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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015 
 
 
 
1. Splošni podatki 
 
Srednja elektro-računalniška šola Maribor s tem nazivom deluje od leta 1992. 
Ustanovljena je bila z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda 
»Srednja elektro-računalniška šola Maribor«, št. 022-01/92-5/25-8 z dne 4. junija 1992 in s 
Sklepom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja elektro-računalniška 
šola« št. 622-02/98-64 z dne 6. januarja 2000 preoblikovana v zavod z dvema 
organizacijskega enotama (poklicno in strokovno šolo ter strokovno gimnazijo). 
 
31. 12. 2012 je bil SERŠ Maribor izbrisan iz sodnega registra. 1. 1. 2013 je postal OE 
SERŠ v okviru ŠC Maribor.  
Od 1. januarja 2013 do 31. avgusta 2013 je šola delovala kot organizacijska enota 
Šolskega centra Maribor. 
 
Srednjo elektro-računalniško šolo Maribor kot enovit zavod je ponovno ustanovila Vlada 
Republike Slovenije s sklepom št. 01403-29/2013/5 z dne 20. 8. 2013.  
  
Šola je ustanovljena za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot 
javna služba na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov.  
 
Delovanje temelji na Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 
RS št 12/1996 s spremembami in dopolnitvami), Zakonu o gimnazijah (Ur.l. RS št. 12/1996 
s spremembami in dopolnitvami) ter Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
(Ur.l. 79/2006) . 
 
Osnovni podatki o SERŠ:  
- sedež: Smetanova 6, 2000 Maribor,  
- matična številka: 6430865000,  
- šifra proračunskega uporabnika: 73229,  
- šifra dejavnosti: 85310,  
- davčna številka: 58751009,  
- številka podračuna pri Upravi za javna plačila 01100-6000042897,  
- telefonska številka: 234 19 10,  
- elektronska pošta: sers@sers.si,  
- spletni naslov: www.sers.si.  
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SERŠ izobražuje v tekočem šolskem letu dijake v 6-ih programih: elektrikar, računalnikar, 
elektrotehnik, tehnik računalništva, tehnik računalništva – PTI in tehniška gimnazija.  
Število dijakov na SERŠ po šolskih letih: 

- 2008/09: 860 + 72 (maturitetni tečaj) 
- 2009/10: 872 + 72 (maturitetni tečaj) 
- 2010/11: 878 + 65 (maturitetni tečaj) 
- 2011/12: 862 (odvzem maturitetnega tečaja) 
- 2012/13: 867 (odvzem maturitetnega tečaja) 
- 2013/14: 892 (od teh en dijak tujec plačuje šolnino) 
- 2014/15: 888 
- 2015/16: 926 

 
Vpisa kljub utemeljeni vlogi in potrebam gospodarstva v program PTI – elektrotehnik v 
dveh preteklih šolskih letih nismo dobili, zato se tudi vpis v SPI elektrikar iz leta v leto 
zmanjšuje. Elektro področje je deficitarno, računalniško pa za mlade izjemno zanimivo in 
vpeto v vse panoge gospodarstva. Obe področji sta hitro razvijajoči in perspektivni.  
 
Graf 1: Pregled števila vpisanih dijakov v Srednjo elektro-računalniško šolo Maribor v zadnjih petih 
letih v programe tehnik računalništva, tehnik računalništva – PTI elektrotehnik, elektrotehnik – PTI, 
elektrikar, računalnikar in tehniška gimnazija 
 

 

 
 
Zaposleni 
Število dejansko zaposlenih se je s 1. 9. 2015 zmanjšalo za enega zaposlenega . Upokojili 
sta se dve učiteljici, odpoved pogodbe o zaposlitvi je dal laborant. Nadomestili smo le eno 
učiteljico v 45 % deležu delovnega časa ter laborantko s 60% delovno obvezo. 
 
