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                                    POSLOVNO POROČILO 

1.  SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 
1.1. Poročilo ravnateljice 

 

Osnovna šola Vojke Šmuc Izola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa po 

predmetniku II za narodnostno mešana območja Republike Slovenije, organizacijo 

razširjenega programa, ki obsega jutranje varstvo, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, 

dodatno strokovno pomoč, prevoz učencev in varstvo vozačev, bivanje v naravi, tečaj 

plavanja, kolonijo, kulturne, športne, naravoslovne in druge dneve dejavnosti ter prireditve.  

Vključeni smo v številne projekte.  

Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem 

z zakonom.  Šolo vodijo ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda in svet 

zavoda kot najvišji nadzorni organ šole. Dela in naloge ravnateljice so navedene v 49. členu 

Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, te v glavnem zajemajo: 

 

- Oblikovanje letnega delovnega načrta in spremljanje izvajanja le-tega, 

- načrtovanje in vodenje pedagoškega dela šole, 

- načrtovanje in vodenje poslovanja šole, 

- spodbujanje razvoja šole v učečo se skupnost, 

- skrb za enotno vzgojno delovanje na šoli, 

- zastopanje šole in povezovanje z okoljem, 

- spremljanje dela delavcev šole, 

- vodenje dela strokovnih organov šole, 

- izdelovanje poslovnih poročil, 

- sodelovanje v svetu šole in svetu staršev, 

- sodelovanje z ustanoviteljem in s financerji šole, 

- zagotavljanje zakonitosti dela šole, 

- izdelovanje investicijskih, finančnih in drugih programov in poročil,  

- vodenje kadrovanja, sklepanje delovnih razmerij, razporejanje na delovna mesta, 

- vodenje ustreznih postopkov pri napredovanju delavcev v nazive in plačne razrede, 

- uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno, administrativno in tehnično delo, 

- pripravljanje in vodenje pedagoških in redovalnih konferenc, 

- vodenje in usmerjanje dela strokovnih aktivov, razrednikov in svetovalne službe, 

- načrtovanje strokovnega izobraževanja, 

- analiziranje oblik in metod pedagoškega dela, 
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- spremljava pouka - hospitacije, 

- sodelovanje na aktivih ravnateljev, 

- opravljanje drugega dela po splošnih aktih šole, nalogu sveta šole, ustanovitelja in 

državnih inštitucij, 

- stalno strokovno izobraževanje. 

 

Ravnateljici pomagata pomočnici ravnateljice, ki opravljata naloge, ki ji jih določi ravnateljica 

skladno z letnim delovnim načrtom in ki so opisane v aktu o sistemizaciji.  

Šola ima podružnico – Podružnično šolo Korte. Podružnica ima vodjo, ki tesno sodeluje z 

ravnateljico šole.  

Poslovno poročilo zajema čas od januarja 2019 do decembra 2019 in ni povsem usklajeno z 

letnimi poročili šole, saj šolsko leto poteka od 1.septembra do 31. avgusta naslednjega leta.  

Poslovno poročilo tako zajema dve šolski leti :  2018/2019 in 2019/2020, vendar le del obeh. 

V  letnem poročilu poročamo o poslovnem in finančnem delu obeh enot šole, tako za 

matično šolo, kot za podružnico Korte. Vsi dokumenti so dostopni na spletni strani šole in 

fizično na sedežu šole.  

 

Delavci šole 

Delavci opravljajo dela in naloge na podlagi sistemizacije delovnih mest, prijav šole na 

različne projekte,  na osnovi standardov smernic za zagotavljanje prehrane in kot 

nadstandard s soglasjem Občine Izola. Na dan 31.12.2019 smo imeli skupno zaposlenih 105 

delavcev, glede na 100% sistemizacijo pa  102 delovni mesti, ker je nekaj delavcev bilo 

zaposlenih v deležih. ( podrobneje v poglavju 2.2.11).  

 

Oddelki  

V šolskem letu 2018/2019 smo vključno z oddelki podaljšanega bivanja imeli 41 oddelkov, v 

šolskem letu 2019/2020 pa jih imamo 42. Na dan 31.12.2019 smo imeli 716 učencev. ( 

podrobneje v poglavju 2.2.4.)   

 

Nekaj dosežkov  

Že 2 leti nosim naziv KULTURNA ŠOLA, ki smo ga pridobili za obdobje 5 let, ker smo zadostili 

kriterijem:   

- Udejstvovanje na kulturno umetniškem področju, redno delujoče kulturno umetniške 

skupine, organizirani kulturni dogodki za učence in širšo javnost, spodbujanje 

mentorskega dela za kulturno in umetniško področje, posebni kulturni projekti, 

ustvarjanje predlogov za nadaljnje udejstvovanje in ustvarjanje šole . 

 

Vključeni smo v projekte na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju. ( poglavje 2.1.) 

Podružnična šola Korte, kot del velike, skupne šole, še tesneje sodeluje z okoljem. Vključeni 

so tudi v projekte, specifične za podružnice, kot npr. » Vsaka vas ima svoj glas », ki poteka 
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pod pokroviteljstvom predsednika republike, gospoda Boruta Pahorja. Oktobra 2019 je 

podružnica praznovala 200 let svojega delovanja, v sklopu tega smo otvorili tudi nove 

prostore, ki smo jih dozidali s pomočjo Občine Izola. Svečane prireditve se je udeležil 

predsednik države. Dogodek smo obeležili še z razstavo , publikacijo in nastopom naših 

učencev v oddaji Dobro jutro. Ob 200-letnici prve slovenske šole v Istri smo prejeli ZLATO 

PLAKETO Občine Izola.  

Za kvalitetno delo iščemo priložnosti in jih tudi sami ustvarjamo. Za odlično sodelovanje z 

Zavodom za šolstvo smo v letu 2014 prejeli Priznanje Blaža Kumerdeja, v letu 2016 pa 

Srebrno plaketo Občine Izola za inovativne pristope in sodelovanje. V letu 2017 smo zmagali 

na natečaju HUDODOBRA telovadnica, kar nam je prineslo možnost celostne posodobitve 

telovadnice. 

V novembru 2019 smo obeležili Dan strpnosti in se s tem priključili projektu, ki poteka pod 

okriljem Varuha človekovih pravic.  

 

1.2. Poročilo sveta zavoda 
 

Svet šole šteje 11 članov – pet predstavnikov delavcev, tri  predstavnike staršev in tri 

predstavnike Občine Izola. 

Načrtovanje in vodenje sej je potekalo skladno s poslovnikom sveta šole. Vse seje je vodila 

predsednica. V letu 2019 smo imeli 4 redne in  2 korespondenčni seji. 

Na vseh sejah se je v 1. in 2. točki pregledalo sklepčnost in potrdilo zapisnik prejšnje seje, 

zaključilo pa se je s točko » Pobude in predlogi ». Ostale obravnavane vsebine pa so bile:  

 

januar  2019 – korespondenčna seja 

- Potrditev že obravnavanega predloga porabe presežka prihodkov nad odhodki iz 

preteklih let. 

 

februar 2019 -  korespondenčna seja 

- Potrditev inventurnega poročila za leto 2018 

 

februar 2019 -  redna seja 

- Sprejem in potrditev Letnega poročila za leto 2018 – AJPES. 

- Sprejem in potrditev kadrovskega načrta po sprejetju proračuna Občine Izola za leto 

2019. 

- Analiza učnega uspeha v 1.ocenjevalnem obdobju v šolskem letu 2018/2019. 

- Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2019. 
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april 2019 - redna seja 

- Sprejem in potrditev finančnega  načrta po sprejetju proračuna Občine Izola za leto 

2019. 

- Sprejem in potrditev Letnega programa dela za leto 2019. 

junij 2019 - redna seja 

- Oblikovanje in potrditev cenika prehrane in oddaje prostorov za šolsko leto 

2019/2020. 

-   Poletne počitniške delavnice v okviru projekta: » Popestrimo šolo ». 

-   Apel na Občino za ureditev strehe, pročelja in parkirišča ob šoli.  

 

september 2019 – redna seja 

- Sprejem in potrditev Poročila LDN za šolsko  leto 2018/2019.  

- Sprejem in potrditev LDN-ja za šolsko leto 2019/2020.  

- Sprejem in potrditev pravil šolskega reda. 

- Sprejem in potrditev vzgojnega načrta. 

- Sprejem in potrditev pravilnika o šolski prehrani. 

- Seznanitev s polletnim poročilom o poslovanju zavoda. 

 

December 2019 – korespondenčna cena 

- Soglasje k predlogu cenika za prehrano 

 

 

Zapisniki vseh sej sveta šole so hranjeni v tajništvu šole. 

 

Predsednica sveta šole:   Mojca Pristov Fink                      ________________________ 

 

1.3. Osebna izkaznica in kratka predstavitev šole  

 

NAZIV: Osnovna šola Vojke Šmuc Izola /Scuola elementare Vojka Šmuc Isola  

SEDEŽ: Prešernova cesta 4, 6310 IZOLA  

Matična številka: 5083028  

Registrska številka: 5013000285 

Šifra dejavnosti: 85.200 

Številka proračunskega uporabnika: 65374  

+386 5 66 21 150  

+386 5 66 21 172  

E-pošta: tajnistvo@.osvsmuc.si  

Internetni naslov: www.osvsmuc.si  
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PODRUŽNICA: Podružnična šola KORTE  

SEDEŽ: Korte 14 C, 6310 IZOLA  

+386 5 642 00 70  

E-pošta: tajnistvo.pskorte@guest.arnes.si 

Z  odlokom  o ustanovitvi Občine Izola št. 316-4/96 dne 08. 04. 1997,  je OŠ Vojke Šmuc Izola 

vpisana v sodni register pri Registrskem sodišču v Kopru, dne 21. 01. 2002, pod št. 10000400.  

 

Novi akt o ustanovitvi št. 600-28/2016, z dne 26.10.2017 je bil sprejet na občinskem svetu 

Občine Izola dne 13.11.2017. 

 

Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja. Dejavnost šole je javna služba, katere 

izvajanje je v javnem interesu.  

Šolski okoliš osnovne šole Vojke Šmuc Izola zajema:  

 

- V naselju Izola in delu naselja Jagodje vse ulice severno od Prešernove ceste ter 

vzhodni del od Kajuhove ulice do meje z občino Koper, razen hiš v vzhodnem delu 

Kajuhove ulice s hišnimi številkami 3, 3a, 3b, 5, 5a, 7, 9 in 11 (prostorski okoliš PO 18), 

- naselje Dobrava, 

- del naselja Jagodje, hiše s številkami 10 in od 17 do 92 (prostorski okoliš PO 53), 

- fleksibilni okoliš: Ulica Istrskega odreda, Kajuhova ulica, Partizanska ulica, Prešernova 

cesta, Veluščkova ulica, Ulica OF, Ul. Mirke Kleve, Ul. Franeta Marušiča in Jagodje od 

št. 11 do 17 ter 23, 23a, 23b (PO 61) 

- ter naselja: Baredi, Cetore (zaselek Medljan), Korte (zaselka Medoši in Draga), Malija 

(zaselek Mala Seva), Nožed in Šared (zaselek Grbci) 

 

Vsi kontakti, dokumenti, dejavnosti in aktualne vsebine so objavljeni na spletni strani 

šole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tajnistvo.pskorte@guest.arnes.si
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1.4. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb   - Organigram 
 

 

 

 

POSLOVODENJE 

PEDAGOŠKO VODENJE 

 

                             

 

RAVNATELJICA, POMOČNICI 

RAVNATELJICE 

   SVET ŠOLE 

 

OSNOVNA ŠOLA 

Vojke Šmuc Izola 

    

MATIČNA 

ŠOLA 

PODRUŽNICA 

KORTE 

Vzgojno izobraževalna dela                                                       

                                              VODJA PŠ 

Računovodsko 

knjigovodska dela 

učitelj - obvezni program 

          - razširjeni pr. 

