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1. PREDSTAVITEV ZAVODA 

 

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 

Ime: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor  

Skrajšano ime: Svetovalni center Maribor 

Sedež: Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor 

Telefonska številka: (02) 23 49 700 

Elektronski naslov: svetovalni.center-mb@guest.arnes.si 

Spletni naslov: www.svetovalnicenter-mb.si 
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Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je javni zavod, ki deluje na področju 

vzgoje in izobraževanja. Z odlokom (Medobčinski uradni vestnik, 7, 2010) ga je ustanovila 

Mestna občina Maribor. V 4. členu je zapisano, da je zavod »… pravna oseba s statusom 

javnega zavoda, ki izvaja javno službo, v okviru katere za potrebe ustanoviteljice, pod pogoji 

iz tega odloka pa tudi za druge naročnike, opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, 

preventivne, vzgojno izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, 

ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja in v posameznih 

elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne 

dejavnosti«.  

Zavod opravlja v okviru javne službe naslednje dejavnosti: 

 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P 85.590), 

 pomožne dejavnosti za izobraževanje (P 85.600), 

 drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve (Q 88.999), 

 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in  

humanistike (M 72.200), 

 dejavnost knjižnic (R 91.011), 

 izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo (J 58.110), 

 organizacija razstav, sejmov in srečanj (N 82.300), 

 upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi (L 68.320). 

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor nudi pomoč otrokom in 

mladostnikom pri učnih, čustvenih in vedenjskih težavah in/ali pri težavah odraščanja ter 

staršem in strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja pri težavah vzgoje in 

učenja ter pri načrtovanju podpore za zmanjševanje otrokovih težav.  

Otroci in mladostniki se srečujejo s številnimi težavami v vrtcu, šoli, družini in vrstniški 

skupini, zato starši poiščejo pomoč v naši instituciji. Lahko so v ospredju razvojne motnje, učne 

težave, težave v medosebnih odnosih, čustvene težave, pogosto pa starši naletijo na vzgojne 

dileme pri odraščanju otroka in mladostnika. Pomagamo jim s pomočjo svetovalnega procesa, 

terapije, izobraževanja, mediacije in drugih oblik dela za pomoč uporabnikom.  

V največji meri se na nas obračajo starši, ko gre za učne težave njihovih otrok. Kar četrtina 

otrok se v osnovni šoli spopada z učnimi težavami od blažjih do težjih oblik. Težave je potrebno 

prepoznati, da lahko učencu pomagamo z ustreznimi intervencijami, zato pri svojem delu 

praviloma sodelujemo z učitelji, z vzgojitelji in s svetovalnimi delavci šol. Opravljamo 

diagnostiko učnih težav, da bi se otroku pomagalo v okviru Koncepta učne težave v OŠ ali pa 
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so učne težave težje stopnje in je potreba pomoč preko Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami. V naši instituciji deluje tudi Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

(KUOPP), z ZRSŠ letno sklepamo pogodbo o sodelovanju. V okviru KUOPP delujejo trije 

senati (lani dva), v delo je v rednem delovnem času vključenih osem strokovnih delavcev za 

pripravo strokovnih mnenj o otroku.   

Šole se na nas obračajo tudi v primerih, ko gre za zahtevnejšo vzgojno problematiko, izrazite 

posebne potrebe otrok in ko je sodelovanje s starši težje vzpostaviti. V primeru akutne 

problematike se odzovemo v najkrajšem možnem času in na šoli skušamo povezati podsisteme 

(učitelji, vodstvo, svetovalna služba, učenci, starši)  v skupni dialog, v katerem je možno iskati 

rešitve. V teh primerih delamo tudi s pomočjo inkluzivnih timov, ki je sistematično timsko delo 

s šolo in vrtcem in podpora za inkluzijo otroka s posebnimi potrebami.  

Delujemo tudi preventivno, saj izvajamo številna predavanja in seminarje o vzgoji, učnih 

težavah, razvojnih motnjah in odraščanju v vrtcih, šolah in v naših prostorih, ki so namenjena 

staršem in strokovnim delavcem. Za starše že vrsto let izvajamo Šolo za starše. Pripravljamo 

delavnice za učence in dijake.  Odkrivamo nadarjene otroke v okviru Koncepta o odkrivanju in 

dela za nadarjenimi otroki v OŠ, saj vse šole nimajo zaposlenega psihologa. Ugotavljamo tudi 

otrokovo pripravljenost na prehod v šolo. Vključeni smo v več projektov v okviru Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za zdravje. Smo učna baza mnogim študentom 

in diplomantom različnih profilov, usposabljamo prostovoljce in organiziramo njihovo delo po 

vrtcih, šolah in za naše uporabnike.  

2. KRATEK OPIS RAZVOJA,  VIZIJA IN POSLANSTVO ZAVODA TER AKTUALNI 

IZZIVI DELOVANJA  

Svetovalni center ima korenine v Vzgojni svetovalnici, ki je bila ustanovljena leta 1952, 

približujemo se sedemdesetletnici delovanja. Težišče dela je bilo svetovanje staršem, 

ugotavljanje zrelosti otrok za vstop v šolo, uvajanje svetovalnih timov v osnovne šole, 

delovanje v Komisijah za kategorizacijo otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 

objavljanje strokovnih prispevkov in uvajanje novih metod dela.  Leta 1970 se ustanova 

preimenuje v Vzgojno posvetovalnico in pod okrilje jo vzame občina Maribor. Strokovni 

delavci so se od začetkov pa vse do danes,  ukvarjali s problemi vzgoje in izobraževanja otrok. 

Vzgojna posvetovalnica je imela pomembno vlogo pri izobraževanju in usposabljanju staršev 

ter pedagoških delavcev za delo z učenci, ki imajo prilagoditvene, učne in vzgojne težave. Leta 

1997 se spremeni ime v današnje, od leta 2000 deluje Svetovalni center za otroke, mladostnike 

in starše Maribor na lokaciji Lavričeva 5.  

Do konca leta 1998 so bila občini Maribor sredstva za delovanje Svetovalnega centra 

zagotovljena iz državnega proračuna (po merilih za opredelitev priznanega obsega 

zagotavljanja porabe na področju šolstva v okviru specifičnih kriterijev – sredstva namenjena 

financiranju dejavnosti pomembnih za več občin ali regijo), s 1.1.1999 ob prehodu financiranja 

občin na t. i. primerno porabo, pa so bili ti kriteriji ukinjeni. Svetovalni center  Maribor je vse 

do danes ostal javni zavod, katerega ustanoviteljske pravice in dolžnosti nosi Mestna občina 

Maribor, zavod pa zagotavlja določen del potrebnih sredstev tudi z opravljanjem storitev 
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občanom drugih občin iz regije. V zadnjih letih je za ohranitev obstoječe kadrovske strukture 

in obsega dejavnosti teh občin že več kot dvajset.  

POSLANSTVO 

Naše poslanstvo je nuditi pomoč in podporo otrokom in mladostnikom pri učnih, čustvenih,  

vedenjskih in drugih težavah ter njihovim staršem in strokovnim delavcem pri izzivih 

odraščanja, vzgoje in izobraževanja.  

VIZIJA  

S strokovnim multidisciplinarnim pristopom prispevati k opolnomočenju otrok, mladostnikov 

in staršev pri izzivih odraščanja in sobivanja ter spodbujati strokovno rast vseh sodelujočih.  

VREDNOTE 

- strpnost 

- strokovnost 

- spoštljivost 

- odzivnost 

- proaktivnost 

- timski pristop 

- odprtost 

Cilji: 

 s pomočjo multidisciplinarnega timskega dela uporabnikom nuditi kakovostno celostno 

obravnavo,  

 skrb za izobraževanje zaposlenih z namenom pridobivanja specialnih znanj, ki so 

potrebna za reševanje zahtevnejših problemov,  

 uvajanje novih znanj in metod dela, ki so podprte z dokazi  

 skrb za dobre medsebojne odnose in dobro klimo,  

 optimizacija delovnih procesov, s poudarkom na krajšanju čakalne dobe 

 uspešno sodelovanje z drugimi službami in institucijami, 

 partnerstvo v projektih, ki v kolektiv prinašajo nova znanja in metode dela ter krepijo 

naš položaj v širši regiji 
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IZZIVI DELOVANJA  

Poleg finančnih in kadrovskih izzivov, se srečujemo tudi s strokovnimi izzivi. Podatki iz 

raziskav in tudi podatki slovenskih strokovnjakov na področju duševnega zdravja otrok in 

mladostnikov kažejo, da gre za porast duševnih težav pri otrocih in mladostnikov, v razvitem 

svetu je pojavnost do 20 % šolske populacije. Po podatkih NIJZ1  se je v Sloveniji v letih od 

2008 do 2015 število obravnavanih otrok (0-19 let), pri katerih je bila podana diagnoza duševne 

ali vedenjske motnje, povečalo za 71 %. V predšolskem obdobju se je najbolj povečal odstotek 

govorno jezikovnih motenj, v osnovnošolskem obdobju motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, 

v srednješolskem obdobju pa motenj prehranjevanja in čustvenih motenj. Ti trendi se kažejo 

tudi v našem vsakdanjiku, saj kličejo starši in želijo pomoč v obliki diagnostike, svetovanje in 

psihoterapije, ker so v zdravstvu dolge čakalne dobe ali premalo strokovnjakov. Pogoste so 

napotitve iz šol zaradi učnih težav, pa tudi zaradi izjemno motečega vedenja več posameznikov 

v razredu (ki niso posledice duševnih motenj). V nekaterih razrednih skupnostih je izjemno 

težko vzpostaviti disciplino in spoštovanje šolskih pravil, zato se šole obrnejo tudi na nas.  

V zadnjih letih smo veliko pozornosti namenili skrajšanju čakalnih dob s spremembo načina 

dela in naročanja, a se število iskalcev pomoči samo še povečuje. Naša ustanoviteljica MOM 

je v letu 2019 prisluhnila dolgoletnim prošnjam in odobrila dodatno zaposlitev. Tako smo v 

drugi polovici leta lahko zaposlili dodatnega psihologa, kar se je že hitro poznalo pri našem 

delu.  

(1) https://www.nijz.si/sl/publikacije/dusevno-zdravje-otrok-in-mladostnikov-v-sloveniji 

3. ORGANIZIRANOST IN ORGANI ZAVODA 

Predsednik sveta zavoda: Suzana Padežanin Lavuger  

Direktorica: mag. Alenka Seršen Fras 

Svet zavoda:  

Svet zavoda je najvišji organ zavoda. Sestavlja ga:  

Suzana Padežanin Lavuger  (predsednica sveta zavoda, predstavnica zaposlenih) 

Petra Baukman (namestnica, predstavnica zainteresirane javnosti) 

mag. Špela Drstvenšek  (predstavnica zainteresirane javnosti) 

Marjana Bravc  (predstavnica ustanoviteljice) 

Sandra Peklar   (predstavnica ustanoviteljice) 

Heliodor Cvetko (predstavnik zaposlenih) 

mag. Alenka Zupančič Danko (predstavnica zaposlenih)  

Miran Babič  (sindikalni zaupnik) 

https://www.nijz.si/sl/publikacije/dusevno-zdravje-otrok-in-mladostnikov-v-sloveniji
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4. POROČILO O DELU ZA LETO 2019 

PROSTORSKI POGOJI 

Od leta 2000 delujemo v prostorih bivšega vrtca Koroška vrata, ki ga je prenovila 

ustanoviteljica Mestna občina Maribor. Gre za osemnajst delovnih prostorov in sanitarije. 

Hodnike smo uredili kot čakalnice z igralnim kotičkom. Zaposlena  na projektu Compa@s  si 

prostor deli z drugimi, ostali zaposleni imajo vsak svojo pisarno, dva prostora sta primerna tudi 

za skupinske obravnave. V letu 2015 smo zaključili z gradnjo prizidka, tj. večnamenskega 

prostora v izmeri 35 m2 za izvedbo predavanj, delavnic in drugih skupinskih oblik dela, ki lahko 

sprejme okoli 60 ljudi. Prostorski pogoji so primerni in ustrezni, za manjša popravila in 

vzdrževanje poskrbimo sami.  

DELOVNA SREDSTVA IN OPREMA 

Za nemoteno delo imamo ustrezno pohištvo in opremo, zmanjkuje pa prostora za arhiviranje 

osebne dokumentacije o uporabnikih. IKT oprema je primerna, posodabljamo jo sproti in 

dotrajano postopno nadomeščamo. Vir za nabavo je presežek prihodkov nad odhodki iz 

preteklih let, ob soglasju MOM.   

KADRI 

Zavod zaposluje 12 strokovnih delavcev, ki so strokovnjaki s področja psihologije, specialne in 

rehabilitacijske pedagogike, socialnega dela, pedagogike in sociologije ter vodjo 

računovodstva, poslovno sekretarko, hišnika in čistilko. V okviru projekta Strokovni center 

COMP@ S  je za polovični delovni čas zaposlena še psihologinja. Ekipa strokovnih delavcev 

se je v zadnjih dveh letih močno spremenila, predvsem zaradi treh upokojitev 

V letu 2019 smo zaposlili novo sodelavko, mag.psihologije. MOM nam je odobrila dodatno 

zaposlitev, saj smo se soočali z dolgimi čakalnimi dobami in premalo kadra. Ob koncu leta smo 

delovali v naslednji sestavi: 

Direktorica: mag. Alenka Seršen Fras, univ.dipl.psih. 

Svetovalni delavec- psiholog:  

Heliodor Cvetko, univ.dipl.psih., integrativni psihoterapevt in supervizor 

Miran Babič, univ.dipl.psih. 

Suzana Padežanin Lavuger, univ.dipl.psih., spec.supervizije  

mag. Tadeja Batagelj, univ.dipl.psih. 

Martina Kukovec, mag.psih. 
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Svetovalni delavec – specialni in rehabilitacijski pedagog:  

mag. Alenka Zupančič Danko, prof.def. 

mag. Katja Rojs, prof.def. 

Tanja Klavž, spec. in rehab. ped., univ. dipl.soc.del. 

Svetovalni delavec- socialni delavec: Majda Marinšek, univ. dipl. soc. del. 

Svetovalni delavec- socialni pedagog: dr. Mitja Muršič, univ.dipl.soc.ped, transakcijski 

terapevt 

Svetovalni delavec- pedagog: Aljaž Tulimirovič, univ.dipl.ped.in soc.kult. 

Projekt Comp@s: Sara Mičič, mag. psih.  (50 % obveze na projektu)  

Vodja računovodstva: Jožica Frangeš, mag.ekon. 

Poslovna sekretarka: Marinka Širovnik, ekon. 

Hišnik: Janko Ciglar  

Čistilka: Jožica Tovornik 
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OPRAVLJENE URE V LETU 2019 

Tabela 1: Delovne ure zaposlenih za leto 2019 

Zap. 

št. 

 

Ime in priimek 

Ure  

na delu 

Državni 

prazniki 

Lanski  

dopust 

Redni 

dopust 

Stalež zaradi 

nege/sprem. 

Porod. 

dopust 

Stalež 

zaradi 

bolezni 

Službena 

odsotnost 

Izredna 

odsotnost 

SKUPAJ 

URE 

1 BABIČ Miran 1664 96 16 240   8 64  2088 

2 BATAGELJ Tadeja 1648 88 16 232 48  24 32  2088 

3 CIGLAR Janko 1712 96 112 168      2088 

4 CVETKO Heliodor 1624 96 32 288 8  32 8  2088 

5 FRANGEŠ Jožica 1640 96 216 96   32 8  2088 

6 KLAVŽ Tanja 1772 96 88 80 8  20 16 8 2088 

7 KUKOVEC Martina 880 48  112 40   8  1088 

8 MARINŠEK Majda 1632 96 24 240   96   2088 

9 MURŠIČ Mitja 1680 96 16 240   24 32  2088 

10 PADEŽANIN LAVUGER 

Suzana  

1728 96 96 152    16  2088 

11 ROJS Katja 1418 96 144 152 72 104 86  16 2088 

12 SERŠEN FRAS Alenka 1616 96 104 224    48  2088 

13 ŠIROVNIK Marinka 1664 96 80 192 8  48   2088 

14 TOVORNIK Jožica 824 48 20 124 28     1044 

15 TULIMIROVIĆ Aljaž 1640 96 80 176 88   8  2088 

16 ZUPANČIČ DANKO 

Alenka 

1696 96 72 176   24 24  2088 

 S K U P A J : 24838 1432 1116 2892 300 104 394 264 24 31364 
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OSNOVNA DEJAVNOST: število potrebnih ur za opravljeno delo je 18.578. Če odštejemo 

1.255 ur za polurni odmor med delom, je razlika 17.323 ur. 

OPRAVLJENE DELOVNE URE: Odsotnost z delovnega mesta zaradi bolezni je bila 578 ur, 

kar znaša 3,3 % ur delovne obveze svetovalnih delavcev.  

Opravljenih je bilo 19.412 delovnih ur, to znaša 2.089 ur nad delovno obvezo. Realizacija 

osnovne dejavnosti Svetovalnega centra Maribor je bila 112,1 %. Nadure niso bile izplačane, 

finančni učinki pa so namenjeni opravljanju redne dejavnosti.  

Tabela 2: Opravljene ure glede na vsebino dejavnosti  

 Število ur % 

Svetovalna dejavnost 12.615,0 72,8 

Izobraževalna dejavnost   2.314,5 13,4 

Razvojna dejavnost   2.393,5 13,8 

skupaj 17.323,0 100,0 

 

 

Graf 1: Opravljene ure glede na vsebino dejavnosti 

Iz tabele 2 je razvidno, da največ časa namenjamo naši osnovni dejavnosti- svetovalnemu delu 

z otroki, mladostniki, starši (72,8 %), kar zajema individualno delo z otrokom, mladostnikom 

ali delo s celotno družino, diagnostiko nadarjenih učencev in timsko povezovanje z učitelji. 

Delež je za 4,8% manjši kot leta 2018. Okrepili smo delež izobraževalne dejavnosti iz 9,3 % 

(leto 2018) na 13,4%, saj se je lani izvajalo več predavanj in delavnic za starše in mladostnike.  

V istem deležu kot lani je zastopana razvojna dejavnost (13,8%), ki  vključuje organizacijo 

dejavnosti, izobraževanje zaposlenih ter raziskovalno in publicistično dejavnost. Če dejanske 

storitve primerjamo s planiranimi, lahko ugotovimo, da smo opravili nekoliko manj 

svetovalnega dela na račun več izobraževalne dejavnosti, kot je bilo načrtovano za leto 2019.  

72,80%

13,40%

13,80%

svetovalna dejavnost

izobraževalna dejavnost

razvojna dejavnost
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Tabela 3: Delež svetovalne dejavnosti za MOM in druge občine 

 MOM druge občine skupaj 

Svetovanje ure 8.478 4.137 12.615 

Relativni delež 67,2 32,8 100 % 

Št. uporabnikov 1.752 1000 2.752 

Relativni delež 63,7 36,3 100 % 

 

Svetovalno dejavnost opravljamo večinoma za občane MOM in v manjšem deležu za občane 

ostalih občin, v podobnem razmerju kot je obseg financiranja. Relativni delež svetovanja za 

občane MOM se je od lani povišal iz 62,6% na 67,2%. Število uporabnikov iz MOM je enako 

kot lani, relativno število je nekoliko manjše, saj je med iskalci pomoči nekaj več od 

načrtovanega prebivalcev ostalih občin. Načrtovanih je bilo 1700 uporabnikov iz občine 

Maribor in 840 iz ostalih občin.   

 

Tabela 4: Delež izobraževalne dejavnosti za MOM in druge občine 

 MOM druge občine skupaj 

Izobraževanje 

ure 

1.794 520 2.314 

Relativni delež 77,5 22,5 100 % 

 

Na področju izobraževalne dejavnosti se je povečal delež opravljenih storitev za druge občine, 

saj smo ob koncu leta opravili več delavnic za otroke in mladostnike na nekaterih okoliških 

šolah, razmerje 77, 5% proti 22.5%  v korist Maribora.  

 

Tabela 5: Delež razvojne dejavnosti za MOM in druge občine 

 MOM druge občine skupaj 

Razvojno  delo 

ure 

2.393,5 / 2.393,5 

Relativni delež 100 %  100 % 

 

Tabela 6: Opravljeno delo po urah, številu uporabnikov in vsebini dela za posamezne občine  

OBČINA OPR. 