Zaposleni v SERŠ od septembra 2015: 
- ravnateljica 
- pomočnik ravnateljice 
- organizator PP in PUD 
- 60 učiteljev  
- pedagoški oz. strokovni delavci (knjižničarka, laborant in šolski svetovalni delavki) 
- poslovna sekretarka 
- ½ administratorka 
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- računovodkinja 
- ½ knjigovodkinja 
- vzdrževalec učne tehnologije 
- hišnik 
- 3 spremljevalci gibalno oviranim dijakom 
 
Delavki, ki sta se zaposlili konec leta imata zaposlitev za določen čas, vsi ostali so 
zaposleni za nedoločen čas. En učitelj ima polovični obseg delovnega časa zaradi statusa 
invalida II. kategorije. 
Dve učiteljici dopolnjujeta obvezo v drugih šolah (Kralj, Tisnikar).  
Dve učiteljici dopolnjuje obvezo v SERŠ (Kocbek, Rojs). 
V SERŠ-u je bilo ob koncu leta redno zaposlenih 76 oseb. 10 jih opravlja delo s skrajšanim 
delovnim časom.  
 
Povprečna učna obveznost učiteljev znaša 105 %. 
 
Z zmanjševanjem števila zaposlenih smo dosegli, da se je zmanjšala razlika med 
normativnim in dejanskim število zaposlenih oziroma je celo v korist normativnega števila  
( po normativu 60, 84 učiteljev , dejansko število zaposlenih učiteljev 60)  
 
Presežnih delavcev nismo imeli. 
 
2. Izredno izobraževanje 

 
V šolskem letu 2015/16 izvajamo izobraževanje v vseh letnikih in programih. 
 
Vpis v posamezne programe vseh letnikov prikazuje naslednja tabela: 

 
 

PROGRAM št. 

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI  69 

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - PTI 10 

ELEKTROTEHNIK – SSI  66 

ELEKTROTEHNIK – PTI 1 

RAČUNALNIKAR – SPI  33 

ELEKTRIKAR – SPI  31 

TEHNIŠKA GIMNAZIJA 46 

SKUPAJ 256 

 
Skupaj imamo letos 256 slušateljev. Ti se izobražujejo individualno (hodijo na konzultacije 
in opravljajo izpite). 
 
Slušateljev, ki se izobražujejo organizirano, letos ni. Razlog prepisujemo predvsem težkim 
socialnim razmeram in dejstvu, da v izobraževanju ni nobenega kandidata, ki bi ga 
financiral Zavod za zaposlovanje. Vseeno pa letos z njimi sodelujemo, saj izvajamo 
usposabljanje za pomožna dela na področju elektroinštalacij. 
Kljub težavam, s katerimi se srečujemo, je poslovanje pozitivno. 
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3. Materialne pridobitve, nabava in vzdrževalna dela  
 

V letu 2015 smo v vzdrževanje šole vložili 218.775,78 EUR Največja delo so bila: obnova 
sanitarij v E in N etaži 48.470,86 EUR, dela v bivši kovinarski učilnici 30.723,08 EUR, 
električne inštalacije 23.493,47 EUR, asfaltiranje 26.034,64 EUR, obnova vhodnih ploščadi 
12.492,28 EUR, obnova oken in vrat 12.345,63 EUR, projektantske storitve za kotlovnico 
9.880,00EUR, pleskanje 6.668,41EUR, obnova tal 3.662,93 EUR 
 
Za nabavo učil, učnih pripomočkov in opreme za pouk je bilo v skladu z Letnim delovnim 
načrtom porabljenih 99.504,31 EUR.  
V etaži C smo opremili novo učilnico za inteligentne inštalacije. Nabavili smo osnovno 
opremo za fitnes v višini 23.906,29 EUR in zamenjali računalnike v treh učilnicah  
 
Po Zakonu o javnem naročanju izvajamo storitve čiščenja šolskih prostorov, dobavo 
kurilnega olja in pisarniškega materiala Jeseni 2015 smo izvedli javno naročilo »dobave 
računalnikov in ostale opreme«, kjer smo prihranili okoli 6.000,00 EUR, kot je znašala 
razlika med ocenjeno in oddano vrednostjo. Vrednost naročila je bila 74.542,00 EUR. 