          - DSP 

spremljevalec OPP, DBO 

                                   -     tajnik VIZ 

-       računovodja 

-       knjigovodja 

-       administrator 

Svetovalna  dela  - šolska skupnost 

   -        parlament 

 oskrbovalno-prehrambna 

dela 

- psiholog, 

-  pedagog , 

- socialni pedagog  

- socialni delavec, 

- zunanji mobilni za DSP 

- logoped-zunanji 

 

 

 

 

          -  svet staršev  

 - kuhar,  

- kuhinjski 

pomočnik 

knjižnično-bibliopedagoška 

dela 

   tehnično-vzdrževalna 

dela 

- knjižničar bibliotekar - hišnik  

- čistilec 

- javna dela 

druga strokovna dela  

- računalnikar 

-  laborant 

- organizator prehrane 

     

učenci 

 

- -šp 

 

              starši 

 

-  
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1.5 Predstavitev odgovornih oseb 
 

Ravnateljica:                                                                      Irena SIVKA HORVAT  

Pomočnici ravnateljice:                                                   Vanja LUKEŽIČ in Franka SAKELŠAK                                                           

Vodja podružnice:                                                            Maja VARGAZON         

                                             

Svet šole :                            

Predsednica sveta šole:                                                  Mojca PRISTOV FINK 

 

Člani:    

predstavniki  ustanovitelja :  

Alessandro Grisonich, Vesna Hrovatin Pečarič, Mario Gianni  Gergeta   

predstavniki delavcev : 

Mojca Pristov Fink, Mateja Tomažič, Tamara Grbas, Veselinka Jović Levačić, Maja Vargazon   

predstavniki staršev: 

Mitja Pirih, Andrej Trunkl, Mateja Gačnik  

 

1.6 . Glavni podatki o poslovanju  

 

Finančne pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Izola in Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport. Sredstva za poslovanje Osnovna šola Vojke Šmuc v Izoli pridobiva še iz: 

 

- prispevkov učencev-staršev, 

- sredstev od prodaje storitev in izdelkov , 

- donacij, prispevkov sponzorjev, 

- drugih virov.  

 

Preglednica 1: Pregled poslovanja leta 2019 in primerjava z leti 2018 in letoma 2017 in  2016 (EUR) 

 2019 2018 2017 2016 INDEKS 
2017/201
6 

INDEKS 
2018/201
7 

INDEKS 
2019/201
8 

Prihodki 3.635.4
72 

3.322.717 3.109.815 2.885.833 107,76 106,85 109,41 

Odhodki 3.628.2
34 

3.283.317 3.109.048 2.830.754 109,83 105,61 110,50 

Razlika         
7.238 

     39.400           767      55.079     1,39   5136,89       18,37 

 

Iz preglednice 1 je razvidno, da je poslovanje v 2019 primerljivo s poslovnimi leti 2018, 2017 
in 2016.   
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Preglednica 2:  Sestava prihodkov po virih v letih 2019, 2018, 2017  in 2016 (v odstotkih) 

 2019 2018 2017 2016 INDEKS 
2017/2016 

INDEKS 
2018/2017 

INDEKS 
2019/2018 

Prihodki iz javnih 
sredstev-MIZŠ 

76,85 76,31 72,62 73,29 99,09 105,08 100,71 

Prihodki 
ustanovitelja-
Občina Izola 

3,38 3,35 5,00   3,59 139,28 67,00 100,90 

Prihodki iz naslova 
prispevkov 
učencev 

3,71 2,96 5,87   5,83 100,69 50,43 125,34 

Prihodki 
pridobljeni na trgu 

15,58 16,97 16,47 15,96 103,20 103,04 91,81 

Donacije 0,00 0,00 0,03   0,06 50,00 0,00 0,00 

Prihodki iz drugih 
virov-odškodnine 

0,09 0,08 0,00   0,06 0,00 0,00 112,50 

Drugo 0,39 0,33 0,01   0,26 3,85 
 

33,00 118,18 

 

Prihodki MIZŠ: V prihodkih MIZŠ so zajeta sredstva za plače, materialne stroške, KAD, 
odpravnine, jubilejne nagrade,  solidarnostna sredstva, subvencije malic in sredstva za 
projekte (POŠ, javna dela, shema in tradicionalni slovenski zajtrk).  
Prihodki občine Izola: V prihodkih občine so zajeti materialni stroški, sredstva za plače, 
opremo in sredstva za investicijsko vzdrževanje.     
Prihodki iz naslova prispevkov učencev: V prihodke je zajet prihodek šolske malice  in druge 
storitve učencev, ki se izvajajo v okviru šolskega leta skladno s programom in z načrtom.   
Prihodki na trgu: V prihodku na trgu je zajeta prehrana učencev razen šolske malice, 
prehrana  delavcev šole, zunanjih  ter uporaba šolskih prostorov.  
Donacije: V letu 2019 so bile namenske donacije pravnih in fizičnih oseb v šolskem skladu, ki 
niso šle v prihodke, razen 90,00 EUR donacij namenjenih pokrivanju materialnih stroškov 
oziroma storitev.  
Prihodki drugi viri-odškodnine: Zajete so odškodnine poravnane s strani zavarovalnice. 
V druge prihodke so zajeti prihodki Planinske zveze Slovenije, zavoda za šport Planica, Šole 
za ravnatelje in Univerze na primorskem za materialne stroške in storitve. 
V letu 2019 smo poslovali gospodarno in skrbeli za ravnovesje med prihodki in odhodki. 

 
Preglednica 3: Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva, investicijsko in tekoče vzdrževanje  

 
Porabljena sredstva za nabavo opreme  

 

2019 2018 2017 

Oprema kuhinje 6.082     4.856 20.709 

Oprema šolskih prostorov, učilnic, kabinetov, telovadnice 50.184 210.004 18.985 

Oprema IP telefonije/internet         475  

Oprema za izvajanje šolske dejavnosti računalniki, drugi didaktični 
pripomočki  

25.108   26.838 24.667 

Vlaganje investicijskih sredstev v tekoče vzdrževanje stavbe 317.074        532   7.277 

Poraba sredstev za nabavo knjig za knjižnico 3.033     3.028   1.482 

Transportna sredstva - Kombi   21.365 

SKUPAJ 401.481 245.734 94.485 
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1.7  Vizija šole 

Učenje v varnem in spodbudnem okolju povečuje kakovost življenja.  

1.8  Poslanstvo 

Zagotoviti varno in spodbudno okolje za oblikovanje kritičnih, vedoželjnih, razgledanih, 

motiviranih, odgovornih in strpnih ljudi, ki bodo okoljsko ozaveščeni in dejavni člani lokalne 

skupnosti in širše družbe. 

Za uresničitev vizije in poslanstva načrtujemo strateške in kratkoročne cilje ( poglavje 2.2.2 in 

2.2.3) 
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2  POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 
 

2.1. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 

 

Dejavnosti šolskih letih 2018/19 in 2019/20 

 

Z letnim delovnim načrtom, ki ga pripravimo po ustreznem zakonskem postopku in 

sprejmemo vsako leto septembra, načrtujemo ob obveznem predmetniku še  bogato 

ponudbo dodatnih dejavnosti; 

Jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, individualno in skupinsko 

pomoč, dodatno strokovno pomoč, ustvarjalne delavnice, interesne dejavnosti, šolo v naravi, 

tabore, tečaje plavanja, kolonijo, projekte ( na nivoju šole, lokalne, državne, mednarodne), 

raziskovalne naloge, tekmovanja iz različnih področij, izobraževanja in delavnice za učence, 

učitelje, starše, razne prireditve in proslave. Vsako leto izvedemo tudi svečano podelitev 

statusov učencem, perspektivnim športnikom ali glasbenikom.  

 

Udejanjali smo zastavljene naloge šolskega leta ( poglavje 2.2.3.) 

 

JUTRANJE VARSTVO 

Za učence razredne stopnje smo organizirali jutranje varstvo, ki je potekalo od 6.15 do 8.15. 

Obiskovalo ga je 96 učencev, razdeljenih v 3 skupine.   

V jutranjem varstvu so učenci ob različnih dejavnostih aktivno počakali na pričetek pouka. 

Izvajali smo minuto za zdravje, brali, skrbeli za živali, igrali družabne, gibalne, plesne in 

interakcijske igre, izdelovali razne izdelke iz odpadnega materiala. Učitelji so v jutranjem 

varstvu učencem  nudili individualno učno pomoč. 

PODALJŠANO BIVANJE 

Podaljšano bivanje je prav tako namenjeno učencem razredne stopnje. V času podaljšanega 

bivanja učenci utrdijo naučene vsebine ob skupnem opravljanju domačih nalog. Učitelji 

podaljšanega bivanja ob sodelovanju z razredniki učencem pomagajo in jih usmerjajo pri 

učenju. Poskrbijo še za ponudbo sprostitvenih, športnih, družabnih in socialnih iger.  
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DRŽAVNI PROJEKTI 

 

 Natečaj “Moja domovina”  

Na povabilo naravoslovno-družboslovnega društva Naša zemlja smo tudi v šolskem letu 

2018/2019 sodelovali na literarnem, likovnem in fotografskem natečaju pod letošnjim 

naslovom “Moja občina – ali te poznam?” 

Učenci so v okviru tega ustvarili likovna, literarna in fotografska dela. 

 Natečaj Kulturna šola 

V  šolskem letu 2017/2018 smo ZADOSTILI KRITERIJE,M ZA PRIDOBITEV NAZIVA kulturna 

šola. Naziv imamo za obdobje 5 let. (podrobneje v poglavju 1.1 )  

 

 Natečaj Planetu Zemlja prijazna šola 

Naziv Planetu Zemlja prijazna šola smo prejeli za matično šolo in podružnico v Kortah. 

 

 Zdrava šola 

Večino programa smo izpeljali v okviru ur pouka, naravoslovnih dni in taborov. Vsebine 

zdravja smo vpletali v šolski vsakdan. Pri tem sodelujemo z območno koordinatorko na 

Nacionalnem inštitutu za javno zdravje – NIJZ. Na šoli je potekal krožek Zdrava šola, kjer so 

imeli učenci možnost aktivnejšega sodelovanja. Sodelovali smo pri dobrodelnih aktivnostih. 