URE 

ŠT. UP. SVETOV. IZOBR. RAZVOJ. 

MARIBOR 12.666,0 1752 8.478,0 1.794,5 2.393,5 

DRUGE OBČINE 5645,5 1000 5.125,5 520,0  

USMERJANJE OPP 1.101,0  1101,0   

SKUPAJ  19412,5 2752 14704,5 2.314,5 2.393,5 

100% DELOVNA 

OBVEZA 

17.323,15  12.615 2.314,5 2.393,5 
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Tabela 7: Starostna struktura uporabnikov storitev  

 Število upor. % 

predšolski   291 10,57 

osnovnošolski 1550 56,3 

srednješolci   563 20,45 

starši, strok.del.   349 12,68 

skupaj 2753 100 % 

 

 

Graf 2: Starostna struktura uporabnikov storitev 

V letu 2019 se je glede na leto poprej, povečal delež osnovnošolskih otrok za 4,1 %. Na drugem 

mestu so srednješolci, kjer je delež podoben kot lani, nekoliko manj je (za 3,13%) je predšolskih 

otrok, delež staršev in strokovnih delavcev pa je v podobnem deležu kot lani (12,68%).   

 

 

 Tabela 8:  Struktura uporabnikov storitev po vstopni problematiki 

 Št. up.2019 % 2019 

učne težave 607 22,05 

vzgojne težave, odnosi v družini  203  7,37 

težave s poz. in hiperaktivnostjo 76  2,76 

vedenjske težave 129  4,69 

čustvene težave 259  9,41 

nadarjeni 264  9,59 

šolski novinci 256  9,29 

drugo (delavnice, predavanja) 959 34,84 

skupaj 2753 100,00 

10,57%

56,30%

20,45%

12,68%

predšolski

osnovnovnošolski

srednješolci

starši, strok. del.
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Graf 3: Struktura uporabnikov storitev po vstopni problematiki 

V tabeli 8 je prikazana pestrost problematike, zaradi katere uporabniki izražajo potrebo po 

storitvah Svetovalnega centra. Gre za domnevne težave, saj se v procesu diagnostike lahko 

izkaže, da gre za kake druge težave, ki so v ozadju,  ali še pogosteje, da gre za sopojavnost dveh 

ali več težav, kar seveda vpliva na uspešen potek obravnave. Starši se največkrat po nasvetu 

šole ali na lastno pobudo obrnejo na nas, ko gre za otrokove težave na učnem področju (22,05 

%). Želijo informacije za katere vrste težav gre in kako otroku pomagati v šoli in doma.  Na 

drugem mestu težav zaradi katerih pokličejo starši, so čustvene težave, nato pa šibka vzgojna 

moč starša in težave zaradi disfunkcionalnih družinskih odnosov. Seveda so te težave 

prepletene z vedenjskimi težavami otrok in v prvem kontaktu ni vedno očitno, kaj je primarna 

težava. Manj kot lani smo obravnavali predšolskih otrok, katerih starši želijo pregled 

pripravljenosti za šolo (12,7% v letu 2018 v 9,29% v letu 2019), prav tako je manj pregledov 

nadarjenih učencev (iz 12,4 v letu 2018 v 9,59 v letu 2019). Slednje napoti zgolj šola, starši 

pregleda ne morejo zahtevati sami. Nekoliko je narasel delež otrok, katerih starši poročajo o 

vzgojnih težavah oz. kot posledicah težav v disfunkcionalnih družinskih odnosih.  
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IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST V LETU 2019 

 

Tabela 9: PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA OBČANE MOM 

 

ŠOLA/VRTEC STARŠI 

UČITELJI/ 

VZGOJ. 

UČENCI/ 

DIJAKI 

    

OŠ Borcev za severno mejo 3   

OŠ Bojana Ilicha   1 

OŠ bratov Polančičev 2   

OŠ Slave Klavore 1   

OŠ Franca Rozmana - Staneta  1 1  

OŠ Kamnica 1   

OŠ Leona Štuklja 1   

OŠ Franceta Prešerna  1  

OŠ Ludvika Pliberška 2 1 3 

OŠ Maksa Durjave 2   

OŠ Malečnik 1   

OŠ Toneta Čufarja 2   

OŠ Tabor 1 1 1  

I. gimnazija 1   

III. gimnazija    30 

Srednja ekonomska šola in gimnazija  1  

Srednja gradbena šola Maribor   24 

Srednja šola za oblikovanje   1  

Vrtec Borisa Pečeta 1 1  

Vrtec Studenci 1   

Vrtec Ivana Glinška  1  

Vrtec Jadvige Golež 2   

Vrtec Tezno  1   

DRUGO    

CSD  1  

Vrtec Želvica   1   

Skupaj 24 9 58 

 

V letu 2019 smo izvedli 91 predavanj in delavnic za učitelje, vzgojitelje in starše mariborskih 

osnovnih in srednjih šol (leta 2018 jih je bilo 80). Predavanja za starše potekajo v šolah in 

vrtcih, največkrat pred pogovornimi urami in roditeljskimi sestanki.  Za učence so bile v 

prostorih njihovih šol delavnice iz tematike učenje učenja in varna uporaba moči. Odzivamo se 

na potrebe šol, ki opažajo težave na področju medvrstniškega nasilja, medsebojnih odnosov, 

šibkih  veščin reševanja konfliktov, neupoštevanja šolskih pravi in pretirane uporabe zaslonske 

tehnologije v razredu.  Naravnane so na aktualno problematiko v razredu in spodbujajo socialno 

in emocionalno učenje, ki je v šolskem sistemu manj v ospredju kot kognitivni razvoj. Izvajalca 

sta bila A. Tulimirović in M. Muršič. 
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Tabela 10: PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA OBČANE DRUGIH OBČIN 

 

   

ZAVOD/OBČINA STARŠI 

 

VZG./UČIT 

 

UČENCI 

    

OŠ Jakobski dol  1   

OŠ Duplek   12 

OŠ Korena 1   

OŠ  Kungota 3  11 

OŠ Lovrenc na Pohorju 1 3 4 

OŠ Lenart 1   

OŠ Voličina   4  

OŠ Makole   16 

OŠ Miklavž 1  2 

OŠ Miklavž pri Ormožu   1  

OŠ Ormož  1  

OŠ Velika Nedelja 1 1  

OŠ Negova   4 

OŠ Pesnica  1   

Vrtec Pesnica 1   

Vrtec Pernica  1   

Vrtec Radenci 1   

OŠ Radenci   8 

OŠ Ruše 1   

OŠ Slivnica 1   

OŠ Sladki vrh  2   

OŠ Starše  1   

OŠ Sv. Tomaž   8 

Vrtec Sladki vrh 1   

Vrtec Selnica ob Dravi 1   

OŠ Šentilj   1   

Vrtec Šentilj 1   

OŠ Sveta Ana  1  

OŠ Tinje 1   

Skupaj 23 11 65 

DRUGE OBČ.-SAMOPL.    

OŠ Odranci 1   

OŠ Juršinci  1  

OŠ Lesično  1   

OŠ Rogaška Slatina  1  

OŠ Breg, Ptuj 1   

Srednja šola za hortikuluro Celje 1   

Skupaj  4 2  

SKUPAJ:  27 13 65 
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V letu 2019 smo za občane drugih občin izvedli nekoliko več predavanj kot v letu 2018 (5 več 

za starše in 1 več za kolektive), izvedli pa smo večje število delavnic za otroke s tematiko 

socialnega učenja, dobrih odnosov v razredu, varne rabe internega, čustev ter varne uporabe 

moči. Izvajalci so bili A. Tulimirović, M. Muršič, M. Kukovec in M. Marinšek.  

Starševski in učiteljski večeri potekajo v naših prostorih in so namenjeni staršem in učiteljem, 

ki na svoji šoli teh predavanj nimajo.  

TABELA 11: STARŠEVSKI IN UČITELJSKI VEČERI V LETU 2019 

DATUM IZVAJALEC TEMA 

16.1. H. Cvetko Otrok med dvema staršema 

14.2. A. Zupančič Danko Moj otrok bo šolar 

4.4. A. Zupančič Danko S. 

Padežanin Lavuger  

Specifične učne težave - sopojavljanje težav 

in možnost za uresničitev pozitivnih izidov  

23.4. A. Tulimirovič Zakaj toliko težav v 1.letniku srednje šole 

15.5. A. Seršen Fras Najstniki z ADHD  

3.6. T .Klavž Grafomotorika ob vstopu v šolo 

14.10. M. Marinšek Razveza in otroci 

27.11. H. Cvetko Vzgojna vizija in vzgojna filozofija 

4.12. M. Kukovec Učitelj- reci ne izgorelosti  

 

SEMINARJI,  DELAVNICE  IN DRUGE OBLIKE DELA Z VZGOJITELJI IN 

UČITELJI: 

V zadnjih letih naraščajo potrebe po takojšnji sistemski pomoči šoli ali vrtcu zaradi akutne 

problematike. Večinoma gre za učenca ali skupino učencev v razredni skupnosti, z izrazitimi 

vedenjskimi odkloni. V tem primeru naše delo hitro reorganiziramo in izvedemo na šoli 

razgovore z vsemi vpletenimi, pomagamo pri izvedbi kriznih sestankov s starši in delamo ne 

samo s posamezniki in šolskim osebjem, ampak tudi s celotno skupino. Na nekaj šolah smo 

načrtovali celoletno obravnavo vseh vpletenih in jo tudi izvajali s pomočjo šolske svetovalne 

službe in vodstva.  

O seminarjih in delavnicah  za kolektive šole in vrtce redno obveščamo po elektronski pošti 

in na naši spletni strani, pogosto pa jih pripravimo tudi po naročilu oz. kot odziv na njihovo 

aktualno problematiko. V letu 2019 smo izvajali naslednje seminarje:  

- Avtoriteta učitelja in izgorelost- izvajalca H. Cvetko in M. Kukovec (OŠ Voličina)  
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- Specifične učne težave- izvajalki T. Klavž, K. Rojs (za OŠ Rogaška Slatina)  

- Strategije dela z neželenim vedenjem v vrtcu- izvajalka A. Seršen Fras (za vrtec Duplek) 

- Čustvene težave in ADHD – izvajalca M. Babič in A. Seršen Fras (OŠ Toneta Čufarja). 

Supervizija za strokovne delavce osnovnih šol je namenjena pedagoškim delavcem, kjer je 

odnos do človeka bistvena sestavina delovnega procesa. Bistvena značilnost razvojno 

edukativnega modela je v tem, da omogoča strokovnjakom nenehno učenje o sebi in o svojem 

strokovnem delu. Gre za integracijo znanj in spretnosti profesionalnega in osebnega razvoja 

strokovnjaka. V letu 2019 je bilo izvedenih osem mesečnih srečanj, enkrat mesečno po dve 

šolski uri. Izvajalec je H. Cvetko.  

Supervizija terapevtov klubov zdravljenih alkoholikov Podravja- vodi jo H. Cvetko, srečanja 

potekajo enkrat mesečno v prostorih UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo, opravljena so bila 

štiri srečanja.  

Supervizija pri Fundaciji Nazaj na konja je potekala v letu 2019 mesečno, po dve šolski uri, 

izvedenih je bilo 5 srečanj po razvojno-edukativnem modelu supervizije, kjer z refleksijo svojih 

delovnih izkušenj pridejo superviziranci do novih uvidov in spoznanj, kar pripomore k 

boljšemu delovanju v prihodnje. Srečanja so v evalvaciji opisali kot pozitivno izkušnjo, ki je 

skupino povezala in dala nove veščine. Všeč jim je bil potek reševanja in obravnavanja različnih 

poklicnih situacij. O supervizorki so izpostavili, da je bila nevtralna, pravi vodja in tudi nekdo, 

ki je dal jasno vedeti, da je mnenje vsakega zelo pomembno, da je težava vsakega, tudi če se 

ostalim ni zdela tako velika reč, zelo pomembna. Zapis supervizantke: »Vsakič, ko smo na 

začetku šli skozi refleksije sem videla kako poglobljeno jih je prebrala in vaje, ki smo jih delali 

so bile zame neprecenljive in jih bom gotovo s pridom še naprej uporabljala. Boljše 

supervizorke si ne bi mogla želeti.« Izvajalka je S. Padežanin Lavuger.   

 

DELAVNICE ZA STARŠE 

V letu 2019 smo pričeli z izvajanjem treninga starševstva »Neverjetna leta«, ki se je pričel 

pod vodstvom Pediatrične klinike v Ljubljani v letu 2015 v okviru Norveškega finančnega 

mehanizma. Svetovalni center Maribor se je v letu 2019 pridružil 10 drugim institucijam v 

Sloveniji, kjer je možno obiskovanje tega treninga. Treningi starševstva Neverjetna leta so z 

raziskavami dokazano učinkovito orodje pri preprečevanju in zmanjševanju vedenjskih težav 

otrok. Raziskave zadnjih 30 let kažejo, da je program učinkovit pri krepitvi veščin pozitivnega 

starševstva, otrokove socialne in čustvene kompetentnosti, pri regulaciji čustev, izboljšanju 

pripravljenosti na šolo in pri zmanjševanju vedenjske problematike. Dokazano je, da deluje pri 

80 % otrok, katerih starši so vključeni v program. Če vedenjskih težav ne obravnavamo, se 

stopnjujejo, zato so mladostniki in odrasli izpostavljeni večjemu tveganju za šolsko 

neuspešnost, kasnejšo nezaposlenost, za težave v duševnem zdravju, odvisnosti, nasilje in 

prestopništvo. Za vodenje programa sta z izobraževanjem pod vodstvom ameriške supervizorke 

usposobila M. Babič in A.Seršen Fras. Izvedla sta 2 skupini po 15 srečanj staršev, v trajanju 3 
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šolskih ur. Udeleženci poročajo o izboljšanju družinskih odnosov, zmanjšanju vedenjskih težav 

pri otrocih, o večji učinkovitosti novo osvojenih vzgojnih pristopov in da je »program opazno 

izboljšal družinski vsakdan«.  

  

  

 

Najdaljšo tradicijo v Svetovalnem centru ima Šola za starše, ki je delo v skupini do 15 staršev 

v obsegu 10 srečanj po 2 šolski uri. Namenjena je staršem, ki želijo izboljšati starševske veščine 

in vzgojno učinkovitost pri soočanju z izzivi odraščanja. Poudarek je na potrebi po ljubeči in 

avtoritativni vzgoji ter potrebi po kakovostnih medosebnih odnosih v družini, po spodbudnem 

in varnem domačem okolju, ki lahko odraščajoče otroke in mladostnike postopoma pripravlja 

na odgovorno in samostojno življenje. Program je bil izveden dvakrat, vodji sta M.Muršič in 

M. Marinšek.  

Skupina staršev otrok z ADHD (motnja pozornosti s hiperaktivnostjo) je namenjena staršem, 

ki se zaradi otrokovih težav pogosto tudi sami znajdejo v stiski. Namen srečanj je spoznavanje 

in sprejemanje otrokovih težav, različnih oblik pomoči, izboljšanje starševskih kompetenc, 

spodbujanje sodelovanja in vzpostavitev socialne mreže. Na vsakem srečanju se iz teoretičnega 

vidika osvetli izbrano temo (npr. spoznavanje težav, principi vzgoje otroka z ADHD, vedenjske 

tehnike za modifikacijo vedenja, izvršilne funkcije, prilagoditve v šoli in sodelovanje s šolo, 

učenje veščin reševanja problemov, kako izboljšati kontrolo impulzov, strategije za 

obvladovanje jeze, kako poskrbeti tudi zase…), nato pa je potrebno znanje prenesti v družino 

in na druga pomembna področja. Pri starših je opaziti dobro povezanost in veliko potrebo po 

izmenjevanju izkušenj in primerov dobre prakse. V evalvaciji so starši pohvalili izvedbo in 

metode dela, izjemno jim je pomembno, da so lahko razpravljali o aktualnih problemih v krogu 

ljudi s podobnimi težavami. V letu 2019 sta bili dejavni 2 skupini staršev, izvajalka je A. Seršen 

Fras.  
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DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE  

V procesu individualne svetovalne obravnave in načrtovanja podpore za zmanjševanje 

otrokovih primanjkljajev ali posledic motnje otroka spodbujamo k aktivni vključenosti v proces 

in soustvarjanju pogojev za dosego cilja obravnave. Poznavanje močnih in šibkih področij in 

pridobivanje kompetenc in veščin se v nekaterih primerih lažje zgodi v skupini, zato 

pripravljamo tudi delavnice za učence in dijake. V preteklem letu smo izvajali naslednje 

delavnice: 

»Učimo se učiti« je program za osnovnošolce od 6. do 9. razreda, ki imajo težave pri 

organizaciji učenja ter se želijo spoznati z različnimi načini učenja. Namen je približati učencem 

različne poti do učenja preko zanimivih učnih gradiv. Med spoznavanjem različnih učnih tehnik 

so prepletene tudi oblike sproščanja in socialne igre. Naravnane so izkustveno, kar učencem 

omogoča, da spoznavajo sebe kot učenca, da si zmorejo bolj učinkovito organizirati svoj čas za 

domače učno delo in prosti čas, da se seznanijo z različnimi strategijami učenja in razvijajo 

veselje do učenja. Delavnice so  potekale skozi osem srečanj po dve šolski uri. V srečanjih so 

se učenci spoznavali med seboj in sebe kot učenca, se učili organizirati svoj čas in pripravljati 

na učenje in preverjanje znanja, preizkušali različne tehnike in strategije učenja (učenje z 

miselnimi vzorci, določanje ključnih besed, pomen barv za učenje, tehnike memoriranja, 

metoda 5P, PV3P, učna kartoteka, barvni lističi, paralelno učenje…) in razvijali veselje do 

učenja. Program je bil izpeljan dvakrat, vodila sta ga T. Klavž in A. Tulimirovič.   

  

  

 

Delavnica »Učenje učenja« za srednješolce so namenjene predvsem dijakom prvih letnikov z 

namenom pridobivanja strategij učenja za učinkovitejše delo v šoli. Program obsega 

ugotavljanje močnih in šibkih področij dijakov, načrtovanje učenja, spoznavanju učinkovitih 

bralnih strategij, delovanja spomina, pisanju zapiskov, premagovanju treme. Potekajo na 

srednjih šolah. Izvajalec je A. Tulimirovič. 

»Preobrat- Treningi za izboljšanje branja: pomagajmo otrokom preseči disleksijo in 

druge specifične učne težave in naredimo preobrat k dosežkom in uspehom«. Program 

temelji na programi The Turnabout programme dr. Carol Goldfus, ki izvaja izobraževanja tudi 

v Sloveniji. Program je bil pilotsko preizkušen tudi pri nas in  rezultati so pokazali pozitiven 
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vpliv predvsem na tekočnost branja in na število napak pri branju. Cilji programa so izboljšati 

tekočnost branja, povečati hitrost in pravilnost branja, izboljšati obseg neposrednega pomnjenja 

in trajanja usmerjene pozornosti. Traja 8 srečanj po dve šolski uri ter 2 srečanja s starši, uvodno 

in zaključno srečanje je individualno. Izvedeni sta bili dve skupini za 13 otrok. Izvajalka 

programa je A. Zupančič Danko. 

Program »Vrstniška mediacija« je namenjen učencem 6. do 8. razreda. Poteka na OŠ Janka 

Glazerja Ruše in obsega 40 ur. Vrstniška mediacija je metoda reševanja konfliktov in nesoglasij 

na miren način. Učenci se učijo mediacijskih veščin, o čustvih, konfliktih in kako pomagati 

svojim vrstnikom pri reševanju konfliktov. Vodji sta S. Padežanin Lavuger in M. Kukovec.  

Kot odziv na aktualno problematiko v določenem razredu pripravimo delavnice po želji šole, v 

lanskem letu se je povečalo število srednjih šol, ki so imele to potrebo. Delavnice so bile 

največkrat s področja medvrstniškega nasilja, reševanja konfliktov, edukacije o čustvih in varne 

uporabe zaslonske tehnologije. Izvajalci programa so A. Tulimirović, M. Muršič in M. 

Kukovec. 