4. Knjižnica  
 

V letu 2015 je bilo v učbeniškem skladu, ki je sicer ločen od šolske knjižnice, odpisanih 92 
učbenikov, ki niso bili več primerni/mogoči za izposojo zaradi poškodb, izgube ali pa niso 
bili potrjeni za šol. l. 2015/16. 
Novo nabavljenih učbenikov je bilo 379. Učbenike si je izposodilo 828 (91 %) dijakov  
 
Prirast knjižničnega gradiva 2015: 

- knjige: 146 enot 
- učbeniki za učitelje: 43 enot 
- CD romi:  2 enoti 
- didaktične igre: 1 komplet 

 
Odpis knjižničnega gradiva 2015: 

- knjige: 26 enot 
- učbeniki za učitelje: 5 enot 

 
Stanje po postavkah 
 

POSTAVKE 2014 2015 

Učbeniški sklad  5073 enot 5360 enot 

Knjige 10916 enot 11036 enot 

Učbeniki za učitelje 2833 enot 2871 enot 

Periodični tisk 10 naslovov 10 naslovov 

Zemljevidi, karte 168 enot 168 enot 

Didaktične igre 6 kompletov 7 kompletov 

Slike 16 enot 16 enot 

CD romi 332 enot 334 enot 

DVD romi 75 enot 75 enot 
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5. Najpomembnejši dosežki dijakov in mentorjev 
 
Šolsko leto 2014/15 
 
Raziskovalna dejavnost 
 

MLADI ZA NAPREDEK 
MARIBORA – 

RAZISKOVALNE NALOGE 

 
 

1. mesto, zlato priznanje - elektronika, elektrotehnika 

2. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika 

3. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika 

4. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika 

5. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika 

6. mesto, bronasto priznanje - elektronika, elektrotehnika 

7. mesto, bronasto priznanje - elektronika, elektrotehnika 

8. mesto, bronasto priznanje - elektronika, elektrotehnika 

2. mesto, srebrno priznanje - tuji jeziki (angleščina) 

2. mesto, srebrno priznanje - računalništvo 

3. mesto, bronasto priznanje - računalništvo 

4. mesto, bronasto priznanje - računalništvo 

5. mesto, bronasto priznanje - računalništvo 

10. mesto, bronasto priznanje - interdisciplinarno področje 

MLADI ZA NAPREDEK 
MARIBORA – 

INOVACIJSKI PREDLOG 

1. mesto, srebrno  priznanje - elektronika, elektrotehnika 

1. mesto, bronasto priznanje - računalništvo 

DRŽAVNO SREČANJE 
RAZISKOVALCEV 

Pet (5) bronastih priznanj 

Eno (1) srebrno priznanje  

 
Tekmovanja 
 

DRŽAVNO TEKMOVANJE 
ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKIH 

ŠOL 
2. mesto v kategoriji računalnikar 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ 
MATEMATIKE 

Tri (3) prva mesta, državni prvak in zlato priznanje 

Štiri(4) zlata priznanja 

GENIUS LOGICUS - mednarodno 
tekmovanje iz logike 

Deset (10) zlatih priznanj 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ 
ANGLEŠČINE ZA 2. LETNIKE 

2. mesto in srebrno priznanje (kategorija SSI) 

9. mesto in srebrno priznanje (kategorija GIM) 

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE 
IATEFL - MEDNARODNI NIVO 

1. mesto in zlato priznanje 

DRŽAVNO TEKMOVANJE V 
ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA 

2. mesto in zlato priznanje  

13. mesto in zlato priznanje  



 
  

6 

 

 srebrno priznanje  

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO 
PRIZNANJE 

srebrno priznanje na regijskem tekmovanju  

zlato priznanje na državnem tekmovanju 

DRŽAVNO TEKMOVANJE ACM  
V ZNANJU RAČUNALNIŠTVA 

3. mesto in srebrno priznanje 

22. mesto in srebrno priznanje 

24. mesto 

30. mesto 

ANIMACIJE 

uvrstitev 3D animacije na 11. Mednarodni festival 
kratkega filma FENACO Cusco Peru 

uvrstitev 2D animacije na 11. Mednarodni festival 
študentske animacije Brazilija 

PODJETNIŠTVO - GEEK HOUS 
DAYS 

2. mesto  

SERŠpicikl 
2. mesto na meddržavnem študentskem tekm. 

