorji, lastna sredstva, MOL) 

4x veliki festivali (Ljubljana, 
Črnomelj, Nova Gorica, Radlje ob 
Dravi) Boštjan Kotnik 

16 
Bodi umetnik (CD Ljubljana + 16 
potujočih razstav) Boštjan Kotnik 

17 
Bodi športnik (Vipava) Boštjan Kotnik, 

lok. org. 

18 

MOVIT, ostalo lokalni organizatorji in 
lastna sredstva 

Bodi popotnik (Active means 
happy - POLJSKA, Iz narave v 
naravo - Valvazorjeva koča, Kr. 
Gora) Boštjan Kotnik 

19 

DKI razno - 
obiski in 
promocija 
(nastopi, 
delavnice…) 
na festivalih 

Lastna sredstva Kulturni bazar, Mladinstival 

Nika Knapič, Eva 
Jus 

20 

DKI* in CJL razno 

Konferenca Društva Humanitas Eva Jus 

21 

Predstavitev Festivala ISZM na 
medsektorskem posvetu na temo 
aktivnega prizadevanja za bolj 
vključujočo družbo: “Ključ do 
vključenosti” (MVA - Erasmus+) Eva Jus 

22 

Udeležba na delavnicah 
organizacijskega razvoja za 
mladinske delavce Eva Jus 

23 
Udeležba na srečanju NVO - 
Sejalnica Platforma Eva Jus 

24 
obisk študentov z UM PeF in UL 
FF Boštjan Kotnik 

25 

Delovne prakse na Oddelku za 
projektne dejavnosti (A. Lazar, Č. 
Zukić) 

Neža Adamič, 
Boštjan Kotnik 

26 

Sodelovanje s Šolsko impro ligo - 
priprava gledaliških delavnic 
Improviziraj z mano Eva Jus 

27 

udeležba na prijateljskem 
tekmovanju specialne olimpiade v 
Tuzli (udeležila se je tudi EVS 
prostovoljka Nerina) Hasan Sinanović 

28 Zaključno srečanje MOVIT Boštjan Kotnik 

29 

Udeležba na strokovnem 
simpoziju v organizaciji CIRIUS 
Kamnik Boštjan Kotnik 

30 
Sodelovanje EVS prostovoljcev v 
Hostlu pri Janezu Boštjan Kotnik 

31 Nežina telovadba s PP Neža Adamič 

32 

MOL DKI 

Želim, poskušam, zmorem Irena Čolpa 

33 Zdravje iz narave Barbara Rode 

34 Mladi popotniki Tamara Lipičar 

35 Inkluzivna šola in vrtec Katja Jeznik 

36 Reševanje pedagoških izzivov Boštjan Kotnik 

37 Počitniške igrarije Tina Verbič 

38 Jesenske igrarije Boštjan Kotnik 

39 101 % prostovoljec Eva Jus 
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40 Nič drugačne mame Boštjan Kotnik 

41 

CJL 

Šola medkulturnega sodelovanja Hasan Sinanović 

42 Narava nas živi Barbara Rode 

43 
Ljubljana skozi moje oči - likovni 
vikend Danijela Kolenc 

44 
Čez hribe in doline - poletje (CJL) vodje enot, Matej 

Rovšek 

45 
Čez hribe in doline - zima (CJL) vodje enot, Matej 

Rovšek 

46 
Mednarodno festivalsko leto "Igraj 
se z mano" (CJL) Boštjan Kotnik 

47 
Izkustvene edukacijske delavnice 
zaposlene v CJL Eva Veršič 

48 
Iz narave v naravo (CJL) Matej Rovšek, 

Barbara Marič 

49 
Projekti Mestne občine Ljubljana 

Matej Rovšek, 
mentorji na 
enotah 

50 

Evropski 
socialni sklad, 

MIZŠ 

CJL 

Operacija v okviru JR "Mreža 
strokovnih institucij za podporo 
otrokom s posebnimi potrebami in 
njihovim družinam" Matej Rovšek 

51 

Operacija v okviru JR 
"Spodbujanje socialne 
vključenosti otrok in mladih s 
posebnimi potrebami v lokalno 
okolje" 

Center Iris, Matej 
Rovšek 

52 

Operacija v okviru JR Z roko v 
roki - poMOČ - Krepitev 
kompetenc strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju na 
področju dela z otroki  

Center Iris, Matej 
Rovšek 

53 

Operacija v okviru JR 
»Zaposlovanje asistentov za delo z 
otroki s posebnimi potrebami v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih" Matej Rovšek 

54 

DKI 

Operacija v okviru JR 
"Spodbujanje zaposlovanja 
mladih v nevladnih organizacijah 
z namenom sodelovanja vzgojno-
izobraževalnih zavodov z 
nevladnimi organizacijami na 
področju dela z otroki s posebnimi 
potrebami" (NVO 2) Boštjan Kotnik 

*Učenci so bili udeleženi tudi v aktivnostih Društva za kulturo inkluzije (DKI) 

  
1. 1. 8   Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela  
Center sodeluje z vsemi pomembnejšimi akterji na področju mladinskega dela ter na 
področju oseb z motnjami v duševnem razvoju. Odprt je za sodelovanje povsod tam, 
kjer rezultati povezovanja tvorijo novo ponudbo za večjo kakovost življenja oseb z 
motnjami v duševnem razvoju. Pri tem so naši partnerji zlasti: 
Mestna občina Ljubljana, Urad za preprečevanje zasvojenosti, Urad za mladino, Urad 
MIZŠ za razvoj izobraževanja, Izobraževalni center Cene Štupar, Centri za socialno 
delo, druge socialno–varstvene organizacije, Krizni center, Varna hiša, Zveza Sožitje in 
Sožitje Ljubljana, Zveza Sonček, Forum invalidov Slovenije, Društvo Down sindrom 
Slovenija, Specialna olimpijada Slovenije, Društvo specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov Slovenije, Pedagoška in filozofska fakulteta v Ljubljani, Fakulteta za 
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socialno delo, Zveza prijateljev mladine, Društvo Ključ, Inštitut za avtizem in sorodne 
motnje, NA MOVIT, CMEPIUS, Gasilska zveza Ljubljana. 
  
 
1. 2   Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 
 
Center je sestavljen iz 5 organizacijskih enot, Oddelka za izvajanje dodatne strokovne 
pomoči (mobilne specialno pedagoške službe) in Oddelka za projektne dejavnosti:  
Osnovna šola s prilagojenim programom Levstikov trg 1. Šolo vodi vodja delovne enote 
Josip Šerbetar, dipl. psiholog, 
Osnovna šola s prilagojenim programom Dečkova ul. 1b. Šolo vodi vodja delovne enote 
Matjaž Knez, profesor defektologije, 
Oddelki vzgoje in izobraževanja, Šmartinska c. 96. Šolo vodi vodja delovne enote 
Nataša Blaj, specialna pedagoginja, 
Dom, Karlovška c. 18, vodi ga Irena Nose, dipl. socialna pedagoginja in specialna 
pedagoginja, 
Izobraževalni center, Karlovška c. 18, vodi ga dr. Branka D. Jurišić, specialna 
pedagoginja, 
Oddelek za izvajanje dodatne strokovne pomoči, Karlovška c. 18, vodi ga Olga Duh, 
profesorica defektologije, 
Oddelek za projektne dejavnosti, Karlovška c. 18, vodi ga Boštjan Kotnik, dipl. pedagog 
in andragog. 
CJL in Kolegij CJL ter Kolegij v IC vodi ravnatelj dr. Matej Rovšek. Kolegij je pedagoški 
in upravni organ CJL in je sestavljen iz vodij organizacijskih enot šol in Doma ter 
ravnatelja.  
 
Organ nadzora v zavodu je bil 11-članski Svet CJL, sestavljen iz 5 predstavnikov CJL, 3 
predstavnikov Mestne občine Ljubljana – ustanovitelja ter 3 predstavnikov staršev oz. 
zakonitih zastopnikov učencev. Predsednik sveta je mag. Bojan Hajdinjak, njegov 
namestnik pa Igor Šilc. Svetu je prenehal mandat konec leta 2017. Od decembra 2017 
dalje deluje nov svet. 
Center je ustanovitelj Delovnega in zaposlitvenega centra Janeza Levca, ta pa 
Zaposlitvenega centra »Janez dela«. 
 
 
1. 3   SWOT analiza 
 
Slabosti: 
1. Kot slabost CJL bi lahko šteli njegovo velikost, s tem pa tudi relativno nepreglednost. 
Ta povzroča ovire pri komunikaciji in še vedno nezadosten prenos medsebojnih 
izkušenj. V preteklih letih je opaziti, da je nekonstruktivne tekmovalnosti med enotami 
vse manj – namesto tega se je v veliki meri izboljšalo sodelovanje na upravni, pedagoški 
in projektni ravni organiziranju večjih športnih in kulturnih dogodkov. 
Center je organiziran v skladu z Odlokom o ustanovitvi Mestne občine Ljubljana, kot 
javni zavod sestavljen iz organizacijskih enot, ki jih vodijo vodje enot, brez zakonskih 
določenih upravnih in strokovnih kompetenc. Slednje v celoti nosi ravnatelj CJL. Taka 
organiziranost CJL je njegova pomembna slabost, saj vzpostavlja strmo piramidno 
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hierarhično strukturo, čeprav smo v letu 2013 prešli iz delovnih enot na organizacijske 
enote, kar je bolj skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja.  
2. Druga pomembna slabost je vsebinske narave. Prenova, ki jo prinaša 9-letna osnovna 
šola in novi prilagojeni vzgojno-izobraževalni programi, še zdaleč ni zadostna, da bi se 
zavod organiziral v sodobno vzgojno-izobraževalno organizacijo. Pomembne 
strukturne in vsebinske spremembe bi morale biti vezane na nove inkluzijske procese, 
saj je mnogo otrok z motnjami v duševnem razvoju v večinskih oblikah izobraževanja, 
tam pa so brez prave specialno-pedagoške pomoči in v prezahtevnem programu. V letu 
2009 je minister sprožil tudi procese za oblikovanje nove Bele knjige na področju vzgoje 
in izobraževanja (2011). V njej je predvideno je, da naj bi ti centri podpore vzgoje in 
izobraževanja oseb s posebnimi potrebami nastali iz obstoječih specializiranih šol, torej 
tudi CJL. Kljub novemu Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v letu 2013, 
se to še ni zgodilo.  Je pa decembra 2016 na MIZŠ izšel razpis Mreža podpornih storitev 
za otroke s posebnimi potrebami (glejte zgoraj – opis novih dejavnosti), kamor se je CJL 
prijavil s 6 podpornimi programi, ki jih izvajamo v CJL tako za OPP, učitelje in starše v 
CJL kot tudi za šole in vrtce na področju MOL.  
3. Na vsebinski ravni  je še vedno slabost tudi, da naši učenci nimajo priročnikov za 
posebni program vzgoje in izobraževanja. MIZŠ je v zadnjih letih sicer odobrilo 
sredstva za pripravo učbenikov, kar je botrovalo izdaji 14 novih učbenikov za učence v 
prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Avtorji mnogih izmed njih 
so strokovni delavci CJL. 
4. Šibka točka, ki je ni mogoče zanemariti, je negotovost zaposlenih delavcev pred 
nemirnim okoljem specializiranega šolstva in negotovost, ki jo povzroča napovedovanje 
sprememb. Ena večjih sprememb v letu 2008 je bila uvedba novega plačnega sistema, ki 
prinaša vrsto nerazumljivih sprememb na področju ocenjevanja redne delovne 
uspešnosti in ocenjevanja delavcev za napredovanje v plačni razred.  
5. Naslednja pomembna sprememba je tudi spremenjena struktura psihofizičnih 
lastnosti učencev, ki so tako s strokovnega kot tudi humanega gledišča čedalje 
zahtevnejši. Skoraj polovica učencev ima čustvene, vedenjske ali psihične motnje. 
Prilagajanje takim učencem pa seveda zahteva dodatno izobraževanje strokovnih 
delavcev, vlaganje v materialno stanje, pogosto pa tudi nove človeške vire. 
6. Nekritična uporaba metod, ki niso strokovno podprte: nekatera podjetja in 
posamezniki ponujajo vrsto metod, ki niso podprte z dokazi (Brain Gym, Floor time…), 
zato je potrebno strokovne delavce ozaveščati in usposabljati za prepoznavanje in rabo 
ustreznih metod. Znanje o ustreznih metodah je potrebno tudi pri posvetovanju s starši 
zato so programi Izobraževalnega centra namenjeni tudi njim. 
7. Za kakovostno sodelovanje s starši še vedno nimamo dovolj poguma in znanja čeprav 
se pozitivni trendi približevanja potrebam družin že kažejo. Tudi na tem področju 
bomo v naslednjih letih organizirali nekaj izobraževanj in treningov učinkovite 
komunikacije s starši. 
8. Prostorska stiska, ki se kaže s čedalje večjim številom učencev. 
9. Zastarelost javno veljavnih vzgojno izobraževalnih programov, ki niso več skladni s 
sodobnimi smernicami poučevanja in cilji sodobne družbe. Prilagojen program z nižjim 
izobrazbenim standardom je v večini za učence, vpisane v CJL prezahteven in vsebuje 
premalo vsebin za razvoj prilagoditvenih spretnosti. Podobno zastarel je Posebni 
program vzgoje in izobraževanja, ki ne vsebuje bistvenih ciljev povezanih z 
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prilagoditvenimi spretnostmi, kot je na primer komunikacija. Posledice neustreznega 
usmerjanja v programe je preusmerjanje učencev iz programa višje zahtevnosti v 
program nižje zahtevnosti. To predstavlja velik izziv, stres in izrabo časa tako za 
učence, starše in učitelje. Tudi zato takšna ureditev z dvema programoma ni ustrezna in 
bi jo bilo potrebno nadomestiti z enovitim programom in personaliziranim šolanjem. 
 
Prednosti: 
1. Največjo prednost CJL predstavljajo naslednji viri: strokovni potencial (182 
strokovnih delavcev), 107-letne izkušnje, velikost CJL in lokacija v glavnem mestu.  
2. Posledica številčnosti strokovnega potenciala je intenzivno sodelovanje naših 
strokovnih delavcev pri pripravi javnoveljavnih vzgojno-izobraževalnih programov in 
učnih načrtov.  
3. Poleg tega je prednost CJL izvajanje štirih različnih javnoveljavnih programov in  v 
številnih vsebinsko razvejanih nadstandardnih programih, ki smo jih navedli zgoraj. 
4. Prednost CJL je tudi, da ima dokaj razvejane finančne vire, s katerimi si lahko 
zagotavlja minimalne standarde dela in (še vedno) dokaj veliko izobraževanja delavcev. 
5. V zadnjih nekaj letih zavod ponuja široko paleto nadstandardnih dejavnosti – 
različne domače in mednarodne projekte in na ta način izboljšuje pogoje za razvoj 
najpomembnejših funkcij za čim večjo afirmacijo v delovno in socialno okolje učencev. 
6. Zaradi izrednih kapacitet človeških virov so omogočene organizacije večjih državnih 
(tudi evropskih) športnih tekmovanj in projektov. 
7. Ena večjih prednosti CJL je tudi ustanoviteljstvo novih oblik podpore učiteljem in 
staršem ter zaposlovanju: 
- Delovnega in zaposlitvenega centra Janeza Levca, s katerim si zavod posredno odpira 
pot v socialno-varstvene storitve. V letu 2009 smo od Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve prejeli koncesijo za izvajanje socialno varstvene storitve za novih 20 
odraslih oseb. 
- Oddelka za projektne dejavnosti, 
- Izobraževalnega centra Pika, 
- Zaposlitvenega centra Janez dela, 
- Skbovin'ce. 
 