 

RAZVOJNO DELO V LETU 2019 

Razvojno in raziskovalno delo je namenjeno organizaciji in lastnemu strokovnemu 

izobraževanju, komuniciranju z javnostmi in izdajanju publikacij. Strokovni zbor se enkrat 

tedensko zbere na sestanku strokovnega zbora, kjer sprejemamo dogovore za organizacijo 

vsakodnevnega dela ter drug drugemu predstavimo nove kliente prejšnjega tedna.  

Enkrat mesečno je t.i. notranji strokovni kolegij, na katerem vsak izmed strokovnih delavcev 

predstavi novejšo strokovno temo ali poroča o lastnem izobraževanju. V letu 2019 so bile 

predstavljene naslednje teme: vedenjska aktivacija, šolanje na domu- trend ali demokratizacija 

izobraževanja, uporaba risanja drevesa v psihodiagnostičnem in psihoterapevtskem procesu, 

razvojna motnja koordinacije ali dispraksija, SUT- sopojavljanje težav, levoročnost in 

lateralizacija, skupinska vedenjsko kognitivna terapija, razveza in otroci ter predstavitev testa 

VMI. Redno spremljamo tudi novosti s področja varstva osebnih podatkov (GDPR).  

Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih poteka v obsegu 0,625 % od sredstev 

za plače zaposlenih za januar 2019 na zaposlenega. O vsebini seminarja je udeleženec dolžan 

poročati strokovnemu zboru. Izobraževali smo se s področij nekemičnih in drugih odvisnostih, 

o vključevanju priseljencev in medkulturnem dialogu, pomoči mladim v programu To sem jaz 

(NIJZ), o preprečevanju odklanjanja šole, o treningih starševstva Neverjetna leta, o specifičnih 

učnih težavah in njihovem vplivu na učenje angleščine, o temah iz področja supervizije in 

koučinga ter iz vedenjsko kognitivne terapije (Praktikum II in supervizijska stopnja). Še dva 

zaposlena sta  pridobila licenco za izvajanje treningov starševstva Neverjetna leta. Še ena 

strokovna delavka je opravila izpit za člana komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

v okviru ZRŠS.  

Z namenom strokovne in osebnostne rasti, boljšega medsebojnega sodelovanja in komunikacije 

enkrat mesečno izvajamo kazuistiko, ki je strokovno voden pogovor o zahtevnejših primerih. 
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Zaposleni predstavi primer, ki mu ga ostali pomagamo osvetliti iz različnih zornih kotov, s 

pomočjo metod iz supervizije in intervizije. Namen je razbremenitev strokovnega delavca, večji 

uvid v problematiko in iskanje rešitev. Program je vodil  H. Cvetko.  

V preteklem letu smo aktivno sodelovali na nekaterih posvetih, konferencah, okroglih mizah  

in prispevke objavili v strokovnih publikacijah: 

 

- A. Danko Zupančič je aktivno sodelovala na mednarodni konferenci »Drugačnost« s 

prispevkom »Tutorstvo in učenci s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami kot tutorji«  

(Žalec, 14.3.2019). 

- A. Danko Zupančič je v zborniku Forum Medie- Otroci s posebnimi potrebami objavila 

prispevek »Imam disleksijo – težko berem in pišem- kako se sam učim angleščino  

- M. Babič in A. Seršen Fras sta pripravila prispevek v priročniku Odklanjanje šole: 

preprečevanje, prepoznavanje in pomoč: priročnik za osnovne in srednje šole – avtorjev M. 

Babič, N. Briški, M. Hudoklin, P. Janjuševič, D. Kralj, M. Petric, A. Seršen Fras in D. Vervega, 

(Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, 2019). Omenjeno tematiko sta 

predstavila tudi na Kongresu psihologov, Zreče, v okviru simpozija Preprečevanje odklanjanja 

šole.  

A. Seršen Fras je objavila prispevek »Skupinsko delo s starši učencev z ADHD« na konferenci 

Drugačnost v Žalcu.  

T. Klavž je objavila prispevek »Pomoč učenki z bralno napisovalnimi motnjami na konferenci 

v Žalcu. 

Poleg lastnega izobraževanja, se trudimo izobraževati tudi naše pomembne partnerje- šolske 

svetovalne delavce in učitelje. Brez njihove vključenosti celostna obravnava otroka ni možna. 

Za njih pripravljamo  t. i. zunanje strokovne kolegije, ki so skrbno izbrana tematska 

predavanja z aktualno problematiko na področju vzgoje in izobraževanja. Udeležujejo se jih 

svetovalni delavci šol in vrtcev, učitelji in vzgojitelji ter strokovnjaki iz institucij, s katerimi 

pogosto sodelujemo. V preteklem letu smo pripravili naslednje teme: 

Tabela 12: ZUNANJI STROKOVNI KOLEGIJI V LETU 2019 ZA STROKOVNE DELAVCE 

ŠIRŠE REGIJE 

DATUM IZVAJALEC TEMA 

18.1. Franja Gros 

(Logout.si) 

Škodljiva uporaba digitalne tehnologije- 

pomoč za »odlogiranje« 

15.3. Dr. Simona Tancig 

(Pedagoška fakulteta, Univerza v 

Ljubljani) 

Nevroedukacijske raziskave bralno-

napisovalnih spretnosti v digitalni dobi 
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19.4. Karmen Cunder  

(OŠ 8.talcev; Združenje 

ravnateljev) 

Šola in starši- avtoritativno zavezništvo v 

dobrobit odraščajočih 

17.5. Majda Marinšek 

(Svetovalni center Maribor) 

Strokovna opora otrokom in družinam ob 

razvezi 

18.10. Prof. dr. Dragan Petrovec 

(Inštitut za kriminologijo) 

Mozaik današnjega časa (o oblikovanju 

osebnosti-naše in naših otrok, zaupanih v 

uk in vzgojo 

15.11. Ksenija Lekič, Alenka Tacol 

(Nacionalni inštitut za javno 

zdravje) 

Program za duševno zdravje mladih To 

sem jaz 

(v spletni svetovalnici in šolski praksi) 

13.12. Borut Kožuh 

(Mladinski dom Jarše)  

Zakaj so otroci istih staršev tako različni- 

analiza vzgojnih pristopov z vidika otrok z 

vedenjskimi motnjami 

 

 

 

Izobraževanje in skrb za dobre medsebojne odnose smo združili tudi na tradicionalnem dnevu 

Svetovalnih centrov za otroke, mladostnike in starše Slovenije. Letošnje srečanje zaposlenih  

štirih slovenskih svetovalnih centrov je bilo 13.9.2019 v Novem mestu, v organizaciji 

Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto. Strokovni del je bil namenjen predstavitvi 

Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 (Danijela Čutura Sluga, 

NIJZ Novo mesto). Direktorji svetovalnih centrov Ljubljane, Novega mesta, Kopra in Maribora 

se letno nekajkrat srečujejo z namenom izmenjave informacij, medsebojne pomoči in s skupnim 

ciljem vzpostavitve mreže svetovalnih centrov Slovenije.  

Med razvojno delo štejemo tudi delo s prostovoljci. Ta oblika dela ima na Svetovalnem centru 

Maribor skoraj štiridesetletno tradicijo in je veliko mladih v času iskanja svoje poklicne poti 



22 
 

usmerila v delo z ljudmi. Prostovoljci so dijaki in študentje, ki so pripravljeni del svojega 

prostega časa nameniti otrokom z  najrazličnejšimi težavami in se z njimi učiti akademskih, 

socialnih ali življenjskih veščin. Korist ima tako otrok kot prostovoljec, kar potrjujejo tudi 

raziskave. A. Zupančič Danko usposablja in mentorira delo dijakov gimnazijcev, v letu 2019 je 

koordinirala delo 31 prostovoljcev I. gimnazije, ki so skupaj opravili približno 350-400 ur 

prostovoljnega dela. Prav tako spodbuja tutorstvo- trije učenci iz 9.razreda so na OŠ Kamnica 

delali kot tutorji in so pomagali fantu iz Kitajske pri branju in širjenju besednjaka. Strokovna 

delavka iz Svetovalnega centra je bila v vlogi izvajanja usposabljanja, priprave gradiv, 

koordinacije ter zaključne evalvacije dejavnosti.  

A. Tulimirović koordinira prostovoljce študente. V letu 2019 je bilo aktivnih 19 prostovoljcev, 

ki jim nudimo supervizijo, za organizacijske zadeve pa skrbijo koordinatorji na izbranih šolah. 

Opravljenih je bilo približno 300 ur prostovoljnega dela, kar je približno 20 ur dela na 

prostovoljca. Večinoma gre za učno pomoč in druženje v prostorih šole.  

Svetovalni center je učna baza za študente in diplomante različnih smeri. Na prakso smo 

sprejeli 4 študente psihologije in pedagogike, za kratek čas pa sprejmemo tudi študentke 

specialne in rehabilitacijske pedagogike, specializante klinične psihologije ter specializante 

pedopsihiatrije in pediatrije. Praksa je trajala od tedna do 60 ur na posameznika, kot je zapisano 

v pogodbah z različnimi fakultetami: s Filozofsko fakulteto v Ljubljani in v  Mariboru, oddelek 

za psihologijo, oddelek za pedagogiko, Pedagoško fakulteto v Ljubljani, smer specialna in 

rehabilitacijska pedagogika, z Fakulteto za socialno delo v Ljubljani in z Univerzo Sigmunda 

Freuda na Dunaju oz. Ljubljani.  

V prostorih centra imamo manjši igralni kotiček ter Likovno razstavišče. V tem letu so 

razstavljena dela učencev  OŠ Toneta Čufarja, ki so nastala v okviru 4. mednarodnega otroškega 

likovnega natečaja z naslovom » Imejmo živali radi«. V natečaju je s svojimi likovnimi deli je 

sodelovalo 1500 otrok s Slovenije, Hrvaške, BiH,  Srbije, Nemčije in Romunije. Namen 

projekta  je vzpostaviti human in odgovoren odnos otrok do živali.  

 

PROJEKTI 

V letu 2019 smo bili vključeni v 2 projekta: 

I. Strokovni center COMP@S 

Od leta 2017 je Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor udeležen v projektu 

COMP@S - strokovni center za povezovanje, podporo in celostno obravnavo otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami. Je  del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s 

posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v 

okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 

2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna 

naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in 
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povečanje zaposljivosti. V projekt COMP@S so vključeni še naslednji konzorcijski partnerji: 

OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj in 

OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica. Na projektu je s 50 % deležem zaposlena 

Sara Mičič, mag. psih. V projektu je naš cilj strokovna podpora otrokom in mladostnikom z 

izstopajočimi čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki (še) nimajo odločbe o usmerjanju otroka 

s posebnimi potrebami, s pomočjo individualnega svetovanja posamezniku in družini, dela z 

razredno skupino ter  z učitelji in strokovnimi delavci preko inkluzivnih timov. Psihologinja 

izvaja individualne psihološke obravnave otrok in mladostnikov, znotraj katerih izvaja 

postopke  diagnostike, svetovanja in obravnave. Svetovanje obsega tudi svetovanje učiteljem, 

drugim strokovnim delavcem in staršem otrok oziroma mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Delo zajema tako vodenje delavnic za otroke in mladostnike, kakor tudi izvajanje predavanj ter 

izobraževanj za njihove starše ter strokovne delavce iz različnih vrtcev, šol in drugih institucij 

z namenom ozaveščanja o problematiki čustvenih, vedenjskih pa tudi učnih težav ter z 

namenom pomoči pri prepoznavanju in ocenjevanju otrokovih šibkosti in posebnih potreb ter 

identifikaciji in krepitvi močnih področij. Na podlagi tega sledi pomoč pri načrtovanju in 

izvajanju različnih oblik pomoči, podpore, prilagoditev in individualnega dela z otrokom 

oziroma mladostnikom. Velik pomen pripisujemo povezovanju, sodelovanju s strokovnimi 

delavci različnih institucij in starši, saj je poudarek na multidisciplinarni celostni obravnavi 

vsakega posameznega otroka in mladostnika. S projektom omogočamo dostop do oblik pomoči, 

ki so ključne za otrokov oziroma mladostnikov optimalen razvoj, opolnomočenje, razvijanje 

pozitivne samopodobe ter rezilientnosti, socialno vključenost in spodbujanje enakih možnosti. 

Usmerjeni smo v prilagajanje njihovim potrebam in zmožnostim. 

 V letu 2019 je opravila sledeče storitve: 

 v individualne obravnave in diagnostiko je bilo vključenih 39 otrok in mladostnikov; 

 17 staršev (število svetovanj: 19) ter 6 strokovnih delavcev (število svetovanj: 16) je 

bilo vključenih v svetovanja; 

 12 timskih sestankov v šolah in vrtcih; 

 Izvedenih je bilo 7 skupinskih obravnav, v okviru katerih je bilo prisotnih 113 

udeležencev. 

II. Projekt »PREPREČEVANJE ODKLANJANJA ŠOLE« 

Od leta 2017 sodelujemo v projektu Ministrstva za zdravje »Sofinanciranje programov 

varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019«, skupaj s Svetovalnim centrom za 

otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše 

Koper in s Posvetovalnico za učence in starše iz Novega mesta. Pridobili smo sredstva za 

izvajanje tematskega sklopa »Preprečevanje odklanjanja šole« v okviru programa »Podpora 

šolskim svetovalnim delavcem in staršem na področju duševnega zdravja otrok in 

mladostnikov«. V praksi se pogosto srečujemo z mladimi, pri katerih se že dlje časa kaže 

odklanjanje šole. Eden od ključnih problemov je prepozno ter neustrezno prepoznavanje in 

pomoč strokovnih delavcev in pomoč staršev pri tem pojavu, še preden preraste v tako 
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intenzivno obliko, da je potrebna specialistična pomoč v zunanjih ustanovah. Izostajanje iz šole 

se pojavlja zaradi različnih razlogov, ki se po podatkih tujih raziskav pojavlja pri 5 do dobrih 

25 odstotkov otrok v različnih starostih, ima pomembne kratkoročne in dolgoročne posledice 

na socialnem (npr. izpad iz šolskega sistema in moteni odnosi z vrstniki), čustvenem (npr. 

anksiozne in depresivne motnje) in učnem (npr. učna neuspešnost) področju razvoja otrok in 

mladostnikov ter pogosto vodi v kronično sopojavnost več motenj. Program »Preprečevanje 

odklanjanja šole« se je usmeril v usposabljanje šolskih svetovalnih in strokovnih delavcev in 

vzpostavitev sistema odkrivanja, ustreznega ocenjevanja ter pomoči v šolskem okolju ob 

pojavu začetnih težav z odklanjanjem šole. V program 12-urnega izobraževanja je bilo do konca 

projekta v letu 2019 zajetih približno 500 strokovnih delavcev osnovnih in srednjih šol, ter tudi 

iz zdravstvenega sistema (klinični psihologi, pedopsihiatri in zdravniki šolske medicine). Na 

izobraževanju, ki se sestoji iz predavanj, praktičnih delavnic in dela na primerih, smo se 

osredotočali predvsem na veščine ustreznega zgodnjega prepoznavanja, ocenjevanja in 

načrtovanja ter izvajanja pomoči znotraj šole za tiste otroke in mladostnike, ki odklanjajo šolo. 

Tako ocenjevalni postopki kot principi pomoči, za katere je program usposabljal, temeljijo na 

empiričnih dokazih o  njihovi učinkovitosti, ki je bila potrjena na velikem številu študij v tujini.  
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V letu 2019 smo v mariborskem centru izvedli 4 izpeljave 12 urnih izobraževanj, ki potekajo v 

dveh delih za svetovalne delavce širše regije, na vsakem je bilo prisotnih od 30 do 40 ljudi.  

Izvajalca programa v mariborskem centru sta M. Babič in A. Seršen Fras. Delo poteka pod 

supervizijo dr. Ivanke Živčič Bečirović iz Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete iz Reke. 

Pripravili smo tudi priročnik Odklanjanje šole: preprečevanje, prepoznavanje in pomoč: 

priročnik za osnovne in srednje šole, avtorjev M. Babič, N. Briški, M. Hudoklin, P. Janjuševič, 

D. Kralj, M. Petric, A. Seršen Fras in D. Vervega.  

 

 

NAČRTOVANI PROJEKTI V LETU 2020  

1. Cool kids- Program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike  

V letu 2019 smo kot konzorcijski partnerji bili povabljeni v projekt Cool Kids- Program 

premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike, ki ga je na razpis Ministrstva za zdravje 

v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju varovanja in krepitve zdravja 

do leta 2022 – v sklopu Programi za krepitev duševnega zdravja2,  prijavil Svetovalni center za 

otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Druga partnerja v projektu sta Zdravstveni dom 

Ljubljana in Zdravstveni dom Velenje. V projektu bomo uvedli  program, ki je bil razvit v 

Avstraliji (Macquaire University, New South Wales), preveden je v več kot 25 jezikov in se 

izvaja v več kot 30 državah po svetu. Glavni avtor Cool Kids dr. Ronald Rapee iz Univerze 

Macquarie, mednarodni strokovnjak za anksiozne in depresivne motnje pri otrocih in 

mladostnikih. Temelji na kognitivno-vedenjski terapiji, raziskave so pokazale, da je učinkovit 

pri terapiji anksioznih motenj in zmanjševanju tveganja za komorbidne motnje, učinki pa so 

dolgotrajni. Osnovne komponente programa so psihoedukacija, kognitivna restrukturacija, 

izpostavljanje in tehnike reševanja problemov. V program so v večji meri vključeni starši otrok 

pod trinajst let, v manjši meri pa starši mladostnikov. Namenjen je otrokom in mladostnikom 

od 7. do 17. leta. Starši se v programu učijo vzgojnih veščin in strategij obvladovanja tesnobe. 

Poteka v strukturani, skupinski obliki. Pred vstopom v program se izvede osnovna psihološka 

ocena simptomatike in potreb otroka oz. družine, ki ji sledita dve srečanji, namenjeni staršem, 
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glavni del programa pa predstavlja 10 skupinskih srečanj. Program se zaključi z dvema 

srečanjema s starši, ki sta namenjena povratni informaciji in svetovanju. Celoten program 

poteka v skladu s predpisano strukturo, vsak udeleženec prejme svoj priročnik (obstajajo 

različice za otroke, mladostnike in starše), terapevt pa skupine vodi v skladu s priročnikom za 

terapevta. Učinki programa na funkcioniranje posameznika se merijo pred, po potrebi med 

programom in ob zaključku ter nekaj mesecev po programu. V projektu bodo sodelovali T. 

Batagelj, M. Babič in A. Seršen Fras, ki se usposabljajo za terapevte iz vedenjsko kognitivne 

terapije.  

2. Treningi starševstva Neverjetna leta  

V letu 2019 smo se usposabljali in začeli izvajati program Neverjetna leta, zato so nas v lanskem 

razpisu Programi za krepitev duševnega zdravja3 (MZ) povabili kot izvajalce v projekt  

Neverjetna leta, ki ga je na istem razpisu Ministrstva za zdravje prijavil Javni zavod Mala ulica- 

Center za otroke in družino v Ljubljani, skupaj z več kot 10 partnerji. Gre za treninge 

starševstva, namenjeni so staršem predšolskih otrok z vedenjskimi težavami. Ob finančni 

pomoči in podpori naše ustanoviteljice smo program v letu 2019 že začeli izvajati z dvema 

voditeljema skupin (M. Babič in A. Seršen Fras). Sodelovanje v projektu je za nas pomembno, 

da imamo možnost supervizije, dostopa do novih znanj in izobraževanj za dodatne terapevte.  

Oba projekta sta bila na razpisu izbrana, vendar z nižjimi dodeljenimi sredstvi od načrtovanih, 

zato potekajo še pogovori z MZ, uvodnih sestankov z vodilnimi partnerji v času tega pisanja še 

bilo izvedenih.  

(2, 3) https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-

zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-

VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf 

 

 

DAN SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN 

STARŠE MARIBOR 

Ob dnevu Svetovalnega centra smo novinarjem predstavili delo v preteklem letu, nove projekte 

in izzive za prihodnost. V ospredje smo tokrat ponovno postavili učne težave, saj kar četrtina 

do tretjina otrok kot prvo težavo navede učne težave. V diagnostičnem procesu se ugotovi 

narava, vzrok in pojavnost učnih težav ter se skupaj s starši in šolo naredi načrt pomoči otroku. 