Dejavnosti promocije zdravja in zdrave prehrane so vzporedno potekale tudi na podružnični 

šoli v Kortah. 

Obeležili smo 25 let Slovenske mreže Zdravih šol in 10 let našega sodelovanja v mreži z 

dnevom zdravja, predstavitvijo na nacionalnem posvetu in sprejemom mednarodne 

delegacije. 

 Program Varno s soncem 

Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na posledice škodljivega delovanja 

sončnih žarkov in pomen pravilne zaščite pred sončnimi žarki ter jih spodbuditi k rednemu 

izvajanju pravilne zaščite. Vsebine smo izvajali kot posebne ure ali vključevali v redni 

program ter povezovali z drugimi vsebinami.  

 Program Skozi oči begunca 

Namen delavnice je bil spoprijemanje učencev s predsodki in stereotipi o migrantih in 

beguncih. Projekt je bil sestavljen iz več različnih interaktivnih delavnic o migracijah, 

človekovih pravicah v svetu in begunstvu. Učenci so na njih razvijali kritično mišljenje, 
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delovanje in sodelovanje v skupini, družbeno angažiranje in empatijo, solidarnost, strpnost in 

spoštovanje kulturnih raznolikosti ter aktivno "globalno državljanstvo" za življenje v 

medkulturnem okolju.  

 Program Križišča kultur 

 Namen delavnice je bil ozaveščanje o tem, kakšen je lahko kulturni prispevek oseb z 

migrantsko izkušnjo in njihov pozitivni vpliv na razvoj kulturne dediščine novega okolja. 

Delavnica je vzpostavila nove mostove med učenci in poznavanjem migrantske tematike ter s 

tem spodbujala medkulturni dialog.  

 

 Popestrimo šolo 

Dejavnosti projekta izvajamo že 4. leto. Aktivnosti, ki smo jih ponudili v sklopu projekta, smo 

zasnovali tako, da so vanje vključene raznolike skupine učencev, k sodelovanju smo povabili 

širšo lokalno skupnost ter lokalna podjetja in organizacije ter skušali vpeljati dejavnosti, ki 

bodo pripomogle k izvajanju in doseganju ciljev aktivnosti tudi po formalnem zaključku 

projekta. 

Ciljne skupine projekta, ki smo jih vključili v aktivnosti in izobraževanje so naslednje: učenci 

priseljenci, družine priseljenih učencev, učenci z učnimi težavami, nadarjeni učenci, drugi 

učenci šole, strokovni delavci šole. V okviru projekta POŠ so v letu 2019 potekale naslednje 

dejavnosti: 

UVAJALNICA in SLOVENSKI JEZIK SKOZI IGRO, UČENJE UČENJA, TRŽNICA POKLICEV, 

SPOZNAJMO ZALEDJE SLOVENSKE ISTRE, AKTIVNE IN USTVARJALNE POČITNICE. 

 Formativno spremljanje 

Septembra 2018 smo se vključili v 2-letni projekt pod okriljem Zavoda za šolstvo - 

Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu. Gre za uvajanje sprememb v načine 

poučevanja, ki temeljijo na soustvarjanju učnega procesa skupaj z učenci. Poudarjeni so jasni 

nameni učenja, zbiranje dokazov, kakovostna povratna informacija, skupno načrtovanje 

izboljšav, medvrstniška pomoč…Raziskave kažejo pozitivne kazalce tam, kjer se tovrstni način 

dela izvaja. Poučevanje smo nadgrajevali z različnimi oblikami diferenciacije, 

medpredmetnim sodelovanjem in hospitacijami. Spremljali smo šolsko in splošno 

zakonodajo ter uskladili šolske pravilnike s sprejeto zakonodajo. Skupaj s starši smo iskali in 

razvijali uspešne poti za razvoj in napredek otrok. 
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 Jezikovni listovnik 

Jezikovni listovnik je sredstvo vrednotenja, pri katerem učenec svoje znanje jezika tudi sam 

opazuje in ocenjuje, zato je bolj motiviran za učenje. To sredstvo omogoča spremljanje 

procesa, pri katerem sodelujejo tudi učitelji in starši. 

 

 Vsaka vas ima svoj glas  

Gre za projekt, namenjen predvsem podružničnim šolam, zato ga izvajamo na podružnici. 

Projekt je vseslovenski in spodbuja ohranjanje narečij in ljudskega izročila. 

 Projekt SIO-2020  
V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT 
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju ali krajše: Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 
(SIO-2020). V okviru Programa bo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirana 
izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. 
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega 

programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: 

Znanje, spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: 

Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in 

vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje, specifični 

cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek 

večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. 

 

Program se  izvaja skozi tri medsebojno povezane dejavnosti: 

- Izgradnja brezžičnih omrežij, 

- nakup nove opreme (IKT), 

- razvoj e-storitev in e-vsebin. 

 

MEDNARODNI PROJEKTI 

 Mednarodni dan strpnosti 

V letu 2019 smo se vključili v mednarodni projekt, ki je potekal pod okriljem varuha 

človekovih pravic, gospoda Petra Svetine. Na šoli smo namenili ves teden  negovanju 

strpnosti in ustvarjali izdelke na likovnem glasbenem, pisnem in drugih področjih. Pisno delo 

naše učenke na to temo je bilo nagrajeno na državnem nivoju.  
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 ENO Tree Planting 

Tudi lani smo ob svetovnem dnevu miru, 21.9. izvedli  sajenja drevesa miru,. Otroško sajenje 

dreves simbolizira mir in kontinuiteto življenja. Skupaj z učenci smo posadili drevo okolja – 

granatno jabolko. 

 

 MEPI 

Projekt Mednarodno priznanje za mladostnike z namenom razvijanja odgovornosti, 

pripadnosti ter dviga samopodobe (področja: prostovoljno delo, odprava, veščine in 

rekreativni šport) poteka na treh stopnjah. Naši učenci, vključeni v projekt MEPI, so se v 

sredo, 15. 5. 2019 v Parku Tivoli udeležili srečanja slovenskih šol, vključenih v MEPI, kjer so se 

srečali s  predsednikom države, gospodom Borutom Pahorjem in Princem Edwardom. 

 

 Fit 4 KID 

V skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije in v okviru znanstvenih dognanj je 

Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja, razvila projekt Fit International, ki je postal v preteklih 

20 letih prepoznan kot model dobre prakse tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju. FIT 

International je mednarodni projekt, ki ima za glavni cilj spodbuditi otroke in mladostnike h 

gibalnim/športnim dejavnostim; učitelje pa s strokovnimi predavanji in praktičnimi 

delavnicami opremiti z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata 

v svoje igralnice in učilnice – neodvisno od starosti otrok in predmetnega področja, ki ga 

poučujejo. Fit pedagogika postavlja v ospredje učenje v gibanju, gibanje skozi igro in 

funkcionalno raven znanja. Fit4Kid model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, 

izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se osredotočajo na povečano 

uporabo vadbe in telesne dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Gibanje in 

zadostna hidracija pomembno vplivata na delovanje celega človeškega telesa, tudi 

možganov, zato je cilj projekta povečati telesno dejavnost in zagotoviti hidracijo. Tako se 

krepi zdravje, izboljšata učno okolje in uspeh. Naša šola se je vključila v projekt z lanskim 

šolskim letom.  

 

 Sodelovanje z Znanstveno raziskovalnim središčem Koper v mednarodnem projektu 

MCREATE 

ZRS Koper v okviru prizadevanj za zagotovitev ustreznega podpornega okolja izvaja projekt, 

ki ima zelo širok namen: ugotoviti stanje priseljencev v Sloveniji in v mednarodnem prostoru, 

zakonodajne okvire, katere dobre prakse že obstajajo in kaj je treba spremeniti. Bistveni 
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poudarek pa je na tem, da se sliši glas otroka priseljenca; kako on doživlja preselitev, kaj nam 

ima povedati. V raziskavo bomo vključili posamezne oddelke kot celotno populacijo, učitelje, 

starše.  

 

 EUPEO 

Projekt poteka v okviru programa Erasmus+. Gre za pilotni projekt, ki ima za osnovni cilj 

pripraviti sistem opazovanja športne vzgoje in šolskega športa v Evropi.  

 

 Izmenjava učencev OŠ Vojke Šmuc Izola z učenci iz Španije – Burjassot 

Že vrsto let poteka izmenjava z učenci iz Španije.  V času bivanja v Izoli so si vrstniki iz Španije 

ogledali obalo, Ljubljano, Postojnsko jamo. Udeležili so se različnih delavnic, organiziranih v 

šoli, sodelovali so pri pouku.  

 

 Sodelovanje z učenci iz Italije 

Lani smo se udeležili 20. obletnice sodelovanja s šolo iz Revine Lago v Italiji. Ob srečanju s 

predstavniki šole, občine, medijev in gostov iz tujine smo predstavili dolgoletne izkušnje 

omenjenega sodelovanja. V šolskem letu 2018/2019 smo izpeljali dve srečanji z učitelji in 

učenci iz Tarza v Italiji. V marcu smo jih učitelji in učenci 5. razredov obiskali v njihovi 

prenovljeni šoli, kjer smo jim predstavili tudi našo novo pridobitev – Hudodobro telovadnico. 

Po predstavitvi so se učenci družili ob igri in skupnem kosilu, popoldan pa smo si pod 

vodstvom vodičev ogledali arheološki park Livelet. Obisk so nam vrnili v mesecu aprilu, ko 

smo si skupaj ogledali in raziskovali Krajinski park Strunjan ter strunjanske soline. Popoldan 

pa smo preživeli ob igri v naši novi telovadnici. 

  

 Strokovne ekskurzija v Rim in London 

Naši učenci so si na ekskurzijah ogledali znamenitosti prestolnic; prirodoslovni in britanski 

muzej, muzej znanosti, kraljeve dragulje v trdnjavi Tower, obiskali muzej voščenih lutk, muzej 

zgodovine Londona, Greenwich, pomorski muzej, občudovali London z okolico z londonskega 

očesa, opazovali dogajanje na sejmišču, pred kraljevo palačo.  

 

 Eno tree planting 

Vsako leto v okolici šole posadimo drevo miru in sicer v počastitev  21. 9., svetovnega dneva 

miru. Otroško sajenje dreves simbolizira mir in kontinuiteto življenja. Lani smo posadili 

granatno jabolko.  
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 Program za spodbujanje filmske kulture 

V okviru interesne dejavnosti so učenci obiskovali filmski krožek, ki je deloval tudi v 

mednarodnih okvirjih. Na natečaju Živel strip, kategorija živela animacija, so naši učenci 

osvojili 4. nagrado. Naslov filma, ki so ga učenci izdelali, je bil Trojanska vojna. Gre za letni 

nagradni natečaj za strip in animacijo za učence in dijake iz Slovenije ter Furlanije – Julijske 

krajine. Namen natečaja je spodbujanje stripovske ustvarjalnosti in branja ter ustvarjanja na 

področju animiranega filma in popularizacija tega medija. Skozi natečaj vsako leto 

predstavijo slovenskega in italijanskega avtorja s področja stripa in/ali animacije.  