4. mesto na meddržavnem študentskem  tekm.  

MOJA DOMOVINA – 
 literarni natečaj 

priznanje za najboljšo pesem 

EPI READING BADGE 
srebrna priznanja  

zlato priznanje 

 
 

Robotika 
 

Svetovnem tekmovanju RoboCup 
2015, Kitajska 

 

3. mesto v kategoriji CoSpace 

priznanje za najbolj revolucionaren mehanizem 
izmetavanja reševalnih paketov v kategoriji Rescue 
Maze 

RoboCup 2014 Slovaška 
 

2. mesto v kategoriji Rescue CoSpace 

3. mesto v kategoriji Junior Rescu B 

5. mesto v kategoriji Junior Rescu B 

Državno prvenstvo Robocup 
2015 

 

1. mesto v kategoriji Junior Rescu B 

1. mesto v kategoriji Rescue CoSpace 

 
 

Šport 
 

BADMINTON 

uvrstitev od 5. do 8. mesta, uvrstitev na državno tekmovanje 

uvrstitev od 13. do 15. mesta 

uvrstitev od 17. do 20. mesta 

STRELSTVO 

1. mesto na državnem prvenstvu  
2. mesto na regijsko-področnem tekmovanju 

3. mesto ekipno na regijsko-področnem  

ROKOMET 
1. mesto na področnem turnirju  
4. mesto na polfinalu državnega prvenstva 

DRŽAVNO TEKMOVANJE 8. mesto - 100 m 
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V ATLETIKI 14. mesto - 100 m 

9. mesto - štafeta 4x100 m 

TEKMOVANJE V 
VELESLALOMU 

1. mesto na področnem tekmovanju 

1. mesto na področnem tekmovanju 

3. mesto ekipno na področnem tekmovanju 

 

6. Spremljava zadovoljstva neposrednih udeležencev izobraževanja  
 

Spremljanje zadovoljstva dijakov je potekalo na naslednje načine:  
1. redni razgovori z dijaki na sestankih dijaške skupnosti; 

2. sestanki razrednih skupnosti;  

3. sestanki sveta staršev, kjer starši dajejo povratne informacije o zadovoljstvu njihovih 
otrok; 

4. v maju in juniju 2015 se je nadaljevala samoevalvacija dela šole, v kateri so sodelovali 
dijaki, dijaki so ocenjevali odnose z učitelji, počutje v šoli in opremljenost šole 
(podrobnejša analiza je razvidna v poročilu za kakovost, ki je objavljeno na spletni strani 
šole); 
 
SERŠ uresničuje vse zastavljene cilje iz LDN šole in Razvojnega načrta do leta 2018.  
 

7. Druge dejavnosti zavoda 
 
Sodelovanje z gospodarstvom 
 
Podobno kot v minulih letih so se naši učitelji udeleževali seminarjev OZS in sejmov. 
Učitelji stroke sodelujejo s CPI pri pripravi poenotenih katalogov poklicne mature za 4. 
Izpitno enoto.  
Strokovni delavci SERŠ-a smo se udeležili strokovne ekskurzije v podjetje Kolektor. 
Najboljše dijake so učitelji spremljali na strokovni ekskurziji v ORF na Dunaju. 
Obrtna zbornica je aktivno sodelovala na informativnem dnevu na SERŠ-u. 
Učitelji stroke se redno izobražujejo na Kotnikovih dnevih Elektrotehniškega društva 
Maribor. 
V okviru mednarodnega sodelovanja Erasmus + so dijaki in učitelji sodelovali z 
italijanskimi delodajalci, spomladi 3 tedne, jeseni 2 tedna. 
Elektro Maribor je nagradil tri najuspešnejše dijake. 
Sodelovanje šole z gospodarstvom poteka tudi v okviru praktičnega usposabljanja naših 
dijakov pri več kot 200 delodajalcih. 
Stike smo ponovno vzpostavili tudi s podjetjem TSN (strokovne ekskurzije), na novo pa z 
Izoelektrom (strokovne ekskurzije), Andivi (sodelovanje pri izdelavi inteligentne učilnice) 
 