Strokovno in laično javnost smo želeli opozoriti na problem sopojavnosti učnih težav. » Število 

otrok s posebnimi potrebami v redni šoli je po podatkih Zavoda za šolstvo v šolskem letu 

2017/18 znašalo 6,6 % populacije, znotraj te številke pa jih je skoraj 30% deležnih pomoči 

zaradi dveh ali več motenj hkrati, ta delež sopojavnosti je zelo v porastu. Več je motenj, slabša 

in manj predvidljiva je napoved za učenca, večja je potreba po različnih virih podpore. Kajti pri 

sopojavljanju gre za sinergijske učinke, posledice težav so pomembno večje, lahko govorimo o 

formuli 1 +1 = 3. Pri sopojavljanju motenj in težav se pokaže tudi drugačen profil vzgojno  - 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf
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izobraževalnih in kognitivnih primanjkljajev in drugačen je odziv na klasične obravnave. 

Sopojavljanje in naraščanje števila otrok z motnjami in težavami so izzivi, ki neizogibno 

določajo smer strokovnega razvoja v Svetovalnem centru Maribor. Odgovore na te izzive 

vidimo v razvoju visoko specializiranih znanj in učinkovitih programov, hitrem ukrepanju, 

timski diagnostiki, tesnem sodelovanju s šolami in starši ter razvoju specializiranih oblik 

pomoči v preventivi in obravnavi. Vse to z namenom, da bo otrok deležen ustrezne in najbolj 

učinkovite pomoči,» je v nagovoru opozorila mag. Alenka Zupančič Danko, specialna 

pedagoginja.   

Za učinkovito podporo otroku je potrebno tudi informiranje in usposabljanje staršev. Starš 

potrebuje prave informacije in konkretne napotke. Najpogostejše specifične učne težave 

(disleksijo in diskalkulijo) smo predstavili že pred nekaj leti, zato smo v letu 2019 pripravili 

publikacije za starše o manj znanih specifičnih učnih težavah. 

Avtorica mag. Alenka Zupančič Danko je pripravila priročnik Težave pri pisanju in 

disgrafija, ki je namenjen splošnim in specifičnim učnim težavam pri pisanju. O disgrafiji 

govorimo, kadar so težave pri pisanju dolgotrajne, vztrajajo kljub vajam in močneje vplivajo 

na otrokovo delo v šoli. Najdemo jo pri približno 6 do 7% populacije, novejši viri govorijo celo 

o 15%, pogosteje pri dečkih. Največji poudarek v priročniku je na oblikah pomoči. Veliko se 

lahko naredi doma in v šoli, predstavljeni so konkretni nasveti za praktične aktivnosti, ki jih 

lahko izvajajo starši sami ter predlogi za pomoč v razredu.  

 

 

V publikaciji Razvojna motnja koordinacije ali dispraksija, avtorica Tanje Klavž izpostavi, 

da je nastal predvsem zaradi dejstva, da je razvojna motnja koordinacije oz. dispraksija še vedno 

slabo poznana, neprepoznana in spregledana motnja, čeprav je pojavnost med  2-10%, kar 

pomeni, da je skoraj v vsakem razredu en otrok, ki se spopada z izzivi dispraksije. Ti izzivi se 

nanašajo predvsem na učenje, načrtovanje in izvajanje koordiniranih gibalnih dejavnosti (tako 

finomotoričnih kot grobomotoričnih), primanjkljaji pa se ob tem izražajo tudi na področju 

zaznavanja, prostorskega zavedanja, načrtovanja in organizacije misli, artikulacije govora ter 

sopojavnosti z drugimi motnjami. Knjižica v prvem delu starše opremlja z osnovnimi 

informacijami o motnji (vzroki in dejavniki tveganja za nastanek, pojavnost in prepoznavni 

znaki motnje), izpostavlja pa tudi pomembno ločnico med nerodnostjo in dejansko motnjo 

koordinacije. V drugem delu pa staršem nudi nekaj osnovnih napotkov o tem, kako lahko sami 

pomagajo otroku ter kje lahko poiščejo strokovno pomoč in dodatne informacije.  
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V tretji publikaciji za starše je mag. Katja Rojs opozorila na redko razvojno in kompleksno 

motnjo, o kateri le malokrat slišimo - Neverbalne specifične učne težave. Pojavljajo se pri 

manj kot 1% otrok. Zaradi kompleksnosti jo najbolje lahko prepoznamo v timu različnih 

strokovnjakov. Pogosto je tudi sopojavljanje z dispraksijo, disgrafijo in Aspergerjevim 

sindromom. Priročnik zajema značilnosti, močna in šibka področja ter strategije pomoči otroku 

z vidika staršev. Nastal je v želji, da starši dobijo osnovne informacije o težavah in močnih 

področjih svojega otroka, ga lažje razumejo in mu znajo bolje pristopiti na pomoč. Večina virov 

literature je v angleškem jeziku, literatura v slovenskem jeziku je večinoma bolj namenjena 

strokovni publiki. Pričujoča knjižica je tako ena redkih virov literature na to temo v slovenskem 

jeziku, ki je namenjena staršem.  
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MEDIJSKA ODMEVNOST  

Clipping v letu 2019 vsebuje vsebuje 36 enot. Po posameznih kategorijah medijev je slika 

naslednja: 

- tiskani mediji: 5 enot  

- svetovni splet: 24 enot 

- radio: 7 enot 

 

Objave so večinoma na predlog in vprašanja novinarjev, ki iščejo mnenje naše ustanove v zvezi 

z aktualno problematiko na področju vzgoje, izobraževanja in življenja otrok in mladostnikov 

v današnji družbi: spletne zlorabe otrok, zakaj je december za nekatere najtežji čas v letu, kdaj 

je pravi čas za telefone v šoli, zakaj različno reagiramo ob nesreči drugega, o samostojnosti 

otroka itd.  Novinarje povabimo v naše prostore ob Dnevu Svetovalnega centra, ko pripravimo 

povzetek celoletnega dogajanja in dejavnosti v zavodu na tiskovni konferenci. Posodabljamo 

našo spletno stran, kjer lahko uporabniki najdejo veliko koristnih informacij in povezav. Za 

prisotnost v družbenih omrežjih se nismo odločili, saj je za to potrebno veliko časa strokovnega 

delavca.  

 

SODELOVANJE 

Zaposleni Svetovalnega centra Maribor dnevno sodelujemo s strokovnimi delavci vrtcev, 

osnovnih in srednjih šol Mestne občine Maribor in občin, ki nas financirajo, predvsem s 

svetovalnimi službami, učitelji in vodstvi šol. V procesu timske obravnave in zaradi 

naravnanosti po vključevanju otroku pomembnih podsistemov redno in pogosto sodelujemo z 

zdravstvenimi službami, predvsem z ZD Adolfa Drolca – Dispanzer za pedopsihiatrijo in  

UKC Maribor – Klinika za pediatrijo, ki so nas v preteklem letu obiskali in smo predstavili 

delovanje Svetovalnega centra njihovim kolegom iz Gruzije.  

Sodelujemo tudi s pristojnimi centri za socialno delo, Kriznim centrom za mlade in 

Mladinskim domom, z dijaškimi domovi, s Centrom za sluh in govor,  Zvezo prijateljev 

mladine Maribor, Domom Antona Skale. V preteklem letu smo obiskali Center Pika, k nam 

pa so prišli iz Centra Šteker.  

 Z Zavodom za šolstvo sodelujemo v okviru Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami.   

Povezujemo se s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani in Kopru in 

s Posvetovalnico za otroke in starše Novo mesto. Poleg izmenjave informacij in reševanja 

strokovnih vprašanj ter rednega druženja vseh zaposlenih enkrat letno, se povezujemo tudi v že 

omenjenih projektih.  

V prostorih Svetovalnega centra je aktivno Društvo Bravo, ki je namenjeno otrokom in 

mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. Na rednih srečanjih izobražujemo starše, otroke 

in strokovne delavce šol o problematiki učnih težav. V letu 2019  smo pripravili naslednje 

aktivnosti: 
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 4. aprila 2019 sta udeleženki 5. mednarodne konference o specifičnih učnih težavah 

SUT – SOPOJAVLJANJE TEŽAV IN MOŽNOSTI ZA URESNIČEVANJE 

POZITIVNIH IZIDOV psihologinja Suzana Padežanin Lavuger in specialna 

pedagoginja Alenka Zupančič Danko na učiteljskem večeru predstavili izbor tem s 

konference in jih skupaj z udeleženimi učitelji povezali z opažanji aktualnega dogajanja 

v praksi naših šol.  

 21. oktobra je gospa Dušica Kunaver ponovno pripravila predavanje z naslovom 

TEMELJI ANGLEŠČINE V DVEH ŠOLSKIH URAH OB MAVRIČNI BLIŽNJICI. 

Udeležili so se ga starši, učenci in strokovni delavci šol. Nekateri učenci so v stiku z 

gospo Kunaver tudi takrat, ko doma pri učenju angleščine naletijo na težave. 

 Intervizija: 25. oktobra je začela z delom skupina strokovnih delavk - štirih specialnih 

pedagoginj in socialne pedagoginje. Skupina se srečuje vsak mesec z namenom 

strokovne rasti in podpore. Srečanja so razdeljena na dva dela: prvi del je namenjen 

študijam primera po načelih intervizije, drugi del pa strokovni debati in podpori – 

izmenjavi informacij, izkušenj, idej, literature, strokovnih izobraževanj in načrtovanju 

društvenih dejavnosti.  

 

Sodelujemo tudi s fakultetami, z Univerzo v Mariboru in Ljubljani, strokovni delavci so 

izvajalci nekaterih izobraževanj za študente.  

- PEF Ljubljana: soizvajanje predmeta Teorija socialnega vključevanja (dr. M.Muršič) 

- Filozofska fakulteta v Mariboru: soizvajanje predmeta Mladina in odklonskost (dr. M. 

Muršič) 

- Pedagoški fakulteti Maribor: izvedba vaj v programu Zgučan- zgodnjega učenja tujega 

jezika (mag. A. Zupančič Danko) 

- Filozofska fakulteta Maribor: izvedba vaj Psihološko svetovanje v VIZ (A. Seršen Fras) 

- Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (H. Cvetko) 

H. Cvetko je aktiven v spletni svetovalnici www.tosemjaz.net  v okviru NIJZ.  

Zaposleni so aktivni člani še naslednjih strokovnih združenj: Slovensko društvo za 

integrativno in gestalt psihoterapijo, Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo, Slovenska 

krovna zveza za psihoterapijo, Društvo za supevizijo, koučing in organizacijsko svetovanje,  

Društvo defektologov Slovenije, Društvo psihologov- sekcija šolskih psihologov, Društvo 

psihologov Slovenije, Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček, Sožitje ter Lokalna 

akcijska skupina Ptuj za preprečevanje zasvojenosti. S. Padežanin Lavuger je članica častnega 

razsodišča in komisije za oblikovanje kriterijev za sprejem coachov v Društvo za supervizijo, 

koučing in organizacijsko svetovanje.  

Z Zvezo za tehnično kulture Slovenije (ZOTK) sodelujemo kot ocenjevalci raziskovalnih nalog 

za področje pedagogike in psihologije (S. Padežanin Lavuger).  

http://www.tosemjaz.net/
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ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV 

Preverjanje zadovoljstva z našimi storitvami poteka na različne načine, pri seminarjih in 

skupinskem delu je prirejena vsebini in namenu dejavnosti. V prostorih centra je na hodniku na 

več mestih kratek vprašalnik. Stranka ga izpolni na lastno iniciativo, odgovori so anonimni.  

Zadovoljstva s storitvijo in zaznave koristnosti pogovora nismo preverjali pri strankah, ki jih 

imamo na terenu (testiranje nadarjenih učencev, predavanja za starše na šoli, pregledi šolskih 

novincev na šoli..), zato je vzorec manjši. Podatke je zbral in obdelal A. Tulimirović. 
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 Z načinom naročanja je bilo zadovoljnih ali zelo zadovoljnih 83,5% uporabnikov, ki 

so izpolnili anketni vprašalnik, 5,5% jih je nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih. 

 S čakalno dobo je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih 67% uporabnikov, nezadovoljnih 

ali zelo nezadovoljnih pa 11%.  

 Z odnosom strokovnega delavca je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih kar 94,4% 

uporabnikov, le 2,8% je nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih. 

 Koristnost svetovanja z oceno zelo zadovoljen ali zadovoljen ocenjuje 87,2% 

uporabnikov, nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih je 4,5%. 

 88,1% uporabnikov je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih z opremljenostjo prostorov, 

nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih je 7,3%. 
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Če vse odgovore združimo po predznakih, lahko ocenimo, da je z delom Svetovalnega centra 

za otroke, mladostnike in starše  84%  uporabnikov naših storitev v povprečju zadovoljnih ali 

zelo zadovoljnih, 9,7% jih je neopredeljenih in 6,2% nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih. 

Največ nezadovoljstva izvira iz čakalnih dob (11% uporabnikov) ter opremljenostjo prostorov 

(7,3%)  

 

 

IZ SPOROČIL NAŠIH UPORABNIKOV: 

 »Vesela sem, da imam go. Majdo Marinšek za svetovalko.« 

 »Najbolj bi pohvalil Suzano Padežanin Lavuger za prijaznost in učinkovitost.« 

 »Delavci v Svetovalnem centru so zelo prijazni.« 

 »Otrok (9 let) je pri branju lepo napredoval.« 

 »Zelo smo zadovoljni, saj ste se tudi hitro odzvali na otrokove težave. Pohvalila 

bi tudi go. Tadejo Batagelj za zelo strokoven in domač pristop do otroka. 

HVALA DA OBSTAJATE.« 

 »G. Babič je najboljši.« 

 »Vsi zaposleni so zelo prijazni in strokovni. Vse pohvale zaposlenim.« 

 »Tudi otrok je bil zelo sproščen, počutil se je zelo dobro, drugače imamo težave. 

Vse pohvale ge. Batagelj. Hvala za super preživet čas.« 

 »pohvala gospe strokovni delavki Majdi Marinšek! Super nasveti in zelo 

prijazna.« 

 »Možnost odprtega dogovora za naslednja srečanja je dobra.« 

 » Ga. Alenka Zupančič Danko nam je zelo pomagala. Super je! Hvala!« 

 »Pohvalila bi gospo Katjo Rojs in Tadejo Batagelj. Zelo prijazne, nasmejane, 

urejene in strokovne.« 

 »Zelo sem zadovoljna z obravnavo, odnosom strok. delavcev in pomoč, ki nam 

jo nudijo! Ga. Martina Kukovec je SUPER in ogromno pomeni moji hčeri!!« 

 »Pohvalno – dr. Mitja Muršič.« 

 »Vsa pohvala za strokovno svetovanje in nasvete. Ste zelo prijazni in dobrosrčni. 

Želim vam obilo uspehov in nadaljnjega usposabljanja.« 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

Računovodsko poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov in računovodskih pojasnil. 

Računovodsko poročilo vsebuje računovodske usmeritve: zakonske podlage za sestavo računovodskih 

izkazov, načela sestavljanja računovodskih izkazov, sodila za razmejevanje dejavnosti ter pojasnila k 

računovodskim izkazom. Uskladitev sredstev in obveznosti med proračunskimi uporabniki pa opravijo 

posredni proračunski uporabniki v premoženjski bilanci. 

Pri sestavljanju in predlaganju letnih poročil določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta 

se upoštevajo  predpisi: 

a. Zakon o javnih financah 

b. Zakon o računovodstvu 

c. Navodilo za pripravo zaključnega računa in metodologija za pripravo poročila o doseženih 

ciljih in rezultatih 

d. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava 

e. Pravilnik o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov 

f. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava 

g. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev 

h. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti 

i. Zakon o uravnoteženju javnih financ 

j. ZUPPJS 

k. ZIPRS1819, ZIPRS2021 

l. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava 

m. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

n. Slovenski računovodski standardi 

o. Pravilnik o načinu in rokih o usklajevanju terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 

računovodstvu ter kapitalskih naložb 

 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 

Finančni načrt zajema specifikacijo odhodkov po stroškovnih nosilcih in vrstah stroškov. 

Finančni načrt je bil posredovan tudi ostalim občinam kot podlaga in razlaga za pripravo 

pogodb o sofinanciranju redne dejavnosti zavoda. Na podlagi finančnega načrta smo občinam 

posredovali Pogodbe o sofinanciranju redne dejavnosti zavoda za leto 2020. 

Finančni načrt za leto 2020 je ocena potrebnih sredstev za realizacijo nalog, ki jih (so)financira 

proračun Mestne občine Maribor in druge občine iz finančnega načrta za področje 

izobraževanja. 

V letu 2020 bo zagotavljala sredstva za izvajanje osnovne dejavnosti zavoda ustanoviteljica 

Mestna občina Maribor, preostanek pa bodo zagotovile občine v okviru sklenjenih pogodb o 
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sofinanciranju redne dejavnosti: Pesnica, Kungota, Šentilj, Duplek, Starše, Rače-Fram, Ruše, 

Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Miklavž, Hoče-Slivnica. 

Glede na to, da vse zgoraj navedene občine ne financirajo osnovne dejavnosti po sprejetem 

razdelilniku iz dne 09.09.1999, razliko sredstev za stroške dela, stroške materiala in stroške 

storitev za opravljanje redne dejavnosti, pridobivamo od ostalih občin, ki sklenejo z nami 

pogodbe in potrebujejo naše storitve. 

Po sprejetju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020, mora zavod v skladu z Zakonom 

o izvrševanju proračuna RS (Uradni list RS, št. 75/2019) uskladiti finančni načrt s sprejetim 

proračunom ter pridobiti soglasje k finančnemu načrtu. Sredstva za izvajanje osnovne 

dejavnosti zavoda zagotavljajo ustanoviteljica Mestna občina Maribor in ostale občine 

namensko za: 

 

Osebne dohodke in prispevke zaposlenih 

 

 izhodiščna plača na osnovi plačnih razredov in pripadajočih dodatkov po kolektivni 

pogodbi za javni sektor; 

 

 2% na maso za delovno uspešnost delavcev - Dogovor o plačah in drugih stroških dela 

določa (Uradni list RS, št. 80/18), da se do 30. junija 2020 javnim uslužbencem in 

funkcionarjem del plače za redno delovno uspešnost ne izplačuje; 

 

 uspešnost za direktorja se ocenjuje na podlagi Ul. 81/2006 in potrdi na Svetu zavoda - 

Dogovor o plačah in drugih stroških dela določa (Uradni list RS, št. 80/18), da se do 30. 

junija 2020 javnim uslužbencem in funkcionarjem del plače za redno delovno uspešnost 

ne izplačuje;  

 

 obvezne prispevke od BOD v višini 16,10% določeno z zakonom; 

 

 jubilejne nagrade, regres za letni dopust, odpravnine, vsa napredovanja v razrede in 

nazive v skladu z zakonom. Sredstva za regres za letni dopust za delavce bodo 

Svetovalnemu centru nakazana v predpisanem roku na osnovi zahtevka Svetovalnega 

centra (obrazec št. 3 s prilogo 3 A ), posredovanem v roku, ki ga bo določila mestna 

občina. Sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi bodo Svetovalnemu 

centru nakazana na osnovi zahtevka Svetovalnega centra (obrazec št. 3 s prilogo 3 A) z 

utemeljitvijo, ki ga bo Svetovalni center posredoval po dejanski izpolnitvi pogojev za 

izplačilo, v 15 dneh od prejema zahtevka; 

 

 solidarnostno pomoč v primeru daljše bolezni po 102. členu KP za dejavnost vzgoje in  

izobraževanja v RS, sredstva za solidarnostne pomoči za delavce bodo Svetovalnemu 

centru nakazana na osnovi zahtevka Svetovalnega centra (obrazec št. 3 s prilogo 3 A) z 
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utemeljitvijo, ki ga bo Svetovalni center posredoval po dejanski izpolnitvi pogojev za 

izplačilo, v 15 dneh od prejema zahtevka;  

 

 premije za pokojninsko zavarovanje po seznamu - zahtevek pri stroških dela oz. 

kilometrin; 

 

 za navedene stroške dela mora zavod izstaviti finančne zahtevke na določenih obrazcih 

mesečno, v skladu z zakonom in predpisi. Sredstva za plače, prispevke delodajalca, 

premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za delavce Svetovalnega centra bodo 

Svetovalnemu centru nakazana do 10. v mesecu za pretekli mesec na osnovi zahtevka 

(obrazec št. 2), ki ga bo Svetovalni center posredoval do 25. v mesecu za tekoči mesec; 

 

 

Ostali osebni prejemki za delavce 

 

 stroški prevoza na delo in iz dela na podlagi poimenskega seznama delavcev,  

relacij in cen mesečnih avtobusnih vozovnic in vozovnic za vlak; 

 stroški regresa za malico na podlagi mesečnega seznama delavcev s številom dni  

prisotnosti na delu. 