 
Nevarnosti okolja: 
1. Največja vsebinska nevarnost okolice je napačna predstava o poslanstvu in 
kompetencah CJL, ki se pojavlja v nekaterih segmentih strokovne in laične javnosti. Te 
predstave izhajajo predvsem iz ideologije inkluzije oz. vključevanja otrok z motnjami v 
duševnem razvoju v redne in ne specializirane oblike izobraževanja; nekateri 
strokovnjaki zagovarjajo t. im. totalno inkluzijo, ko naj bi vsi učenci obiskovali redne 
šole, kar bi pomenilo zaprtje specializiranih ustanov, kakršna je CJL. Praksa danes sicer 
kaže v nasprotno smer. Inkluzija učencev z motnjami v duševnem razvoju zaenkrat še 
ni mogoča, vprašanje pa je, kakšni so robni pogoji inkluzije v slovenskem sistemu 
vzgoje in izobraževanja. To bo pokazala praksa v naslednjih nekaj letih, če se bomo 
premikov v smer inkluzivnega izobraževanja lotili vsi akterji (MIZŠ, ZRSŠ, 
specializirane in večinske šole) na tem področju z jasno zasnovanimi cilji.  
2. Čedalje bolj opažamo zapostavljenost področja od države; neodzivnost države na 
predloge prakse in posledična zaostalost VZ zavodov glede vpeljevanja novih oblik 
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dela. Vire za financiranje dejavnosti za razvoj dodatno ponujenih programov si moramo 
zagotoviti sami. Veliko si obetamo od (zaenkrat le zakonske) pobude MIZŠ o 
ustanavljanju strokovnih centrov; o preoblikovanju našega CJL v strokovni center smo 
se z MIZŠ v letu sicer 2010 že dogovarjali, vendar so kasneje dogovori zamrli. 
3. Opazna je tudi čedalje večja birokratizacija dela in posledično premik iz strokovnega 
dela v instrumentalizacijo delovanja, kar ni v prid razvoju prvinskega specialno-
pedagoškega dela. To je še posebej aktualno z uvedbo novega sistema plač. Za šole je 
nevarna tudi zakonodaja, ki določa delovanje Šolskega inšpektorata, saj nadzoruje 
predvsem dokumentacijo, pedagoško delo samo pa le redko. Zato je nevarnost 
redukcionizma, ko bodo šole zgolj urejale dokumentacijo, temeljno poslanstvo – 
kakovostno pedagoško delo z učenci pa začele zanemarjati. Potrebno pa je zapisati, da 
se šolski inšpektorji trudijo razumeti delovanje Centra in delovanje v največjo korist 
naših učencev. 
4. CJL je edina osnovna šola v RS, ki je sestavljena iz treh lokacijsko ločenih šol, 
Izobraževalnega centra in Doma. Zato struktura šole ni primerljiva z ostalimi tovrstnimi 
ustanovami in ni predvidena v Pravilniku o standardih in normativih. Tako za 
posamezne enote ni predvidenih razdeljevalk prehrane niti za vsako enoto po en hišnik 
vzdrževalec. Teh nam MIZŠ v šolskem letu 2013/14 ni vseh sistemiziralo. Spričo 
državne zahteve za izvajanje sistema HACCP ter druge zakonodaje na tehničnem 
področju (zdravstvenem, požarnem, arhiviranje …) opozarjamo na resnost posledic, ki 
jih prinaša neupoštevanje specifike tako organiziranega CJL. O teh težavah smo 
obvestili tudi ustanoviteljico – Mestno občino Ljubljana, ki nam je sistemizirala dve 
delovni mesti hišnika vzdrževalca. V letu 2017 smo s posebno vlogo na MIZŠ pridobili 
še enega administrativnega delavca ter pomočnika ravnatelja za Oddelka za izvajanje 
dodatne strokovne pomoči. 
5. Natančno in korektno oblikovanje organizacije CJL ovira predvsem dejstvo, da se 
učenci vpisujejo vse leto, največ pa ob koncu avgusta, torej tik pred začetkom šolskega 
leta. Dogaja se, da naj bi se učenec vpisal, vendar na vpis ne pride. Šola glede na 
podatke, ki jih dobi od ZRSŠ, pripravi organizacijo oddelkov s strokovnimi delavci, 
tako da se pouk lahko začne 1. septembra. Če učencev na vpis ni ali pa pridejo tudi ne-
evidentirani, struktura oddelkov ne ustreza realnemu in predpisanemu številu učencev. 
Čeprav je za upravno in strokovno usmerjanje otrok s posebnimi potrebami zadolžena 
država, odstopanja od normativov, ki se zgodijo zaradi neučinkovitega usmerjanja in 
pomanjkljivosti v sistemu, ne tolerira več. 
Podobno je z urami dodatne strokovne pomoči mobilne specialno-pedagoške službe. Če 
je učenec med šolskim leto ponovno usmerjen in ne dobi več strokovne pomoči v 
prejšnjem obsegu, to pomeni, da delovna obveznost mobilnega pedagoga lahko pade 
tudi pod polno zaposlitev ali obratno. Večinske šole prijavljajo nove ure dodatne 
strokovne pomoči, vendar jih zaradi zapore zaposlovanja mobilnih pedagogov med 
letom ne smemo izvajati. V letu 2008 smo z dopisom predlagali Centru za usmerjanje 
otrok s posebnimi potrebami ZRSŠ, da naj uredi veljavnost odločb za dodatno 
strokovno pomoč tako, da se ta prične s 1. 9. in 1. 2., torej dvakrat letno, vendar se vse 
do danes stanje na tem segmentu ni spremenilo. Na ta način bi namreč zagotovili dovolj 
mobilnih specialnih pedagogov, da se realizacija ur prične takoj po veljavnosti odločbe. 
6. Dijaki s posebnimi potrebami, ki so zaključili nižje poklicno izobraževanje z vpisom v 
poklicno izobraževanje izgubijo status učenca, ki ima možnost bivanja v domu CJL; 
komisije za usmerjanje, kljub zakonski določbi, da se v domove za učence usmerjajo 
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(katerikoli) učenci s posebnimi potrebami v odločbo ne določijo bivanja v domu, vendar 
le VIZ program. Kljub temu, da je takih učencev v letu 2014/15 približno 15, MIZŠ 
redno plačuje oskrbo tudi zanje. Iz tega lahko sklepamo, da MIZŠ upošteva 15. člen 
zakona, Komisije za usmerjanje pa ne (niso dobile teh navodil). V letu 2013 so komisije 
za usmerjanje prenehale v Dom usmerjati otroke iz Ljubljane, čeprav bi domsko 
podporo potrebovali tako otroci, kot tudi njihove družine. To se je v letu 2015 deloma 
spremenilo, MIZŠ izjemoma soglaša z namestitvijo v Dom za učence iz ogrožujočih 
socialnih okolij.  
7. V letu 2017 smo imeli v CJL štiri šolske  oddelke, kjer število učencev v skupini 
presega normativ. V teh skupinah je tudi po več učencev z več motnjami, tudi 
psihiatričnimi. Iz MIZŠ smo pridobili soglasja za preštevilne oddelke skladno z 
zakonodajo. 
 
Priložnosti:  
1. V CJL se zavedamo situacije, ki jo oblikuje zakonodaja in stihijska praksa. Prav zato je 
njegova največja priložnost v vsebinskem in organizacijskem preoblikovanju. Seveda pa 
je uspeh preoblikovanja odvisen od mnogih akterjev, pri čemer je na prvem mestu 
Mestna občina Ljubljana in  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Prav zato, 
ker si želimo, da bi center deloval povsod tam, kjer so učenci z motnjami v duševnem 
razvoju, je v letu 2005 podal predlog ustanoviteljici – Mestni občini Ljubljana, da se 
preimenuje v Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Janeza Levca Ljubljana, 
ker je bilo v letu sprejeto šele leta 2013. 
Naj naštejemo nekaj priložnosti, kjer vidimo našo prihodnjo vlogo: 

1. Kakovostno izvajanje obstoječih vzgojno izobraževalnih programov: 

Cilj: širiti priložnosti za izobraževanje strokovnih delavcev, ozaveščanje poslanstva in zagotoviti 

dodatna sredstva za izboljšanje pogojev poučevanja (oprema razreda, učni pripomočki, gradnja 

novih učnih delavnic in učnega stanovanja…) ter omogočati in podpirati kakovostno delovanje 

strokovnih služb (socialno delo, psihološka podpora…). 

2. Skrb za dobre medsebojne odnose, vzpodbujanje ustvarjalnosti vseh delavcev in 

skrb za njihovo profesionalno rast ter ozaveščati pomen sodelovanja med vsemi 

deležniki v ustanovi: 

Cilj: omogočati priložnosti za prevzemanje odgovornosti za profesionalno delovanje in reducirati 

dejavnike, ki onemogočajo sodelovanje (spoštovanje sklepov, odprava zamujanja,…). 

3. Vzgoja in izobraževanje za čim večjo samostojnost v življenju in zaposlitvi: 

Cilj: omogočati več učnih priložnosti, ki krepijo veščine vsakdanjega življenja ter prakse za čim 

večjo samostojnost pri zaposlitvi, še naprej omogočati in večati obseg dejavnosti, ki ustvarjajo učne 

priložnosti učencem za pridobivanje delovnih veščin, kot je, na primer Hostel pri Janezu. Zgraditi 

nove učne delavnice in učno stanovanje. 

4. Pogoji za ustvarjalne dejavnosti in šport: 

Cilj: ustvarjati priložnosti za ustvarjalno in športno dejavnost v šoli, kot tudi v širšem družbenem 

prostoru (podpora razstavam, likovnem vikendu, obiskovanje in organizacija športnih 

tekmovanj…). 

5. Izpopolnjevanje poučevanja otroki s AM in drugimi motnjami, ki terjajo specifične 

metode poučevanja: 
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Cilj: vpeljati metode nadomestne in podporne komunikacije za vse učence, ki to potrebujejo, vpeljati 

metode podpore pozitivnemu vedenju ter druge metode za večjo raven učnih dosežkov. 

6. Nadstandarni pogrami, vezani na javne razpise, ki »odpirajo« center navzven in 

omogočajo socialno inkluzijo naših učencev in učencev rednih osnovnih šol/ 

vrtcev uravnotežiti s temeljnim pedagoškim delom: 

Cilj: programe bolj prilagoditi potrebam učencev ter izboljšati kakovost njihovega izvajanja v 

smislu podpore osnovnega poslanstva, to je: kakovostno usposabljanje učencev za življenje in delo. 

7. Zdravstvene službe in njihova nadaljnja specializacija za delo z otroki z motnjami 

v duševnem razvoju: 

Cilj: s pogajanji z Zdravstveno zavarovalnico pridobiti vsaj še enega logopeda in fizioterapevta (ali 

delovnega terapevta). 

8. Odnos s starši učencev,  podpora in izobraževanje.  

Cilj: okrepiti komunikacijo s starši, še nadalje zagotoviti staršem izvajanje podporne skupine ter 

ustreznega izobraževanja znotraj šol za starše. 

9. Prizadevanje, da bodo imeli absolventi s posebnimi potrebami (ne glede na 

motnjo) šol s prilagojenim programom in večinskih šol možnost sekundarnega 

izobraževanja in bivanja v Domu centra, 

Cilj: vplivati na zakonodajalca, da spremeni Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v 

smeri zagotavljanja Domske oskrbe glede na vzgojno izobraževalne potrebe učencev, revidirati 

obstoječi program Domske vzgoje. 

10. Prizadevanje za prisotnost in vplivnost pri vseh odločevalskih procesih MIZŠ in 

vlade RS o zadevah, ki se dotikajo področja vzgoje in izobraževanja ter 

zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami: 

Cilj: še naprej sodelovati v organih oblikovanja zakonodajnih rešitev, VIZ programih… 

11. Krepiti priložnosti za zaposlovanje absolventov centra: 

Cilj: povečevati obseg in vrsto dejavnosti DZC Janeza Levca in Janez dela-zaposlitvenega centra. 

Širiti možnost praktičnega usposabljanja v enotah centra in zunaj. 

12. nadaljevati s promocijo centra v vseh segmentih javnega življenja: 

Cilj: S projekti nadstandardne narave in drugimi dejavnosti (publiciranje, javni intervjuji…) 

promovirati učence centra ter njihove starše in s tem vzpodbujati priložnosti za njihovo socialno 

vključevanje. 

13. Sredstva za nemoteno izvajanje programov, za izobraževanja in materialna 

sredstva: 

Cilj: vplivati na finanserje glede dodatnih sredstev, ohranjati in krepiti tržno dejavnost v samem 

centru, se prijavljati na razpisane projekte ter krepiti mrežo donatorjev. 
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2   Posebni del 
 
2.  1  Osnova za pripravo letnega poročila 
 
1. Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99 in spremembe). 
2. Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00 in 127/06) 
3. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo-UPB 4,  

101/13-ZIPRS1415, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS16/17). 
4. Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS  št. 81/06-UPB 1, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF 

in 63/13 in 46/16-ZOFVI-K). 
5. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB 

5,  36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 
49/16-popr.). 

6. 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, 58/10, 97/12 in 
100/15). 

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

8. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 
100/15 in 84/16). 

9. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu 
(Ur. l. RS št. 108/13). 

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

11. Slovenski računovodski standardi in Pravila skrbnega računovodenja. 
12. Akt o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda, pravila šole in ostali notranji akti 
13. Drugi predpisi, pravila in navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport-

MIZŠ ter Ministrstva za finance, drugi državni predpisi in pojasnila. 
 
2. 2/3    Dolgoročni cilji /letni cilji (glejte tudi zgoraj – Priložnosti in nove dejavnosti) 
 
Zaradi odsotnosti nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami ter negotovosti pri načrtovanju investicij (te so v domeni Mestne občine 
Ljubljana) je dolgoročne in letne cilje težko načrtovati. Osredotočili se bomo predvsem 
na investicije in vzdrževanja.  
V skladu z vizijo in poslanstvom, ki smo ju posodobili v letu 2017 ter ustanovitvenim 
aktom vsako leto načrtujemo v letnem delovnem načrtu šole obvezni program šole, 
nadstandardne programe dela, dodatno ponujene dejavnosti in projekte, plan 
investicijsko-vzdrževalnih del, nakup opreme, izobraževanje delavcev in drugo. Prav 
tako so v letnem delovnem načrtu zajeta temeljna načela delovanja organizacije. 
Bralcem vsekakor priporočamo, da preučijo tudi letni delovni načrt, saj predstavlja 
celostno podobo, cilje in načrtovanje za eno šolsko leto, deloma pa se navezuje tudi na 
dolgoročne cilje. 
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Posebno skrb namenjamo varnosti otrok in zaposlenih. Tudi v letu 2017 smo izvedli 
vaje evakuacije na enotah CJL. V Domu CJL smo z lastnimi sredstvi izgradili sodoben 
sistem javljanja požarov, čeprav to ni zakonsko določeno. Izvedli smo tudi preventivne 
ukrepe proti legioneli. Redno nadzorujemo opremo za varnost ter izobražujemo delavce 
CJL glede varnosti pri delu. V letu 2015 smo sprejeli povsem nova pravila in navodila 
za večjo varnost otrok v šolah in Domu. Pravilniki in notranji akti so vsem delavcem 
dosegljivi na spletni strani CJL. O vsebini aktov ravnatelj seznanja delavce na zaključni 
in začetni konferenci, podrobno pa se z njimi seznanijo na spletnih straneh CJL. Kljub 
zapisanim pravilom, se po opažanju ravnatelja in vodij enot dogaja, da so občasno 
učenci v razredih sami. Načelo vodenja enot je spodbujanje in krepitev pozitivnih dejanj 
učiteljev in drugih zaposlenih ter skrb za njihovo strokovno izpopolnjevanje, vendar 
bomo v primerih kršitev, ki zadevajo varnost in integriteto učencev, kadar ne bo druge 
možnosti,  ukrepali tudi z opozorili pred odpovedjo delovnega razmerja. 
 
2. 2. 1   Investicijska in vzdrževalna dela  
 
Prioriteta pri vzdrževalnih delih bo odprava pomanjkljivosti, zaradi katerih nastaja še 
dodatna škoda na šolski imovini, in ki predstavljajo neposredno nevarnost za učence in 
zaposlene v Centru. Seveda je prioriteta tudi realizacija ukrepov iz odločb zdravstvene 
inšpekcije, ki so večinoma vezane na večjo varnost uporabnikov. V letu 2017 je MOL, 
uspel realizirati 3. fazo zamenjave oken na Levstikovem trgu.  
 
 
V letu 2017  smo s sredstvi MOL  realizirali investicijska dela v višini EUR 136.089,73: 
 

Preglednica: Investicije, investicijsko vzdrževanje, intervencije, inšpekcijske 
odločbe, informacijska tehnologija (računalniki …) in oprema, financirane s strani 

MOL v letu 2017 na osnovi sklenjenih pogodb in aneksov 
      

ZAP.ŠT. 

NAMEN                                
(izberite v legendi 
spodaj) 

LOKACIJA 
IZVEDBE           
(naziv enote+naslov) Izvajalec 

Računi izvajalcev 
v EUR (navedite le 
dokončni znesek 
posamezne vrste 

del) 

Znesek prejetih 
sredstev po 

zahtevku v EUR 

1. 
investicijsko vzdrževanje 
- fazna zamenjava oken LEVSTIKOV TRG 1 

GHG 
GRADBENIŠTVO IN 
INŽENIRING D.O.O. 48.642,36 47.183,09 

  
nadzor, organizacija in 
vodenje LEVSTIKOV TRG 1 KAINVEST D.O.O. 2.437,56 2.437,56 

  SKUPAJ     51.079,92 49.620,65 

2. 

investicijsko vzdrževanje 
- inšpekcijska odločba v 
zadevi zamenjava 
pomivalnega stroja LEVSTIKOV TRG 1 MACUKA d.o.o. 14.434,73 9.623,03 

  SKUPAJ     14.434,73 9.623,03 

3. 

investicijsko vzdrževanje 
- dobava in montaža 
opreme v učilnice 

DEČKOVA 1B 
ULTRALES 

INŽENIRING d.o.o. 
7.509,71 7.482,62 
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investicijsko vzdrževanje 
- dobava in montaža 
opreme v učilnice 

OVI JARŠE 
ULTRALES 

INŽENIRING d.o.o. 
1.578,44 1.572,74 

  

investicijsko vzdrževanje 
- dobava in montaža 
opreme v učilnice 

LEVSTIKOV TRG 
ULTRALES 

INŽENIRING d.o.o. 
2.916,29 2.905,77 

  

investicijsko vzdrževanje 
- dobava in montaža 
opreme v učilnice 

DEČKOVA 1B 
ULTRALES 

INŽENIRING d.o.o. 
439,2 437,61 

  

investicijsko vzdrževanje 
- dobava in montaža 
opreme v učilnice 

LEVSTIKOV TRG 
ULTRALES 

INŽENIRING d.o.o. 
215,7 214,92 

  

investicijsko vzdrževanje 
- dobava in montaža 
opreme v učilnice 

LEVSTIKOV TRG 
ULTRALES 

INŽENIRING d.o.o. 
296,09 295,02 

  

investicijsko vzdrževanje 
- dobava in montaža 
opreme v učilnice 

OVI JARŠE 
ULTRALES 

INŽENIRING d.o.o. 
55,51 55,31 

  

investicijsko vzdrževanje 
- dobava in montaža 
opreme v učilnice 

OVI JARŠE LUKVEL d.o.o. 1.026,39 1.022,68 

  SKUPAJ     14.037,33 13.986,67 

4. 

investicijsko vzdrževanje 
- inšpekcijska odločba v 
zadevi projektne 
dokumentacije za obnovo 
električnih inštalacij 

LEVSTIKOV TRG 

PROFI K2 
INŽENIRING d.o.o. 21.597,66 21.519,76 

  SKUPAJ     21.597,66 21.519,76 

5. 

investicijsko vzdrževanje 
-za obnovo tlaka pred 
glavnim vhodom in 
dostop do telovadnice 

DEČKOVA 1B COCO d.o.o. 39.306,86 

37.341,52 

  

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA ZA 
PRENOVO DOSTOPNE 

POTI DO 
TELOVADNICE 

DEČKOVA 1B 
ARHITEKTURNI 
BIRO ŠTRUKELJ 

d.o.o. 
1.464,00 

1.458,72 

  

VARNOSTNI NAČRT 
ZA PRENOVO 

DOSTOPNE POTI DO 
TELOVADNICE 

DEČKOVA 1B 
PROJEKT VARNOST 

d.o.o. 
549 

547,02 

  

NADZOR PRI IZVEDBI 
DEL PRENOVA 

DOSTOPNE POTI DO 
TELOVADNICE 

DEČKOVA 1B KAINVEST d.o.o. 1.999,58 

1.992,36 

  SKUPAJ     43.319,44 41.339,62 

      SKUPAJ NAKAZILA MOL 136.089,73 

      

 
Sredstev za tekoče vzdrževanje s strani MOL v letu 2017 nismo prejeli. 
 