 
Organizacija tekmovanja za osnovnošolce RoboSled 2016 
 
22. februarja 2015 smo organizirali predtekmovanja državnega tekmovanja mobilnih 
robotov  RoboSled. V naših prostorih je nastopilo 43 tekmovalcev v 31 ekipah iz 12 
osnovnih šol.  
Promocijske dejavnosti  
 
Redno posodabljamo spletno stran šole, imamo šolski Facebook in Twitter. 
 
Pojavljanje v medijih, radijski oglas pred informativnimi dnevi itd.  
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Za 13 osnovnih šol smo na naši šoli izvedli naravoslovne in tehnične dneve.  
 
Na 31-tih šolah smo se predstavili učencem in staršem 41-tih osnovnih šol. Šolo in 
programe smo predstavili v dopoldanskem času v okviru razrednih ur ali tržnic poklicev in 
v popoldanskem času v okviru predstavitev oz. tržnic oklicev. V te predstavitve vse bolj 
vključujemo naše dijake. Le-ti z osnovnošolci lažje navežejo stik kot učitelji, svetovalni 
delavki in drugi delavci. 
 

Informativni dan smo izvedli s kulturnim programom in skupnim sprejemom udeležencev v 
telovadnici šole. Sledil je ogled posameznih dejavnosti in predstavitev predmetnih področij 
na šoli (C in B etaža). Obisk informativnega dneva se je v primerjavi s predhodnimi leti 
povečal. 
 

V juniju 2015 smo izvedli dve tridnevni delavnici: Raspberry PI – mali računalnik za velike 
naloge in Programiranje obvestilnih oken in igric. Delavnice so se udeležili najuspešnejši 
učence na tekmovanju ROBOsled 2015 in Mladi za napredek Maribora na naravoslovnih 
področjih ter drugi zainteresirani učenci.  
 
Splošne ugotovitve o uspešnosti dijakov  
 
Pregled učnega uspeha dijakov po oddelkih 2014/15 
 

Oddelek Število dijakov Število pozitivnih Pozitivnih v % 

1.ag 21 20 95,24 

1.ap 28 23 82,14 

1.ar 29 28 96,55 

1.at 28 25 89,29 

1.bp 25 19 76,00 

1.br 28 22 78,57 

1.bt 27 27 100,00 

1.cr 26 25 96,15 

1.d 19 13 68,42 

1.dr 27 21 77,78 

2.ag 30 30 100,00 

2.ap 25 16 64,00 

2.ar 29 27 93,10 

2.at 23 22 95,65 

2.bp 27 21 77,78 

2.br 32 29 90,63 

2.cp 13 12 92,31 

2.cr 31 25 80,65 

2.d 15 13 86,67 

2.dr 32 30 93,75 

3.ag 27 26 96,30 

3.ap 31 25 80,65 

3.ar 27 26 96,30 

3.at 30 27 90,00 

3.bp 25 20 80,00 

3.br 29 26 89,66 

3.cr 30 26 86,67 

4.ag 30 19 63,33 

4.ar 26 23 88,46 
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4.at 28 24 85,71 

4.br 23 18 78,26 

4.cr 29 24 82,76 

Skupaj: 850 732 86,12 

 
 
Splošne ugotovitve o učnem uspehu zaključnih razredov  

Splošno maturo je na spomladanskem roku 2015 opravljalo 14 dijakov, uspešnih jih je bilo 
13 (92,8 %, v obeh rokih skupaj pa je maturo opravljalo 18 kandidatov). Uspešnih je bilo 
14 dijakov – uspešnost 77,7 %. Zlatih maturantov ni bilo, najboljši maturant je dosegel 29 
točk. 