 

Sredstva za prehrano med delom in prevoz na delo in z dela za delavce bodo Svetovalnemu 

centru nakazana na osnovi zahtevka, ki ga bo Svetovalni center posredoval do 1. v mesecu za 

pretekli mesec, v 15 dneh od prejema  zahtevka (obrazec št. 3 s prilogo 3 A); 

 

 Materialne stroške 

 sredstva za materialne stroške bodo Svetovalnemu centru nakazana na naslednji način: 

 

 sredstva za stroške ogrevanja, elektrike, vode, odvoz komunalnih odpadkov, 

zavarovanje in varovanje objekta, obveznih pregledov objektov in meritev naprav bodo 

Svetovalnemu centru nakazana enkrat mesečno, na osnovi zahtevka Svetovalnega 

centra (obrazec št. 1), ki ga bo Svetovalni center posredoval do 18. v tekočem mesecu 

za stroške nastale v preteklem mesecu, v 15 dneh po prejemu zahtevka. Zahtevku bodo 

kot dokazilo o višini in roku plačila posameznih stroškov priložene fotokopije računov 

oz. drugih ustreznih dokumentov; 

 

  sredstva za obvezne zdravniške preglede delavcev bodo Svetovalnemu centru nakazana 

na osnovi zahtevka Svetovalnega centra s priloženo fotokopijo računa, ki ga bo 
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svetovalni center posredoval do 18. v tekočem mesecu za stroške nastale v preteklem 

mesecu, v 15 dneh po prejemu zahtevka (obrazec št. 1); 

 

 sredstva za permanentno izobraževanje delavcev v višini 0,625 % od sredstev za plače 

zaposlenih za januar 2020, bodo Svetovalnemu centru nakazana v enkratnem znesku 

meseca  junija 2020 kot dotacija; 

  

 sredstva za splošne materialne stroške, stroške čiščenja, tekočega vzdrževanja objektov 

in opreme in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bodo Svetovalnemu centru 

nakazana kot redna mesečna dotacija 15. v tekočem mesecu za tekoči mesec. 

 

Višina mesečnega zneska za splošne materialne stroške, stroške čiščenja in tekočega 

vzdrževanja objektov in opreme za leto 2020, bo določena s proračunom mestne občine 

za leto 2020. O višini mesečnega zneska bo Svetovalni center obveščen s prejeto 

odločbo. Višina mesečnega zneska za poravnavo stroškov nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča, se določi na osnovi izdane odločbe za nadomestilo za uporabo 

stavbnega zemljišča za tekoče leto.  

Do sprejetja proračuna oz. podpisa pogodbe o financiranju redne dejavnosti za leto 2020 

je višina zneska mesečne dotacije enaka kot v letu 2019. Po sprejetju proračuna oz. po 

podpisu pogodbe za leto 2020 se opravi poračun. Od 1. 1. 2020 (do sprejetja proračuna 

poteka začasno financiranje na podlagi sklenjene pogodbe). 

 Poleg zgoraj navedenih materialnih stroškov se Svetovalnemu centru lahko izjemoma, 

po predhodnem dogovoru z mestnim upravnim organom, pristojnim za področje 

izobraževanja, zagotavljajo tudi sredstva za nepredvidene izredne stroške, vezane na 

prostor in opremo (specifični občasni stroški). Za pridobitev sredstev mora Svetovalni 

center posredovati zahtevek (obrazec št. 1) s priloženo utemeljitvijo nastanka stroška in 

dokazili o višini stroška. 

 

 Sredstva za specifične namenske dotacije, namenjene pokrivanju stroškov za storitve 

pravne pomoči, notranje revizije poslovanja, strokovne pomoči pri finančnem 

poslovanju in druge občasne stroške dejavnosti Svetovalnega centra, ki niso zajeti v 

okviru drugih postavk in je zagotavljanje sredstev zanje predhodno dogovorjeno z 

mestnim upravnim organom, pristojnim za področje izobraževanja, bodo Svetovalnemu 

centru nakazana v 30 dneh po prejemu zahtevka (obrazec št. 1), ki ga bo Svetovalni 

center posredoval po dejanskem nastanku stroška. Zahtevku mora biti priložena 

utemeljitev nastalega stroška, na osnovi katere bo možno ugotoviti upravičenost za 

izplačilo sredstev.  

 

Vsi obrazci navedeni v zgornjih alinejah, so obvezna priloga pogodbe o financiranju redne 

dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor v letu 2020. Svetovalni 

center mora zahtevke posredovati na naslov Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 

Maribor, na priloženih obrazcih ter v skladu s pogodbenimi določili in navodili na obrazcih. 

Vsem ostalim občinam se prav tako mesečno izstavljajo zahtevki za dotacije na osnovi 

sklenjenih pogodb o financiranju redne dejavnosti za leto 2020. 
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Svetovalni center se s pogodbami občin o financiranju redne dejavnosti obvezuje: 

 zagotovljena sredstva mestne občine in drugih občin bo uporabljal namensko in v skladu s 

predpisi, 

 spremljal bo porabo sredstev za posamezne vrste stroškov in skrbel za racionalnost porabe 

sredstev pri tistih, na katere lahko vpliva z ustreznejšo organizacijo dela, režimom izvajanja 

dejavnosti in drugimi ukrepi,  

 sproti bo sporočal pristojnemu upravnemu organu mestne uprave vsa dejstva in podatke, ki 

bodo pogojevali morebitno spremembo s to pogodbo dogovorjenega obsega sredstev, 

 ob zaključku leta, na posebno pisno zahtevo pa tudi med letom, bo poročal mestni občini  in 

ostalim občinam o porabi sredstev (posredovana ji bo vsebinska in finančna poročila, na 

zahtevo mestne občine in drugih občin pa tudi priložil ustrezna dokazila – kopije pogodb, 

faktur ipd…), 

 pooblaščeni osebi Mestne občine Maribor bo omogočil opravljanje nadzora nad 

poslovanjem in vpogled v vse listine in podatke, potrebne za izvedbo nadzora, 

 v letnem delovnem načrt, letnem poročilu in finančnem poročilu je Svetovalni center dolžan 

ustrezno prikazati za katere namene in dejavnosti mu Mestna občina in ostale občine 

zagotavljajo sredstva. 

 

 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist: 

- za pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 

njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku 

 

je nična. 
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RAZPOREDITEV DOHODKA V LETU 2019 

 

                                                                                                           Brez centov 

PRIHODKI I-XII/2019 I-XII/2018 Indeks 

iz dotacij  

konto 

503.548 468.350  

drugi  prihodki 

 

12.718 9.097  

Prihodki projekta 14.529 17.306  

PRIHODKI 

SKUPAJ 

530.795 494.753 107,3 

 

                                                                                                             Brez centov 

ODHODKI I-XII/2019 I-XII/2018 Indeks 

460 MATERIALNI     

       STROŠKI 

15.109 15.427  

461 STROŠKI      

       STORITEV 

27.744 25.048  

462 AMORTIZACIJA 

 

181 280  

464 STROŠKI DELA 

 

473.880 451.745  

465 DRUGI STROŠKI 

 

734 486  

ODHODKI SKUPAJ 517.648 492.986 105,0 

 

V letu 2019 je bilo pridobljenih 530.794,79 € celotnih prihodkov. V letu 2019 so celotni 

odhodki oz. stroški poslovanja znašali 517.648,31 €. Ustvaril se je presežek prihodkov nad 

odhodki v znesku 13.146,48 €.  

 

Presežek prihodkov nad odhodki 2019 se razporedi za stroške materiala, storitev in dela na 

konto 9851. 

Na osnovi obračuna davka od dohodka pravnih oseb za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

akontacij za leto 2020 ni. Finančni podatek je razviden iz Izkaza prihodkov in odhodkov 

določenih uporabnikov,  pod zaporedno členitve oznaka za AOP 890. 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi 

standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika. Povzetek Izkaza prihodkov in 

odhodkov prikazuje primerjavo doseženih prihodkov in odhodkov v letu 2019 v primerjavi s 

predhodnim letom.  
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Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka pa služi spremljanju gibanja 

javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Poslovni izid je izkazan v Izkazu prihodkov in 

odhodkov določenega uporabnika SC Maribor. 

 

 

Prihodki so se v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povečali za 7,3 %. Povečanje prihodkov  

je posledica povečanja proračunskih sredstev financerjev, namenjenih za delovanje redne 

dejavnosti (na podlagi Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Aneksa h 

Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list 

80/2018, 7. 12. 2018) se je izvedlo napredovanje zaposlenih v plačne razrede). Zaposleni so 

napredovali tudi v nazive. 
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Iz grafičnega prikaza je razviden celotni odhodek po posameznih stroškovnih nosilcih za leto 

2019 v primerjavi z letom 2018. Celotni odhodek je razviden iz Izkaza prihodkov in 

odhodkov določenih uporabnikov od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019. Odhodki v letu 2019 v 

primerjavi z letom 2018 so se povečali za 5 %, (zaradi napredovanje v plačne razrede, nazive, 

premije KAD, stroški  za projekta). 
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FINANČNO POROČILO OD 01-12/2019 

FINANČNI PLAN ZA LETO 2020 
 

Na osnovi predloga finančnega načrta, ob upoštevanju sprejete zakonodaje, smo za leto 2020 

pripravili letne pogodbe o financiranju redne dejavnosti zavoda. 

Na podlagi razdelilnika, ki so ga sprejeli župani dne 09. 09. 1999 in v skladu z obveznostmi, ki 

jim ga nalaga zakon o lokalni samoupravi, redno dejavnost zavoda financirajo občine, v skladu 

s podpisano pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. 

Za vsako občino se letno pripravi planski izračun-finančni načrt in pogodba o sofinanciranju 

redne dejavnosti, ki jo občine podpišejo, po predhodnem usklajevanju z občinskim proračunom.  

  TABELA 1                                                                                  Brez centov 

PRIHODKI PLAN 2020 PLAN 2019 REALIZACIJA 

2019 

Mestna občina Maribor 370.000 345.000 350.000 

Druge občine 122.273 124.237 130.027 

Zavod za šolstvo 20.000 20.000 23.520 

Prihodki za izvajanje javne službe 10.000 9.000 12.718 

Projekt 25.510 19.953 14.529 

SKUPAJ 547.783 518.190 530.795 

PRIHODKI BREZ PROJEKTA 522.273 498.237 516.266 

 

Tabela prikazuje realizacijo prihodkov v letu 2019 in plan prihodkov za leto 2019, 2020 po 

nosilcih financiranja. Prihodki so razvidni iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Z večino občin v času priprave finančnega načrta 

še ni prišlo do podpisa pogodb o sofinanciranju dejavnosti in usklajevanja še potekajo.  

 

Zakon o izvrševanju proračuna v 58. členu določa, da mora posredni uporabnik proračuna, 

finančni načrt pripraviti skladno z izhodišči iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena. 

 

Letno poročilo posrednih uporabnikov občinskega proračuna sprejme pristojni organ. Usklajeni 

finančni načrt za leto 2020, kadrovski načrt ter program dela za leto 2020 ter poročilo o delu za 

leto 2019 posreduje zavod v papirni obliki v 45 dneh od prejema izhodišč.  

Zakon o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/2011, citiram 10. člen: 

(Sestava proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov) 

(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.  

(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih 

terjatev in naložb ter račun financiranja.  

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.  
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(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov 

neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, 

s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.  

(5) V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo:  

1. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto in  

2. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto.  

(6) V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže tudi načrt prejemkov in izdatkov za 

prihodnje leto. Predmet sprejemanja v Državnem zboru oziroma občinskem svetu je samo načrt 

prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.  

V letu 2017 smo pričeli s projekti na področju: 

- Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam  

  SM2 

- Preprečevanja odklanjanja šole-SM3. 

 

Stroški obeh projektov se v celoti pokrivajo iz sredstev namenjenih za projekt, v skladu s 

podpisano pogodbo. Stroški projekta se vodijo po stroškovnih mestih. Projekt Preprečevanja 

odklanjanja šole se je v letu 2019 zaključil. Projekt Mreža strokovnih institucij za podporo 

otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam se zaključi 31. 8. 2020. 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor bo sodeloval kot partner tudi pri projektu: 

- Neverjetna leta v okviru prijavitelja JZ Mala ulica ( 2020, 2021, 2022) 

- Cool Kids-Program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike  v okviru prijavitelja 

SC Ljubljana 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju varovanja in krepitve zdravja do leta 022 

je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43,44/2019.  

V okviru projekta Cool Kids so zagotovljena sredstva za 2020, 2021: 

- Stroške za plače       24.689,60 € 

- Potni stroški in dnevnice        2.845,60 € 

- Nakup prenosnega računalnika, projekcijsko platno, zunanji disk   1.200,00 € 

- Pogostitev          1.000,00 € 

- Potrošni material         1.000,00 €  

- Strokovna literatura         1.000,00 € 

- SKUPAJ ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKT  31.735,20 € 
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Proračunska leta: 

Stroški projekta 2020 2021 2022 skupaj 

-za plače 5.175,32 9.258,60 10.255,68 24.689,60 

-potni stroški 850,00 825,00 1.170,60 2.845,60 

-nakup 

literature 

500,00 500,00  1.000,00 

-osnovna 

sredstva 

 1.200,00  1.200,00 

-reprezentanca  350,00 650,00 1.000,00 

-potrošni 

material 

 500,00 500,00 1.000,00 

Skupaj 6.525,32 12.633,60 12.576,28 31.735,20 

 

Pri projektu Cool Kids ni potrebna lastna udeležba zavoda.      

  

V okviru projekta »Neverjetna leta so zagotovljena sredstva za 2020, 2021, 2022: 

- Stroški za plače 24.840,00 € 

- Potni stroški       490,00 €     

- SKUPAJ                        25.330,00 € 

 

Proračunska leta; 

- 15.11.2019 do 15.11.2020     6.350,00 € 

- 16.11.2020 do 13.11. 2021  12.560,00 € 

- 14.11.2021 do 15.11.2022     6.420,00 € 

Financiranje 5% lastne udeležbe za sodelovanje pri projektu »Neverjetna leta« v skupni višini 

2.050,00 € se zagotavlja iz nerazporejenega dela presežka prihodka nad odhodki preteklih let. 

Zavod je pred prijavo na projekt pridobil soglasje Mestne občine Maribor. 

Iz finančnega načrta za leto 2020 so razvidna načrtovana projektna sredstva v višini 25.510,00 

€ za projekte skupaj: 

- Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim 

družinam v znesku 12.635,00 € 

- Neverjetna leta v znesku 6.350,00 € 

- Cool Kids-Program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike  v znesku 6.525,00 € 
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Zavod za šolstvo RS financira delovanje Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

V Svetovalnem centru Maribor delujejo tri komisije K49, K50 in K89. Storitve na področju 

dela usmerjanja otrok s posebnimi potrebami sodijo v redno dejavnost zavoda. 

 

 

 

Iz pregleda je razviden prihodek za opravljeno delo senatov v skupni vrednosti 23.520,00 €. 

Skupaj vseh obravnavanih otrok je 219. Iz preglednice je razviden ustvarjen prihodek, število 

sej in število otrok za komisiji ločeno.  

Zahtevki, ki jih SC Maribor pripravi za opravljeno delo komisij in posreduje na Zavod RS za 

šolstvo, vsebujejo tudi zunanje eksperte, ki so vključeni v delovanje komisij.  

Zunanji sodelavci imajo sklenjeno pogodbo z Zavodom RS za šolstvo, kar posledično pomeni, 

da za opravljeno delo izvršuje plačilo sklenitelj pogodbe, na podlagi izdanih zahtevkov s strani 

SC Maribor. 

Na osnovi izstavljenih zahtevkov za leto 2019 ima Svetovalni center Maribor do Zavoda RS za 

šolstvo, odprte terjatve v višini 3.187,22 €. 

Tabela prikazuje realizacijo dela komisij v letu 2019, v primerjavi z realizacijo v letu 2018. 

Storitve na področju usmerjanja so se v letu 2019 v primerjavi z letom 2018, zmanjšale za 1,04 

%. Realizacija posamezne komisije je razvidna iz tabele.  

Na podlagi sklepa o določitvi plačila za delo in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela 

predsednikom komisij, predsednikom in članom komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami prve stopnje, se pripravijo Zbirni obračuni dela članov komisije za usmerjanje in 

zahtevki za izplačilo v skladu z II. členom podpisanega sklepa iz dne 18. 04. 2011 in 4. členom 

sklenjene pogodbe. 

Na podlagi pogodbe o najemu prostorov, administrativni pomoči ter zagotavljanju materiala in 

opreme za delo komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami prve stopnje, se pripravijo 

zahtevki za plačilo na osnovi poročil o opravljenem delu komisije, v skladu s 4. členom 

komisija 50 komisija 49 komisija 89 skupaj 2019 skupaj 2018

vrednotenje 10.892 10.298 2.330 23.520 23.766

število otrok 98 92 21 211 219

število sej 12 12 3 27 24
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pogodbe št. 352-2/2019-2, sklenjene za določen čas od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2020. Izplačila se 

izvedejo na podlagi izstavitve računa izvajalca. Za leto 2020 je pogodba že podpisana. 

Zbirni obračuni dela članov komisij za usmerjanje in zahtevki se posredujejo Zavodu Republike 

Slovenije za šolstvo, ki je naročnik in plačnik za opravljene storitve (uporablja se programska 

oprema Oracle). Zahtevki se posredujejo elektronsko preko UJP-neta. 

Poslovni rezultat za leto 2019 

 

V letu 2019 je zavod posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 13.147,00 €. 

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 je razviden iz Izkaza prihodkov in odhodkov 

določenih uporabnikov od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.  

Presežek prihodkov se razporeja v skladu z zakonodajo na konto 985 (Zakon o javnih zavodih, 

48. člen, Zakon o računovodstvo, 19. člen, Odlok o ustanovitvi, 20. člen, Statut SC MB, 30. 

člen, Uradni list RS, št. 23/99, 114/06-1).  

Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod porabiti izključno samo za opravljanje in razvoj 

osnovne dejavnosti (za stroške materiala, storitev in dela, za stroške investicijskega 

vzdrževanja), za investicije (za pridobitev opredmetenega osnovnega sredstva in 

neopredmetenega sredstva). Za druge namene lahko porabi presežek samo v soglasju z 

ustanoviteljico. 

Zavod je na podlagi ugotovitve presežkov v skladu s 77. členom ZIPRS1718, po načelu 

denarnega toka, izračunal negativni znesek. V primeru presežka, izračunanega po 77. členu 

ZIPRS1718, bi ga mora zavod evidentirati na posebnem podkontu znotraj podskupine kontov 

985, na podkonto 985800-Presežek po zakonu o fiskalnem pravilu. Ustanovitelj lahko zahteva 

vplačilo razlike presežkov med presežkom, izračunanim skladno s 77. členom ZIPRS1718, in 

ugotovljenim presežkom po računovodskih pravilih. Javni zavod skladno z računovodskimi 

pravili ugotovi presežek po obračunskem načelu oziroma po načelu nastanka poslovnega 

dogodka. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu, se zmanjša za presežek, izračunan po 
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77. členu ZIPRS1718. Razlika presežka se skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let, 

porabi v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi zavoda. 