 

 Mladim se dogaja 

Namen projekta, ki je potekal pod imenom »MLADIM SE DOGAJA« in je bil izbran ter 

sofinanciran na javnem razpisu v okrilju Javne agencije SPIRIT Slovenija, je mlade spodbuditi 

k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na 

njihov nadaljnji osebni in poklicni razvoj. 

 

ŠOLSKI PROJEKTI 

 Športni pedagog na razredni stopnji 

Z letošnjim šolskim letom smo tudi na naši šoli s pomočjo Občine Izola zaposlili športnega 

pedagoga na razredni stopnji. Ta pomaga pri vodenju pouka športa učiteljicam na razredni 

stopnji, skupaj izvedeta 1/ 3 ur športa. Glede na to, da na razredni stopnji poteka pouk 

športa za ves oddelek hkrati in ne po skupinah, nam pomoč športnega pedagoga omogoča 

kvalitetnejšo športno vadbo.  

 Noč plesa 

V mesecu oktobru 2019 smo na šoli izvedli Noč plesa. Izbor otrok je potekal po načelu 

predhodno opravljenega dogovorjenega dela. Delo je potekalo po načrtu, zasnovanem na 

geštaltnem eksperimentu, vključujoč metode umetnostnih terapij. Delavnico Noč plesa smo 

izvedli kot  etapni projekt v okviru večletnega projekta  FIT 4KID. 

 

 Šolski EKO vrt 

Pri delu na šolskem vrtu je deloval tim, ki je skrbel za koordinacijo in izvedbo dela. Poudarek 

je bil na ročnem urejanju vrta. Naš cilj je bil pridelke uporabiti v šolski prehrani (sveže ali 

konzervirane), pridobiti semena iz posajenih rastlin, vključiti čim več učencev in učiteljev.  
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 Dvig samopodobe učencev 

Na šoli že vrsto let izvajamo program Dvig samopodobe učencev, saj ima večina strokovnih 

delavcev opravljeno izobraževanje na to temo. Le-ta se izvaja pretežno v okviru razrednih ur, 

lahko pa tudi v okviru pouka. 

 Šola osebnosti 

 

Šola osebnosti  spodbuja razvoj osebnosti otrok in mladostnikov po gestalt pristopu. Skozi 

celostni pristop pri učencih spodbujamo gibalne spretnosti oz. razvijamo motoriko in fino 

motoriko, čutne zaznave, čustveno odzivnost, miselno spretnost, duhovno naravnanost in 

ustvarjalnost; nenazadnje omogoča otrokom s posebnimi potrebami lažjo inkluzijo in 

integracijo. S pomočjo urjenja ozaveščenosti učenec lažje in hitreje prepoznava bistvo in je za 

delo bolj motiviran. Z vzpostavljanjem stika s seboj sproti miselno predela lastne čustvene 

odzive, z ustvarjalnim mišljenjem in delovanjem lažje obvladuje stresne situacije, izboljša 

samospoštovanje, osmišlja svoje življenje.  

 

 Sodelovanje z OŠ Dante Alighieri Izola 

Tudi v šolskem letu 2018/2019 smo izpeljali zdaj že tradicionalno izmenjavo z OŠ Dante 

Alighieri iz Izole za učence 7.– 9. r. Naši učenci so imeli priložnost 4 dni obiskovati sosednjo 

šolo z italijanskim učnim jezikom in bogatiti učne in druge življenjske izkušnje ter sodelovati s 

pripadniki italijanske narodne skupnosti z namenom razvijanja medkulturnih vrednot. 

 

 Elementi Montessori pedagogike 

Projekt Elementi Montessori pedagogike poteka na naši šoli že vrsto let.  

Oddelki prvega razreda so opremljeni z Montessori učili, s katerimi so učenci urili spretnosti 

in utrjevali znanje z vseh predmetnih področij: matematike, jezika, spoznavanja okolja, 

likovne umetnosti. Poudarek je bil na skrbi zase in za svoje okolje. Samostojno delo nudi 

učencem izbiro glede težavnosti, učijo se v svojem lastnem tempu in izvedejo toliko 

ponovitev, kolikor jih potrebujejo za utrditev posamezne veščine oz. znanja. V tem času so 

učitelji pristopali k učencem individualno, usmerjali so jih na področjih, kjer so potrebovali 

pomoč in spodbujali pri nadgradnji učne snovi. Poleg samostojnega dela z razvojnimi 

materiali povzemajo po Montessori pedagogiki tudi skupinske vaje za usvajanje socialnih 

veščin.  

 Praznovanje 50-letnice filmskega krožka Zarja  
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Na naši šoli smo 2. 2. 2019 obeležili visoko obletnico  delovanja filmske vzgoje v Izoli, ki ima 

svoje začetke prav na OŠ Vojke Šmuc Izola. Ob kulturnem dnevu z naslovom Gremo v kino 

smo pripravili še prireditev ki so se je poleg učencev in učiteljev udeležili tudi župan, gospod 

Danilo Markočič in drugi  predstavniki občine Izola, direktorica Zavoda Kino Otok Izola Lorena 

Pavlič in nekdanji, sedaj odrasli člani filmskega krožka Zarja pod vodstvom mentorja Konija 

Steinbacherja. Dogodek je bil objavljen na Radiu Koper, kjer je bila na to temo posebna 

oddaja.  

 Dejavnosti ekološke vzgoje 

Za formalno članstvo v okviru EKO šole se zaradi finančnih posledic nismo odločili. Ne glede 

na to, smo v letu 2019 izvedli veliko dejavnosti na to temo: spodbujali zdrav način življenja, ki 

gradi zdravo samopodobo posameznika, spoštljiv in dejavno odgovoren odnos do sočloveka, 

okolja in do vsakega živega bitja. S takim načinom dela ohranjamo kulturno in nacionalno 

dediščino v Sloveniji ter oblikujemo spoštovanje in ljubezen do narave. Pri izvajanju 

programa EKO smo sodelovali s Komunalo Izola. Program je potekal v okviru pouka, 

oddelčnih ur, dnevov dejavnosti in drugih dejavnosti na šoli. 

 

 Program za omejevanje nasilja na šoli 

Vsebine za omejevanje nasilja so potekale na različne načine: preko sprotnega reševanja 

konfliktov med učenci, mediacije, razvijanja socialnih veščin pri oddelčnih urah, pri dnevih s 

posebno vsebino in pri posameznih predmetih ter dejavnostih: 

- Preventivne delavnice o škodljivosti uživanja psihoaktivnih substanc in tobaka, 

- Preventivne delavnice o spletnem nasilju, 

- CAP – program za preventivo zlorabe, 

 

 Bralna značka 

Tekmovanje za bralno značko je potekalo pri slovenščini od 1. do 9. razreda, pri italijanščini  

od 4. do 9. r. in pri angleščini od 3. do 9.razreda.  

 

 Noč knjige 

Ob svetovnem Dnevu knjige smo 18. 4. 2019 za učence 1. triletja na šoli organizirali NOČ 

KNJIGE. Preživeli  smo večer ob poslušanju ter branju zgodb in pravljic na temo ljubezen. 37 

otrok razreda matične in podružnične šole se je udeležilo dnevnega dela v šolski knjižnici, 31. 

otrok pa je tudi prespalo na šoli. Skupina učencev 4. in 5. razreda je 18. 4. 2019 preživela noč 

v podružnični šoli Korte s knjigo v družbi Tačk pomagačk.  
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 En hibrid – eno drevo 

V sodelovanju z Občino Izola smo v sklopu projekta »En hibrid – eno drevo na plaži Svetilnik 

zasadili pet novih dreves. Projekt temelji na zamisli, da se za vsako prodano hibridno vozilo 

Toyota zasadi drevo, kar je nedvomno pohvalno in krepi vizijo, da je Izola zeleno mesto. 

Pri sajenju, s katerim so nadomestili pred nekaj leti odstranjene, v neurju močno 

poškodovane pinije, je sodelovalo približno 40 otrok in šolarjev, kar je posebna aktivnost v 

projektu Znanje za gozdove, ki ga izvajajo vrtci in šole v programu Eko šola. Sodelovanje v 

programu povezuje mlade z deležniki iz njihovega lokalnega okolja pri skrbi za gozdove, 

spodbuja njihovo trajnostno upravljanje, spoštovanje gozdne dediščine ter izobražuje in 

opozarja na pomen varovanja gozdov.  

 Šolska mediacija – nova kultura odnosov 

Na šoli izvajamo po potrebi tudi mediacijo z namenom učenja konstruktivnega reševanja 

konfliktov. 

 

ŽIVLJENJE V NARAVI IN TABORI 

Naši učenci so se udeležili šol v naravi, v Kočevju, Kozjaku, Cerknem, na Pohorju, Tolminu. 

Poleg tega so v okviru projektnega tedna astronomija izvedli dejavnosti v naravi. 

 

Izvedli smo še testiranje za športno-vzgojni karton, kolesarski tečaj, jadralni in veslaški teden 

ter kolonijo po zaključenem pouku.  

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

Na šoli ponujamo pestro izbiro interesnih dejavnosti, te potekajo v času podaljšanega 

bivanja, po pouku. Krožke organiziramo s kulturnega, z družboslovnega, naravoslovnega, s 

športnega, tehničnega in z drugih področij:  priprave na Cankarjevo tekmovanje, priprave na 

tekmovanja iz logike, priprave na tekmovanja iz angleščine, priprave na tekmovanja  Mladina 

in gore, LEGO robotika, otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, orffova skupina, likovne 

delavnice, ročna dela, šolska skupnost, šah, miselne in ustvarjalne igre, pravljični krožek, 

knjižničarski krožek, gimnastika, plesne urice, raziskovalna dejavnost, okusi Istre, krožek 

Rdeči križ. 

VKLJUČEVANJE UČENCEV, PRISELJENIH IZ TUJINE 

Na šoli imamo veliko  učencev iz tujine, ki ne razumejo  slovenščine. Prihajajo iz Bosne in 

Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Kosova in Rusije. S pomočjo Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport tem učencem organiziramo dodatne oblike pomoči. Poleg tega jim 
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omogočamo dnevno dodatno učenje  slovenskega jezika in pomoč pri drugih predmetih. To 

možnost smo pridobili preko prijave na projekt: » Popestrimo šolo ». Ob tem sodelujemo še 

z Znanstveno raziskovalnim rediščem Koper in Osnovno šolo Koper. 

Učenci, ki se k nam priselijo iz tujine, imajo status in s tem prilagoditve pri posredovanju 

snovi, zlasti pa pri preverjanju in ocenjevanju znanja  prvo in drugo šolsko leto po vključitvi. 

Ob vpisu jim namenimo več pozornosti za lažje vključevanje, istočasno izvajamo tečajne 

oblike slovenščine, italijanščine ter državljanske vzgoje. V  septembru smo skupaj s 

prevajalko organizirali roditeljski sestanek. Staršem smo natančno in po korakih predstavili 

vlogo šole in odgovornost staršev pri osnovnem šolanju otrok. Roditeljski sestanek je bil 

izveden in s strani staršev sprejet zelo spodbudno. Učencem smo pripravili individualizirane 

programe ter prilagodili preverjanje in ocenjevanje znanja. V šolskem letu 2019/2020 

beležimo osip vpisa učencev iz tujine, vpisanih je 8 novih učencev, medtem ko jih je bilo leto 

poprej kar 22.   