 
 
2. 2. 2   Investicije in vzdrževanje opreme 
 
V letu 2017 smo porabili tudi za 141.966,08 EUR za tekoče vzdrževanje objektov in 
opreme, ki smo jo prejeli v upravljanje. V rebalansu finančnega načrta za leto 2017  
nismo imeli predvidenih dodatnih sredstev za tekoče vzdrževanje, zato smo za to 
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porabili sredstva iz naslova presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016 v višini 
35.249,42 EUR. Preostanek sredstev za tekoče vzdrževanje smo porabili iz sredstev 
MIZŠ, prejetih za kritje materialnih stroškov v višini javnih sredstev smo porabili za 
65.045,56 EUR, iz sredstev tržne dejavnosti pa preostalih 41.671,10 EUR sredstev. 
 
Vzdrževala dela so bila opravljena na naslednjih lokacijah: 
uprava (beljenje vseh enot) s projektno dejavnostjo, učnimi delavnicami in mobilno 
službo v višini 40.244,57 EUR, 

 dom v višini 19.341,22 EUR, 

 enota Jarše v višini 12.881,89 EUR, 

 enota Levstikov trg v višini 22.920,94 EUR,  

 enota Dečkova v višini 22.440,53 EUR, 

 kuhinja v višini 19.552,08 EUR, 

 enota Tržaška v vrednosti 942,34 EUR in 

 Izobraževalni center v višini 3.642,51 EUR 
 
Skupaj smo v letu 2017 tako porabili za 375.514,78 EUR sredstev za investicije, 
investicijsko in tekoče  vzdrževanje, in sicer: 
 

 investicije v neopredmetena sredstva v višini 3.444,60 EUR, 

 investicijsko vzdrževanje zgradb v višini 121.929,17 EUR, 

 nakup nove opreme v višini 108.174,21 EUR in  

 tekoče vzdrževanje v višini 141.966,80 EUR. 
 
Za to smo porabili sredstva iz naslednjih virov: 
 

 ustanovitelj MOL v višini 136.089,73 

 poraba presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016 (posredno sredstva MOL) v 
višini 35.249,42 EUR, 

 javna sredstva za materialne stroške v višini 65,045,56 EUR, 

 tržne dejavnosti  v višini 84.116,31 EUR in 

 različnih projektov v višini 55.012,32 EUR. 
 
Iz lastnih sredstev, pridobljenih na trgu, s projekti ali donacijami smo za investicije 
in tekoče vzdrževanje v CJL prispevali EUR 174.379,49, skupaj pa je bilo teh sredstev 
EUR 702.651,01, kar predstavlja 9,6% celotnega proračuna CJL. 
 
 
2. 2. 3  Redni in nadstandardni programi dela 
 
V celoti smo realizirali cilje, zastavljene v letnem delovnem načrtu šole, tako redne kot 
načrtovane nadstandardne programe dela. Redno delo je potekalo natančno po 
predpisanem programu. 
Redno izvajanje je v letu 2017 potekalo v skladu s štirimi javnoveljavnimi programi, in 
sicer po: 

- prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, 
- posebnem programu vzgoje in izobraževanja, 
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- vzgojni program domske vzgoje (sprejet v letu 2011), 
- programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (izvajanje 

dodatne strokovne pomoči). 
Uspešno in v popolni realizaciji (med 94-100 %, odvisno od predmeta oziroma 
področja) smo izvedli tudi razširjen del programa, torej interesne dejavnosti, podaljšano 
bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, dneve dejavnosti, tehniške dneve, poletno in 
zimsko šolo v naravi kot tudi Šolo za življenje v Oddelkih vzgoje in izobraževanja Jarše, 
v OŠ Levstikov trg in OŠ Dečkova ulica ter tabor v Domu CJL (v šolskem letu 2015 
skupaj 19 letovanj). Udeležili so se je vsi učenci iz načrtovanih razredov, zahvaljujoč 
pomoči MIZŠ, Centrov za socialno delo in šolskega sklada CJL socialno šibkim 
družinam. 
 
 
2. 2. 4. 1 Dejavnosti nadstandardnega/dodatno ponujenega programa, poleg tekočih 
mladinskih projektov opisanih v razdelku 1.1.5:  
 
Projektne naloge in novosti, ki so potekale v okviru celotnega Centra: 

– Organizacija Državnega finalnega košarkarskega prvenstva OŠPP. 
– Organizacija Državnega turnirja Specialne olimpiade v namiznem tenisu. 
– Organizacija Državnega turnirja Specialne olimpiade v Judu. 
– Festival “Igraj se z mano” – Cankarjev dom, februar, 2017- mednarodna 

likovna razstava,  potujoča razstava mednarodnega likovnega natečaja v 15 
mestih (2017) po celotni Sloveniji, Osrednji dogodek – Kongresni trg, 23.-
26.5.2017. 

– Novoletni prodajni bazarji po vseh enotah. 
– Priznanja sekcij DSRP Slovenije: Simona Brunet, Ivanka Smrekar, Tomaž 

Klepec, Za projekt Hostel pri Janezu: Tatjana Hočevar, Radika Muhič, 
Danijela Kolenc, Boštjan Kotnik, Špela Gregorčič. 

– Tabor za učence z MAS, Fiesa, vse enote. 
– Kulturni dan v CD. 
– Iz narave v naravo – Kranjska gora, vse enote + redne osnovne šole. 
– Projekti MOL  in drugi projekti (Movit, ESS…) – navedeno v zgornji tabeli 
– Izvajanje programa evropskega prostovoljstva EVS 
– CAP program, 
– Zdrav življenjski slog (31.8.2017), 
– Počitniške aktivnosti 2017, 
– Nastop na reviji “Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo”. 

 
Sodelovanje v dejavnostih Zveze prijateljev mladine 

– Bralna značka – s knjigo v svet 
– Aktivnosti EVROPA V ŠOLI  

 
Projekti in nove vsebine dela na OE OŠPP Dečkova 

– šola za življenje pri Sv. Trojici za mlajše učence posebnega programa 
– zimovanje na Arehu za učence posebnega programa 
– DP v alpskem smučanju SOS – 1. mesto, 2x 2. mesto in 3. mesto 
– DP v igri »Boj med dvema ognjema« - 1. mesto  



    Letno poročilo 2017 

25 
 

– prireditev za starše – pomladni dan 
– delavnice za učence v izvedbi zaposlenih v podjetju Krka 
– družbeno koristno delo – Lek Novartis 
– DP v odbojki za dekleta – 4. mesto 
– nagradni izlet »Zlati značkarji« 
– predavanje za starše »Moteče vedenje« (Jeršan Kojek, Simikič) 
– nastop na plesni reviji »Pika miga« 
– državno tekmovanje računanje je igra 
– končni izlet(i) za vse učence  
– mednarodna izmenjava »Active means happy«, Zakopane, Poljska 
– mednarodni atletski miting Beograd open 2017 
– Iz narave v naravo – tabor v Kranjski Gori 
– Jesenski piknik za vse učence in učitelje  
– šola za življenje, Kozjak (CŠOD Škorpijon) 
– svečana otvoritev šolskega bazarja, druženje s starši, Bazar v avli šole 
– trije plesi za mladostnike OVI in VDC v avli šole 
– 6 veselih popoldnevov v podaljšanem bivanju (kvizi, tekmovanja, piknik …) 
– DP v badmintonu – dečki – ekipno 2. mesto 
– DP plavanje – deklice in dečki – 1. mesto dečki, 2. mesto deklice 
– priredba predstave »Ivan« in dve izvedbi v okviru Knjižnega sejma v CD 
– zimska šola v naravi na Arehu – 5. in 6. razred (nadstandardna) 
– proslava in oddaja šolskega radia za praznik Dan samostojnosti 

 
Projekti in nove vsebine dela na OE OŠPP Levstikov trg 

– Učenci OVI oddelkov so imeli dva tedna plavanja na OŠ Savsko naselje. 
– Sodelovali smo na likovni razstavi v Pionirskem domu. 
– Učenci višjih razredov so se udeležili delavnic prve pomoči Rdečega križa. 
– Učenci so se udeležili območnega otroškega parlamenta.  
– Učenci OVI oddelkov so se udeležili Šole za življenje.  
– Udeležili smo se 10. likovnega srečanja. 
– Učenci OVI oddelkov so se udeleževali planinskih pohodov. 
– Učenke in učenci so izvedli plesno - pevski nastop v dvorani društva Sonček. 
– Udeležili smo se doživljajskega tabora v Novem Sadu.  
– Učenke in učenci so imeli plesni nastop na Paradi učenja.  
– Učenci OVI oddelkov so se udeležili tekmovanja S-faktor.  
– Udeležili smo se delavnic Evropskega tekmovanja v veslanju.  
– Zbor in plesalke so nastopili na festivalu Igraj se z mano in  festivalu v 

Zagrebu. 
– Učenci so razstavili svoje izdelke na razstavi Likfest.  
– Izvedli smo tabor v Piranu za učence od 1.- 4. razreda. 
– Izvedli smo Dan odprtih vrat na temo Jožeta Plečnika. 
– Učenci OVI so se udeležili šole v naravi v Pineti. 
– Organizirali smo  srečanje s starši OVI.  
– Organizirali smo tabor za učence OVI v Stavči vasi. 
– Učenci 8. razreda so se udeležili likovne razstave na radiu Slovenija.  
– Vključili smo se v projekt Zdrav življenjski slog za OVI. 
– Ustanovili smo aktiv za tekočnost branja.  
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– Organizirali smo novoletno srečanje staršev 1. triade.  
– Organizirali smo ples za učence OVI in OŠPP.  

  
Projekti in nove vsebine dela  v OE OVI Jarše 

– uvajanje nadomestne in podporne komunikacije 
– gostovanje 2.A oddelka OVI Jarše na OŠ Vide Pregarc 
– dan odprtih vrat šole, 
– obisk  skokov v Planici, 
– prireditev Šopek za starše 
– nastop na reviji Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo v Žalcu 
– festival Igraj se z mano z večernim nastopom 
– ogled svetovnih zimskih iger SO v Schladmingu 
– državno prvenstvo v košarki v Ljubljani 
– košarkarski turnir SO v Trstu 
– turnir v namiznem tenisu 
– 13. Regijske igre MATP SOS v Krškem 
– tekmovanje Mladi tehnik, OŠ Roje Domžale 
– učna praksa učencev 5. in 6. Stopnje 
– zimski in letni športni dnevi 
– športni dan Šolar na smuči 
– državno računalniško tekmovanje Z miško v svet  
– tekmovanje v krplanju 
– sodelovanje na likovnih natečajih in na likovni koloniji v Črni 
– Krkin teden humanosti:delavnice 
– predstavitev VDC-jev in NDK za starše 
– turnir SOS na Pohorju 
– nastop na festivalu Tantadruj in v Sončku  s predstavo Štirje letni časi 
– sodelovanje z ostalimi enotami CJL, z vrtcem  in OŠ Jarše, Vide Pregarc, 

DanileKumar, OŠ Prule, Konzervatorij za glasbo in balet, knjižnico Jarše 
– pohod Pot ob žici 
– regijske igre SOS , Hrastnik 
– tekmovanje Za čiste zobe 
– državni atlerski miting SOS, Maribor 
– šolsko športno tekmovanje v inkluzivnem judu, Koper 
– ogled evropskega prvenstva Slalom na divjih vodah, Tacen 
– Tekmovanje SOS v balinanju, Ajdovščina 
– državni košarkarski turnir SOS , Ljubljana 
– Dobrodelna prireditev Rotary club Ljubljana Šiška Maja za mlade v Koloseju,    
– dobrodelna prireditev slikarja Janeza Štrosa v City teatru, 
– Počitniške aktivnosti med zimskimi in poletnimi počitnicami 
– poletni tabor, Projekt MOL Zdravje iz narave, Žužemberk 
– ŠVN Pineta 2x,  
– zimovanje Ribnica na Pohorju 
– vseživljenjski tabor Novi Sad 
– šola za življenje Beli Križ, projekt MOL Želim, poskusim, zmorem 
– doživljajska pedagogika Iz narave v naravo, Valvasorjeva koča pod 

Stolom,                   
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– specialno jadranje  
– Fiesa-tabor za MAS 
– srečanja skupine za samopomoč staršem 
– intervizija za pedagoške delavce 

 
 
Projekti in nove vsebine dela  v DE Dom 

– Likovni vikend »Ljubljana skozi moje oči« 
– Otvoritev razstave "Ljubljana skozi moje oči"  v  

prostorih MOL 
 

– 3. Ogled SOS iger v Avstriji,  Schladming 
– Meddomska  fotografska  razstava v DIC                                 
– Mednarodni projekt Specialno jadranje 
–  Festival  Igraj se z mano                           
–  »Živi zdravo z naravo«, projekt Kranjska Gore  
–  Izmenjava  "Puppert as a method and agent of inclusion", 
–  2 x Delavnice prve pomoči: »Samo eno življenje imaš«                            
–  Pripravljalne delavnice za delo v Hostlu  pri Janezu   
– Hostel pri Janetu  od  1.7.2017 do  21.8.2017 
– Bodi športnik: Športno-družabni dogodek Igraj se z mano 
– Sodelovanje  z zborom Vijolice na decembrskem koncertu ljubljanskih 

dijaških domov. 
– Projekt  Mladi popotnik 
– 2 x tedensko priprava večerje v vzgojni skupini 
– smučanje   Golte 
– Igre dobre volje –  –  
– Odprti dan  Doma "Tudi mi smo umetniki" 
– Sodelovanje  na meddomskem  namizno teniškem  turnirju 

  
Vse naštete dejavnosti so bile uspešno izpeljane. Ker je šolsko leto vezano na dve leti so 
se nekatere dejavnosti pričele že prejšnja leta, spet druge pa se bodo zaključile v letu 
2018. Tudi načrtovana tekmovanja, razstave, prireditve, predstavitve dela izvajamo po 
načrtu, pogosto pa izvedemo tudi dogodke, ki jih nismo načrtovali, saj so vezani na 
razpise. Organizacija je živ organizem in potrebno se je odzivati tudi na pobude v 
tekočem letu, zato vedno presegamo obseg načrtovanih dejavnosti v Letnem delovnem 
načrtu. Poleg tega ni mogoče napovedati, katere vsebine bodo med letom razpisane, 
niti, ali bomo na teh razpisih uspeli.  
 
 
2.  4   Izvedba dolgoročnega plana 
 
Poskrbeti moramo za čim bolj kvalitetno in specializirano, strokovno delo, čim boljšo 
skrb za učence in jim v čim večji meri omogočiti učenje in delo v primernih pogojih, po 
meri sodobnih izobraževalnih in bivalnih standardov v naši ustanovi, kot tudi v 
večinski OŠ (skupne dejavnosti in izvajanje dodatne strokovne pomoči).  
Glede na nov predlog zakonodaje, ki vpeljuje vključevanje otrok s posebnimi potrebami 
v redne oblike izobraževanja, bi bilo potrebno center še naprej organizacijsko in 
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vsebinsko širiti, glavna skrb pa je opolnomočiti novosti, ki smo jih pred leti že vpeljali – 
to je programe socialnega vključevanja, izobraževalni center, zaposlitvene priložnosti in 
programi učenja veščin vsakdanjega življenja in samostojnosti. Zato bomo od 
ustanoviteljice in iz drugih virov tudi v prihodnje potrebovali dodatna sredstva. 
Posebno skrb bo potrebno nameniti vzdrževanju in tistim investicijskim delom, ki bodo 
pripomogla h gospodarnemu ravnanju in preprečevanju škode, ki bi lahko nastala 
spričo dotrajanosti materialov na objektu šole. 
 
Za realizacijo zastavljenih programskih ciljev upamo na sredstva Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, za investicijsko vzdrževanje in opremo pa na namenska 
sredstva Mestne občine Ljubljana.  
 
2.  5   Opis nedopustnih posledic pri izvajanju programa 
 
1. Pri tem naj omenimo neregulirano in stihijsko vključevanje naših učencev v 
programe, ki jim niso prilagojeni, oziroma obiskujejo prezahteven program bodisi v 
naših oddelkih ali redni osnovni šoli. Mnoge osnovne šole niso pripravljene na ustrezno 
poučevanje otrok z motnjo v duševnem razvoju ali avtizmom, zato se praviloma, po 
nekaj letih, vključijo v našo ustanovo z dodatnimi psihiatričnimi in vedenjskimi 
motnjami. To posledično pomeni, da se morajo naši strokovni delavci dodatno 
izobraževati tudi v smeri strategij krepitve pozitivnega vedenja. Take posledice 
nedorečenega sistema vključevanja so tako z gledišča otroka kot tudi družbenega 
gledišča moralno in profesionalno nedopustne.  
Nedopustno je tudi, da MIZŠ ni pripravljeno na spremembo Pravilnika o normativih in 
standardih na način, da bi bilo tudi število oddelkov mobilne službe osnova za 
sistemizacijo bodisi pomočnika ravnatelja bodisi ravnatelja (sedaj je samo ravnatelj). 
Tako je namreč onemogočena zaposlitev deleža vodje mobilne službe, katerega delovno 
mesto je, glede na število mobilnih specialnih pedagoginj (42), vse bolj nujno.  
2.  Nedopustna je opustitev izobraževanja strokovnih delavcev predvsem za metode, ki 
so podprte z dokazi. 
3.  Nedopustno je opustitev podpore staršem ali zakonitim zastopnikom učencev.   
4. Nedopustno je vsakršno vedenje, ki je v nasprotju z etičnim kodeksom Društva 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije oz. splošno civilizacijskimi normami. 
Prav tako je nedopusten prestiž, ki bi lahko izhajal iz bonitet na katerem koli delovnem 
mestu v ustanovi ter pristransko vodenje tako v vsebinskem kot tudi v upravnem 
smislu. 
5. Še posebej moramo biti pozorni na varnost učencev.  
6. Glede nadaljnjega razvoja CJL bi bila nedopustna izločitev Varstveno-delovnega 
centra (VDC) Knjigoveznica. Zato je CJL ustanovil Delovni in zaposlitveni center (DZC) 
Janeza Levca, kamor je premestil dejavnost VDC – to se je zgodilo z dnem podpisa 
koncesijske pogodbe z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. DZC Janeza 
Levca bo za CJL pomemben temelj za opravljanje socialno-varstvenih dejavnosti, ki se je 
s koncesijo v letu 2009 razširil v letu 2011 pa je pridobil nove prostore na Tržaški 79. 
7. Nedopustno je tudi stanje zgoraj navedenih materialnih pomanjkljivosti, ki lahko 
ogrozijo življenje učencem, delavcem in drugim. 
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8. Nedopustno je, ob čedalje večjem vpisu učencev reduciranje strokovnih delavcev, saj 
ne bomo mogli zadovoljiti predpisanih standardov in normativov s tem pa je ogroženo 
kakovostno vzgojno izobraževalno delo in varnost učencev. 
 