Izračun presežka prihodkov po denarnem toku: 

R7(konti od skupine 70 do 80) + konti skupine 50  531.799,07 € 

minus 

R4(konti od skupine 40 do 45) + konti skupine 55  515.342,25 € 

= presežek X         16.456,82 € 

Izračun presežka prihodka po fiskalnem pravilu 

Presežek X 

minus vse obveznosti (R2+R9) po bilanci stanja na dan 31. 12. 2019 

= znesek Y 

Znesek Y je presežek, izračunan po fiskalnem pravilu. Zavod je izračunal negativen Y znesek 

po fiskalnem pravilu in ni podlage za knjiženje na kontih skupine 985. 

AMORTIZACIJSKI NAČRT ZA LETO 2020 

Osnovnim sredstvom, ki imajo sedanjo vrednost se po zakonu računa amortizacija po 

predpisanih amortizacijskih letnih stopnjah. Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta 

pokrivamo stroške amortizacije v breme obveznosti do virov sredstev. 

Amortizacija osnovnih sredstev in drobnega inventarja se ne obračunava več, ko je znesek 

nabavne vrednosti enak odpisani vrednosti, čeprav se sredstva še naprej uporabljajo za 

opravljanje dejavnosti. Amortizacija za novo nabavljeno osnovno sredstvo se prične 

obračunavati takoj, prvi dan naslednjega meseca, ko je bilo osnovno sredstvo dano v uporabo. 

OSNOVNA 

SREDSTVA 

NABAVNA 

VREDNOST 

 

% 

ODPIS 

AMORTIZACIJA 

ZA 2020  

Oprema za opravljanje 

dejavnosti 040-1 

6.065,00 12 727,80 

Druga elektronska 

oprema 040-2 

1.095,24                      25 273,81 

Poslovna stavba 

Lavričeva 5 021 

485.617,48 3 4.349,52 

Elektronska oprema 

računalniki 040-2   

2.507,12 50 1.065,10 

Druga oprema 040-5 

 

768,60 20 52,24 

VSE SKUPAJ 

 

496.053,44  6.468,47 
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Letna amortizacija za leto 2020 še neodpisanih osnovnih sredstev je predvidena v znesku 

6.468,47 €.  

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega nabavna vrednost ne presega vrednosti 500 €, 

knjižimo kot drobni inventar (DI) in se odpišejo enkrat v celoti ob nabavi. Drobni inventar ob 

nabavi 100% odpišemo.  

Iz tabele je razvidno, da je računalniška oprema skoraj v celoti odpisana, dotrajana in zastarela. 

Iz amortizacijskega načrta je razvidna letna stopnja odpisa za osnovna sredstva. Za računalnike 

je letna stopnja odpisa v letu 2019 50%. Letne stopnje odpisa so določene s Pravilnikom o 

načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni 

list RS, št. 120, Uradni list RS, št. 48/2009).  

Amortizacije v letu 2019 bremeni konto 980 - Obveznosti do virov sredstev v znesku 7.699,51 

€, za leto 2020 pa je predvideni strošek v znesku 6.468,47 €. V kolikor bo prišlo v letu 2020 do 

novih nabav, se za nove nabave amortizacija izračuna in knjiži v skladu s sprejeto zakonodajo 

in predpisi. 

Nove nabave OS v letu 2019: 

- računalnik         720,29 € redna dejavnost 

- tiskalnik      1.018,76 € redna dejavnost 

 

Na osnovi sklepa inventurne komisije za popis OS na dan 31. 12. 2019 se iz uporabe izloči že 

odpisan računalnik. Odpisana osnovna sredstva so bila v celoti amortizirana in neuporabna. 

Izdan je sklep v uničenje podjetju Coala d.o.o. 

Nabava DI v letu 2019: 

- voziček   160,71 € 

- slušalke     20,59 € 

- Wisc test in matrice          1.135,13 € 

- Predalnik   243,70 € 

- Magnetni tabli   96,90 € 

Po sklepu inventurne komisije se v letu 2019 izloči iz uporabe že odpisan OS in DI: 

- računalnik 

- uničevalec dokumentov 

- diktafon 
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Graf prikazuje stanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019. Stanje 

je razvidno iz Bilance stanja na dan 31. 12. 2019. 

Svetovalni center je z ustanoviteljico 2018 sklenil Aneks k Pogodbi o prenosu sredstev v 

upravljanje zaradi ponovnega vrednotenja nepremičnin, ki so v bilancah izkazovale stanje 1 €. 

Po knjigovodskem stanju na dan 31. 12. 2018 cenitve iz množičnega vrednotenja nepremičnin 

znaša vrednost nepremičnin: 

- pašnik, parcela 1956/3 k.o. Koroška vrata, v izmeri 149 m2     1.631,55.€ 

- dvorišče, parcela 1964/1, k.o. Koroška vrata, v izmeri 1141 m2  16.141,13 € 

 

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2019, je razvidno iz Bilance 

stanja pod členitev skupine kontov od 00 do 05. Sedanjo vrednost stanja neopredmetenih in 

opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2019, je razvidna iz Bilance stanja pod oznako 

za AOP 001. Za objekt je bila pridobljena energetska izkaznica. 
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       REGISTER-POPISNI LIST ZA INVENTURO OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN  31.12.2019………………………………. 
Zapo. 

Štev. 

Konto Inventarna številka Naziv osnovnega sredstva Koli

čina 

Nabavna 

vrednost 

% 

odpi

sa 

Odpisana 

vrednost na dan: 

31.12.2018 

Amortizacija na 

dan:31.12.2019 

Skupaj odpisana 

vrednost na dan 

31.12.2019 

Sedanja vrednost 

na dan 

31.12.2019 

1 003 5/2001 RAČUNOVODSKI PROGRAM 1 490,49 20 490,49  490,49  

2 003 1/2007 KADROVSKA EVIDENCA 1 263,72 20 263,72  263,72  

3 003 1/2010 RAČUNOVODSKI PROGRAM 1 1663,20 20 1.663,20  1663,20  

4 003 1/2014 PROGRAM-E-RAČUNI 1 280,60 20 224,48 56,12 280,60  

 003  SKUPAJ  2.698,01  2.641,89 56,12 2.698,01  

           

           

1 040-1 1/2001 FOTELJ MAGNUS S PRUČKO 1 886,28 12 886,28  886,28  

2 040-1 2/2001 FOTELJ MAGNUS 1 743,71 12 743,71  743,71  

3 040-1 3/2001 MINI KUHINJA KOMPLET 1 761,05 12 761,05  761,05  

4 040-1 1/2014 POLIČNIK MIZA Z NASTAV. 1 575,00 12 304,75 69,00 373,75  

5 040-1 1/2015 ZLOŽLJIVI STOLI 50 5.490,00 12 2.415,60 658,80 3.074,40  

 040-1  SKUPAJ  8.456,04  5.111,39 727,80 5.839,19 2.616,85 
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1 040-2 6/2005 NOTEBOOK S PROJEKTORJEM 1 2.400,49 50 2400,49  2.400,49  

2 040-2 1/2009 RAČUNALNIK CORE DUO E5 1 694,00 50 694,00  694,00  

3 040-2 5/2009 TISKALNIK HP LASERJET CP  1 762,07 25 762,07  762,07  

4 040-2 2,3/2011 RAČUNALNIK 2 1.374,31 50 1.374,31  1.374,31  

5 040-2 1/2013 LC PROJEKTOR 1 562,12 25 562,12  562,12  

6 040-2 2/2014 RAČUNALNIK HASWELL 2 1.110,51 50 1.110,51  1.110,51  

7 040-2 3/2014 RAČUNALNIK HASWELL 1 480,67 50 480,67  480,67  

8 040-2 4/2014 NOTEBOOK HP PB 450 G1 1 656,07 50 656,07  656,07  

9 040-2 5/2015 VIDEO PROJEKTOR 1 8.954,80 25 8.208,56 746,24 8.954,80  

10 040-2 6/2015 PRENOSNI RAČUNALNIK 1 875,68 50 875,68  875,68  

11 040-2 7/2015 RAČUNALNIK HP 280 1 630,23 50 630,23  630,23  

12 040-2 1/16 RAČUNALNIK HP 400 G3 MT 1 658,63 50 658,63  658,63  

13 040-2 1/2017 RAČUNALNIK HP PB470 G4 P1 815,24 50 509,52 305,72 815,24  

14 040-2 2/2017 TISKALNIK HPDJ ADVANTAGE  P1 76,48 25 23,90 19,12 43,02  

15 040-2 18,6  3/2017 RAČUNALNIK PC PLUS SCHOL 2 1.311,13 50 819,45 491,68 1.311,13  

16 040-2 2       1/2018 RAČUNALNIK DI-SSD240 1 949,41 50 118,67 474,71 593,38  

17 040-2 9       2/2018 RAČUNALNIK DI-SSD240 1 837,42 50 69,78 418,71 488,49  

18  10,    1/2019 TISKALNIK KYOCERA 1 1.018,76 25  190,98 190,98  

19  11,    5/2019 RAČUNALNIK 1 720,29 50  90,03 90,03  

 040-2  SKUPAJ  24.888,31  19.954,66 2.737,19 22.691,85 2.196,46 

           

           

1 040-5 1/98 VIDEOCAMERA PENTAX 1 1.544,84 20 1544,84  1544,84  

2 040-5 2/2015 KERAMIČNA MAGNETNA TAB 1 463,60 20 340,00 92,72 432,72  

3 040-5 3/2015 VIDEO PROJEKCIJSKO PLATNO 1 305,00 20 223,64 61,00 284,64  

 040-5  SKUPAJ  2.313,44  2.108,48 153,72 2.262,20 51,24 

           

           

 

1 045 1/91 UMETNIŠKE SLIKE 1 0,99     0,99 
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 045  SKUPAJ  0,99     0,99 

           

           

1 020 1964/1 DVORIŠČE LAVRIČEVA 5 1 16.141,13     16.141,13 

2 020 1956/3 PAŠNIK LAVRIČEVA 5 1 1.631,55     1.631,55 

3 021 1964/1 POSLOVNA STAVBA 5 1 340.633,48 3 340.633,48  340.633,48  

 021 1/2015 NOVOGRADNJA PRIZIDEK 1 144.984,00 3 15.948,24 4.349,52 20.297,76 124.686,24 

 020,1  SKUPAJ  503.390,16  356.581,72 4.349,52 360.931,24 142.458,92 

           

           

           

           

   SKUPAJ RAZRED O  541.746,95  386.398,14 8.024,35 394.422,49 147.324,46 
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Pravilnik o sestavljanju letnih poročil v 26. členu določa, da je potrebno v letnem poročilu 

razkriti tudi podatke o osnovnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo 

za opravljanje dejavnosti. Na osnovi opozorila notranje revizije smo priložili register iz 

katerega so razvidni podatki, ki jih določa 26. člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil.  Iz 

registra popisnega lista so razvidna  odpisano osnovna sredstva (osnovna sredstva, ki imajo 

nabavno vrednost enako odpisani vrednosti in je sedanja vrednost 0. 

 

10. člen Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 

sredstvih določa, da uporabniki enotnega kontnega načrta pokrivamo stroške amortizacije v 

breme ustreznih obveznostih do virov sredstev, če strošek amortizacije ni vračunan v ceno 

proizvoda ali storitve ali če ne pridobivamo iz sredstev javnih financ denarnih sredstev za kritje 

stroškov amortizacije. Ustanovitelj našega zavoda je Mestna občina Maribor. Prav tako 

večinski financer.  Ustanovitelj ne zagotavlja sredstev za pokritje amortizacije.  

 

 

 

Iz bilance stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je 

razvidna vrednost posameznih sredstev, odpisana vrednost  in sedanja oziroma neodpisana 
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vrednost na dan 31. 12. 2019. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev je 147.324,46 €. 

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO  

    2020 
         Brez centov 

KONTO REALIZACIJA 

2019 

REALIZACIJA 

2018  

% 

 

PLAN 2020 

 

% 

7601 PRIHODKI 

        OD DOTACIJ 

503.547 468.350  512.273  

7600  PRIHODKI 

ZA DELOVANJE 

JAVNE SLUŽBE 

12.719 9.097    10.000  

761 PRIHODKI 

PROJEKTA 

14.529 17.306  25.510  

PRIHODKI 

SKUPAJ 

 

530.795 

 

494.753 

 

107,2 

 

547.783 

 

103,2 

SKUPAJ 

PRIHODKI BREZ 

PROJEKTOV 

 

 

516.266 

 

 

477.447 

 

 

108,1 

 

 

522.273 

 

 

101,2 

 

 

KONTO REALIZACIJA 

2019 

REALIZACIJA 

2018  

% 

 

PLAN 2020 

 

% 

460 MATERIALNI 

       STROŠKI 

15.109 15.427  16.000  

461 STROŠKI 

       STORITEV 

27.744 25.048   21.400  

462 STROŠKI 

       AMORTIZA. 

181 280  
 

 

464 STROŠKI 

       DELA 

473.880 451.745  484.273  

465 DRUGI 

       STROŠKI 

734 486  600  

ODHODKI 

SKUPAJ 

 

517.648 

 

492.986 

 

105,0 

 

522.273 

 

101,0 

464 STROŠKI 

PROJEKTA ZA 

2020 

   25.510  

SKUPAJ  517.648 492.986 105,0 547.783 

 

105,8 

 

Planirani prihodki za leto 2020 so v primerjavi z realizacijo prihodkov 2019 povečani za 3,2%. 

Planirani odhodki za leto 2020 so v primerjavi z realizacijo stroškov 2019 povečani za 5,8%. 

 



 

57 
 

 

 

 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020
OCENA POTREBNIH SREDSTEV ZA REALIZACIJO NALOG, KI JIH (SO)FINANCIRA PRORAČUN MOM IZ FINANČNEGA NAČRTA ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA

SC MARIBOR

O
Z

N
A

Č
B

A
 V

R
S

T
E

 S
T

R
O

Š
K

A

SPECIFIKACIJA  

FINANČNEGA 

FINANČNI
NAČRT MESTNA                     DRUGE OBČINE DRUGI VIRI

ZA LETO
SPECIFIKACIJA ODHODKOV PO NALOGAH IN VRSTAH STROŠKOV 2020 občina 

DRUGI VIRI   DRUGI VIRI                                                              
Maribor presežki preteklih 

SKUPAJ let

ŠOLSTVO
(2+3+4+5) SREDSTVA

SP PP APP  BREZ PROJEKTA PROJEKTA
  (v EUR)

1 2 3 4 5 6

5 16 220100    SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE 522.273 370.000 152.273 25.510

01     PLAČE 011 376.320 266.585 109.735

02    PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCA 012 60.587 42.920 17.667

03    PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 013 6.384 4.522 1.862

04    DRUGI OSEBNI PREJEMKI 014 40.982 29.032 11.950

01    REGRES ZA LETNI DOPUST 014 14.200 10.059 4.141

02    POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO 014 11.307 8.010 3.297

03    REGRES ZA PREHRANO MED DELOM 014 13.800 9.776 4.024

04    JUBILEJNE NAGRADE 014 1.675 1.187 488

05    ODPRAVNINE 014

06    SOLIDARNOSTNE POMOČI 014

05    MATERIALNI STROŠKI 02 38.000 26.941 11.059

01    FUNKCIONALNI STROŠKI OBJEKTA IN OPREME 021 14.700 10.435 4.265

01    OGREVANJE 021 5.000 3.564 1.436

02    ELEKTRIKA 021 2.500 1.772 728

03    VODA 021 400 283 117

04    ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV 021 1.600 1.133 467

05    NADOMESTILO ZA UPORABO STAVNEGA ZEMLJIŠČA 021 500 354 146

06    ČIŠČENJE PROSTOROV 021 1.000 708 292

07    TEKOČE VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME 021 1.900 1.346 554

08    ZAVAROVALNE PREMIJE 021 1.000 708 292

09    VAROVANJE OBJEKTA 021 800 567 233

02    FUNKCIONALNI STROŠKI DEJAVNOSTI 022 23.300 16.506 6.794

01    SPLOŠNA DOTACIJA 022 20.900 14.805 6.095

02    PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV 022 2.100 1.488 612

03    OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI DELAVCEV 022 300 213 87

03

S

P

E

022

10    OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME

22 102200

I

N

V

E

10

23 223100

O

B

N

O

11 12.000

P

O

B

U
01

02

03

04

05

 FINANČNI NAČRT - SKUPAJ 522.273 370.000 152.273 12.000 25.510
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V FN 2020 je predviden tudi strošek (razviden iz tabele 3), ki se bo pokrival iz presežkov 

prihodkov nad odhodki preteklih let:  

Tabela 3: 

Namen in utemeljitev 

Vir financiranja 

presežek prihodkov 

nad odhodki 

preteklih let obdobje 

predvidena 

višina 

stroška 

Stroški nabave osnovnih sredstev: 

- Računalniški program za OS- 

- Rezalnik papirja  

 

Računalniški program za OS je predlagala revizija v 

skladu s potrebami kontrole. Rezalnik papirja se je 

pokvaril in se ga zaradi dotrajanosti ne splača 

popravljati. 

Presežek prihodka nad 

odhodki preteklih let 

Januar-

junij 2020 1.500,00 € 

Program za vodenje dokumentacije o strankah-

Stranke, naročanje in vsa druga dokumentacija se še 

vedno vodi brez podprtega računalniškega programa. 

Program bi omogočil hiter dostop podatkov, tekoče 

ažuriranje, lažje naročanje in povezavo strokovnih 

timov. Odpadlo bo vodenje z roko, kar bi bistveno 

vplivalo na to, da se svetovalni delavci razbremenijo 

veliko ročnega administriranja in težav, ki so posledice 

ročnega vodenja strank. 

Presežki prihodka nad 

odhodki preteklih let 

Do konca 

leta 2020 3.000,00 € 

Izvedba seminarja za zaposlene: Supervizija 

svetovalnih delavcev-Za permanentno izobraževanje. 

zavod dobi cca 2.000,00 € na leto. S sredstvi za 

permanentno izobraževanje se financirajo seminarji, 

delavnice, kongresi in druga izobraževanja, ki so nujna 

za nenehno izpopolnjevanje pri svojem delu. Zato 

predlagamo, da se za izvedbo seminarja Supervizije 

odobrijo sredstva iz presežkov prihodkov preteklih let. 

Največji kapital so človeški viri, ki se morajo nenehno 

izobraževati in prilagajati napredku na področju 

znanja, da lahko strokovno opravljajo svoje 

poslanstvo. 

Presežki prihodka nad 

odhodki preteklih let 

V letu 

2020-2021 2.300,00 € 

Izdelava investicijske in projektne dokumentacije 

energetske obnove fasade in zunanjega stavbnega 

pohištva. 

Presežki prihodka nad 

odhodki preteklih let 

V letu 

2020 5.200,00€ 

SKUPAJ   12.000,00 
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Za pokritje stroškov prikazanih v tabeli 3 bo posredovana vloga ustanoviteljici, za izdajo 

soglasja k porabi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. 

 

Mestna občina Maribor je pripravila predlog programa obnove objektov za leto 2020. Za 

Svetovalni center Maribor je predlagano, da se uredi izdelava investicijske in projektne 

dokumentacije energetske obnove fasade in zunanjega stavbnega pohištva. Predlog še ni 

podpisan s strani vodstva MOM. Stroški izdelave dokumentacije so ocenjeni na 5.200,00 €. V 

kolikor bo predlog sprejet in podpisan, se bo izdelava dokumentacije financirala iz presežkov 

prihodkov preteklih let. 
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Iz grafa je razvidno, da se je plan prihodkov 2020 v primerjavi z realizacijo prihodkov 2019 

povečal za 3,2%. 

 

Iz grafa so razvidni planski stroški zavoda za leto 2020 v primerjavi z realizacijo odhodkov v 

letu 2019. Iz plana odhodkov za 2020 je razvidno, da se bodo planirani stroški v primerjavi z 

dejanskimi stroški v letu 2019 povečali za 5,8 % (napredovanja v nazive in razrede, sprememba 

plačne lestvice, sprememba regresa za letni dopust, višje premije kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja, višja izhodišča plačnih razredov v plačnem sistemu javnega 

sektorja-na podlagi Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Aneksa h Kolektivni 

pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list 80/2018, 7. 12. 

2018). 