 

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Zavedamo se, da so učenci s posebnimi potrebami posebno ranljiva skupina, ki potrebuje 

drugačne pristope in nenehno izpopolnjevanje strokovnih delavcev. Težave ali posebnosti 

teh učencev so različne; največkrat imajo težave na enem ali več učnih področjih ali težave v 

socialnem prilagajanju, pogosto so težave otrok večplastne. Delo s temi učenci imamo 

organizirano na več ravneh: kot pomoč v oddelku, na individualni ravni ali v okviru skupinskih 

dejavnosti. 

Individualna in skupinska pomoč – ISP 

Individualno in skupinsko pomoč smo izvajali glede na normative - 0,5 ure tedensko na 

oddelek. Izvajale so jo: pedagoginja, specialna pedagoginja in socialna pedagoginja. Ure so 

bile zastavljene kot preplet učne pomoči ob razreševanju čustvenih stisk in medvrstniških 

sporov ter  konfliktnih situacij.  Pri delu so se izvajalke opirale na dodatna znanja, ki jih imajo: 

gestalt pristop, samopodoba, mediacija, teorija izbire, pomoč otrokom s specifičnimi učnimi 

težavami…. 

Za nekatere učence z učnimi težavami so specialne pedagoginje sodelovale v celotnem 

postopku kontinuuma pomoči; opravile so več diagnostičnih pregledov in za otroke napisale 

strokovne utemeljitve, ki smo jih priložili k uvedbam postopkov usmerjanja. 

 

Delo po konceptu Učne težave v osnovni šoli 

Na šolah imamo veliko učencev, ki nimajo odločb o usmeritvi, a izkazujejo potrebo po 

dodatnih oblikah pomoči, bodisi zaradi lažjih primanjkljajev na področju učenja ali pa v 

socialnem prilagajanju. Tem smo v okviru pouka nudili prilagoditve: podaljšan čas pri pisnih 

ocenjevanjih znanja, napovedano spraševanje, individualno ustno preverjanje znanja, 
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spraševanje po delih, fotokopiranje učne snovi, prilagoditev domačih nalog … 

Nudenje prilagoditev in ostalih oblik pomoči v šoli se je izkazalo kot dobro, v nekaj primerih 

pa to ni zadostovalo, zato smo za nekaj učencev skupaj s starši zaprosili za dodatno 

strokovno pomoč, ali pa smo predlagali preusmeritev učencev v lažji program. 

 

Dodatna strokovna pomoč – DSP 

Na šoli smo dne 31.12.2019 imeli 54 odločb o usmeritvi, kar pomeni 7,5% učencev. To je tudi 

državno povprečje. Zanje smo v okviru strokovnih skupin izdelali Individualizirane programe 

dela. Strokovni delavci, ki v skladu z zahtevami odločb izvajajo dodatno strokovno pomoč, so 

naši ali  zunanji sodelavci: specialne pedagoginje, socialni pedagogi, psihologinja in 

logopedinja; nekaj ur dodatne strokovne pomoči so izvajali  naši učitelji različnih predmetov. 

Ob tem smo redno sodelovali z vsemi inštitucijami, iz katerih prihajajo zunanji izvajalci 

(Center za komunikacijo,  sluh in govor Portorož, Center za usposabljanje Elvire Vatovec 

Strunjan.  Za zagotavljanje podpore otrokom smo sodelovali  tudi s Centrom za socialno delo 

Izola in z Zvezo prijateljev mladine Izola, Društvom prijateljev Izola, Medgeneracijskim 

centrom Izola ter Kriznim centrom v Kopru. 

Spremljevalci  

V sodelovanju z Občino Izola smo na šoli zaposlili  3 spremljevalce za 4 učence, zaradi 

dolgotrajne bolezni ali težav v socialnem prilagajanju.  

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

Pri delu in odkrivanju nadarjenih otrok smo sodelovali vsi pedagoški delavci. Učencem smo 

po potrebi prilagodili  metode in oblike dela ter jim omogočili vključitev v dodatni pouk in 

druge oblike individualnega in skupinskega dela. V  letu 2019  smo izvedli:  

- Odkrivanje nadarjenih učencev – evidentiranje in identifikacija, 

- seznanitev učiteljskega zbora z operativnim načrtom, 

- seznanitev  staršev o konceptu in evidentiranju, pridobitev soglasja, 

- izpolnjevanje ocenjevalne lestvice in vrednotenje, 

- testiranje s psihološkimi testi za inteligentnost in ustvarjalnost, 

- pripravo in ponudbo programov šole za vse triade, 

- analizo izvajanja programov. 

 

Učencem smo nudili  individualizacijo in notranjo diferenciacijo, dodatni pouk, projektne in 
raziskovalne naloge, ustvarjalne tabore, izbirne predmete.. 
 
Upoštevali smo želje in predloge učencev, ki so jih imeli možnost izraziti v razgovoru z 

razrednikom in na jesenskem srečanju nadarjenih učencev.  
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REALIZACIJA PROGRAMA 

V vseh oddelkih je bila realizacija pouka visoka, skupna realizacija je bila skoraj 97%. 

Realizacijo ur pouka zagotavljamo s skrbnim spremljanjem odsotnosti, nadomeščanj, 

predvsem pa se posvečamo kvaliteti vzgojno izobraževalnega dela. Kljub temu včasih zaradi 

objektivnih okoliščin pride do odstopanj ( bolniški dopusti, dnevi s posebno vsebino…). 

V skladu s šolskim koledarjem so bili realizirani vsi dnevi pouka in vsi dnevi dejavnosti. 

Realizacija ur in obisk interesnih dejavnosti sta bili ob zaključku šolskega leta  2018/19 več 

kot  100%. 

Glede na razvojni načrt šole smo nadgradili uvajanje in izvajanje formativnega spremljanja 

učenčevega napredka. Še naprej posvečamo pozornost bralni pismenosti in področju dela z 

otroki s posebnimi potrebami, priseljenim ter nadarjenim učencem. V zadnjem letu smo še 

več pozornosti namenili varovanju okolja in učenju preko gibanja. Več pozornosti bomo v 

bodoče namenili ustrezni komunikaciji med vsemi deležniki na šoli.  

Pred redovalnima konferencama, ki smo ju imeli v obeh ocenjevalnih obdobjih,  smo imeli 

orientacijski redovalni konferenci, ki sta bili namenjeni pregledu učno - vzgojnega stanja  z 

namenom in načrtom izboljšanja. Učni uspeh in vedenje učencev smo obravnavali pri 

oddelčnih urah v oddelkih, na sestankih oddelčnih učiteljskih zborov, usklajevalnih sestankih, 

redovalnih konferencah, roditeljskih sestankih, svetu staršev ter na svetu šole.  

Skupna analiza šole je bila obravnavana tudi na pedagoški konferenci in na svetu staršev ter 

na svetu šole. Namen analiz je iskanje predlogov za izboljšave. Glede tega se nenehno 

izobražujemo in se medsebojno posvetujemo. Načrtujemo dejavnosti za zagotavljanje visoke 

ravni vzgoje in izobraževanja s  poudarkom na učenju in poučevanju -  kvalitetnim poukom.  

Izhajamo iz splošnega cilja osnovne šole: dati učencem temeljno znanje in jih pripraviti na 

nadaljnje šolanje ter usposabljanje za življenje. 

Mnogi učenci so uspešnost svojega dela potrdili na tekmovanjih: šolskih, regijskih in 

državnih. Nekateri naši učenci so zelo uspešni tudi v izven šolskih dejavnostih v lokalnih, 

državnih in mednarodnih okvirjih.   

PRISOTNOST UČENCEV V ŠOLI 

Prisotnost učencev je bila ob koncu šolskega leta 2018/19 - 92,3%. 

Obisk učencev pri pouku na nižji stopnji je bil višji od obiska učencev pri pouku na višji stopnji 

šolanja. Nekaj učencev je bilo dalj časa odsotnih zaradi poškodb, bolezni in drugih 



25 

 

upravičenih razlogov.  Odsotnosti beležimo zlasti v 8. in 9. razredu, težko opredelimo, ali so 

vse odsotnosti v resnici opravičene, saj starši s svojimi opravičili prevzemajo odgovornost za 

verodostojnost opravičila. Za obiskovanje pouka so odgovorni starši, naloga šole je poleg 

staršev obvestiti še Center za socialno delo, če gre za neopravičene odsotnosti. V skrajnih 

primerih odsotnosti prijavimo Inšpektoratu za šolstvo. Na skupnem roditeljskem sestanku v 

začetku septembra starše uvodoma seznanimo z njihovimi dolžnostmi in ukrepi šole ob 

odsotnosti otrok.   

UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

Ob koncu šolskega leta 2018/2019 je bil povprečni učni uspeh ocenjen z oceno 3,9. Srednja 

ocena je razmeroma visoka, so pa med učenci velike razlike. Med tem, ko imamo veliko zelo 

uspešnih učencev, je mnogo takšnih, ki imajo lažje ali resnejše učne in vzgojne težave in 

terjajo drugačne pristope in vso našo pozornost. Predstavljajo nam izziv, s katerim se 

soočamo.  Napredovalo je 96% učencev, 4% ni uspelo izdelati razreda. V iskanje možnosti za 

napredovanje smo usmerili veliko pozornosti, saj smo mnenja, da je osnovna šola tista, ki bi 

jo moral izdelati skoraj vsi. Vendar takrat, ko smo kot šola naredili vse in poiskali tudi pomoč 

zunanjih inštitucij.  

V strokovnih organih šole iščemo učinkovite načine pomoči za učence, ki imajo učne težave. 

V začetku leta jim ponudimo dopolnilni pouk in druge oblike pomoči in prilagoditve znotraj 

pouka samega, po potrebi pa se obrnemo še na zunanje strokovnjake, v sodelovanju s starši. 

Imamo tudi veliko nadarjenih učencev, ki prav tako potrebujejo drugačne pristope k delu.  

 

POROČILO O DELU RAZVOJNEGA TIMA 

Šolski razvojni tim je ožji posvetovalni organ ravnateljice, spodbuja in evalvira uvajanje 

sprememb ter predlaga načine za diseminacijo  strokovnih pobud. Poudarjena je dvojna 

vloga razvojnega tima: 

 svetovalna vloga; tim je posrednik med kolektivom in vodstvom šole, bdi nad 

izobraževanjem in rastjo kolektiva ter beleži spremembe (katere so in kdaj se 

pojavljajo), 

 je pedagoški vodnik in sooblikovalec organizacije pedagoškega procesa na šoli. 

Glavna tema razvojnega tima bo še naprej KOMUNIKACIJA. Veliko pozornosti in 

izobraževanja v smislu supervizije je tim posvetil ravno komunikaciji s starši. Organizirali smo 

delavnico, kako komunicirati, ki jo je izvajala psihoterapevtka za razvojni tim in za učiteljice 1. 

triade. Nadgrajen je bil  razvojni načrt šole z vsebinami iz ekologije. 