 
2. 6/7 Ocena uspeha in gospodarnosti 
 
Lahko zapišemo, da po letu 2000 bolj poslujemo skladno z načeli dobrega 
gospodarjenja, saj nam je uspel nakup več nujnih pripomočkov in opreme, ves čas pa je 
zavod ostal finančno likviden. Prav tako pa je iz zaključnih računov CJL od leta 2000 
dalje razviden presežek prihodkov nad odhodki. Tudi bilanca za leto 2017 izkazuje več 
kot slab odstotek presežka prihodkov nad odhodki, 9,6 % vseh prihodkov (702.651 €) 
smo pridobili iz razpisov, lastne tržne dejavnosti in donacij. Sredstva so gospodarno 
porabljena, vlagamo jih v razvijanje novih pristopov k delu z otroki, učenci in 
mladostniki s posebnimi potrebami, pa tudi v nakup prilagojenih pripomočkov za delo. 
Marsikatero aktivnost, izboljšavo pri delu izvedemo s pomočjo sredstev, pridobljenih z 
donacijami, ki jih postopno vlagamo v posodabljanje programov, izobraževanje 
delavcev, nakup učnih pripomočkov, materialov za delo in obnovo šole. 
V letu 2015 je Center Janeza Levca Ljubljana prejemnik Državne plakete za odličnost in 
inovativnost na področju vzgoje in izobraževanja, ravnatelj pa v letu 2016 prejemnik 
plakete Antona Skale za dosežke na področju specialne pedagogike. 
 
 
2.  8   Notranja kontrola 
 
V zadnjih petih letih smo občutno zmanjšali sistemske stroške, kot so stroški za 
nepotrebne revije, kabelsko televizijo, stroške pregledov dvigal, strošek telefonskih 
storitev, ki ostaja kljub vpeljavi vzporednega GSM sistema enak že nekaj let. Redno se 
izvajajo postopki tako naročil malih vrednosti kot javnih naročil za taksi prevoze, 
prehrano in čistila (v letu 2015 smo zamenjali dobavitelja). Vpeljali smo nadzor nad 
prihajajočimi računi in njihovo skladnost s postopki naročil malih vrednosti. Občutno 
smo zmanjšali tudi sredstva za dnevnice in kilometrine, saj v največji možni meri 
uporabljamo službena prevozna sredstva. Sredstva, porabljena za izobraževanje, smo 
uskladili z za to namenjenimi prihodki, ter k temu dodali še nekaj sredstev iz tržne 
dejavnosti. Skupaj z MOL smo v letu 2012 zamenjali ponudnika za vsa komunikacijska 
sredstva (internet, telefon, GSM), ker je cena ugodnejša, v letu 2016  smo zamenjali 
podjetje za pregled dvigal, v letu 2017 podjetje za odvoz bio odpadkov. 
Notranje vsebinsko (kolegij, hospitacije …) in finančno upravljanje izvaja ravnatelj, 
kontrolo pa Svet CJL in računovodstvo.  
Vsako leto imamo tudi revizijo poslovanja s strani zunanjega revizorja. Priporočila so in 
realizacija so bila obravnavana na septembrskem Svetu CJL – podrobno v 
računovodskem poročilu. 
V juniju 2011 smo izdelali, v maju 2017 pa smo dopolnili Načrt integritete, kjer smo 
opredelili tveganja za zlorabe  ter ga oddali Komisiji za preprečevanje korupcije. V letu 
2015 smo strokovno skupino za pripravo Načrta integritete razširili za dva strokovna 
delavca. 
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2.  9    Pojasnila na področjih, kjer cilji niso doseženi 
 
Mestna občina Ljubljana je v letu 2015, 2016 in 2017 zagotovila sredstva za zamenjavo  
oken na objektu Levstikov trg 1. Pričakovali smo, da bo zamenjano večje število oken – 
vsaj ena stran objekta. Drugi cilji, razen nekaterih del investicijskega vzdrževanja, so bili 
v celoti doseženi. 
 
2.  10   Ocena poslovanja na drugih področjih 
 
Šola s svojo dejavnostjo zavzema pomembno mesto na področju skrbi za otroke in 
mladostnike s posebnimi potrebami - z motnjami v duševnem razvoju in motnje 
avtističnega spektra. Izobraževanje učencev  za nadaljnje šolanje ali neposredno 
zaposlitev po končanem šolanju, pomoč pri iskanju zaposlitve, navajanje na čim bolj 
samostojno življenje, skrb zase, po potrebi vključevanje učencev v varstveno-delovne 
centre, so pomembne družbene dejavnosti.  
Mnenja smo, da tako na strokovnem kot tudi na finančnem področju poslujemo v 
skladu z doktrino vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, etičnim 
kodeksom Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije ter zakonodajo. 
Poslovanje teži k načelom sodobnega pedagoškega in menedžerskega pristopa. 
Poleg dodatnih znanj se trudimo pridobiti dodatna finančna sredstva (projekti, 
najemnine, donacije), ki jih vlagamo v sredstva za izvajanje osnovne dejavnosti, 
nadstandardnih dejavnosti ter nakupe opreme, s tem pa hkrati bogatimo vrednost 
pedagoškega dela in ne-nazadnje višino osnovnih sredstev  ustanoviteljice Mestne 
občine Ljubljana. 
 
 
2.  11    Kadrovanje 
 
V  letu  2017 sta se upokojili dve zaposleni. Preko javnih del smo imeli zaposlena 2 
delavca s polnim delovnim časom in 1 delavko s polovičnim delovnim časom. Vsi so 
zaključili 31.12.2017 skladno s pridobljenim razpisom. Prijavili smo se tudi na razpis  za 
javna dela v letu 2018 in  bili izbrani ter dobili možnost zaposliti enega delavca s polnim 
delovnim časom in enega s polovičnim. 
Do konca januarja 2018 je bilo med letom vpisanih še 16 novincev. Število zaposlenih je 
namreč odvisno predvsem od števila oddelkov v naslednjem šolskem letu; tega pa sedaj 
z gotovostjo še ne moremo napovedati. Načrtovanje števila zaposlenih  je še toliko bolj 
ovirano, ker se večina otrok v programe CJL vpisujejo šele junija in avgusta, nekateri pa 
se na vpisu pojavijo šele v septembru; tudi zato je število oddelkov in pripadajoče 
strokovne delavce negotovo napovedovati. 
Z Mestno občino Ljubljana smo v letu 2009 uspešno rešili dve delovni mesti hišnikov 
vzdrževalcev, ki so po mnenju MIZŠ postali presežni zaradi neupoštevanja specifik CJL 
(štiri zgradbe). 
Še manj kot napoved števila oddelkov je znano število dodatne strokovne pomoči. 
Število teh ur je odvisno od regulative države oziroma morebitnih sprememb 
zakonodaje. 
Projekt »Zdrav življenjski slog« v okviru MIŽŠ oziroma Zavoda Planica se je iztekel.   
V letu 2017 smo se prijavili na razpis »Zdrav življenjski slog«, vendar nismo bili izbrani.  
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Prijavili smo se tudi na druge  razpise. Izbrani smo bili na naslednjih razpisih:  
»Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-
izobraževalnih zavodih«, 
» Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim 
družinam«. Preko tega sta zaposleni 2 osebi s polnim delovnim časom in za eno 
zaposlitev s polnim delovnim časom je zaposlenih več ljudi s skrajšanim delovnim 
časom do 2020, 
»Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno 
okolje« za sofinanciranje operacije »Krepitev socialnih in poklicnih kompetenc otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami« . 
Na podlagi pridobljenih razpisov smo zaposlili 6 oseb s polnim delovnim časom in v 
obsegu ene zaposlitve več oseb s skrajšanim delovnim časom. 
Pri objavah prostih delovnim mest še vedno opažamo pomanjkanje ustreznega kadra 
(specialni pedagog je deficitaren poklic) kljub temu, da je bil določen  datum za 
dokončanje študija po starem programu in so študenti zaključevali študije.  Diplomanti 
bolonjskega študija, ki se prijavljajo na prosta delovna mesta, pa imajo v večini 
dokončano prvo stopnjo. Zaradi tega se na objave prostih delovnih mest prijavljajo 
kandidati, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem in zato skladno z zakonodajo  ter potrebo 
po nemotenem izvajanju programa zaposlimo za določen čas. 
Pričakujemo, da se bo več  kadrov  s primerno izobrazbo pojavilo tudi po zaključku 
izobraževanja, ki ga je razpisala Pedagoška fakulteta za pridobitev specialne pedagoške 
dokvalifikacije. 
 
 
3    Zaključni del 
 
Letno poročilo bo obravnavano na redni seji Sveta CJL, dne 27. 2. 2018. 
Nastajalo je v januarju in februarju 2017.  
 
Poročilo pripravil: 
dr. Matej Rovšek,  ravnatelj 
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4 RAČUNOVODSKO POROČILO IN POJASNILA K 
ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 2017 
 
 
S PRILOGAMI: 
 
 
Priloga 1: Bilanca stanja 
Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka 
Priloga 3: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
Priloga 4: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
Priloga 5: Izkaz prihodkov in dohodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
Priloga 6: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev 
Priloga 7: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 
 
Priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 
 
Opomba: Vse omenjene priloge bomo posredovali na AJPES do dne 28.02.2018 
 
 
Center Janeza Levca Ljubljana sodi med določene uporabnike enotnega kontnega načrta 
in sicer med posredne uporabnike proračuna (Uradni list št. 13/2000). Del letnega 
poročila je tudi računovodsko poročilo, kjer so obravnavani računovodski izkazi.  
 
Pri sestavljanju letnega poročila so bile upoštevane naslednje pravne podlage:  
SRS 118/05, 119/08, 95/2015  
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 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 enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11),  
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 
in 58/10), 
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS št. 117/02 in 134/03),  
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04,120/07, 124/08, 
58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11),  

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2002-115-05618-OB~P001-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2002-115-05618-OB~P009-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2002-115-05618-OB~P009-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2002-115-05618-OB~P010-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2002-115-05618-OB~P011-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2002-115-05618-OB~P012-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2002-115-05618-OB~P002-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2002-115-05618-OB~P002-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2002-115-05618-OB~P008-0000.PDF
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Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)  
Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Ur. l. RS št. 91/00 in 122/00)  
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Ur. l. RS št. 46/03) 
 
 
Napotki za sestavo Letnega poročila  
 
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.  
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.  
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.   
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.  
 
Priporočila MIZŠ: 
 
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 
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razmejitev in popis kapitala ter dolgoročnih rezervacij) ter navodila za delo popisnih 
komisij, drugih služb in delavcev udeleženih pri popisnih aktivnostih.  
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.  
Zavodi morajo imeti izdelano kadrovsko analizo:  
Pravilnik o notranji organizaciji delovnih mest z organigramom.  
Podatki o številu zaposlenih (za nedoločen čas, določen čas, polovično) vse po stopnji 
izobrazbe.  
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).  
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).  
Cene za izvajanje programov in storitev javne službe zavod določa v soglasju z 
ustanoviteljem (finančna služba) 
 
Poslovne knjige smo vodili v letu 2017 tako, kot to predpisuje Zakon o računovodstvu 
in Zakon o javnih financah ter v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja, ki Zavodom določa pravila za izplačevanje višine plač, nadomestil za 
odsotnost z dela in višino nadomestil za službena potovanja. 
 
Letno poročilo določenega uporabnika enotnega kontnega načrta je v skladu z 21. 
členom Zakona o računovodstvu sestavljeno iz :  
RAČUNOVODSKEGA POROČILA bilanca stanja izkaz prihodkov in odhodkov 
pojasnila k obema izkazoma  
POSLOVNEGA POROČILA poročilo o doseženih ciljih in rezultatih  
IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
 

POVZETEK ELABORATA O POPISU SREDSTEV 
 

1. Sklep o imenovanju popisnih komisij 
 
Na podlagi 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju, na 
podlagi določb Zakona o računovodstvu, Pravilnika o računovodstvu  Centra Janeza 
Levca Ljubljana in Pravilnika o popisu, ki vsebuje določila o inventuri  izdajam 
naslednji  
 

S K L E P 
 
o imenovanju v komisijo za letni popis celotnih sredstev in virov teh sredstev in o 
organiziranju redne letne inventure (popisa) sredstev in njihovih virov. Popis 
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opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja se usklajuje s knjigovodskim 
stanjem na dan 1. 11. 2017, ostala sredstva in njihovi viri pa stanju na dan 31. 12. 2017. 
 
Da bi popisne komisije zmogle pravočasno in natančno opraviti dane naloge in 
opravila, se imenujejo popisne komisije za vsako zgradbo posebej. Vodje delovnih enot 
morajo zagotoviti, da bo delo popisnih komisij obravnavano kot pomembna naloga 
usklajevanja knjižnega stanja z dejanskim. To ni le formalna zakonska obveznost, saj le 
s preverjanjem dejanskega stanja, lahko ugotovimo naše dejansko premoženje. 
Neizpolnitev nalog in neupoštevanje rokov pomeni hujšo kršitev delovnih dolžnosti. 
 
Popis se opravi v času od  28. 11. 2017 do 23. 12. 2017. Po opravljeni inventuri 
predsedniki popisnih komisij oddajo število ur za celotno komisijo, ki so jih porabili 
izven delovnega časa za opravljanje popisa.  
 
Popisne komisije 
 
1. DE KARLOVŠKA, DZC, IC 
Jasmina Žagar Iskra predsednik 
Saša Slemenšek  član 
Baltić Islam  član 

 
 
2. DE OVI JARŠE   
Ismet Komić predsednik 
Simona Brunet član 
Irena Čolpa član 

 
3. DE OŠ LEVSTIKOV TRG   
Tomislav Ambrož predsednik 
Mojca Mahne član 
Josip Šerbetar član 

 
4. DE OŠ DEČKOVA  
Baltić Islam predsednik 
Marko Vojvoda član 
Matjaž Knez član 

 
Organizator  oz. predsednik centralne inventurne komisije  je Jasmina Žagar Iskra, 
člana pa Islam Baltić in Irena Čolpa.  
                 
2. Poročilo o popisu inventurnih komisij 
 
Za organizacijo in usklajevanje dela inventurnih komisij je bil imenovana Jasmina Žagar 
Iskra in vodje delovnih enot. 
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Rok za predložitev podatkov iz čitalca je 22. 12. 2017, uskladitve razhajanj med 
dejanskim stanjem in knjižnim 8. 1. 2018. Rok za predložitev elaborata ravnatelju 
zavoda in računovodstvu je 12. 1. 2018. 
 
Komisije so delo opravile v času od 01.12. 2017 do 19.01.2018, ter ugotavljamo, da je bilo 
delo opravljeno pravočasno in korektno. 
Komisija prav tako ugotavlja, da se evidence dejanskih stanj s knjižnim ujemajo. Zaradi 
zastarelosti pa predlaga naslednje sklepe: 
 
 
Inventurna komisija je ugotovila, da je nekatera oprema uničena zato jo predlaga za 
odpis.  
 