Iz tabel je razvidno, da planirani prihodki za delovanje redne dejavnosti zavoda za leto 2020  

pokrivajo planirane odhodke za delovanje redne dejavnosti zavoda  za leto 2020. Zavod v 

finančnem načrtu 2020 planira sredstva za nabavo rezalnika papirja, programa za OS, programa 

za vodenje dokumentacije o strankah in seminar supervizije svetovalnih delavcev. Predvideni  

dotacije drugi prihodki skupaj

PLAN 2020 512.273 35.510 547.783

REALIZACIJA 2019 503.547 27.248 530.795
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finančni vir za nabavo planiranih osnovnih sredstev in za izvedbo seminarja so presežki 

prihodkov preteklih let. 

Razčlenitev stroškov materiala za leto 2019 v primerjavi z letom 2018                                  

      

                                                                                                                       Brez centov 

STROŠKOVNI NOSILCI      2019 

 

    2018 

 

% 

material za čiščenje 1.118 1.081  

pisarniški material 4.599 4.038  

električna energija 2.680 2.590  

plin 4.395 4.476  

gorivo 8 8  

voda 235 226  

strokovna literatura 1.047 1.786  

časopis in revije 617 851  

drugi materialni stroški 410 411  

SKUPAJ 15.109 15.427 97,94 

 

V letu 2019 so se stroški materiala v primerjavi z letom 2018 zmanjšali za 2,06%. Stroški 

materiala razvidni iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 01. 01. 2019 

do 31. 12. 2019.  

Razčlenitev stroškov storitev za leto 2019 v primerjavi z letom 2018 

          Brez centov 

STROŠKOVNI NOSILCI      2019 

 

    2018 

 

% 

telekomunikacije 3.416 2.863  

pošta 1.478 1.599  

odvoz smeti 1.021 873  

tekoče vzdrž. Objekta in opreme 7.523 3.783  

kotizacije, šolnine 2.041 3.932  

zdravstvene storitve 382 875  

dnevnice 518 503  

kilometrina na službeni poti 2.961 3.878  

zavarovalne premije 1.124 1.117  

bančne storitve 147 58  

varovanje premoženja 831 769  

reprezentanca 342 607  

druge storitve 4.874 4.012  

avtorski honorarji 1.086 179  

SKUPAJ 27.744 25.048 110,8 

 

Stroški storitev so se v letu 2019, v primerjavi z letom 2018, povečali za 10,8%. Avtorski 

honorarji so bili izplačani zunanjim izvajalcem strokovnih srečanj. Stroški storitev so razvidni 

iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019. 
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Avtorski honorarji se izplačujejo za zunanje sodelavce, vabljene predavatelje, za predavanje v 

okviru programa strokovnih srečanj.  

Razčlenitev stroškov dela za leto 2019 v primerjavi z letom 2018 
Brez centov 

STROŠKOVNI NOSILCI 

 

2019 2018 % 

plače 367.551 330.253  

prispevki delodajalca 59.344 54.983  

prevoz na delo 13.738 12.118  

prehrana med delom 12.819 11.517  

regres za letni dopust 14.053 13.485  

jubilejne nagrade-odpravnine 0 23.022  

premije za pokojninsko zavarovanje 6.375 6.367  

SKUPAJ 473.880 451.745 104,9 

 

Iz tabele stroškov dela je razvidno, da se stroški dela v letu 2019, v primerjavi z letom 2018, 

povečali za 4,9%. Regres za tekoče leto se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri 

plači v mesecu maju tekočega leta, v višini kot to določa zakonodaja. Premije kolektivnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence so se v letu 2019 izplačevale v 

skladu s sprejetim zakonom. Skupaj stroški dela za leto 2019 v primerjavi s stroški dela za leto 

2018 brez odpravnin so se povečali za 10,5%. 

Nadomestilo plače funkcionarjem in javnim uslužbencem za čas odsotnosti za dela zaradi 

bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom pripada v višini 80% osnove. Osnova za izračun 

nadomestila je plača v preteklem mesecu za polni delovni čas. 

Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v 

javnem sektorju (70. člen ZIPRS1415). Za člana sindikata se obračuna jubilejna nagrada v 

skladu s podpisanim Aneksom h KPVIZ (Uradni list RS, št. 46/2013). 

Opredelitev jubilejne nagrade javnemu uslužbencu za 40 let delovne dobe v javnem sektorju po 

3. členu aneksa h KPND: Šteje se, da izpolnjuje pogoj za pravico do jubilejne nagrade za 40 let 

delovne dobe tudi javni uslužbenec, ki je bil na dan začetka veljavnosti tega aneksa v delovnem 

razmerju v javnem sektorju in je imel na ta dan več kot 40 let delovne dobe pri delodajalcih v 

javnem sektorju. Javnemu uslužbencu iz prejšnjega odstavka se jubilejna nagrada izplača ob 

izplačilu plače v naslednjem mesecu po objavi (1.2.2019, Uradni list RS, št. 7/2019). 
 

Prevoz na delo in prehrana med delom za zaposlene se izplačuje v skladu z Uredbo o višini 

povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 
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Graf prikazuje stroške dela po posameznih stroškovnih nosilcih v letu 2019 v primerjavi z letom 

2018. Do 31. 1. 2020 so vsi zaposleni delavci dobili za leto 2019 pregled dohodnine in pisne 

obračune dohodkov iz delovnega razmerja. Pri sistemu plač in drugih pravic delavcev se 

upoštevajo določila Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS. Stroški 

dela os se v letu 2019, v primerjavi z letom 2018, povečali za 4,9 %.  

Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev 

oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob 

upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v 

višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje. 

Na podlagi Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Aneksa h Kolektivni pogodbi za 

dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list 80/2018, 7. 12. 2018) se izvede 

uvrstitev delavcev Svetovalnega centra Maribor v plačne razrede s 1. 1. 2019: 

- svetovalni delavci napredujejo za pet plačnih razredov brez naziva od 32 do 37 PR  

- v naziv mentor od 35do 40 PR 

- svetovalec od 38 do 43  PR 

- svetnik od 41 do 46 PR 

- delavci, ki ne napredujejo v naziv, napredujejo za 10. plačnih razredov, uradni list 

51/2008. 

 

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem aneksom glede na 

uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo tega aneksa postopno, in sicer na naslednji 

način:  

a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,  

b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in  

c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.  
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Javnemu uslužbencu, ki se po uveljavitvi tega aneksa zaposli v javnem sektorju, se določi plačni 

razred za določitev plače glede na uvrstitev delovnega mesta v plačni razred skladno z rokom 

iz prejšnjega odstavka, ki je določen za izplačilo plačnega razreda povišanja.  

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju določa, da javni 

uslužbenci v letu 2020 napredujejo v plačne razrede in nazive, vendar pravico do plače iz 

naslova napredovanja pridobijo s 1. 12. 2020.  

Za javne uslužbence plačne skupine B (direktorji, ravnatelji, tajniki), je potrebno določiti oceno 

na podlagi drugega odstavka 9. člena Uredbe. Za potrebe ugotavljanja pogojev  napredovanje 

po prenehanju mandata, se mora izvesti simulacija upravičenosti do izplačila redne delovne 

uspešnosti. Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju 

za uravnoteženje javnih financ določa, da se  redna delovna uspešnost do 30. junija 2020 ne 

izplačuje. 

Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja potrdi svet zavoda ob obravnavi in potrditvi 

letnega poročila zavoda za preteklo leto. Delovno uspešnost potrdi svet zavoda javno, na 

podlagi izdelanega predloga, v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne 

uspešnosti direktorjev s področja šolstva.  

Razčlenitev drugih stroškov za leto 2019 v primerjavi z letom 2018 

STROŠKOVNI NOSILCI 

 

2019 2018 % 

članarine 240 
 

 

nadomestila za stavbno zemljišče  in drugo 494 486  

drugi stroški 0 
 

 

SKUPAJ 734 486 151 

 

 

STROŠKOVNI NOSILCI 2019 2018 % 

amortizacija 181 280  

SKUPAJ 181 280 
 

STROŠKI POSLOVANJA RAZREDA 4 

SKUPAJ 

517.648 492.986 105,0 

 

Drugi stroški so razvidni iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 01.01. 

2019 do 31. 12. 2019. 

Predlog delovne uspešnosti direktorice Alenke Seršen Fras za obdobje 

od 1.1. 2019 do 31.12.2019 

Zavod pripravi: 

- ocenjevalni list ugotavljanja delovne uspešnosti direktorja javnega zavoda, 

- obrazložitve členov vrednotenja, 

- simulacija izračuna delovne uspešnosti, 

- na podlagi ugotovitev sveta zavoda, se pripravi ugotovitveni sklep, 

- zahtevek za soglasje ustanovitelja. 
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Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva v 19. členu 

pojasnjuje, da zavod ne posluje z izgubo, kadar v skladu  s predpisi del presežka odhodkov 

tekočega leta pokriva z nerazporejenim presežkom preteklih let, če je ta enak ali večji od 

presežka odhodkov tekočega leta. 
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Ul.81 RS 

 

3. ČLEN-  

 Program dela presežen za 10 do 15%        18% 

 Program dela je presežen za 12,1 % in je razviden iz poslovnega poročila. 

 

4. ČLEN-   

 Delež presežka znaša nad 2 do vključno 4%         4%  

 Zavod je poslovno leto 2019 zaključil s presežki prihodkov nad odhodki. 

 Delež presežka prihodkov nad odhodki znaša  2,54%. 

 

5. ČLEN 

Vpeljan sistem spremljanja kakovosti dela in poslovanja        10% 

Zadovoljstvo uporabnikov storitev            5% 

Na osnovi dokumentacije preverjeno zadovoljstvo zaposlenih               4% 

 

Na osnovi dokumentacije smo preverili zadovoljstvo zaposlenih in na osnovi dokumentacije 

skozi vse leto preverjamo zadovoljstvo uporabnikov storitev. V obeh primerih je izražen 

rezultat zelo zadovoljnih ali zadovoljnih. Prav tako kakovost in strokovnost v izvajanju dela 

temelji na sprotnem prilagajanju in spremembam na vseh področjih dela v zavodu, kar je tudi 

razvidno iz poslovnega poročila. 
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- Na osnovi dokumentacije ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih določitev % za 

uspešnost, na podlagi izdelanega vprašalnika - 7 merilnih parametrov (spodbujanje 

kulture in klime ustanove, uresničevanje vizije zavoda, delovni čas, spodbujanje 

permanentnega izobraževanja, stiki in povezovanje z drugimi institucijami, reševanje 

pravnega statusa zavoda , umeščenost zavoda v okolje). 

 

Doseženi odstotek: 

- od 55-60   - 1%   

- od 61-70   - 2%   

- od 71-80   - 3%   

- od 81-90   - 4%   

- od 91-100 - 5%    

 

Skupno doseženo  povprečje ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih na podlagi izdelanega 

vprašalnika 7-merilnih parametrov (zelo zadovoljen, zadovoljen) je 613,4%:7=87,63%.  

         

6. ČLEN 

 

Izdelava in izvajanje srednjeročnega razvojnega načrta zavoda                            10%  

Aktivno sodelovanje zavoda  v državnih in mednarodnih  razvojnih projektih       10% 

Izboljšava in racionalizacija obstoječih nalog                                              10% 

SKUPAJ                         71% 

 

Obrazložitev 6. člena: priloga v poslovnem poročilu. 

 

JAVNI ZAVOD SVETOVALNI CENTER MARIBOR 

   

Izračun dela plače za delovno uspešnosti  direktorice za leto 2019 

   

   

Osnovna plača - december 2018 2.572 

Plačni razred  46 

Zmanjšanje osnovne plače 1 % (uskladitev) 

 

 

Osnovna plača po uskladitvi 2.572 

2 - kratnik osnovne plače 5.144 

Dosežen % uspešnosti pri ocenjevanju 71% 

Del plače za delovno uspešnost      3.652,24 

Priznana uspešnost od 01.01. do 31.12.2019 za 

izplačilo 
3.652,24 

 

V tabeli je prikazan postopek in izračun uspešnosti za leto 2019.  

 

Na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev je vsota 

doseženega odstotka 71%. Direktorici se določi ocena odlično. 
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Določitev dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Svetovalnega centra Maribor je 

namenjena izključno izvajanju 9. člena uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 

razrede (Uradni list RS, št. 51/8, 91/8 in 113/09). 

 

POJASNILA K IZKAZOM 

V skladu s pravilniki in zakonodajo (navedeno v preambuli) sestavljamo letno poročilo za 

proračun. Zavod je  proračunski uporabnik (ŠPU) 26450. Letno poročilo določenega 

uporabnika enotnega kontnega načrta je v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu. V 

skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza na 

obrazcu Bilance stanja in Izkaz prihodkov in odhodkov. Za določene uporabnike je pomemben 

16. člen pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov. Po pravilniku o sestavljanju letnih 

poročil sta k bilanci stanja obvezni prilogi še Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A) in Stanje in gibanje dolgoročnih 

finančnih naložb in posojil (priloga 1/B). Kot obvezna priloga k Izkazu prihodkov in odhodkov 

je obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

(priloga3/B).  

Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa so tako imenovani evidenčni izkazi, ki jih 

določa pravilnik o sestavljanju letnih poročil v 21. do 25. členu. Te evidenčne izkaze 

predlagamo na obrazcih in sicer: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

načelo denarnega toka (priloga 3/A), Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih 

uporabnikov (priloga 3/A-1) in Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-

2).  

Glede delitve prihodkov od poslovanja na javno službo in tržno dejavnost ni težav. Ločeno 

spremljanje prihodkov za nas ni problematično, saj že na podlagi poslovnega dogodka lahko 

opredelimo za kakšno dejavnost gre oziroma ali so to dotacije ali pridobljeni prihodki na trgu 

(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96). Težje je razmejevanje odhodkov, ki se nanašajo na dejavnost 

javne službe oziroma na tržno dejavnost. Zavod nima tržne dejavnosti. Prihodki na kontu 

7600000- so nejavni prihodki za opravljanje javne službe. 

Izkaz prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak Izkazu 

prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. To pomeni, da so seštevki v stolpcih 4 in 5 

izkaza 7,75 enaki v izkazu 7,71. V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

imamo prihodke razčlenjene na prihodke od poslovanja, prihodke od financiranja in izredne 

prihodke. Prihodke za izvajanje javne službe pridobivamo iz javnih financ oziroma dobimo 

dotacije iz občin. Prihodke od prodaje na domačem trgu, pa se pridobivajo s prodajo naših 

storitev na trgu. Odhodke imamo razčlenjene na poslovne odhodke, odhodke financiranja in 

izredne odhodke. Odhodki zajemajo stroške materiala, stroške storitev stroške amortizacije, 

stroške dela in druge stroške. Vsi našteti stroški se nanašajo na izvajanje storitev javne službe. 

Dinamika nekaterih stroškov je pod sezonskim vplivom ( plin, elektrika..). Pri stroških dela se 

plače in vsi dodatki izplačujejo v skladu s predpisi. Prav tako se v skladu s sprejeto zakonodajo 

plačujejo vsi prispevki, njihove stopnje in davki, ki se nanašajo na izplačevanje plač in ostalih 

dodatkov delavcem. 



 

69 
 

Rezultat poslovanja v obračunskem obdobju je razlika med doseženimi celotnimi prihodki 

poslovanja in celotnimi odhodki poslovanja od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019. 

V Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov na dan 31. 12. 2019 Svetovalni center 

Maribor izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 13.147,00 €. Presežek prikazan 

pod oznako za AOP 891. 

V Bilanci stanja je prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Ugotovljen 

poslovni izid je presežek odhodkov nad prihodki. Stanje denarnih sredstev, kratkoročnih 

terjatev in kratkoročni obveznosti se s v celoti ujema z dejanskim stanjem v poslovnih knjigah 

oziroma s stanjem na računu in je razvidno iz Bilance stanja na dan 31. 12. 2019.  

Stanje denarnih sredstev na računu Svetovalnega centra 01270-6030264520 na dan 31. 12. 2019 

je 121.403,45 €. Stanje denarnih sredstev v blagajni Svetovalnega centra na dan. 31. 12. 2019 

je 284,70 €. Stanje denarnih sredstev na računu je razvidno iz Bilance stanja pod zaporedno 

členitev skupine kontov 11, denarna sredstva v blagajni pod zaporedno členitev skupine kontov 

10. 

Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine na dan 31. 12. 2019 v 

znesku 31.360,40 € (konto 141). Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna 

občine (konto 142, 143) 3.679,06 €. Kratkoročne terjatve do neposrednih in do posrednih 

uporabnikov proračuna so razvidne iz Bilance stanja pod zaporedno 14 členitev skupine kontov 

v znesku 35.039,46 €. 

Kratkoročne terjatve iz naslova financiranja na dan 31. 12. 2019 v znesku 0 € (konto 160). 

Kratkoročne terjatve iz naslova financiranja so razvidne iz Bilance stanja pod zaporedno 

členitev skupine kontov 19. 

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2019 so izkazane na kontu 170 refundacije boleznin 

476,44 €. Druge kratkoročne terjatve so razvidne iz Bilance stanja pod zaporedno členitev 

skupine kontov 17. 

Presežek prihodkov ustvarjen v preteklih letih je namenjen izključno za pokrivanje stroškov 

redne dejavnosti zavoda. Presežek prihodkov preteklih let je razviden iz Bilance stanja iz 

skupine kontov 985-Presežek prihodkov nad odhodki. 

Dolgoročnih rezervacij zavod ne oblikuje, prav tako nimamo zalog gotovih proizvodov ali 

nedokončane proizvodnje. Vse obveznosti, ki so do konca leta zapadle v plačilo, so poravnane.  

Na kontu kratkoročnih terjatev 120-kupci v državi na dan 31. 12. 2019 je izkazanih 75,00 € 

terjatev. Kratkoročne terjatve do kupcev so razvidne iz Bilance stanja pod zaporedno členitev 

skupine kontov 12. 

Na kontu 220-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2019 izkazujemo 5.489,75 

€ obveznosti, ki zapadejo v plačilo (upoštevanje valute zapadlosti) v januarju in februarju. 

Obveznost do dobaviteljev je razvidna iz Bilance stanja pod zaporedno členitev skupine kontov 

22. 
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Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so: odtegljaji od čistih plač v znesku 1.075,09 € in 

so razvidne iz Bilance stanja pod zaporedno členitev skupine kontov 23. 

Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz poslovanja  na dan 31. 12. 2019 ( na kontu 214, 

213, 212, 2101) so 40.877,92 €. Kratkoročna obveznost do zaposlenih je razvidna iz Bilance 

stanja pod zaporedno členitev skupine kontov 21. 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta  (na kontu 24) v višini 0 €. 

Obveznosti so razvidne iz Bilance stanja pod zaporedno členitev skupine kontov 24. 

Vse terjatve in obveznosti so usklajene v skladu s 37. členom Zakona o računovodstvu po stanju 

na dan 31. 12. 2019. 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki prikazuje stanje 

sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan 31. december 2019. Po prvem 

odstavku 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov, določeni uporabniki, 

uvrščeni med posredne proračunske uporabnike, vrednotijo sredstva in obveznosti do njihovih 

virov po načelu nastanka poslovnega dogodka, v skladu z 12. odstavkom 16. člena , pa tudi po 

načelu denarnega toka. 

Bilanca stanja je sestavljena na podlagi poslovnih knjig, ki so usklajena s popisom inventurnih 

komisij.  
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Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva so skoraj v celoti odpisana, razen novih 

nabav tekočega leta. Navedena stanja in gibanja osnovnih sredstev so prikazana v bilanci Stanje 
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in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2019 in 

v Bilanci stanja na dan 31.12.2019, pod zaporedno členitev skupine kontov od 00 do 05. 

Letno poročilo določenega uporabnika sestavljata v skladu z 21. členom zakona o 

računovodstvu 

a) računovodsko poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskih izkazov (bilance stanja, 

izkaza prihodkov in odhodkov) in pojasnil k izkazom, 

b) poslovno poročilo. 

 

Svetovalni center Maribor predloži letna poročila preko spletnega portala AJPES. 

Računovodske izkaze predložimo z neposrednim vnosov podatkov v spletno aplikacijo, 

pojasnila k izkazom in Poslovno poročilo pa v PDF datoteki. Predložitev letnega poročila in 

izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ je treba potrditi s kvalificiranim digitalnim 

potrdilom. 