POROČILO O DELU STROKOVNIH AKTIVOV 
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Strokovni aktivi šole so natančneje obravnavali problematiko predmeta oz. predmetnega 

področja, usklajevali merila za ocenjevanje, dajali učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje 

vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavali pripombe staršev in učencev ter opravljali druge 

naloge, določene z LDN-jem. Med šolskim letom so obravnavali vsebine po zakonodaji in 

specifiki predmeta; pripravo in sprejetje letne priprave, določitev in enotno sprejetje meril in 

kriterijev ocenjevanja, skupno pripravo pisnih preizkusov znanja, poenotenje ustnega 

ocenjevanja, novo zakonodajo in pravilnike, opredeljevanje potreb po izobraževanju in 

poročanje udeležencev, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje med strokovnimi 

aktivi razredne in predmetne stopnje, sodelovanje učiteljic, ki poučujejo slovenščino, 

matematiko, naravoslovje, družboslovja, športa po vertikali od 1. do 9. razreda, timsko 

sodelovanje – načrtovanje in analiziranje načrtovanega dela, načrtovanje in usklajevanje 

sodelovanja s starši ter obravnavanje pripomb in predlogov  učencev in staršev, predlog 

razširjenega programa z okvirnim finančnim načrtom, predlogi učbenikov, delovnih zvezkov 

in drugega učnega gradiva, predlog razdelitve del in nalog za šolsko leto, izzive in vprašanja 

določenega predmetnega področja, organizacijo tekmovanj, predloge učiteljskemu zboru za 

izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, predlog oblike diferenciacije in priprav na izvedbo, 

sodelovanje pri razporejanju učencev v učne skupine, enotno izpolnjevanje šolske 

dokumentacije, spremljanje realizacije ur pouka in pravočasno ukrepanje ob izpadu ur, 

analizo učnega uspeha in vzgojne problematike po oddelkih in skupinah ob koncu 

ocenjevalnih obdobij, analizo nacionalnega preverjanja znanja s predlogi za izboljšanje, 

obravnavanje načina dela z otroki s posebnimi potrebami, aktivnosti po  konceptu dela z 

nadarjenimi učenci, načrtovanje vsebin oddelčnih skupnosti in predlogi za določitev kriterijev 

spremljanja, načrtovanje aktivnosti ob kulturnih, naravoslovnih, športnih in tehniških dnevih, 

posebnih dnevih: dnevu šole, EKO dnevu, predloge za ureditev šolskih prostorov in nabavo 

učne opreme in pripomočkov, druge strokovne naloge, določene z LDN-jem. 

Ravnateljica in pomočnici so se tekom šolskega leta občasno vključili v sestanke posameznih 

strokovnih aktivov. O vsebinah posameznih srečanj strokovnih aktivov je vodena in 

arhivirana ustrezna dokumentacija.  

POROČILO O DELU CELOTNEGA UČITELJSKEGA ZBORA 

Učiteljski zbor je najštevilčnejši strokovni organ, vanj so  vključeni vsi učitelji in drugi 

strokovni delavci šole, vključno z vodstvom. Učiteljski zbor šole je razpravljal o vsebinah  na 

pedagoških konferencah, ki jih je sklicevala ravnateljica: obravnaval in odločal o strokovnih 

vprašanjih, povezanih z vzgojo in  izobraževanjem, cilji, vizijo in razvojno naravnanostjo šole, 

sodeloval pri nastajanju in izvajanju Letnega delovnega načrta, sodeloval pri nastajanju 

poročila Letnega delovnega načrta, dajal pobude za obravnavo na svetu staršev in svetu šole, 

predlagal posamezne posodobitve programov ter sodeloval pri njihovi izvedbi v skladu s 

predpisi, predlagal izvedbo ali vključitev v razna izobraževanja, dajal pobude za napredovanje 
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strokovnih delavcev in mnenje o predlogih vodstva šole, odločal o vzgojnih ukrepih in 

opravljal druge naloge v skladu z zakonodajo.   

Podrobnejše teme obravnav so razvidne iz zapisnikov. 

 

Ob sredah smo imeli krajše posvetovalne-usklajevalne sestanke z namenom sprotnega 

reševanja vprašanj učinkovitega pristopa k reševanju težav.  Na teh sestankih smo 

obravnavali predvsem:   

 

POROČILO O DELU ODDELČNIH UČITELJSKIH ZBOROV 

Na sestankih oddelčnih učiteljskih zborov smo obravnavali učno-vzgojno tematiko v 

posameznih oddelkih. Na ta način smo poglobljeno pristopili k posameznim oddelkom in 

učencem in se dogovorili za skupne strategije pomoči. Nosilci so bili razredniki, ki so 

poskrbeli za povezavo z ostalimi strokovnimi delavci in starši.  

 

SPREMLJAVA POUKA - HOSPITACIJE 

Ravnateljica je v šolskem letu 2018/19 in 2019/2020  izpeljala spremljavo pouka s 

poudarkom na opazovanju formativnega spremljanja in splošne učno vzgojne dinamike v 

posameznih oddelkih. Izvedenih je bilo 15 hospitacij, v različnih oddelkih.  

Po opravljeni hospitaciji je bila učitelju ob razgovoru posredovana povratna informacija z 

namenom spodbujanja refleksije in izboljšanja poučevanja. Posamezni učitelji so izvedli tudi 

medsebojne hospitacije, zlasti v okviru izobraževanja formativnega spremljanja. 

 

PEDAGOŠKA PRAKSA 

Na šoli nudimo izvajanje prakse študentom smeri, zaposljivih na šoli. Nekaj je bilo tudi 

dijakov. Študentje in dijaki so opravljali prakso pri več predmetnih področjih, največ 

študentov pri nas opravlja prakso za razredni pouk. 

 

POROČILO O ŠOLSKEM SVETOVALNEM DELU 

Šolsko svetovalno delo so v letu 2018/189 opravljali psihologinja, pedagoginja in socialna 

delavka. Za izvajanje dodatne strokovne pomoči imamo zaposleni še specialni pedagoginji in 

socialna pedagoga. 

Svetovalna služba je svoje delo opravljala v skladu z zastavljenimi načrti – izhajajoč iz 

zakonodaje. Svetovalno delo je temeljilo na zagotavljanju optimalnih pogojev za razvoj 

potencialov učencev ter v podporo učiteljem in s staršem.  Osnovna področja dela so bila: 

koordiniranje dela z nadarjenimi učenci, delo z otroki, ki imajo težave na področju vedenja 

ter čustvene in vedenjske težave, delo z učenci z učnimi težavami, nudenje ustreznih oblik 

pomoči družinam, ki imajo socialno-ekonomske  stiske, sodelovanje v strokovnih skupinah za 

pripravo, načrtovanje, izvajanje in spremljanje individualiziranih programov za učencev, 
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analitično raziskovalno delo, sodelovanje pri evalvaciji dela in načrtovanju dela na šoli, 

izvajanje preventivnega programa proti nasilju, vodenje parlamenta učencev, vodenje 

dokumentacije šolske svetovalne službe, sodelovanje z zunanjimi strokovnimi sodelavci, 

študijsko izpopolnjevanje, sodelovanje z zunanjimi institucijami , sodelovanje v organih šole 

(razvojnem timu, svetu staršev, učiteljskem zboru..),opravljanje analiz  učnega uspeha ob 

zaključku ocenjevalnih obdobij in predstavitev na strokovnih organih šole, sodelovanje pri 

načrtovanju, izvedbi in evalvaciji Nacionalnega preverjanja znanja, koordinacija dela 

strokovnih skupin za oblikovanje individualiziranih programov in izvajanje le-teh za učence s 

posebnimi potrebami, koordinacija dela s strokovnimi sodelavci pri načrtovanju, izvajanju in 

evalvaciji individualne in skupinske pomoči, sodelovanje v projektih šole, vključevanje v delo 

aktiva Obalnih svetovalnih delavcev in v študijske skupine, koordinacija dela študentov 

Pedagoške fakultete Koper, Visoke zdravstvene šole Izola Srednje tehniške šole Koper in 

ostalih, sodelovanje pri organizaciji predavanj za starše in učence, vodenje osebnih map 

učencev in druge po zakonu predpisane dokumentacije, izdelava obrazcev za učitelje 

(ponavljanja, načrti pomoči učencem …), vključitev v izobraževanja, organizirana na šoli, 

vodenje postopkov vpisa in izpisa učencev iz šole, aktivnosti v zvezi z vpisom šolskim 

novincev, aktivnosti v zvezi z vpisom v srednje šole… 

 

POROČILO O DELU KNJIŽNICE 

 

Knjižnični fond ima približno  19.000 enot knjižničnega gradiva, vendar se podatki še vedno 

vnašajo v sistem COBISS.  

V  knjižnici so se odvijale dejavnosti internega strokovnega dela in pedagoškega dela: 

vsebinsko izbiranje, naročanje in nabava knjig, revij, CD-jev, notranja oprema in računalniška 

obdelava knjižničnega gradiva, izločanje poškodovanega, izgubljenega gradiva – odpis, 

kronološko urejanje revij, fotografij in drugega arhivskega gradiva, ureditev vseh knjižnih 

polic prenos gradiva v sistem Cobiss, motiviranje učencev za obiskovanje knjižnice: nasveti, 

pomoč, priporočila pri iskanju literature za branje, za seminarske naloge in referate, vodenje 

učencev pri samostojnem iskanju informacij s pomočjo računalniškega programa Win Knj, 

tedenska izposoja na podružnični šoli v Kortah, ure knjižnično-informacijskih znanj, 

sodelovanje pri urah, kjer učitelji vključujejo knjižnico kot vir iskanja podatkov s pomočjo 

knjižničarke, vodenje knjižničarskega krožka za učence od 4. do 9. razreda, priprava knjižnih 

ugank, priprava knjižnih razstav, tedenska izposoja knjižničnega gradiva učencem od 1. do 3. 

razreda, posveti o nakupu novosti za knjižnico, pomoč učiteljem pri izboru gradiva za pouk, 

sodelovanje z učitelji ob pripravi seznamov knjig za bralno značko in domače branje, 

sodelovanje pri organizaciji posebnih dni na šoli, sodelovanje na strokovnih – pedagoških in 

drugih konferencah ter strokovnih aktivih, strokovno izobraževanje. 
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POROČILO O DELU RAČUNALNIKARJA 

Računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti je opravljal dela in naloge, določene s 

predpisi, z letnim delovnim načrtom zavoda ter v skladu s sklepi vodstva zavoda. Osnovna 

naloga računalnikarja je bila usmerjena v delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega procesa z 

uporabo računalnika ter v skrb za nemoteno delovanje informacijskega sistema na šoli ter 

svetovanje učiteljem na področju uporabe informativne tehnologije. Pouk izbirnih 

predmetov računalništva je potekal od 4. do 9. razreda. Opravljene naloge računalnikarja so 

bile sledeče: popis računalniške opreme, vzpostavitev varnosti (nadzor na računalniki) v 

računalniški učilnici, razporejanje in priprava nove računalniške opreme, dodeljene po 

razpisu MIZŠ -a, nalaganje operacijskega sistema ter programske opreme na računalnike, 

svetovanje in nudenje strokovne pomoči učiteljem na področju IKT (učiteljem je bil ponujen 

osnovni tečaj rabe računalniških orodij ter napredni tečaj v MS Word-u ),upravljanje s 

šolskim informacijskim sistemom e Asistent, skrb za nemoteno delo in uporabo le-tega, 

priprava in končna izdelava urnika, izdelava in posodabljanje šolske spletne strani, reševanje 

težav v šolskem omrežju, mentorstvo dijakoma  Srednje tehniške šole Koper.  