Komisija predlaga svetu šole, da sprejme naslednji sklep: 
 
inv. št. 3930 odcejevalno korito 44 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 3984 obloga pluta (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 3988 stojalo za obleko (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4255 pano iveral 2 kosa (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4548 pano pluta 2 kosa (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4561 mrežni pano (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 3589 letvenik 3 kosi (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 3818 koš iz perforirane pločevine 2 kosa (dotrajano ali uničeno osnovno 
sredstvo) 
inv. št. 3765 prostostoječ obešalnik (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 3717 odcejalno korito 18 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 3889 omarica nizka s koritom (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4498 konzolna polica nad omarico 2 kosa (dotrajano ali uničeno osnovno 
sredstvo) 
inv. št. 4500 obloga iveral 2 kosa (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4664 pokrivna plošča (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4631 pano pluta 2 kosa (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4593 zabojčki za igrala 6 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4623 pokrivna plošča (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4591 pano pluta (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4592 pano pluta (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4515 stenska obloga pluta (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4434 pano iveral (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4363 stenska obloga iveral 2 kosa (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4292 pano iveral (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4258 pano iveral (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4476 pano pluta (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4441 pano pluta (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4514 pano mrežni (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4406 pano pluta (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4407 pano mrežni (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4372 pano pluta (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
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inv. št. 4373 pano mrežni (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4336 pano pluta (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4371 pano iveral (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4300 pano mrežni (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4301 pano pluta (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4259 pano pluta (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4021 obloga iveral 2 kosa (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4132 pano iveral (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 3878 stenska zaščita zidu 15 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4238 pano iveral  2 kosa (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4010 pano mrežni (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4007 pano pluta (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4008 pano iveral (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4291 stenska obloga pluta (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4072 zabojčki za igrala 9 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4109 obloga pluta 3 kosi (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4110 obloga iveral (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4114 pano mrežni (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4085 mrežni pano  (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4208 pokrivna plošča za statve 6m (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4033 obloga pluta 2 kosa (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4198 pano mrežni 3 kosi (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4200 pano iveral (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4335 pano mrežni  (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4192 stol oblazinjen  (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 5582 kompostnik (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 3569 kontejner (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 181 jogi vzmetnica 4 kosi (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 184 jogi vzmetnica 4 kosi (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 187 jogi vzmetnica (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 1020 stroj za rezanje lepenke in pap. ročni (dotrajano ali uničeno osnovno 
sredstvo) 
inv. št. 4734 mikrofon  (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 5578 Philips LCD monitor (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 5287 plinski kotel 100 l (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 5977 ročaji lož GN 1/6 150 mm 10 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno 
sredstvo) 
inv. št. 5978 ročaji lož GN 1/6 200 mm 10 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno 
sredstvo) 
inv. št. 5979 pokrov GN 1/6 tes. In izrez za roč. 20 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno 
sredstvo)  
inv. št. 5971 sesalec Topper inox market 429 (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 123 jogi vzmetnica 5 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 137 jogi vzmetnica 5 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 141 jogi vzmetnica 5 kosov  (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 145 jogi vzmetnica 4 kosi (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 149 jogi vzmetnica  (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
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inv. št. 151 jogi vzmetnica 5 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 155 jogi vzmetnica 5 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 159 jogi vzmetnica 5 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 168 jogi vzmetnica 4 kosi (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 171 jogi vzmetnica 6 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 174 jogi vzmetnica 4 kosi (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 177 jogi vzmetnica 4 kosi (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 590 mini kuhinja (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 193 kontejner za odpadke 6 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 592 visoka omara za hladilnik (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 5514 polna vrata (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 6411 likalnik s kotličkom (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 6483 likalnik s kotličkom – super vapor (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 5654 likalnik diesse 85 109R (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 3499 pianino (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 6060 tiskalnik Epson (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 3502 radiokasetofon  (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 5190 radiokasetofon (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 3086 obloga peščena z obešalom za slike (dotrajano ali uničeno osnovno 
sredstvo) 
inv. št. 2356 obloga peščena z obešalom za slike (dotrajano ali uničeno osnovno 
sredstvo) 
inv. št. 2384 obloga peščena z obešalom za slike 6 kosov (dotrajano ali uničeno osnovno 
sredstvo) 
inv. št. 5158 radiokasetofon + dc philips (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 2432 polfotelj (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 2495 obloga peščena z obešalom za slike (dotrajano ali uničeno osnovno 
sredstvo) 
inv. št. 2503 obloga peščena z obešalom za slike 3 kosi (dotrajano ali uničeno osnovno 
sredstvo) 
inv. št. 2556 obloga peščena z obešalom za slike 2 kosa (dotrajano ali uničeno osnovno 
sredstvo) 
inv. št. 5629 IBM računalnik-prenosni (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 1322 tabla magnetna (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 1261 tabla magnetna (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4820 merilec kožne gube (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 5673 odbojka vodni sistem (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 5199 mešalnik multipraktik (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 5675 vodni set 2xkoš 1x žoga (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 4742 hladilni avtomat – avant 23h (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 1862 stroj pisalni grafoprini s kovčkom (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 1541 pisalna miza hr (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 1544 miza pisalna hp  (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 1431 miza pomivalna 2 kov. odcejevalo (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 1461 miza pisalna (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 1124 stol kovinski skaj (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 1130 stol kovinski skaj (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
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inv. št. 1132 stol kovinski skaj (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 1098 kanvas okrogli (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 1103 klop švedska 2 kosa (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 1374 omara s pol. in stekl. vrati 2 kosa (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 1052 stroj pomivalni (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 6404 Prenosnik Lenovo IdeaPad (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 5379 računalnik Anni (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 5200 računalnik Tron (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
inv. št. 5201 računalnik Tron (dotrajano ali uničeno osnovno sredstvo) 
 
Nabavna vrednost opreme, predlagane za odpis znaša 17.472,97€, popravek vrednosti 
17.472,97€, neodpisana vrednost 0,00€. Nabavna vrednost drobnega inventarja, 
predlaganega za odpis znaša 14.194,65€, popravek vrednosti 14.194,65€, neodpisana 
vrednost 0,00€.  
 
Odpisi ne vplivajo na poslovni rezultat centra. 

 
3. Ugotovitve in priporočila inventurne komisije 
 
Ugotavljamo, da otroci poškodujejo ali potrgajo nalepke z črtnimi kodami na stolih in 
mizah. Prav tako ugotavljamo, da se zaradi agresivnosti čistil v kuhinji izbrišejo črtne 
kode. Za ta osnovna sredstva bo potrebno ponovno natisniti črtne kode z istimi 
številkami, za kar se zadolži računovodstvo centra v sodelovanju s službo za 
informatiko. Računovodstvo se je ponudilo, da bo poskušalo trajno rešiti probleme 
uničenih oziroma izbrisanih črtnih kod. 
 
Prav tako komisija skupaj z računovodstvom ugotavlja, da zaradi neenotnosti sistema 
številčenja in poimenovanja enakih oziroma podobnih osnovnih sredstev prihaja do 
nepotrebnega ponovnega preštevanja že evidentiranih osnovnih sredstev. Tekom leta 
2017 so se stanja uredila v enoti Jarše in delno na Karlovški. Ostali dve enoti se bosta 
uredili v letu 2018. Zaradi vseh teh sprememb in doslednosti pri popisu je komisija 
ponovno popisala OS, ki so bila v preteklih letih evidentirana kot inventurni manjko. 
Prav tako so se zaradi doslednosti popisa popisala tudi tista osnova sredstva, ki so bila 
v preteklih letih predvidena za uničenje pa uničenje ni bilo izvedeno. Inventurna 
komisija predlaga, da se vodje enot zavzamejo za dosleden odvoz odpisanih osnovnih 
sredstev na odlagališče podjetja SNAGA, kar se bo dokazovalo z prevzemnico smetišča. 
 
V letu 2017 je računovodstvo začelo izvajati razdružitev osnovnih sredstev, ki so  
vpisana skupinsko in jim dostavila samostojna inventurna številka. Omenjena točka je 
bila tudi zahteva revizijske službe. Zaradi obsežnosti postopka se razdružitev izvaja 
tudi v letu 2018 in naj bi bilo usklajena do inventure 2018. 
 
ELABORAT O POPISU SREDSTEV S SKLEPI JE BIL POTRJEN NA DOPISNI SEJI 
SVETA ZAVODA DNE 15.2.2017 
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POJASNILO O  POVEČANJU SREDSTEV PREJETIH V UPRAVLJANJE ZA 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  V LETU 2017 
 
 
Nakup licenc v vrednosti 3.444,60 EUR 
 
V letu 2017 je Center Janeza Levca prenovil svojo spletno stran v višini  2.700,00 EUR. 
Potreba se je pojavila zaradi dela na projektu, ki smo ga pridobili iz sredstev 
strukturnega sklada ES. Ker pa se prenovljena spletna stran uporablja tudi za ostale 
dejavnosti zavoda smo vire financiranja razporedili med nas in projekt in sicer 810,00 
EUR iz tržne dejavnosti ter 1.890,00 EUR iz sredstev projekta. Prav tako smo iz sredstev 
projekta financirali za 744,60 EUR za nakup programa, ki ga uporabljajo naši otroci v 
OE Jarše. 
 

Stanje na dan 31.12.2017 Velika suma 

  Količina Nabavna vred. Popravek 
vred. 

Neodpisana vrednost 

UPRAVA Spletna stran 1 810 81 729 

UPRAVA skupaj 1 810 81 729 

MREŽA 
STROKOVNIH 
CENTROV 

Bordmaker - 
rač.program 

1 744,6 124,1 620,5 

  Spletna stran 1 1890 189 1701 

MREŽA STROKOVNIH CENTROV 
skupaj 

1 2634,6 313,1 2321,5 

 
 
Investicijska in vzdrževalna dela v višini 121.929,17 EUR 
 
Prioriteta pri vzdrževalnih delih bo odprava pomanjkljivosti, zaradi katerih nastaja še 
dodatna škoda na šolski imovini, in ki predstavljajo neposredno nevarnost za učence in 
zaposlene v Centru. Seveda je prioriteta tudi realizacija ukrepov iz odločb zdravstvene 
inšpekcije, ki so večinoma vezane na večjo varnost uporabnikov. V letu 2015 je MOL 
uspel realizirati 1. fazo zamenjave oken na Levstikovem trgu, v letu 2016 2. fazo, v letu 
2017 pa 3. fazo.  
 
V letu 2017  smo s sredstvi MOL  realizirali investicijska dela v višini EUR 112.480,03, 
razliko v višini 3.098,65 EUR smo krili iz naslova tržne dejavnosti. 
 

Stanje na dan 31.12.2017 Velika suma 

  Količina Nabavna vred. Popravek 
vred. 

Neodpisana vrednost 

DEČKOVA Nadzor pri prenovi 
dostopne poti do 
telovadnice 

1 1992,37 4,98 1987,39 

Prenova dostopne 
poti do telovadnice 

1 39165,1 97,91 39067,19 

Projektna dokum. 
za prenovo 
dostopne poti do 
telov 

1 1458,72 3,65 1455,07 
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Varnostni načrt za 
prenovo dostopne 
poti 

1 547,02 2,74 544,28 

DEČKOVA skupaj 4 43163,21 109,28 43053,93 

LEVSTIKOV TRG nadzor pri 
zamenjavi oken 

1 2428,77 6,07 2422,7 

Pzi elektro 
inštalacije 

1 21519,77 53,8 21465,97 

zamenjava oken - 
Levstik 

1 48466,93 242,34 48224,59 

LEVSTIKOV TRG skupaj 3 72415,47 302,21 72113,26 

 
V letu 2017 je bilo z lastnimi sredstvi financirali za 6.350,49 EUR obnovitvenih del na 
stavbah Centra, porabili smo sredstva iz naslova tržne dejavnosti. 
 

Stanje na dan  31.12.2017 Velika suma 

  Količina Nabavna vred. Popravek 
vred. 

Neodpisana vrednost 

KUHINJA Obnova vetrolova 1 6350,49 31,76 6318,73 

KUHINJA skupaj 1 6350,49 31,76 6318,73 

 
  
 
Oprema in informacijska tehnologija v vrednosti 108.174,21 EUR ter tekoče vzdrževanje 
v vrednosti  141.966,08 EUR  
 
Strojno in programsko računalniško opremo je potrebno ves čas dograjevati in 
dopolnjevati. Za posodobitev računalniške učilnice smo se v preteklih letih javili na 
javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je projekt sofinanciralo, 
preostali del pa je sofinancirala Mestna občina Ljubljana. Razpis v tudi v letu 2017 MIZŠ 
ni izvedlo, prav tako nismo iz strani ustanovitelja MOL prejeli sredstev za nakup 
informacijske tehnologije. Nam pa je MOL omogočil dodatno financiranje za nakup 
opreme za učilnice zaradi povečanja vpisa. Kupili smo pohištvo in opremo v vrednosti 
EUR 23.609,70 in sicer za: 
 
enota Dečkova    7.920,23€ 
enota Jarše     2.650,73€ in 
enota Levstikov trg  10.132,97€ 
SKUPAJ   23.609,70€ 
 
 
Razliko v višini 32.186,79 EUR smo financirali iz tržne dejavnosti. 
 
 

Stanje na dan 31.12.2017 Velika suma 

  Količina Nabavna vred. Popravek 
vred. 

Neodpisana vrednost 

DEČKOVA Inox miza 1 461,93 46,2 415,73 

Kateder 1 158,76 4,77 153,99 

Miza 20 1675,88 50,16 1625,72 

Monitor AOC 1 89,94 0 89,94 

Naravoslovni 
kotiček 

1 478,95 14,37 464,58 
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Omara 4 1064,71 31,89 1032,82 

Omara - nadstavna 3 437,61 13,14 424,47 

Omara - nizka 7 1276,3 38,25 1238,05 

Omara - podstavna 1 126,42 3,78 122,64 

Omara - viseča 1 112,44 3,36 109,08 

Omara globoka 1 260,72 7,83 252,89 

Predalnik 1 218,8 6,57 212,23 

Prenosni zvočnik s 
stojalom in 
mikrofonom 

1 159,41 3,32 156,09 

Prenosnik Lenovo 1 212,62 0 212,62 

Projektor Hitachi 1 871,8 0 871,8 

Stenske police 
zaključek 

1 117,91 3,54 114,37 

Stol 26 991,89 28,37 963,52 

Tiskalnik HP 
LaserJet 

1 100,29 6,27 94,02 

tiskalnik Xerox 1 55,79 3,48 52,31 

DEČKOVA skupaj   8872,17 265,3 8606,87 

DOM - INTERNAT Klubska miza 1 19,92 1,8 18,12 

Krtačni stroj 1 881,23 58,76 822,47 

Kuhinjska napa 1 84,61 1,41 83,2 

Kuhinjska omarica 7 1500,03 14,98 1485,05 

Parni kotliček z 2 
likalnikoma 

1 1004,96 0 1004,96 

Pomivalno korito 1 134,51 2,24 132,27 

Sedežna garnitura 1 413,5 68,9 344,6 

Sistem javljanja 
požara 

1 6039,32 603,96 5435,36 

Steklokeramična 
plošča 

1 268,94 4,48 264,46 

Stol 1 39,86 0 39,86 

Tiskalnik Xerox 
3020i 

1 55,79 3,48 52,31 

Trosed 1 297,92 29,82 268,1 

DOM - INTERNAT skupaj   10740,59 789,83 9950,76 

JARŠE Globoka omarica 1 361,61 10,86 350,75 

Kotni segment 1 159,24 4,77 154,47 

Miza 9 597,34 17,94 579,4 

Platno el. Avtek 1 324,93 13,54 311,39 

Prenosnik Asus 
core i3 

1 373,03 170,94 202,09 

projektor Hitachi z 
nosilcem 

1 697,76 29,08 668,68 

Stol 8 275,2 8,16 267,04 

Stolček za hranjenje 1 188,32 3,76 184,56 

JARŠE skupaj   2977,43 259,05 2718,38 

KUHINJA Inox voziček za 
pladnje 

1 413,3 68,9 344,4 

Kotel plinski 150L 1 8161,05 952,14 7208,91 

Prenosnik DELL 1 836,95 34,87 802,08 

KUHINJA skupaj   9411,3 1055,91 8355,39 

LEVSTIKOV TRG Avtomatski 
mehčalec vode 

1 485,02 16,16 468,86 

Garderobna omara 1 176,26 5,28 170,98 

Kateder 2 317,36 9,54 307,82 

Klima 1 540,94 45,1 495,84 
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Miza 13 831,22 32,64 798,58 

Miza izhodna 1 1463,1 48,78 1414,32 

Miza vhodna 1 1229,58 40,98 1188,6 

Miza za namizni 
tenis 

2 777,18 0 777,18 

Naravoslovni 
kotiček 

2 397,5 11,94 385,56 

Omara 3 644,28 19,32 624,96 

Omarica z predali 1 362,25 10,86 351,39 

Podstavna omara 1 126,42 3,78 122,64 

Pomivalni stroj z 
napo 

1 11204,98 373,5 10831,48 

Stol 19 789,5 32,16 757,34 

LEVSTIKOV TRG skupaj   19345,59 650,04 18695,55 

TRŽAŠKA Pomivalni stroj 1 841,99 126,27 715,72 

tiskalnik HP Pro 
8710 

1 157,25 9,84 147,41 

Tiskalnik Xerox 
Phaser 3020i 

1 55,29 10,35 44,94 

TRŽAŠKA skupaj   1054,53 146,46 908,07 

UČNE 
DELAVNICE  

Profesionalni 
sesalec 

1 385,6 0 385,6 

Tehtnica S200B 
15/30 

1 173,09 28,8 144,29 

UČNE DELAVNICE - skupaj   558,69 28,8 529,89 

UPRAVA Miza 1 364,68 0 364,68 

Monitor AOC 1 127,63 0 127,63 

Monitor DELL 1 280,43 0 280,43 

Monitor LG  1 90,56 18,85 71,71 

Omarica 1 118,52 0 118,52 

Omarica s 
ključavnico 

1 154,99 0 154,99 

Računalnik Lenovo 2 1511,3 0 1511,3 

Tiskalnik HP 
LaserJet 

1 105,98 19,89 86,09 

Tiskalnnik HP 
LaserJet Pro 

1 82,1 1,71 80,39 

UPRAVA skupaj   2836,19 40,45 2795,74 

    55796,49 3235,84 52560,65 

 
 
Poleg tega smo s pomočjo projektov  in donatorjev kupili za 52.377,72 EUR opreme. 
 
 

Stanje na dan 31.12.2017 Velika suma 

  Količina Nabavna vred. Popravek 
vred. 