Svetovalni center Maribor se na osnovi Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih 

uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03) umešča med 

posredne proračunske uporabnike. Letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami 

posreduje županu najpozneje do 28. februarja leta, ki sledi letu za katero se sestavlja letno 

poročilo. 

V skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o računovodstvu in Pravilnika o sestavljanju 

letnih poročil mora SC Maribor do 28. februarja 2020 (upoštevati 51. člen zakona o 

računovodstvu) predložiti letno poročilo za leto 2019 AJPES-u : 

-  1. Bilance stanja, 

-  2. Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih   

       sredstev, 

-  3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil, 

-  4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, 

-  5. Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 

-  6. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

-  7. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 

-  8. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov, 

-  9. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, 

- 10. Letno poročilo (sestavljeno iz računovodskega in poslovnega dela). 

 

Na osnovi potrjenega letnega poročila na Svetu zavoda, Svetovalni center Maribor zaprosi 

ustanoviteljico Mestno občino Maribor na podlagi 61. in 63. člena Zakona o izvrševanju 

proračunov RS za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/2016) za: 

- za izdajo soglasja k letnemu poročilu za leto (računovodsko in poslovno poročilo) 

2019, 

- za izdajo soglasja k programu dela za leto 2020, 

- za izdajo soglasja za dosežen % uspešnosti direktorice za leto 2019, 

- za izdajo soglasja h kadrovskemu načrtu za leto 2020. 

Sistem notranje kontrole finančnega nadzora je vzpostavljen: 
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- pri mesečnih zahtevkih za stroške dela, stroške prehrane in stroške prevoza za delavce 

(zahtevke posredujemo na občine), 

- pri zahtevkih za materialne stroške (zahtevke posredujemo na občine), 

- preverjanje dobavnic in računov ob prejemu računov, 

- spremljanje prihodkov na osnovi izstavljenih računov, zahtevkov za dotacije, 

- preverjanje potnih nalogov, kilometrin, dnevnic, 

- kontrola stanja finančnih sredstev na osnovi  dnevnih izpiskov o prometu in stanju na 

računu, 

- pregled in podpisovanje uradnih dokumentov zavoda s strani odgovornih oseb. 

 

Notranji finančni nadzor se v zavodu izvaja na osnovi sprotnega spremljanja poslovnih 

dogodkov s strani računovodje in direktorja.  

 

Dne 6. 1. 2017 je podpisana Pogodba o izvajanju storitev notranjega revidiranja z 

ustanoviteljico Mestno občino Maribor. 

 

Opravljena je bila  notranja revizija na področju osnovnih sredstev in rednega letnega popisa 

sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2016. Razen nekaterih pomanjkljivosti 

razvidnih iz revizijskega poročila, ni bilo ugotovljenih drugih nepravilnosti. 

Na podlagi določil standarda notranjega revidiranja mora zavod službi notranje revizije MOM 

do 31. 3. 2019 predložiti sprejeti in podpisan interni akt - dopolnjen Pravilnik o računovodstvu 

o gibanju knjigovodskih listin v zavodu. 

Svetovalni center Maribor je v skladu s 17. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno 

delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ dolžan v roku odpraviti ugotovljene 

pomanjkljivosti, oziroma sprejeti program ukrepov za odpravo le-teh ter o tem obvestiti z 

odzivnim poročilom vodjo Službe notranje revizije MOM. Na osnovi ugotovljenih 

pomanjkljivosti notranje revizije je zavod sprejel program ukrepov za odpravo.  

Zavod v skladu s predpisano zakonodajo odgovorno in gospodarno ravna s proračunskimi 

sredstvi, namenjenimi za delovanje redne dejavnosti. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti 

poslovanja se odraža v doseganju zastavljenih ciljev, opredeljenih v programu dela. 
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6. NAČRT DELA IN RAZVOJA SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, 

MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR ZA LETO 2020 

V letu 2020 načrtujemo podoben obseg dela in storitev kot v preteklem letu. Kot sledi iz spodnje 

tabele o delovnih urah zaposlenih je za leto 2020 predvidenih 2096 ur na zaposlenega. Delovni 

čas je za svetovalne delavce prilagodljiv, saj je pretežni del izobraževalne dejavnosti mogoče 

opraviti le v popoldanskem in večernem času. Delo poteka  dopoldne in enkrat tedensko 

popoldne.  

 

POVPREČNA LETNA DELOVNA OBVEZNOST SVETOVALNIH DELAVCEV V  

LETU  2020 

- v celoti razpoložljivi čas za delo v 2020 je 262 dni ali 2.096  ur    

- zmanjšanje delovne obveznosti: 

a) povprečni letni dopust, ki znaša 33,22 dni ali                    266 ur 

b) dopust iz leta 2019                     63 ur 

c) državni prazniki, tj. 7 dni-ali                                                 56 ur 

c) dnevni odmor (222 dni x 0,5 ure)                                        111ur 

                                                                                            =1.600 ur 

Ob nespremenjeni kadrovski zasedbi 11,59 svetovalnih delavcev (direktor z 41% delovno 

obvezo svetovalnega dela) znaša celotno pričakovano število efektivnih delovnih ur svetovalnih 

delavcev v okviru redne dejavnosti Svetovalnega centra Maribor v letu 2020  18.544  delovnih 

ur.  

Ob predvideni 3 % bolezenski odsotnosti (556 ur), ki je ne nadomeščamo, pa bo za izvedbo 

letnega načrta na razpolago 17.988 delovnih ur. 
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Tabela 1: Delovne ure vseh zaposlenih za leto 2020 

Zap. 

št. 

 

Ime in priimek 

Ure  

na delu 

Državni 

prazniki 

Dopust iz 

leta 2019 

Redni 

dopust 

Stalež 

zaradi 

nege 

Porod. 

dopust 

Stalež 

zaradi 

bolezni 

Službena 

odsotnost 

Izredna 

odsotnost 

SKUPAJ 

URE 

1 BABIČ Miran  56 8 248      2096 

2 BATAGELJ Tadeja  56 48 280      2096 

3 CIGLAR Janko  56 88 256      2096 

4 CVETKO Heliodor  56 0 288      2096 

5 FRANGEŠ Jožica  56 184 280      2096 

6 KLAVŽ Tanja  56 128 216      2096 

7 KUKOVEC Martina  56 0 224      2096 

8 MARINŠEK Majda  56 48 288      2096 

9 MURŠIČ Mitja  56 8 248      2096 

10 PADEŽANIN LAVUGER 

Suzana  

 56 152 304      2096 

11 ROJS Katja  56 96 248      2096 

12 SERŠEN FRAS Alenka  56 112 336      2096 

13 ŠIROVNIK Marinka  56 80 272      2096 

14 TOVORNIK Jožica  28 20 144      1048 

15 TULIMIROVIĆ Aljaž  56 56 240      2096 

16 ZUPANČIČ DANKO 

Alenka 

 56 120 296      2096 

 S K U P A J :  868 1148 4168      32488 
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NAČRTOVANA  DEJAVNOST  SVETOVALNEGA CENTRA V LETU 2020 

 1. Svetovalna dejavnost (Dejavnosti P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje; Q 

88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve )  

    - predviden delež  v celotni dejavnosti                    75,0 %        (13.491 ur) 

- MOM                              67,0%          (9.039 ur) 

- drugi uporabniki                      33,0%          (4.452 ur) 

Svetovalna dejavnost obsega diagnostiko, svetovanje ali terapijo z otrokom, mladostnikom 

in/ali staršem, izdelavo strokovnega mnenja oz.  poročila o obravnavi, vključitev šole ali drugih 

pomembnih institucij v otrokovem življenju v proces obravnave. Največ staršev se na nas obrne 

v primeru domnevnih učnih težav (22 %), tudi v letu 2020 pričakujemo podobno sliko. Starši 

pokličejo na lastno iniciativo ali na predlog učitelja ali šolske svetovalne službe s pritožbo, da 

otrok ne dosega želenega učnega uspeha (težave pri branju, pisanju, računanju, ne napreduje 

dovolj hitro, ne razume, zna in pozabi, ni dovolj motiviran, ima težave pri večini predmetov 

ipd.). Obravnavamo tudi čustvene stiske (strah oz. tesnoba, depresije, izključenost, slaba 

samopodoba,…) ter vedenjske težave (krši pravila, ne uboga, ne drži se dogovorov, nasilje do 

vrstnikov ipd.). Starši poiščejo pomoč, ker imajo šibko vzgojno moč, posledica so vzgojne 

težave (»me ne uboga«..) ali ker so odnosi v družini porušeni zaradi najrazličnejših vzrokov 

(nasilje, odvisnost od alkohola ali drog, ločitev…). K svetovalnemu delu spada tudi diagnostika 

nadarjenih učencev in diagnostika razvojnih odklonov ali drugih težav, ki imajo za posledico 

predlog za odložitev všolanja. V procesu svetovalne obravnave o diagnostičnih ugotovitvah in 

priporočilih za delo z otrokom poročamo vzgojiteljem oz. učiteljem in svetovalni službi na 

timskih sestankih. V primeru zahtevnejše obravnave otroka se redno srečujemo s strokovnimi 

delavci drugih institucij (CSD, Zavod RS za šolstvo, UKC, Center za sluh in govor) na 

razširjenem timu ali na inkluzivnem timu s šolskim timom.  

 PLANIRANO ŠTEVILO  OBRAVNAVANIH UPORABNIKOV (strank) v sklopu svetovalne 

dejavnosti : 2.600 

                  -planirano število uporabnikov za MOM = 1750 

                  -planirano število uporabnikov  iz ostalih občin=850 

Temeljne dejavnosti SC Delež v celotni 

dejavnosti 

Delež dejavnosti 

MOM od celotne 

dejavnosti 

Dejanski delež 

MOM 

Svetovalno delo 75,0 % 67  % 50,25 % 

Izobraževalno delo 12,0 % 89 % 10,68 % 

Razvojno delo 13,0 % 100% 13,00 % 

Skupaj 100,0%  73,93 
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MOM= 5,17 ure/za uporabnika 

Ostale občine= 5,24 ure/za uporabnika 

2. Izobraževalna dejavnost (Dejavnosti P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje; N 82.300 Organizacija razstav, sejmov, srečanj).                                                                                    

 - predviden delež  v celotni dejavnosti               12  %        (2.158 ur)          

- MOM            89 %         (1.921 ur) 

- drugi uporabniki           11 %             (237 ur) 

Izobraževalna dejavnost obsega predavanja in delavnice za starše, predavanja za vzgojitelje ali 

učitelje, lahko tudi v obliki daljših izobraževanj oz. seminarjev. Vsebine so objavljene na naši 

spletni strani. Šole največkrat izberejo predavanja iz tematike učenja in vzgoje, za učiteljski 

zbor pa različna področja motenj in primanjkljajev v otrokovem razvoju. Za strokovne delavce 

bomo izvajali supervizijo. Učitelji in svetovalni delavci imajo možnost konzultacije v zvezi z 

njihovim delom. Šolam pomagamo tudi pri organizaciji prostovoljnega dela, vodimo in 

usposabljamo študente, ki so razporejeni po posameznih šolah. Na prakso sprejemamo tudi 

študente različnih profilov. V zadnjih letih narašča potreba po delu s celotnim razredom oz. 

skupino, zato smo izvajali številne delavnice na osnovnih in srednjih šolah, predvsem s 

področja nasilja, komunikacije, reševanja konfliktov, spletnega nasilja in učenja učenja. Tudi v 

letu 2020 načrtujemo delavnice v podobnem obsegu. V naših prostorih bomo izvajali delavnice 

Učimo se učiti, Preobrat (za izboljšanje branja), HOPS (za učence s hiperaktivno motnjo), 

trening za obvladovanje jeze ter usposabljanje za vrstniško mediacijo. Za starše in učitelje bomo 

v naših prostorih izvajali starševske in učiteljske večere. V letu 2020 bosta dve izvedbi 

programa Šole za starše in tri izvedbe programi treninga starševstva Neverjetna leta.  

 

3. Razvojno in raziskovalno delo (dejavnosti M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

na področju družboslovja in humanistike ,  R 91.011 Dejavnost knjižnic, J 58.110 Izdajanje 

knjig, periodike in drugo založništvo)  

          - predviden delež  v celotni dejavnosti          13 %        (2.393 ur)              

Razvojno in raziskovalno delo je namenjeno organizaciji, lastnemu izobraževanju in strokovni 

rasti, raziskovanju, publiciranju strokovnih del in komuniciranju z javnostjo. Strokovni zbor se 

tedensko zbere na sestanku, kjer je govora o tekoči problematiki in organizaciji dela. Enkrat  

mesečno je kazuistika- voden pogovor o težavnih primerih z namenom iskanja novih rešitev in 

prenosa novega znanja na podobne primere, ki jih vodi sodelavec – supervizor. Mesečno na 

»notranjem kolegiju« zaposleni predstavi strokovno temo ali poroča o poteku izobraževanja, ki 

se ga je udeležil. Vsak tretji petek v mesecu organiziramo »zunanji kolegij« oz. predavanja za 

svetovalne delavce širše regije. V letu 2020 bomo tako izvedli 7 predavanj, ki se jih udeleži 

približno 50 svetovalnih delavcev na srečanje. V letu 2020 bomo sodelovali na mednarodnih 

konferencah in strokovnih izobraževanjih. V mesecu oktobru, ob dnevu Svetovalnega centra 
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bomo pripravili tiskovno konferenco, na kateri bomo predstavili naše delo, izzive in aktualne 

izdane publikacije. V mesecu juniju bomo izvedli strokovno ekskurzijo v institucijo ali zavod 

po izbiri strokovnega zbora.  

PROJEKTI  

V letu 2020 bomo izvajali naslednje projekte:  

 Strokovni center COMP@S (MIZS in ESS): za pomoč otrokom s posebnimi potrebami 

in njihovim družinam, v katerega smo vključeni kot partner, skupaj z OŠ Gustava Šiliha, 

OŠ Minke Namestnik-Sonje in OŠ dr.Ljudevita Pivka. Projekt se bo zaključil 

31.9.2020. 

 Projekt »Neverjetna leta- treningi starševstva za starše predšolskih otrok z vedenjskimi 

težavami je projekt v okviru Ministrstva za zdravje- Programi za krepitev duševnega 

zdravja. 

 Projekt »Cool kids«- premagovanje anksioznosti za otroke in mladostnike- je prav tako 

v okviru Ministrstva za zdravje- Programi za krepitev duševnega zdravja, v katerem 

smo partnerji z poslovodečim Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše 

Ljubljana, ZD Ljubljana in ZD Velenje.  

 

SODELOVANJE 

Vključevanje vseh podsistemov v obravnavo otroka in mladostnika ostaja naša ustaljena praksa, 

zato bomo še dalje intenzivno sodelovali s strokovnimi delavci vrtcev, šol, zavodov in drugih 

institucij (ZD Adolfa Drolca- Dispanzer za psihohigieno, UKC- Klinika za pediatrijo, Center 

za socialno delo, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Krizni center, Mladinski dom, Center 

za sluh in govor..). Še dalje bomo sodelovali z ostalimi Svetovalnimi centri v državi, v okviru 

projekta, kot tudi ob rednem vsakoletnem srečanju vseh zaposlenih.  

Smo učna baza za študente, na praktično usposabljanje bomo sprejeli 10-12 študentov 

psihologije, specialne pedagogike in pedagogike. Sodelujemo z več fakultetami, tudi kot 

izvajalci izobraževalnih programov za študente.  

V naših prostorih je aktivno Društvo Bravo za pomoč otrokom, mladostnikom in staršem s 

specifičnimi učnimi težavami. V okviru delovanja društva bomo pripravili nekaj predavanj za 

starše in strokovne delavce, ki delajo z otroki z učnimi težavami.  
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KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020 

Kot izhaja iz ZJU (Uradni list RS, št. 63/2007) in iz ZIPRS2021 (Uradni list RS, št. 75/19) 

morajo posredni uporabniki proračuna ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti 

tudi kadrovski načrt. Natančneje ga opredeljuje Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov 

posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za 2020, 

2021  (Uradni list RS, št. 3/2020). 

  

Vir financiranja 

Število 

zaposlenih - 

1. januar 

2020 

(dejansko 

stanje števila 

zaposlenih) 

Število 

zaposlenih - 1. 

januar 2021  

(dovoljeno ali 

ocenjeno število 

zaposlenih) 

1. 

Državni proračun (zavod vpiše število zaposlenih  

glede na izhodišča Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport) 

    

2. 
Proračun občine (zavod vpiše število zaposlenih  

glede na izhodišča MOM) 
 15,5  15,5 

3. ZZZS in ZPIZ     

4. 

Druga javna sredstva za opravljanje javne 

službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, 

RTV-prispevek) 

    

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu     

6. 
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in 

sredstva prejetih donacij 
    

7. 

Sredstva Evropske unije ali drugih 

mednarodnih virov, vključno s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna 

 0,5   

8. 

Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in 

specializante, zdravstvene delavce pripravnike, 

zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev 

raziskovalnih projektov in programov ter  

sredstev za projekte in programe, namenjenih 

za internacionalizacijo in kakovost v 

izobraževanju in znanosti (namenska sredstva) 
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9. Sredstva iz sistema javnih del     

10. 

Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o 

ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. 

januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list 

RS, št. 17/14) 

    

11. 
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. 

točke) 
 16  15,5 

12. 
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 

4 
 15,5  15,5 

13. 
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 

9 in 10 
 0,5   

 

Zavod ima sistemiziranih 16 delovnih mest in za nedoločen čas je zaposlenih 16 delavcev. 

Mestna občina Maribor je v proračunu za 2020 zagotavlja sredstva za stroške dela v okviru 

sprejetega Pravilnika o sistemizacije delovnih mest.  Osnova za sistemizacijo delovnih mest so 

dejanske potrebe v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, perspektivne 

potrebe organizacije ob upoštevanju strategij razvoja in usmeritev Svetovalnega centra za 

otroke, mladostnike in starše Maribor, optimalne izrabe delovnih zmogljivosti, strokovnih in 

organizacijskih dosežkov, izrabe delovnega časa ter racionalizacije delovnih postopkov.  

V letu 2020 se zaključi projekt »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi 

potrebami in njihovim družinam«. S tem preneha zaposlitev za določen čas, s polovičnim 

delovnim časom za zaposleno na projektu. V letu 2020 zavod ne planira sprememb pri 

zaposlovanju. Kadrovski načrt za leto 2020 je usklajen s finančnim načrtom za leto 2020.  

PRIČAKOVAN OBSEG FINANCIRANJA 

V letu 2020 predvidevamo, da bo ustanoviteljica financirala predvidoma 73 % potrebnih 

finančnih sredstev za izvajanje osnovne dejavnosti zavoda, preostanek sredstev za izvajanje 

osnovnih dejavnosti pa naj bi zagotovile druge občine v okviru sklenjenih pogodb o 

sofinanciranju redne dejavnosti zavoda.  

Uspeli smo ponovno pridobiti pogodbo za delo Komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami z Zavodom RS za šolstvo za leto 2020.  
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ZAKLJUČEK  

 

Pričakovan obseg financiranja je bil podrobno predstavljen v predlogu finančnega načrta za leto 

2020, ki je usklajen s proračunom Mestne občine Maribor. 

Vključevanje vseh podsistemov v obravnavo otroka in mladostnika ostaja naša ustaljena praksa, 

zato bomo še dalje intenzivno sodelovali s strokovnimi delavci vrtcev, šol, zavodov in drugih 

institucij. Uresničevali bomo vizijo, ki je zapisana v uvodnem poglavju, predvsem pa moramo 

delovati v dobro občanov mesta Maribor in drugih občin z dobro dostopnostjo kvalitetnih 

storitev v najkrajšem možnem času in uresničevati poslanstvo javne službe na področju vzgoje 

in izobraževanja. 

 

Poslovno poročilo pripravili: 

 

Računovodkinja:        Direktorica: 

Jožica Frangeš, mag. ekon.         mag. Alenka Seršen Fras, 

                      univ. dipl. psih. 

 

 

Poročilo je bilo obravnavano in sprejeto na seji zavoda dne, 20. 2. 2020 

 

 

 

 

         Predsednica sveta zavoda: 

                  Suzana Padežanin Lavuger  

                univ. dipl. psih. 

           

 

 