 

POROČILO O DELU NA UPRAVNO TEHNIČNEM PODROČJU 

Na upravno-tehničnem področju smo imeli glede na 100% sistemizacijo na dan 31.12.2019 

zaposlenih 26 delavcev. Zaposlene so poslovna sekretarka, računovodkinja, ter 

administratorka v polnem deležu, knjigovodkinja je zunanja sodelavka v obsegu 50%. 

Na šoli sta po normativu (1,6) in dodatnem deležu iz tržne dejavnosti (0,4) zaposlena le dva 

hišnika, ki opravljata svoja dela poleg matične, tudi na podružnični šoli v Kortah. Obseg dela 

na obeh šolah je prevelik za dva hišnika, saj sta obe stavbi stari, dotrajani in so manjša 

popravila nenehno potrebna. Glede na to tudi sami iščemo nove vire pomoči, zato smo se 

tudi v letu 2019  prijavili na razpis Javnih del in na ta način zaposlili enega delavca za pomoč 

pri nadzorovanju vhodov in informiranje. 

Čiščenje je izvajalo 8, 25 čistilk na matični in 1 na podružnični šoli. 

V matični šoli kuhinje je pripravljalo hrano 4,5 kuharji in 3,75 kuhinjske pomočnice, na 

podružnici pa 1 kuharica in 1 kuhinjska pomočnica. Tehnično osebje se izobražuje glede na 

svoje poklicno področje. Tudi pri tehničnem osebju stremimo za udejanjanjem skupne šolske 

vizije, ki se nanaša na izboljšanje komunikacije. Glede na to je ravnateljica z vsemi opravila 

letne razgovore, v primerjavi z letom poprej beležimo boljšo klimo med njimi, a imamo še 

veliko prostora za izboljšave.  
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POROČILO O IZPOPOLNJEVANJU DELAVCEV 

 

Vsi delavci šole se stalno izobražujemo. Obvezna izobraževanja za pedagoške delavce 

potekajo v sklopu pedagoških konferenc, roditeljskih sestankov ali ožjih timov . 

Ostala izobraževanja potekajo glede na strokovno področje in interes posameznikov. Večina 

učiteljev se udeležuje študijskih skupin s svojega predmetnega področja, mnogi pa še drugih 

ponujenih izobraževanj. 

Kot šola smo vključeni v razvojno nalogo Zavoda za šolstvo s področja uvajanja in izvajanja 

formativnega spremljanja. V okviru uvajanja formativnega spremljanja je skupina učiteljev 

vključena tudi v delavnice ki jih vodi Mateja Peršolja iz OŠ Preserje pri Radomljah. Za starše 

in učitelje je bil organiziran roditeljski sestanek na temo odgovornosti do šolskega dela, ki ga 

je vodila Neva Strel Pletikos. 

Junija  2019 smo imeli na šoli organiziran seminar na temo ohranjanja zdravja skladno z 

zakonodajo, ki nas zavezuje k promociji zdravja na delovnem  mestu. Prenos znanj je 

organiziran bodisi preko aktivov ali skupnih konferenc. 

Julija smo imeli izobraževanje za ves učiteljski kolektiv na temo FIT4KID,ki ga j vodila Barbara 

Konda,  avgusta pa izobraževanje na temo Delo z učenci, ki motijo pouk, ki ga je izvedla 

Damjana Šmit. 

Med šolskim letom so nekateri strokovni delavci nadaljevali z udeležbo na Delavnicah o 

komunikaciji po principih transakcijske analize. Delavnice je vodila Neva Strel Pletikos. 

Nekaj učiteljev se je udeležilo supervizije pri Nerini Bonassinn Battelli, ki deluje v okviru 

Svetovalnega centra iz OŠ Koper.  

 

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2018/2019 

Šola vsako leto izvede evalvacijo z usmeritvami za izboljšave. Med dejavnike, ki nam  kažejo  

kakovost šole, sodijo uspeh učencev, rezultati NPZ-ja, dosežki učencev na tekmovanjih iz 

znanja, športa, uspehi na natečajih, razpisih ipd. To so kazalniki, s katerimi lahko  izvajamo  

zunanjo evalvacijo in ki naj bi bili bolj objektivni, ker so za vse šole enaki. Žal  pa ti kazalniki 

nič ne povedo o kontekstu, znotraj katerega so se ti rezultati dogajali (okolje šole, socialna 

slika učencev in njihovih staršev, materialni pogoji šole in okolja ipd.).  

Zato je  samoevalvacija priložnost, da osvetlimo tudi širši kontekst in s tem prispevamo širšo 

interpretacijo zunanje evalvacije, ki govori samo o zgoraj naštetih dejavnikih.     
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Program, ki smo ga ob začetku šolskega leta zastavili, smo v celoti realizirali, in sicer:  

 

- redni program po predmetniku,  

- načrtovani razširjeni program,  

- udeležili smo se skoraj vseh razpisanih tekmovanj iz znanja in športa ter bili pogosto 

uspešni,  

- sodelovali na različnih literarnih in likovnih natečajih ter raziskovalnih nalogah,  

- sodelovali v projektih na lokalni, državni  in mednarodni ravni,  

- se povezovali s krajem in z občino.  

 

Naš prednostni cilj je razvijanje konstruktivne komunikacije ob  formativnem spremljanju 

učenčevega napredka. Zavedajoč se dejstva, da je področje zelo široko in kompleksno, smo v 

letu 2016/17oblikovali okviren 5-letni razvojni načrt  

 

- Odnosi in komunikacija - ugotavljanje stanja v kolektivu       -    Kje smo ? 

- Predlogi izboljšav v strokovnih aktivih in akcijski načrt       -    Kaj želimo ? 

                                                                                                         -    Kako bomo to dosegli ? 

- Uresničevanje načrtovanega, spremljanje  in ugotavljanje učinkovitosti  

- Kaj smo dosegli? 

 

Za ozaveščanje vloge posameznika pri razvijanju obeh prednostnih področij in vloge šole kot 

celote, je bilo v tem času izpeljanih več aktivnosti. Ugotavljamo, da  bo potrebno še nadalje 

načrtovati izboljšanje komunikacije pri vseh deležnikih. V letu 20202 bo izvedena anketa, s 

katero bomo posneli sedanje stanje in načrtovali usmeritve za naprej. 
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DNEVI S POSEBNO VSEBINO IN ŠOLSKE PRIREDITVE 

Skladno z letnim delovnim načrtom smo obeležili različne spominske dneve: Dan pismenosti, 

Priključitev Primorske k matični domovini, ENO Tree planting, Dan migrantov, Evropski dan 

jezikov, Svetovni dan otroka, Svetovni dan učiteljev, Svetovni dan hrane, Dan reformacije, 

Kulturni dan, Dan samostojnosti, Dan materinščine, Svetovni dan voda, Mednarodni dan 

knjig za otroke, Svetovni dan zdravja, Dan Zemlje, Dan državnosti…  

Šolske prireditve smo imeli tudi ob sprejemu prvošolcev, zaključku osnovne šole( Valeta), 

Dnevu samostojnosti, Novem Letu, Kulturnem dnevu in Dnevu državnosti ter ob pričetku in 

zaključku šolskega leta. 

 

POROČILO O SOCIALNEM IN ZDRAVSTVENEM VARSTVU TER DEJAVNOSTIH ZA PREHRANO 

Prehrana temelji na Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih zavodih. 

Upoštevamo temeljna prehranska priporočila za zdravo prehrano otrok skladno z 

usmeritvami strokovnih institucij, standardov in normativov otrok v VIZ. Skrbeli smo za 

higienske standarde in navade. Šolska kuhinja deluje po načelih HACCP načel in načel dobre 

higienske prakse. Dejavnosti povezane s prehrano smo izvajali pri pouku, v času 

podaljšanega bivanja, na oddelčnih urah in drugih organih šole, ob posebnih dnevih, pro 

interesnih dejavnostih, delavnicah in na predavanjih.  Dejavnosti so prepletene  tudi z 

dejavnostmi Eko šole, Zdrave šole in projekta Šolska shema. 

Šolski jedilniki temeljijo na Smernicah zdravega prehranjevanja v VIZ ustanovah z 

uravnoteženo hranilno in energijsko sestavo ter upoštevanjem značilnosti okolja ter okusa 

otrok. Pri izbiri živil v okviru javnih naročil stremimo k kakovosti in svežini živil. Jedilniki in 

šolska prehrana so bili pregledani s strani NIJZ. Lani smo povečali delež ekoloških živil ter živil 

integrirane pridelave lokalnih dobaviteljev. 

Zadovoljstvo s prehrano smo spremljali preko pogovora z učenci, saj tako pridobimo najbolj 

relevantne informacije, hkrati pa izobražujemo in spodbujamo zdravo prehranjevanje. 

Pomen zdrave prehrane za otroka in organizacija sta bila predstavljena staršem na prvih 

roditeljskih sestankih.  

Obeležili smo Dan slovenske hrane. Tako smo tretji petek v novembru pričeli s 

Tradicionalnim slovenskim zajtrkom. V projekt Šolska shema smo bili vključeni že osmo leto, 

vse od njegovega nastanka.  Projekt smo izvedli po letnem načrtu, razdeljevali smo sadje in 

zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke. V okviru projekta smo izpeljali razne promocijske 

dejavnosti. Za zdravo prehrano je skrbela  tudi Komisija za prehrano, v kateri je tudi šolska 

zdravnica.  

Glede zdravstvenega varstva učencev smo sodelovali z ZD Izola, kjer so potekali sistematski 

zdravniški in zobozdravstveni pregledi ter obiski laboratorija v spremstvu učiteljev. Poleg 

pregledov, so zdravstveni delavci na šoli izvajali še širok nabor vse bin zdravstvene in 
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zobozdravstvene vzgoje. Ob dnevih zdravja so učenci izdelovali plakate na določene teme in 

pripravili razstavo. 

POROČILO O ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI UČENCEV 

 

Tako delavci šole kot učenci smo skrbeli za bivanje v urejenem okolju. Učencem smo 

omogočili, da so poskrbeli za urejenost okolja med oddelčnimi urami, pri posebnih dnevih, 

po pouku in v sodelovanju s Komunalo Izola. Varnost na šoli in organiziranih dejavnosti smo 

zagotavljali tudi tako, da smo uredili: 

- spremstvo v skladu z normativi, 

- predhodne oglede poti, prostora, območja, orodja, opreme s strani osebja, 

- dali navodila učencem o varnem gibanju in uporabi opreme, 

- varstvo učencev vozačev na avtobusni postaji. 