Poklicno maturo na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 2015 je opravljalo 107 
kandidatov. Uspešnih je bilo 99 kandidatov – uspešnost 93 %. Pet dijakov je prejelo 
spričevalo s pohvalo (dosegli 22/23 točk). 

Zaključni izpit na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 2015 je opravljalo 48 
kandidatov. Uspešnih je bilo 44 kandidatov – uspešnost 91,6 %. Dva dijaka sta dosegla 
maksimalno število točk.  
 
 

Ravnateljica SERŠ 
Irena Srša Žnidarič, spec. 
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Poročilo o realizaciji sredstev v letu 2015, 
prejetih na podlagi sklepa o financiranju programov srednjega šolstva – 

poročilo po denarnem toku v EUR 

 

      

Konto Namen/ dejavnost 

Realizacija 2015 - 

Izobraževalni programi 

srednjega šolstva 

01 02 03 

  PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 
2.700.380 

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

dejavnost javne službe - financiranje na dijaka/študenta 
2.700.380 

  II. SKUPAJ ODHODKI 2.700.380 

      

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.794.132 

del 4000  Plače in dodatki 1.661.879 

del 4001 Regres za letni dopust  27.902 

del 4002  Povračila in nadomestila 85.782 

400202 Prehrana 49.580 

400203 Prevoz 36.202 

ostalo 4002 Drugo   

      

del 4003  Sredstva za delovno uspešnost    

del 4004  Sredstva za nadurno delo    

del 4005  Plače za delo nerezidentov po pogodbi    

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim  18.569 

400901 Odpravnine  ob upokojitvah 14.181 

400901 Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)   

400900 Jubilejne nagrade 2.656 

400902 Solidarnostne pomoči 1.732 

400999 Drugo   

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
264.487 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 140.168 

del 4011  Prispevek za zdravstveno zavarovanje 118.284 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.048 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo  1.668 

del 4015  
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU  
3.319 
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  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 585.881 

4020 Pisarniški material in storitve 145.437 
 

4021 Posebni material in storitve 68.421 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 53.784 

4023 Prevozni stroški in storitve 13.243 

4024 Izdatki za službena potovanja 4.016 

4025 Tekoče vzdrževanje 199.001 

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 27.652 

4027 Kazni in odškodnine 0 

4029 Drugi operativni odhodki 74.327 

402901 Plačila avtorskih honorarjev 0 

402902 Plačila po pogodbah o delu 28.315 

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0 

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.133 

402909 Stroški sodnih postopkov 0 

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 0 

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in  drugo 56 

4029 - ostalo Drugi operativni odhodki 43.823 

      

403 D. Plačila domačih obresti  0 

404 E. Plačila tujih obresti  0 

410 F. Subvencije  0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom  0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji  0 

      

420 
Investicijski odhodki  - samo v višini in za namene  za katere ste prejeli 

soglasje ministrstva na podlagi pravilnika 
55.880 

4202 Nakup opreme 55.880 

420 Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)   

  III.  Razlika med prihodki in odhodki 
0 

Datum: 
  

28.1.2016   

Preglednico izpolnil/a:   

Branka Berglez   

 

Prihodke prejete po Sklepu o zagotavljanju proračunskih sredstev za programe srednjega 

šolstva v znesku 2.700.380 EUR smo večji del porabili za izplačilo plač in drugih izdatkov 

za zaposlene v skupnem znesku 1.794.132 EUR, za prispevek delodajalca v višini 
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264.487EUR. Preostale prihodke smo porabili za nakup materiala in storitev za pouk. S 

sredstvi v višini 55.880 EUR smo opremili računalniške učilnice. 

Pripravila računovodkinja: 

Branka Berglez 

 

 