Neodpisana vrednost 

DOM - INTERNAT Gugalnica z 
podlagami 

1 4500 450 4050 

DOM - INTERNAT skupaj 1 4500 450 4050 

ESS-socialno 
vključevanje 

Omara 2 261,9 0 261,9 

Prenosnik ASUS 1 582 48,5 533,5 

Prenosnik DELL 1 395,19 82,35 312,84 

Regal - predelna 
stena 

1 58,2 0 58,2 

Stol 6 291 0 291 

Stol pisarniški 1 84,9 0 84,9 
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Tiskalnik HP 
OfficeJet Pro 8720 

1 277,85 0 277,85 

ESS-socialno vključevanje skupaj 13 1951,04 130,85 1820,19 

MREŽA 
STROKOVNIH 
CENTROV 

Brezžična točka 
LANCOM L321 agn 

2 751,32 93,96 657,36 

Brezžična točka 
Lancom L321agn 

1 375,66 46,98 328,68 

Daljinski brezžični 
mikrofon(2) s 
stojalom 

1 220,95 18,4 202,55 

Exotic zebrsno 
(zvočnik) 

1 109,48 9,1 100,38 

Fotoaparat Canon s 
stojalom 

1 292,98 30,5 262,48 

Fotoaparat NIKON 
Coolpix 

4 581,64 72,72 508,92 

Gugalnica gnezdo z 
podlogami 

1 3330,72 333,06 2997,66 

Hladilnik Beko 1 199,99 6,66 193,33 

Hladilnik elektrolux 2 898 29,92 868,08 

Interaktivna tabla 1 879,5 91,6 787,9 

Kitara 1 259,54 8,66 250,88 

Kuhinjska napa 3 306,99 14,74 292,25 

kuhinjska omara - 
visoka 

1 220,29 11 209,29 

Kuhinjska omara - 
visoka  

1 220,29 11 209,29 

kuhinjska omarica 6 1321,74 66 1255,74 

Kuhinjska omarica 6 1321,74 66 1255,74 

Kuhinjsko korito 3 216,49 7,2 209,29 

Mešalna miza 1 188 15,65 172,35 

Mešalna miza 
Daynamics 

1 160,43 13,35 147,08 

Mikrofon s stojali 1 505,1 42,1 463 

Miza 1 427,51 8,56 418,95 

Monitor 1 123,96 41,36 82,6 

Monitor AOC 21,5" 2 244,5 50,9 193,6 

Monitor LG 21" 2 194 40,4 153,6 

Monitor LG 21,5" 2 194,08 24,24 169,84 

Namizni nogomet 1 580 38,68 541,32 

Omarica - kuhinja 18 7246,68 145,08 7101,6 

Omarice - kuhinja 3 3986,61 79,74 3906,87 

Pečica 2 989,99 33 956,99 

Platno ACER 1 73,99 7,7 66,29 

Platno prenosno 
pro180 

1 114,99 12 102,99 

Pomivalni stroj 2 699,8 23,32 676,48 

Pomivalni stroj 
Candy 

1 349,9 11,66 338,24 

Prenosnik ASUS 17" 1 543,19 158,41 384,78 

Prenosnik Asus i7 1 688,98 258,39 430,59 

Prenosnik DELL 2 790,39 148,23 642,16 

Prenosnik DELL 
Inspiron 

2 1202,12 250,4 951,72 

prenosnik HP250 i5 1 774,24 96,78 677,46 

Prenosnik Lenovo 
IdeaPad 

1 630,2 131,3 498,9 

Projektor Acer 1 429,21 80,46 348,75 

Projektor Hitachi 2 1680,96 175,1 1505,86 
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Projektor Hitachi 
CP-EX252N 

2 1162,86 121,1 1041,76 

Račinalnik 
LENOVO S200 

3 934,83 194,7 740,13 

Računalnik Lenovo 
H50-50 

5 1631,35 477,82 1153,53 

Računalnik Lenovo 
Intelpentium N3700 

2 572,82 119,3 453,52 

Računalnik Lenovo 
S200 

3 1044,3 130,5 913,8 

Tab.rač.Samsung 
Galaxy tab SM-T560 

12 1930,32 402 1528,32 

Tablični rač. 
GALAXY 

3 675 168,84 506,16 

Tablični rač. Galaxy  7 1631,14 747,67 883,47 

Tiskalnik 1 261,83 10,9 250,93 

Tiskalnik Xerox 
3052 

1 100,1 12,54 87,56 

Vgradna pečica 2 742,9 36,91 705,99 

Videokamera 
Panasonic 

1 196,99 16,4 180,59 

Videokamera s 
stojalom 

1 291,39 24,3 267,09 

Zvočnik Skytec z 
nosilcem in torbo 

2 424,7 35,4 389,3 

MREŽA STROKOVNIH CENTROV 
skupaj 

  45926,68 5302,69 40623,99 

    52377,72 5883,54 46494,18 

 
 
V letu 2017 smo porabili tudi za 141.966,08 EUR za tekoče vzdrževanje objektov in opreme, ki 
smo jo prejeli v upravljanje. V rebalansu finančnega načrta za leto 2017  nismo imeli 
predvidenih dodatnih sredstev za tekoče vzdrževanje, zato smo za to porabili sredstva iz naslova 
presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016 v višini 35.249,42 EUR. Preostanek sredstev za 
tekoče vzdrževanje smo porabili iz sredstev MIZŠ, prejetih za kritje materialnih stroškov v višini 
javnih sredstev smo porabili za 65.045,56 EUR, iz sredstev tržne dejavnosti pa preostalih 
41.671,10 EUR sredstev. 
 
Vzdrževala dela so bila opravljena na naslednjih lokacijah: 
uprava (beljenje vseh enot) s projektno dejavnostjo, učnimi delavnicami in mobilno službo v 
višini 40.244,57 EUR, 
dom v višini 19.341,22 EUR, 
enota Jarše v višini 12.881,89 EUR, 
enota Levstikov trg v višini 22.920,94 EUR,  
enota Dečkova v višini 22.440,53 EUR, 
kuhinja v višini 19.552,08 EUR, 
enota Tržaška v vrednosti 942,34 EUR in 
Izobraževalni center v višini 3.642,51 EUR 
 
Skupaj smo v letu 2017 tako porabili za 375.514,78 EUR sredstev za investicije, 
investicijsko in tekoče  vzdrževanje, in sicer: 
 
investicije v neopredmetena sredstva v višini 3.444,60 EUR, 
investicijsko vzdrževanje zgradb v višini 121.929,17 EUR, 
nakup nove opreme v višini 108.174,21 EUR in  
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tekoče vzdrževanje v višini 141.966,80 EUR. 
 
Za to smo porabili sredstva iz naslednjih virov: 
 
ustanovitelj MOL v višini 136.089,73 
poraba presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016 (posredno sredstva MOL) v višini 
35.249,42 EUR, 
javna sredstva za materialne stroške v višini 65,045,56 EUR, 
tržne dejavnosti  v višini 84.116,31 EUR in 
različnih projektov v višini 55.012,32 EUR. 
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
POROČILO O PREJETIH IN PORABLJENIH SREDSTVIH NA PODLAGI OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
V LETU 2017 JE RAZVIDNO IZ PRILOŽENIH OBRAZCEV, KI SO SESTAVNI DEL 
RAČUNOVODSKEGA POROČILA.  
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Bilanca stanja 
na dan 31.12.2017 

    v EUR (brez centov) 

Členitev 
skupine 
kontov Naziv skupine kontov 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 4.715.262 4.798.297 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 3.917 472 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 

003 774 285 

02 NEPREMIČNINE 004 9.899.253 9.777.197 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 5.398.876 5.146.864 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

006 1.499.423 1.423.443 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

007 1.287.681 1.255.666 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 
UPRAVLJANJE 

011 0 0 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN 
ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 959.392 995.634 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 
UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 

013 311 813 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 
FINANČNIH USTANOVAH 

014 190.773 121.958 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 80.621 90.598 
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13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

017 556.607 640.807 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 110.000 110.028 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 12 16 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 18.696 29.686 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 2.372 1.728 

  C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023 667 475 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 667 475 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 
EMBALAŽE 

026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 5.675.321 5.794.406 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 

  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 709.287 754.855 
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20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE 
PREDUJME IN VARŠČINE 

035 36.641 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
ZAPOSLENIH 

036 445.239 410.981 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 

037 92.815 220.871 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 

038 73.766 63.431 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

039 1.695 392 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 

040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 

041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 51.157 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 59.131 8.023 

  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 

044 4.966.034 5.039.551 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

047 274.902 0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 227.926 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V 
JAVNIH SKLADIH 

049 0 0 

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 
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96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

056 4.639.446 4.776.376 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE 

057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 51.686 35.249 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 5.675.321 5.794.406 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 
od 01.01.2017 - 31.12.2017 

    v EUR (brez centov) 

Členitev 
podskupin 
kontov Naziv podskupine konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864) 
860 7.309.147 6.963.845 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 

861 7.309.147 6.963.845 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

862 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA 

864 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 224 145 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 4.952 6.594 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 956 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

869 0 956 
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  D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 7.314.323 6.971.540 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 1.296.002 1.245.079 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 766.886 728.236 

461 STROŠKI STORITEV 874 529.116 516.843 

  F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 5.945.677 5.686.355 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 4.643.902 4.420.630 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

877 747.626 716.502 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 554.149 549.223 

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 7.887 893 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 30 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 1.755 1.869 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 
(885+886) 

884 11.317 2.065 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

886 11.317 2.065 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 7.262.638 6.936.291 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 51.685 35.249 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(888-890) 

891 51.685 35.249 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

893 0 0 

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 
ur v obračunskem obdobju (celo število) 

894 228 218 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 
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Pojasnilo večjih sprememb 
Povečanje plač je nastal zaradi napredovanja delavcev, povečanega števila zaposlenih in 
uskladitev plačilnih razredov  
Povečanje sredstev za šolo v naravi je nastal zaradi povečanega izvajanja le-teh 
MIZŠ nam je v letošnjem letu namenil za 2/3 manj sredstev za učbenike 
Zaradi povečanja stroškov energije in izvajanja dejavnosti Izobraževalnega centra so se 
povečali tudi prihodki prejeti iz strani našega ustanovitelja MOL 
Zaradi zmanjšanega števila zaposleni preko javnih del so se zmanjšali prihodki in 
stroški za plače teh delavcev 
Mol je povečal sredstva za investicije v OS 
MOL nam v letu 2017 ni namenil sredstev za tekoče vzdrževanje 
Pridobitev mednarodnih projektov iz strukturnih skladov, za katera smo prejeli 
denarna sredstva v višini 243.300,01 
 
 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka 
od 01.01.2017 - 31.12.2017 

    v EUR (brez centov) 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  I. SKUPAJ PRIHODKI 

(402+431) 
401 7.584.661 7.087.351 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 7.125.310 6.620.123 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 6.740.942 6.153.871 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 5.802.707 5.556.144 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 
porabo 

405 5.802.707 5.556.144 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 

407 659.295 532.912 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 
porabo 

408 469.552 435.842 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 189.743 97.070 

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 

410 18.732 11.468 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
tekočo porabo 

411 18.732 11.468 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
investicije 

412 0 0 
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  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 

413 16.908 53.347 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 16.908 53.347 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih 
donacij 

418 0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 

419 243.300 0 

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430) 

420 384.368 466.252 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova 
izvajanja javne službe 

421 278.860 227.162 

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad odhodki 

423 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne 
službe 

424 101.662 225.552 

72 Kapitalski prihodki 425 136 818 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 3.710 12.720 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 

431 459.351 467.228 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 355.506 384.635 

del 7102 Prejete obresti 433 285 111 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 
premoženja 

434 103.560 82.482 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad odhodki 

435 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne 
službe 

436 0 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

437 7.515.846 7.119.300 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 7.093.421 6.657.225 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 5.045.432 4.824.704 
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del 4000 Plače in dodatki 440 4.529.512 4.305.593 

del 4001 Regres za letni dopust 441 186.454 157.998 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 305.277 311.140 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 24.189 49.973 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

447 747.074 705.794 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 400.916 382.242 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 321.196 304.452 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 4.964 4.696 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 4.526 4.319 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 

452 15.472 10.085 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 
službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 991.667 953.781 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 240.283 211.776 

del 4021 Posebni material in storitve 455 268.166 289.815 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 177.222 158.895 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 163.847 116.702 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 6.961 19.874 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 56.420 74.235 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 19.237 18.400 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 30 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 59.531 64.054 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 
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411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

470 309.248 172.946 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 8.834 

4202 Nakup opreme 473 107.038 55.631 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 179.584 82.948 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 21.881 25.533 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 745 0 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 

479 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 
(482 + 483+ 484) 

481 422.425 462.075 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

482 78.594 123.789 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

483 11.015 18.163 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu 

484 332.816 320.123 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

485 68.815 0 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 

486 0 31.949 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih 
uporabnikov 
od 01.01.2017 - 31.12.2017 

    v EUR (brez centov) 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 
500 110.000 0 
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7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov 

501 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, 
ki so v lasti države ali občin 

503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 110.000 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 

512 110.000 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti 
države ali občin 

515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 110.000 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 

524 0 0 

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 

525 0 0 
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Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
od 01.01.2017 - 31.12.2017 

    v EUR (brez centov) 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
50 VII. ZADOLŽEVANJE 

(551+559) 
550 0 0 

500 Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 

551 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 

560 0 0 

550 Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 

561 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 

570 0 0 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 0 0 
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  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 

572 68.815 0 

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 

573 0 31.949 

 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti 
od 01.01.2017 - 31.12.2017 

    v EUR (brez centov) 

Členitev 
podskupin 
kontov Naziv podskupine konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

ZNESEK-Prihodki 
in odhodki za 
izvajanje javne 
službe  

ZNESEK-Prihodki 
in odhodki od 
prodaje blaga in 
storitev na trgu 

1 2 3 4 5 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(661+662-663+664) 
660 6.863.715 445.432 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 

661 6.863.715 445.432 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

662 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

663 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 224 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 4.177 775 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 

667 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

669 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 

670 6.868.116 446.207 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(672+673+674) 

671 947.466 348.536 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 483.356 283.530 

461 STROŠKI STORITEV 674 464.110 65.006 

  F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 5.881.536 64.141 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 4.599.975 43.927 



    Letno poročilo 2017 

59 
 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

677 737.205 10.421 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 544.356 9.793 

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 7.887 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 1.755 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 

684 11.317 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

686 11.317 0 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 

687 6.849.961 412.677 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 

688 18.155 33.530 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670) 

689 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(688-690) 

691 18.155 33.530 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 

692 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

693 0 0 

 
 
Razlaga večjih sprememb 
Masa plač se je povečala zaradi sproščenega napredovanja in povečanega števila 
zaposleni.  
Znesek dodatnega pokojninskega zavarovanja se je povečal na podlagi ZUJF 
Regres se je povečal v skladu z podpisanim dogovorom ZUJF 
Znesek avtorskih honorarjev in študentskega dela se je povečal zaradi predavateljev na 
IC in dela gojencev v Hostlu pri Janezu 
Stroški živil so se nekoliko zmanjšale zaradi prekinitve pogodbe o priprave kosil za eno 
šolo s katero smo podpisali pogodbo v septembru 2013 
Stroški projektne dejavnosti so se povečali zaradi pričetka izvajanja programov 
financiranih iz strukturnih skladov ES 
Povečali so se stroški tiskarske dejavnosti, saj smo pričeli z izdajanjem strokovnih knjig 
v okviru Izobraževalnega centra 
Stroški prevoza otrok so se zvišali zaradi povečanega števila otrok, ki jim pripada 
pravica do prevoza  
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Povečan prevrednotovalni popravek je nastal zaradi oblikovanja dvomljivih terjatev na 
podlagi datuma zapadlosti (neplačilo daljše kot 120 dni). V preteklih letih je bil 
popravek oblikovan na podlagi predlogov tožb. Sistem je bil spremenjen zaradi 
predloga notranje revizije 
Zaradi varčevalnih ukrepov države je bilo nekoliko okrnjeno dodatno izobraževanje 
učiteljev 
Že nekaj let je bila nabava zaščitne obleke znižana na nakup za novo zaposlene. V 
letošnjem letu je bilo potrebno kupiti novo zaščitno obleko tudi za ostale delavce, ki jo 
potrebujejo 
Stroški najemnin so se povečali zaradi najemov tiskalnikov, saj zneski najemnin stanejo 
manj kot nakup in vzdrževanje potrebne opreme za kopiranje in razmnoževanje 
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Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
 

           

v EUR 
(brez 
centov) 

Naziv 
Oznaka za 
AOP 

Nabavna 
vrednost 
(1.1.) 

Popravek 
vrednost 
(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti Amortizacija 

 Neodpisana 
vrednost 
(31.12.) 

 
Prevrednotenj
e zaradi 
okrepitve  

Prevrednotenje 
zaradi 
oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10  
(3-4+5-6-
7+8-9) 11 12 

I. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 
upravljanju 
(701+702+703+704+705+706+707) 

700 11.201.112 6.402.814 277.489 0 79.453 79.453 140.150 4.935.637 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 472 285 0 0 0 0 3.445 -3.258 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 704 1.043.381 0 0 0 0 0 0 1.043.381 0 0 

E. Zgradbe 705 8.733.816 5.146.864 122.057 0 0 0 25.201 3.683.808 0 0 
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F. Oprema 706 1.155.954 988.176 153.217 0 17.779 17.779 109.253 211.742 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

707 267.489 267.489 2.215 0 61.674 61.674 2.251 -36 0 0 

II. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 
lasti 

(709+710+711+712+713+714+715) 

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 
finančnem najemu 
(717+718+719+720+721+722+723) 

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ugotavljanje prihranka zaradi povečanega obsega del 
 
V letu 2018 je bilo izplačanih 1.457,98 ur tedenskega povečanega obsega dela učiteljev, kar 
v povprečju znese 145,798 ure povečanega obsega del učiteljev na teden. V primeru, da te 
ure ne bi bile opravljene s strani zaposlenih, bi moral Center na novo zaposliti  6,63 
učitelja. 
 
V letu 2017 je Center učiteljem izplačal za 55.117,97 EUR bruto (bruto bruto 63.991,96 EUR)  
dodatka zaradi povečanega obsega dela. Če bi zaposlili za ta dela učitelje začetnike 
(izhodišče učitelja začetnika 30 plačilni razred, brez minulega dela) iz  Ljubljane, bi znašali 
njihovi stroški, plače skupaj s pripadajočimi nadomestili, 146.950,32 EUR.   
 
Center je prihranil v letu 2017 zaradi povečanega obsega del za 82.958,36 EUR. Prihranek 
je presegal 56,45% potencialnih stroškov novo zaposlenih delavcev. 
 
V primeru, da bi to bili učitelji z izkušnjami, ki so po možnosti že napredovali in pridobili 
nazive in niso iz Ljubljane, se bi znesek stroškov plač novo zaposlenih še povečal in bi bil 
prihranek še večji. 
 
Dodaten prihranek sredstev za izplačilo povečanega obsega dela učiteljev je Center 
ustvaril na podlagi nezaposlovanja nadomestnih  učiteljev zaradi bolniške odsotnosti 
zaposlenih delavcev. 
 
 

REALIZACIJA ZA LETO 2017 IN PLAN ZA LETO 2018 -  PRIHODKI 
NA PODLAGI OBRAČUNSKEGA OBDOBJA   

  v EUR 2018/2017    

FINANCERJI REALIZACIJA 2017 PLAN 2018 INDEX    

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT          

bruto plače zaposlenih + prispevki 4.957.913,86 5.162.450,91 104,1    

dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD 30.159,19 91.480,00 303,3    

prehrana delavcev 144.285,33 146.016,75 101,2    

prevoz delavcev 136.050,67 137.683,28 101,2    

subvencionirana prehrana otrok 92.985,35 111.582,42 120,0    

izobraževanje 18.592,64 18.815,75 101,2    

materialni stroški  134.769,83 136.387,07 101,2    

regresi, jubilejne nagrade,odpravnine 201.101,90 230.000,00 114,4    

oskrba in prevozi gojencev   131.272,42 132.847,69 101,2    

ekskurzije 4.819,75 4.877,59 101,2    

Zdravniški pregledi 3.667,41 3.711,42 101,2    

sredstva za tisk učbenikov, del.zvezkov 18.306,94 18.526,62 101,2    

SKUPAJ 5.873.925,29 6.194.379,50 105,5    

MESTO LJUBLJANA          
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refundacija mat. stroškov in plače 331.098,73 340.000,00 102,7    

jutranje varstvo 17.000,00 17.000,00 100,0    

projekti 26.253,00 27.000,00 102,8    

SKUPAJ 374.351,73 384.000,00 102,6    

OSNOVNE ŠOLE          

refund. plače mobilne službe 12.972,39 17.000,00 131,0    

SOUS 191.143,37 191.143,37 100,0    

Zavod za zaposlovanje - javna dela 18.138,25 36.276,50 200,0    

SKUPAJ 222.254,01 244.419,87 110,0    

PROJEKTI           

Projekti EU ter različni projekti   159.513,09 130.000,00 81,5    

Festival, projekt Movit 23.917,45 30.000,00 125,4    

SKUPAJ 183.430,54 160.000,00 87,2    

OSTALI PRIHODKI   0,00      

Prihodek kuhinje od prodaje prehrane 443.583,88 450.000,00 101,4    

Plačila staršev za izlete, knjige 74.907,03 75.731,01 101,1    

Razni prihodki po šolah, najemnine 28.218,38 28.528,78 101,1    

Prihodek od najemnin 101.185,32 110.000,00 108,7    

Seminarjii,obresti, prihodki pralnice 12.527,24 12.665,04 101,1    

SKUPAJ 660.421,85 676.924,83 102,5    

SKUPAJ (BREZ INVESTICIJ) 7.314.383,42 7.659.724,20 104,7    

 
 

REALIZACIJA ZA LETO 2017 IN PLAN ZA LETO 2018 -  STROŠKI 
NA PODLAGI OBRAČUNSKEGA OBDOBJA   

        

 v EUR v EUR  2017/2016   

STROŠKI REALIZACIJA 2017 PLAN 2018 INDEX   

bruto plače zaposlenih in prispevki 5.398.843,42 5.643.843,42 104,5   

Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD 32.504,83 95.000,00 292,3   

Prevoz in prehrana delavcev 307.635,71 311.019,70 101,1   

Regres delavcev, jubilejne nagrade,         

odpravnine, solid.pomoč 214.008,04 250.000,00 116,8   

Stroški za začasna dela, dala študentov        

avtorski honorarji 45.402,81 60.000,00 132,2   

Stroški živil 321.219,96 330.000,00 102,7   

Prehrana varovancev in mladostnikov internata 67.745,41 70.000,00 103,3   

Učila, izleti, športni dnevi,šola v naravi 101.957,16 103.078,69 101,1   

Stroški študijskih skupin in         

raznih projektov, festivalov in strokovna 
ekskurzija 106.400,00 70.000,00 65,8 

  

Prevozi učencev, žetoni in zavarovanje učencev 138.651,28 140.176,44 101,1   

Časopisi, revije, knjige 23.456,80 23.714,82 101,1   

Računovodske, revizorske ter tiskarske storitve 7.395,72 7.477,07 101,1   
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Čistilni material 21.960,00 22.201,56 101,1   

Stroški vzdrževanja opreme,poslo.objek.in račun. 141.966,08 143.527,71 101,1   

Stroški reprezentance 1.590,00 1.607,49 101,1   

Sanitetni material, zdravila, mat. za osebno higijeno 18.018,54 18.216,74 101,1   

Zdravstvene stroritve - zdrav.pregledi, cepljenje 7.502,20 7.584,72 101,1   

Stroški izobraževanja 27.212,51 25.000,00 91,9   

Porabljena električna energija,ogrevanje         

voda in komunalne storitve 167.323,54 169.164,10 101,1   

Dnevnice, nočnine, kilometrine, članarine, ter.dodatki 6.523,93 6.595,69 101,1   

Telefonske in poštne storitve 16.291,65 16.470,86 101,1   

Zavarovanje in registr. Vozil in popravila vozil 3.284,70 3.320,83 101,1   

Zaščitna obleka in obutev delavcev 6.832,50 6.907,66 101,1   

Pisarniški material in tiskarske storitve 8.180,58 8.270,57 101,1   

Bančne storitve in storitve UJP 3.284,70 3.320,83 101,1   

Stroški varovanja zgradb 3.204,00 3.239,24 101,1   

Razni odhodki, obresti, takse 11.317,27 11.441,76 101,1   

Drobni inventar 18.370,78 18.572,86 101,1   

Stroški storitve -  Rujevič 6.480,00 6.551,28 101,1   

Gorivo za avtomobil in kombije 8.319,39 10.000,00 120,2   

Najemnina  19.754,29 19.971,59 101,1   

SKUPAJ (BREZ INVESTICIJE) 7.262.637,80 7.606.275,65 104,7   

 
 
 
UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA: 
 
Iz navedeni podatkov pridemo do zaključka, da izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2017 
izkazuje, da je imel Center Janeza Levca Ljubljana za 7.314.323,42 EUR prihodkov in 
7.262.637,80 EUR stroškov, kar pomeni, da je posloval  s pozitivnim poslovnim izidom = 
51.685,62 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki iz javnega dela znaša 18.155,00 EUR, iz 
tržne dejavnosti zavoda pa 33.530,62 EUR. 
 
Iz plana prihodkov in odhodkov vidimo, da Center Janeza Levca Ljubljana predvideva v 
letu 2017 ustvariti za 7.659.724,20 EUR prihodkov  in za 7.606.275,65 EUR odhodkov  in 
poslovati z pozitivnim poslovnim izidom v višini 53.448,55 EUR. Povečanje predvidenih 
prihodkov in odhodkov izhaja iz pridobitve projekta, financiranega iz strani EU in 
povečanja mase plač zaradi sprostitve napredovanja javnim uslužbencem in odprave 
plačnih nesorazmerij. 
 
Finančni načrt za leto 2018 predvideva za 7.239.227,00 EUR prilivov in za 7.198.917,00 EUR 
odlivov ter povečanje denarnih sredstev za 40.310,00 EUR. 
 
Pozitivno poslovanje namerava Center doseči s tržno dejavnostjo. Za to delo predvideva 
ustvariti za 533.977 EUR prihodkov in za 493.667 EUR odhodkov. Razlika, ki jo bi ustvarili 
bi znašala 40.310 EUR. Zaradi povečanega obsega del v okviru tržne dejavnosti 
predvideva Center v letu 2018 izplačati za 20.000,00 EUR plač iz naslova uspešnosti. Po 
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izplačilu plače iz naslova uspešnosti bo presežek prihodkov nad odhodki iz tržne 
dejavnosti znašal 20.310 EUR. 
 
 Notranja kontrola 
 
V zadnjih štirih letih smo občutno zmanjšali sistemske stroške, kot so stroški za 
nepotrebne revije, kabelsko televizijo, odvoz prehranskih odpadkov, strošek telefonskih 
storitev, ki ostaja kljub vpeljavi vzporednega GSM sistema enak že nekaj let. Redno se 
izvajajo postopki tako naročil malih vrednosti kot javnih naročil za taksi prevoze, 
prehrano in čistila. Vpeljali smo nadzor nad prihajajočimi računi in njihovo skladnost s 
postopki naročil malih vrednosti. Občutno smo zmanjšali tudi sredstva za dnevnice in 
kilometrine, saj v največji možni meri uporabljamo službena prevozna sredstva. Tudi 
sredstva, porabljena za izobraževanje, smo uskladili z za to namenjenimi prihodki. 
Vodstvo Centra v sodelovanju z računovodstvom stalno spremlja stanje sredstev na 
računu, planira odlive in prilive, tako da nismo  imeli v letu 2017 probleme z likvidnostjo. 
Zaradi prodornosti na pridobivanju mednarodnih projektov iz strukturnih skladov EU se 
nam je v letu 2017 zaradi nakazila akontativnega obračuna občutno povečalo stanje na 
TRR (za 68.814,93EUR), vendar bomo ta sredstva porabili v letu 2018 za izvajanje 
projektne dejavnosti. 
 
Notranje vsebinsko (kolegij, hospitacije …) in finančno upravljanje izvaja ravnatelj, 
kontrolo pa Svet zavoda in računovodstvo. 
 
NOTRANJA KONTROLA IN REVIZIJSKI NADZOR 
 
V mesecu marcu 2017 smo imeli notranjo revizijo poslovanja za leto 2016, ki jo je 
pripravila Mestna občina Ljubljana. Revizija je bila usmerjena na kontrolo izvajanja 
sklepov notranjih revizij, opravljenih v letih 2005 do 2016.Podala je nekaj priporočil, 
predvsem v smislu izboljšanja.  Revizijo je opravila v skladu  določili Pravilnika o notranji 
reviziji v Mestni občini Ljubljana notranji revizor Jakob Zdravko Maček iz Službe za 
notranjo revizijo MOL in izdala končno poročilo št. 06001-2/2017-8 dne10.4.2017.  Cilj 
notranje revizije je bil podati poslovodstvu zagotovilo, da CJL z delovnimi postopki in 
notranjimi kontrolami, uvedenimi na osnovi priporočil predhodnih notranjih revizij, 
obvladuje tveganje na še sprejemljivi ravni. 
 
Predmet revizije je bil ocena izvedenih aktivnosti za izboljšanje poslovanja na podlagi 
ugotovitev preteklih revizij. 
 
Revizija je bila delana na izbranem vzorcu. 
 
Notranja kontrola ni ugotovila velikih napak, je pa odkrila nekaj odstopanj in neskladij. 
 
 
V letu 2017  smo izvedli ukrepe na podlagi priporočil, vsebovanih v končnem poročilu 
redne notranje revizije izvedenih aktivnosti za izboljšanje poslovanja na podlagi priporočil 
notranjih revizij, izvedenih v obdobju od 2006 do 2015, in sicer je revizijska služba na 
podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno 
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besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - 
ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - 
ZIPRS1718) ter 17. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) odredila  izvedbo ukrepov na 
podlagi priporočil, ki jih je Služba za notranjo revizijo podala v končnem poročilu redne 
NOTRANJE REVIZIJE izvedenih aktivnosti za izboljšanje poslovanja na podlagi priporočil 
notranjih revizij, izvedenih v obdobju od 2006 do 2015, št. 06001-2/2017-8, z dne 10.4.2017, 
kot sledi iz nadaljevanja: 
 
 

Št. Priporočilo 
Pomembnost 
priporočila 

Ukrep 

Odgovorn
a oseba za 
izvedbo 
ukrepa na 
podlagi 
priporočila 

Rok za 
izvedbo 
ukrepa 

 
 
Opravljene 
aktivnosti 

       

1. 

Odgovorna oseba 
zavoda naj izda 
sklepe o imenovanju 
vodij enot  z opisom 
del in nalog, v 
skladu z veljavno 
organizacijo. 

Srednja 
stopnja 
 
Operativno 
tveganje: 
slabosti 
notranjih 
kontrol pri 
posodabljanju 
pooblastil 

Priprava 
pravnih 
podlag 

ravnatelj 10.7.2017 

Izdani 
sklepi o 
imenovanju 
vodij enot v 
skladu z 
veljavno 
organizacijo 
(priloga). 

2. 

 
Odgovorna oseba 
zavoda naj pripravi 
interne akte glede 
ravnanja z 
dokumentarnim 
gradivom oziroma z 
elektronsko pošto. 

Srednja 
stopnja 
 
Upravljavsko 
tveganje: 
Neskladnost s 
predpisi 

Priprava 
delovnih 
postopkov 

ravnatelj, 
poslovna 
sekretarka 

10.7.2017 

Pripravljen 
interni akt 
za ravnanje 
s pošto 
(priloga). 

3. 

Odgovorna oseba 
zavoda naj 
vzpostavi sistem 
evidentiranja, ki bo 
v bodoče zagotavljal 
evidentiranje 
prihodkov in 
odhodkov, 
povezanih s šolo v 
naravi, v bruto 
znesku ter njihovo 
pravilno 
izkazovanje v 
bilancah. 

Visoka 
stopnja 
 
Upravljavsko 
tveganje: 
Neskladnost s 
predpisi 

Priprava 
delovnih 
postopkov 
 
Nadzor nad 
delom 
uslužbencev 

računovodj
a 

10.7.2017 

Uveden 
sistem 
knjiženja, 
izvaja se od 
januarja 
2017.  
Dokazilo: že 
knjižene 
temeljnice 
 

4. 
Odgovorna oseba 
zavoda naj 
vzpostavi sistem 

Srednja 
stopnja 
 

Priprava 
delovnih 
postopkov 

Računovdja 10.7.2017 
Navodilo 
vodjem enot 
o dostavi 
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Št. Priporočilo 
Pomembnost 
priporočila 

Ukrep 

Odgovorn
a oseba za 
izvedbo 
ukrepa na 
podlagi 
priporočila 

Rok za 
izvedbo 
ukrepa 

 
 
Opravljene 
aktivnosti 

evidentiranja, ki bo 
v bodoče zagotavljal 
evidentiranje 
poslovnih 
dogodkov v skladu 
z načelom nastanka 
poslovnega 
dogodka. 

Operativno 
tveganje: 
Neskladnost s 
predpisi 

 
Nadzor nad 
delom 
uslužbencev 

dokumentac
ije  oz. 
obveščanju 
računovodst
va o 
plačljivih 
aktivnostih. 
V primeru 
prepoznega 
prejema 
računa 
dobavitelja 
se prihodki 
knižijo na 
PČR. 
Dokazilo: 
obvestilo 
računovodje 
vodjem enot 
 

5. 

Odgovorna oseba 
zavoda naj 
organizira delovni 
proces in uvede 
notranje kontrole, ki 
bodo v bodoče 
zagotavljale, da 
bodo v razpisih za 
delovno mesto 
zahtevani enaki 
pogoji za zasedbo 
delovnega mesta kot 
so določeni v 
Pravilniku o 
sistemizaciji 
delovnih mest CJL.  

Srednja 
stopnja 
 
Upravljavsko 
tveganje: 
neskladnost z 
internimi akti 

Priprava 
delovnih 
postopkov 
 
Nadzor nad 
delom 
uslužbencev 

poslovna 
sekretarka 

10.7.2017 

V aktu o 
sistemizaciji 
so 
opravljene 
spremembe 
pri varuhu 
in 
spremljeval
cu gibalno 
oviranih 
otrok 
(priloga).  

6. 

Odgovorna oseba 
zavoda naj 
organizira delovni 
proces in uvede 
notranje kontrole, ki 
bodo v bodoče 
zagotavljale izračun  
prihrankov za 
izplačilo sredstev za 
plačilo delovne 
uspešnosti iz 
naslova povečanega 

Srednja 
stopnja 
 
Operativno 
tveganje: 
slabost 
notranjih 
kontrol 

Priprava 
delovnih 
postopkov 
 
Nadzor nad 
delom 
uslužbencev 

računovodj
a 

10.7.2017 

Na podlagi 
mesečnega 
izpisa ur 
povečanega 
obsega del 
iz programa 
KPIS se 
ugotovi 
mesečni 
prihranek 
zaradi 
nezaposlova
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Št. Priporočilo 
Pomembnost 
priporočila 

Ukrep 

Odgovorn
a oseba za 
izvedbo 
ukrepa na 
podlagi 
priporočila 

Rok za 
izvedbo 
ukrepa 

 
 
Opravljene 
aktivnosti 

obsega dela, skladno 
z določili 22.d člena 
Zakona o sistemu 
plač v javnem 
sektorju ter 
zakonodaje s 
področja ukrepov na 
področju plač in 
drugih stroškov 
dela, v okviru 
zakonsko dovoljenih 
sredstev iz 
prihranka. 

nju novih 
učiteljev. 
Prav tako se 
ugotavlja 
prihranek 
na podlagi 
bolniških 
odsotnosti v 
primerih, ko 
ne 
zaposlimo 
nadomestne
ga učitelja. 
Dokazilo: 
primer 
mesečnega 
izračuna 

7. 

Odgovorna oseba 
zavoda naj zagotovi 
pravne podlage in 
uvede notranje 
kontrole, ki bodo v 
bodoče zagotavljale 
izplačilo delovne 
uspešnosti 
zaposlenim iz 
naslova dejansko 
opravljenih ur 
interesnih 
dejavnosti na osnovi 
podpisanih 
dogovorov in 
sklepov. 

Srednja 
stopnja 
 
Upravljavsko 
tveganje: 
neskladnost s 
predpisi 

Priprava 
pravnih 
podlag 
 
Nadzor nad 
delom 
uslužbencev 

računovodj
a 

10.7.2017 

Pripravi se 
excelova 
datoteka, 
kjer se na 
podlagi 
osnovne 
plače 
izračuna % 
izplačanih 
interesnih 
delavnosti v 
mesecu 
obračuna. 
Dokazilo: 
excelova 
tabela 

8. 

Odgovorna oseba 
zavoda naj 
organizira delovni 
proces in uvede 
notranje kontrole, ki 
bodo v bodoče 
zagotavljale 
usklajeno vodenje 
podatkov glede 
opravljenih ur 
povečane oziroma 
zmanjšane učne 
obveznosti z 
ministrstvom. 

Srednja 
stopnja 
 
Operativno 
tveganje: 
slabost 
notranjih 
kontrol 

Priprava 
delovnih 
postopkov 
 
Nadzor nad 
delom 
uslužbencev 

računovodj
a 

10.7.2017 

Obstoječa 
predpriprav
ljena tabela 
se dopolni z 
enakim št. 
decimalnih 
mest 
povečanega 
obsega del, 
kot je v 
programu 
MIZŠ. 
Izvaja se od 
marca 2017 
dalje. 
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Št. Priporočilo 
Pomembnost 
priporočila 

Ukrep 

Odgovorn
a oseba za 
izvedbo 
ukrepa na 
podlagi 
priporočila 

Rok za 
izvedbo 
ukrepa 

 
 
Opravljene 
aktivnosti 

Dokazilo: 
izpis iz 
programa 
KPIS in 
obračuna 
plač. 

9. 

Odgovorna oseba 
zavoda naj uvede 
dodatne notranje 
kontrole, ki bodo v 
bodoče zagotavljale, 
da bodo vsa 
osnovna sredstva 
imela nameščeno 
inventarno število. 

Srednja stopnja 
 
Finančno 
tveganje: 
možnost izgube 
sredstev 

 
Nadzor nad 
delom 
uslužbencev 

računovodj
a 

10.7.2017 

Knjigovodja 
OS do 
konca leta 
ugotovi 
primarno 
osnovno 
sredstvo, 
razdeli 
vrednost na 
št. ločljivih 
OS, v 
registru OS 
odpre nove 
št. osnovnih 
sredstev in 
nalepi nove 
številke. 

10. 

Odgovorna oseba 
zavoda naj 
vzpostavi sistem 
evidentiranja, ki bo 
zagotavljal 
evidentiranje 
obveznosti in 
stroškov v obdobju 
na katerega se 
nanašajo ter 
evidentiranje 
obveznosti do 
dobaviteljev 
oziroma 
uporabnikov EKN,  
skladno s kontnim 
načrtom iz Priloge I 
Pravilnika o EKN. 

Srednja 
stopnja 
 
Operativno 
tveganje: 
slabost 
notranjih 
kontrol 

Priprava 
delovnih 
postopkov 
 
Nadzor nad 
delom 
uslužbencev 

računovodj
a 

10.7.2017 

Knjigovodja 
dobaviteljev 
razmeji 
vsak račun, 
katerega 
stroški so v 
različnih 
obdobjih s 
pomočjo 
programa 
SAOP. 
Navodilo se 
že izvaja. 
Dokazilo: 
scan 
oblikovanih 
AČR in 
prenos AČR 
na pravilna 
obdobja. 

 
 
Skladno s 17. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega 
nadzora javnih financ je in bo ravnatelj CJL o izvajanju sprejetih ukrepov sproti obveščal 



    Letno poročilo 2017 

72 
 

vodjo Službe za notranjo revizijo in jim naslovil dokazila o izvedenih ukrepih v 
postavljenih rokih.  
 
Na podlagi obvestil in dokazil je Služba za notranjo revizijo MOL izdala dne 9. 1. 2018 pod 
številko 06001-2/2017-12 obvestilo o uresničevanju priporočil z ugotovitvijo, da sprejete in 
opravljene dejavnosti predstavljajo ustrezno podlago za izboljšanje poslovanja. 
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FINANČNI NAČRT 2017 
 
Pri pripravi finančnega načrta za leto 2018 smo se opirali na oceno iz jesenske napovedi 
gospodarskih gibanj 2017, ki jih je objavil UMAR in navodilih ustanovitelja MOL. Pri 
plačah javnih uslužbencev smo izhajali pri nekoliko višjih prihodkih in stroških 
povečanega števila zaposlenih. Povečanje izhaja tudi iz uspešno pridobljenih projektih na 
javnem razpisu iz sredstev evropskega sklada za dobo 4 let. V  letu 2018 predvidevamo za 
122.000,00 EUR prilivov. 
 
Na  podlagi realizacije prilivov in odlivov v letu 2016, prejetih odobrenih sredstev s strani 
ustanovitelja MOL smo pripravili finančni načrt na podlagi prihodkov in odhodkov po 
denarnem toku za leto 2018. 
 
 

 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018- izkaz prihodkov in 
odhodkov po denarnem toku v EUR  

      
v EUR/brez 
stotinov 

Konto Namen/dejavnost 
Realizacija 
2016 

Ocena 
realizacije 
2017 

Finančni 
načrt 
2018-vir 
MIZŠ 

Finančni 
načrt 
2018-
OSTALO 

Finančni 
načrt 
2018-
SKUPAJ 

1 2 3 4 5 6 7 

7 I. SKUPAJ PRIHODKI 7.087.351 7.162.927 5.827.961 1.572.189 7.400.150 

  
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE 

6.620.123 6.628.951 5.827.961 1.022.194 6.850.155 

  
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV 
JAVNIH FINANC 

6.153.871 6.110.753 5.827.961 541.596 6.369.557 

  
a. Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 

5.556.144 5.543.052 5.827.961 0 5.827.961 

7400 
 Transferni prihodki za tekočo 
porabo od Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport 

5.556.144 5.543.052 5.827.961   5.827.961 

7400 
Drugi transferni prihodki iz 
državnega proračuna (druga 
ministrstva) 

  0     0 

  
b. Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov 

532.912 509.301 0 475.596 475.596 

7401 
Transferni prihodki za tekočo 
porabo  

435.842 433.061   406.426 406.426 

7401 
Transferni prihodki za 
investicije  

97.070 76.240   69.170 69.170 

      0     0 

7402 
c. Prejeta sredstva iz skladov 
socialnega zavarovanja 

11.468 33.400   12.000 12.000 

7403, 
7404 

d. Prejeta sredstva iz javnih 
skladov in agencij  

53.347 25.000   54.000 54.000 
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del 
740 

e. Prejeta sredstva iz 
proračunov iz naslova tujih 
donacij  

  0     0 

741 
f. Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije  

  0     0 

              

7 
B) DRUGI PRIHODKI ZA 
IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
JAVNE SLUŽBE  

466.252 518.198 0 480.598 480.598 

del 
7130  

Prihodki od prodaje blaga in 
storitev iz naslova izvajanja 
javne službe  

227.162 162.598   161.598 161.598 

del 
7102 

Prejete obresti  0 0   0 0 

del 
7100 

Prihodki od udeležbe na 
dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad 
odhodki  

  0     0 

del 
7141  

 Drugi tekoči prihodki iz 
naslova izvajanja javne službe 

225.552 166.600   160.000 160.000 

72 Kapitalski prihodki  818 0     0 

730 
Prejete donacije iz domačih 
virov  

12.720 35.000   35.000 35.000 

731 Prejete donacije iz tujine   0     0 

786 
Ostala prejeta sredstva iz 
proračuna Evropske unije 

  0     0 

787 
Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij  

0 154.000   124.000 124.000 

              

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 

467.228 533.977 0 549.996 549.996 

del 
7130  

Prihodki od prodaje blaga in 
storitev na trgu  

384.635 448.777   464.796 464.796 

del 
7102 

Prejete obresti  111 200   200 200 

del 
7103  

Prihodki od najemnin, zakupnin 
in drugi prihodki od 
premoženja  

82.482 85.000   85.000 85.000 

del 
7100  

Prihodki od udeležbe na 
dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad 
odhodki 

  0     0 

del 
7141  

Drugi tekoči prihodki, ki ne 
izhajajo iz izvajanja javne službe 

  0     0 

              

  II. SKUPAJ ODHODKI 7.119.300 7.122.617 5.827.961 1.532.017 7.359.978 
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1. ODHODKI ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE 

6.657.225 6.628.950 5.827.961 1.022.193 6.850.155 

  
A. Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 

4.400.927 4.465.205 4.372.000 289.675 4.661.675 

del 
4000  

Plače in dodatki 4.242.929 4.241.205 4.122.000 275.675 4.397.675 

del 
4001 

Regres za letni dopust  157.998 224.000 250.000 14.000 264.000 

del 
4002 

 Povračila in nadomestila 311.140 349.500 302.500 47.000 349.500 

400202 Prehrana 145.249 184.500 159.500 25.000 184.500 

400203 Prevoz 165.891 165.000 143.000 22.000 165.000 

ostalo 
4002 

Drugo   0     0 

              

del 
4003  

Sredstva za delovno uspešnost  62.664 80.000 90.000   90.000 

del 
4004  

Sredstva za nadurno delo    0     0 

del 
4005  

Plače za delo nerezidentov po 
pogodbi  

  0     0 

del 
4009 

Drugi izdatki zaposlenim  49.973 21.731 36.731 0 36.731 

400901 Odpravnine  ob upokojitvah 42.234 15.000 25.000   25.000 

400901 
Odpravnine iz poslovnih 
razlogov (tehnološki viški) 

  0     0 

400900 Jubilejne nagrade 7.161 5.000 10.000   10.000 

400902 Solidarnostne pomoči 578 1.731 1.731   1.731 

400999 Drugo   0     0 

  
B. Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 

705.794 712.252 718.032 50.767 768.799 

del 
4010 

Prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 

382.242 377.047 381.801 27.466 409.267 

del 
4011  

Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 

304.452 310.014 305.492 21.603 327.095 

del 
4012 

Prispevek za zaposlovanje 4.696 2.657 2.437 221 2.658 

del 
4013 

Prispevek za starševsko varstvo  4.319 4.390 4.303 331 4.634 

del 
4015  

Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU  

10.085 18.145 24.000 1.146 25.146 

              

  C. Izdatki za blago in storitve 889.727 828.542 289.699 489.101 778.800 

4020 Pisarniški material in storitve 211.776 215.450 105.450 94.643 200.093 

4021 Posebni material in storitve 289.815 235.495 120.000 87.705 207.705 

4022 
Energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacije 

158.895 156.350 30.249 110.506 140.755 

4023 Prevozni stroški in storitve 116.702 125.000 25.000 114.000 139.000 
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4024 Izdatki za službena potovanja 19.874 22.590 9.000 8.590 17.590 

4025 Tekoče vzdrževanje 74.235 65.000 0 65.000 65.000 

4026 
Poslovne najemnine in 
zakupnine 

18.400 8.657   8.657 8.657 

4027 Kazni in odškodnine 30 0     0 

4029 Drugi operativi odhodki 64.054 68.480 19.000 49.480 68.480 

402901 Plačila avtorskih honorarjev   10.000   10.000 10.000 

402902 Plačila po pogodbah o delu   0     0 

402903 
Plačila za delo preko 
študentskega servisa 

3.021 0     0 

402907 
Izdatki za strokovno 
izobraževanje zaposlenih 

18.319 23.000 15.000 8.000 23.000 

402909 Stroški sodnih postopkov 1.161 0     0 

402940 
Prispevek za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov po 
ZZRZI 

  0     0 

402920 
Sodni stroški, storitve 
odvetnikov, notarjev in  drugo 

406 3.000 3.000   3.000 

4029 - 
ostalo 

Drugi operativni odhodki 41.147 32.480 1.000 31.480 32.480 

              

403 D. Plačila domačih obresti    0     0 

404 E. Plačila tujih obresti    0     0 

410 F. Subvencije    0     0 

411 
G. Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom  

  0     0 

412 
H. Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam  

  0     0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji    0     0 

              

420 J. Investicijski odhodki 172.946 103.240 0 96.170 96.170 

4202 Nakup opreme 64.465 53.240   14.170 14.170 

420 
Druga vlaganja (investicijsko 
vzdrževanje in podobno) 

108.481 50.000   82.000 82.000 

              

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA 
PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

462.075 493.667 0 509.824 509.824 

del 
400  

A. Plače in drugi izdatki 
zaposlenim iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

123.789 143.586   144.544 144.544 

del 
401  

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

18.163 23.141   23.280 23.280 

del 
402 

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

320.123 296.940   300.000 300.000 
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del 
420 

D. Investicijski odhodki iz 
naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu 

  30.000   42.000 42.000 

              

  

III.  PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

-31.949 40.310 0 40.172 40.172 

  - od tega iz naslova javne službe -37.102 0 0 0 0 

  
- od tega iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

5.153 40.310 0 40.172 40.172 

      
      

.
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PRIHODKI IN ODHODKI - PO VIRIH FINANCIRANJA      

       
Postavka SKUPAJ JAVNA SLUŽBA TRŽNA 

    MOL-OPVI MOL-DRUGI 
ODD. 

MIZŠ DRUGO DEJAVNOST 

1 2 3 4 5 6 7 

I. SKUPAJ PRIHODKI 7.400.150 473.954 1.642 5.827.961 546.597 549.996 

Tekoči transferi v javne zavode 7.330.980 404.784 1.642 5.827.961 546.597 549.996 

Investicijski transferi v javne zavode 69.170 69.170 0 0   0 

  0           

II. SKUPAJ ODHODKI 7.359.978 473.954 1.642 5.827.961 546.597 509.824 

19. IZOBRAŽEVANJE 7.359.978 473.954 1.642 5.827.961 546.597 509.824 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 7.247.978 361.954 1.642 5.827.961 546.597 509.824 

19039001 Osnovno šolstvo 7.187.837 357.784 1.642 5.827.961 497.626 502.824 

A. Ljubljanski program OŠ 6.074.529 150.816 0 5.519.263 236.626 167.824 

Plače in drugi izdatki zaposlenim 5.281.850 130.588   4.801.231 206.087 143.944 

Prispevki delodajalcev 766.933 19.282   694.032 30.339 23.280 

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 25.746 946   24.000 200 600 

B. Materialni stroški OŠ 223.217 136.968 0 30.249 20.000 36.000 

Elektrika 49.520 24.380   10.140 7.000 8.000 

Ogrevanje, voda, najemnina 167.442 106.333   20.109 13.000 28.000 

Varovanje 6.255 6.255   0 0 0 

C. Drugi odhodki OŠ 693.092   1.642 278.450 164.000 249.000 

D. Investicijsko vzdrževanje OŠ 117.000 65.000 0 0 17.000 35.000 

Investicijsko vzdrževanje 117.000 65.000     17.000 35.000 

Obveznosti iz inšpekcijskih odločb 0 0   0 0 0 

E. Tekoče vzdrževanje OŠ 80.000 5.000     60.000 15.000 

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 60.141 4.170 0 0 48.971 7.000 

F. Posodobitev informacijske tehnologije 21.170 4.170     10.000 7.000 

G. Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok 38.971 0 0 0 38.971 0 

Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve 38.971       38.971   

Mladinska raziskovalna dejavnost 0       0   
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H. Programi za preprečevanje zasvojenosti 0   0 0 0 0 

1906 Pomoči šolajočim 112.000 112.000 0 0 0 0 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 112.000 112.000 0 0 0 0 

I. Prevoz otrok v OŠ 112.000 112.000 0 0 0 0 

              

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  (I-II) 40.172 0 0 0 0 40.172 

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  (II-I) -40.172 0 0 0 0 -40.172 

 
Finančni načrt za leto 2018 je Svet zavoda sprejel 23.12.2017. Zavod je prejel v soglasje k finančnem načrtu za leto 2018 s strani 
ustanovitelja Mestne občine Ljubljana
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SPREJETI SKLEPI : 
 
Svet Centra Janeza Levca Ljubljana je na svoji redni seji, dne 27.02.2018 sprejel naslednje 
sklepe : 
 
 
SKLEP: Sveta zavoda  potrdi letno poročilo za leto 2017. 
 
SKLEP: Sveta zavoda potrdi plan prihodkov in odhodkov za leto 2018 na podlagi 
obračunskega obdobja 
 
 
Prisotni člani Sveta zavoda so z večino glasov potrdili: 
 
SKLEP: Presežek prihodkov nad odhodki se porabi: 
 
za izboljšanje materialnih pogojev za izvajanje vzgoje in izobraževanja, 
za izboljšanje delovnih pogojev delavce in za subvencijo za preventivno cepljenje 
delavcev, 
za izobraževanje delavcev ter 
nakup opreme in vzdrževanje, in sicer: 
 
 

PREDVIDENE TEKOČE  IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2018 
 
 
OŠPP Dečkova ul. 
Projektna dokumentacija za obnovo  dotrajanih otroških sanitarij in izgradnjo dvigala na šoli. 
Oprema avle AV tehniko 
Obnova tlakov na centralnem stopnišču 
Nakup novega transportnega vozila 
Beljenje in zamenjava inventarja 
Nakup IKT opreme 
Oprema kleti za arhivske namene 
 
OŠPP Levstikov trg 1 
Popravilo strehe 
Projektna dokumentacija za obnovo kuhinje in jedilnice 
4. faza zamenjave oken 
2. faza zamenjave armatur  
Beljenje in zamenjava inventarja 
Nakup IKT opreme 
 
 



 

88 
 

OVI – Jarše 
Sanacija (vlaga) sten v pritličju starega dela stavbe in v delavnici 
Zamenjava tlakov v telovadnici 
Obnova (popravilo) vinil tlakov po hodnikih 
Obnova stranišča in tuša v pritličju 
Beljenje in zamenjava inventarja 
Nakup IKT opreme 
 
Dom 
Beljenje in zamenjava inventarja 
Nakup IKT opreme  
Zamenjava kadic in obnova tušev 
Odvodnjavanje v kleti 
Zamenjava dotrajanega pohištva v bivalnih prostorih 
 
Uprava in kuhinja 
Obnova dvoriščne stavbe na Karlovški c. 18 – razpis in izbor izvajalca 
Nakup železnih arhivskih omar 
 
 
Investicijsko vzdrževanje, financirano s strani MOL in sicer: 
4. faza zamenjave oken – objekt Levstikov trg 50.000 € 
Obnova kuhinje in jedilnice, projektna dokumentacija Levstikov trg 15.000 € 
Ostale našteta vzdrževanja in investicije bodo predvidoma finansirane iz lastnih sredstev oziroma 
presežka prihodkov nad odhodki. 
 
 
V Ljubljani, 15. feb. 2018 
 
 
Ravnatelj:        Predsednik Sveta zavoda: 
dr. MATEJ ROVŠEK      mag. BOJAN HAJDINJAK
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