- dežurstvo učiteljev, učencev. 

 

Kot vsako leto doslej, smo tudi letos posebno skrb namenili varni poti v šolo in domov. Varna 

pot v šolo je po pločnikih označena z modro ribico. Načrt varne poti je objavljen na vidnem 

mestu v večnamenskem prostoru v šoli. Urejena je digitalizacija šolskih poti v sodelovanju z 

Občino Izola. Prvi teden pouka je potekala akcija Policije in Sveta za preventivo in promet za 

varno pot v šolo. Policisti so prvošolcem predavali o pešcu v prometu.  

 
SODELOVANJE S STARŠI 

Staršem omogočamo sodelovanje pri načrtovanju življenja in dela na šoli. Nudimo jim 

informacije o delu na šoli in jih spodbujamo h kritičnemu odnosu in spremljanju rezultatov 

dela na skupnih in oddelčnih roditeljskih sestankih ter govorilnih urah. Obveščamo jih o 

uspešnosti njihovih otrok. Skrbimo za individualni pristop in skupaj z njimi iščemo rešitve pri 

učno-vzgojnih vprašanjih. Vse ustrezne informacije pripenjamo tudi na spletno stran šole.  

Za posamezne starše smo organizirali govorilne ure izven napovedanih, glede na aktualno 

problematiko.  

Starše smo obveščali o izobraževanjih, ki smo jih izvedli bodisi na šoli ali pa so nam jih 

ponudili drugi strokovnjaki  in jim priporočili udeležbo. 

 

Govorilne ure 

V šolskem letu 2018/2019 smo imeli govorilne ure v povprečju šestkrat, v prvih mesecih 

šolskega leta 2019/20 so govorilne ure potekale 3x. Obisk govorilnih ur je zadovoljiv. 

 

Roditeljski sestanki 

Podobno razmerje obiska beležimo tudi na roditeljskih sestankih; na razredni stopnji  starši 

pogosteje prihajajo na roditeljske sestanke. Vsak oddelek je imel tri do pet roditeljskih 
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sestankov, v povprečju 4. Vsi oddelki so v septembru predstavili enotno tematiko: osnovne 

informacije, program, šolska pravila. V začetku šolskega leta za vse starše izvedemo skupni 

del roditeljskega sestanka, kjer ravnateljica predstavi ključno zakonodajo, poudarke in 

skupno vizijo šole. Za starše učencev priseljencev smo organizirali poseben roditeljski 

sestanek, na katerega smo povabili prevajalko. Prizadevamo si, da na ta način res vsi starši 

pridejo do nujnih informacij. 

Tekom šolskega smo na skupnih roditeljskih sestankih staršem predstavili vlogo šole in 

staršev pri razvoju odgovornosti učencev, s poudarkom na odgovornosti učencev. Ostale 

teme so razredniki izvajali glede na program dela v oddelkih in aktivih.  

 

Šola za starše 

Šola za starše je potekala na naši šoli v okviru Centra za osebno rast. Imeli so  5 srečanj,   

povprečno  je bilo na posameznem srečanju 8 staršev. Šolo za starše nadaljujemo, vendar 

tovrstne oblike zaradi gospodarnosti šole ne krije, saj je udeležba glede na 1450 staršev 

preskromna.  

Svet staršev 

Svet staršev je v šolskem letu 2018/19 štel 32 predstavnikov oddelkov, ki so bili izvoljeni na 

1. roditeljskem sestanku v septembru, v šolskem letu 2019/20 pa imamo 33 članov sveta 

staršev. Člani podružnice so  priključeni matični šoli.  

V  koledarskem letu 2019 smo imeli 3 redne seje sveta staršev, 1 izredno in 1 

korespondenčno. Vsaka seja se je začela s pregledom sklepčnosti in potrditvijo zapisnika, 

zaključila pa s točko« Pobude in predlogi. Ostale vsebine sej v so si sledile kot izhaja:   

Redna seja sveta staršev - februar 2019 

- Predstavitev analize učnega in vzgojnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju.  

- Priprava na novo šolsko leto. 

- Poročanja in predlogi predstavnikov z roditeljskih sestankov. 

- Informacije o naročanju in kvaliteti prehrane na šoli. 

 

Izredna seja sveta staršev - februar 2019 

- Potrditev članov upravnega odbora šolskega sklada  

- Pogovor z vodjo kuhinje, načrtovanje izboljšav v komunikaciji 

 

Korespondenčna seja - maj 2019 

-  Potrditev izbora učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020. 

 

 Redna seja sveta staršev -  junij 2019 

- Obvezni in neobvezni izbirni predmeti. 

- Predlog okvirnega finančnega načrta razširjenega programa. 

- Poletne počitniške delavnice v okviru projekta Popestrimo šolo. 
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- Evalvacija dela, načrtovanje vsebin za prihodne leto. 

 

 Redna seja sveta staršev september  2019 

- Konstituiranje sveta staršev. 

- Obravnava in potrditev  Poslovnika sveta staršev. 

- Predstavitev Poročila o LDN-ju 2018/2019 (poročilo programa, analiza učnega 

uspeha, NPZ-ja, samoevalvacijsko poročilo,  delovanje šolske skupnosti in 

parlamenta, delovanje komisije za prehrano, delovanje  šolskega sklada …). 

- Obravnava in seznanitev s pravilniki: Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda, Hišni red, 

Navodil o opravljanju izpitov. 

- Predstavitev LDN-ja 2019/2020 (predstavitev programa s kratkoročnimi cilji, 

razširjenega programa s finančnim načrtom, učbenikov in delovnih zvezkov ter 

drugega učnega gradiva, šolske skupnosti in parlamenta, oblik diferenciacije, NPZ-

ja…). 

 

Vsa dokumentacija sej je hranjena v tajništvu šole.  

 

Predsednik sveta staršev v šolskem letu  2018/2019 je bil Peter MOŽÉ. 

Predsednica sveta staršev v šolskem letu  2019/2020 je Dragana BAŠA. 
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2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2019 

2.2.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega 

uporabnika 

 

TEMELJNA ZAKONODAJA  

- Zakon o izvrševanju proračuna v Republiki Sloveniji, 

- Zakon o delovnih razmerjih,  

- Zakon o zavodih , 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja , 

- Zakon o osnovni šoli,  

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

- Zakon o javnih uslužbencih, 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,  

- Zakon o javnih financah,  

- Zakon o računovodstvu,  

- Zakon o varstvu pred požarom, 

- Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti,  

- Zakon o javnih naročilih, 

- Zakon o šolski inšpekciji , 

- Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja,  

- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih, 

- Zakon o knjižničarstvu,  

- Zakon o varstvu osebnih podatkov, 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,  

- Zakon o splošnem upravnem postopku. 

 

POSEBNA ZAKONODAJA  

- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 

šoli,  

- Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli, 

- Pravilnik o šolskem koledarju v osnovni šoli,  

- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju OŠ izobraževanja,  

- Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli, 

- Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, 

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,  

- Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli, 

- Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v osnovni šoli,  

- Pravilnik o financiranju šole v naravi,  
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- Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovni šoli,  

- Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli, 

- Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli 

- Pravilnik o napredovanju v nazive strokovnih delavcev,  

- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v višji plačilni razred,  

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva,  

- Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami,  

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji . 

 

NOTRANJI AKTI ŠOLE  

- Akt o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Vojke Šmuc Izola,  

- Akt o sistemizaciji delovnih mest, 

- Pravila šole po odloku o ustanovitvi,  

- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,  

- Izjava o varnosti z oceno tveganja,  

- Organizacijsko navodilo za izvajanje ukrepov o varnosti in zdravju pri delu,  

- Pravilnik o opremi in zagotavljanju prve pomoči na delovnem mestu,  

- Ukrepi za zaščito zaposlenih pred nadlegovanjem,  

- Navodila za napredovanja zaposlenih,  

- Navodila o uvajanju kriterijev in meril za ugotavljanje delovne uspešnosti,  

- Pravilnik HACCAP,  

- Načrt vzdrževanja šole in okolice,  

- Načrt čiščenja,  

- Načrt ukrepov proti legioneli,  

- Pravilnik o požarni varnosti in požarnem redu,  

- Načrt evakuacije,  

- Pravilnik o pečatih, 

- Pravilnik o ključih in vhodnih karticah , 

- Poslovnik sveta šole,  

- Poslovnik sveta staršev,  

- Požarni red , 

- Načrt evakuacije,  

- Pravilnik o računovodstvu,  

- Pravilnik o popisu osnovnih sredstev, 

- Navodila za popis sredstev in obveznosti do vira sredstev,  

- Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin,  
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- Zbirnik delovnih navodil za spremljavo notranje kontrole poslovanja,  

- Register tveganj,  

- Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Vojke Šmuc Izola,  

- Katalog zbirke osebnih podatkov, 

- Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu, 

- Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, 

- Kriteriji in postopki za dodelitev sredstev za subvencionirano prehrano, 

- Kriteriji in postopek za subvencionirano šolo v naravi,  

- Protokol izterjave dolžnikov, 

- Hišni red,  

- Vzgojni načrt, 

- Pravila šolskega reda .. 

 

….. in drugi zakoni, predpisi in interni akti. 

 

2.2.2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in 

razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov  

 

Upoštevamo novejša spoznanja sodobne didaktike, psihologije in pedagogike, predvsem 

glede sodobnejšega pojmovanja učiteljeve in učenčeve aktivnosti ter učnih in spoznavnih 

procesov.  

Proces formativnega spremljanja učenčevega napredka nadgrajujemo in omogočamo 

različne oblike diferenciacije vzpostavljamo učno okolje z dvigom aktivnosti učencev.  

Spremljamo šolsko in splošno zakonodajo ter usklajujmo šolske pravilnike s sprejeto 

zakonodajo.  

Z dodatnim izobraževanjem se usposabljamo za delo z učenci s posebnimi potrebami, za delo 

z učenci priseljenci, za dvig samopodobe učencev, za reševanje sporov preko mediacije in v 

pouk vnašamo elemente FIT4KID pedagogike. Učence želimo vzgojiti v samostojne, 

odgovorne in strpne osebnosti, ki bodo aktivni člani družbe s kvalitetnim znanjem.  

Skupaj s starši iščemo in razvijamo uspešne poti za razvoj in napredek učencev v vzgojno-

izobraževalnem procesu, saj stremimo k prepoznavnosti v širšem okolju. Ob zagotavljanju 

splošne izobrazbe sledimo dolgoročnim ciljem osnovnošolskega izobraževanja:  

 

- Vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja 

posameznika, 

- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v 

slovenskem in  italijanskem jeziku, 

- seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov, 

- vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika, 
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- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini 

Slovenije in njeni kulturi, 

- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 

- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 

spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti 

za življenje v demokratični družbi, 

- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za 

nadaljevanje šolanja, 

- pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in 

ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči 

razsojanja, 

- razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije, 

- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvoja, 

- razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško 

izražanje, 

- oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do 

okolja, 

- pridobivanje  finančnih sredstev za ureditev šolskega poslopja in opreme, 

- pridobivanje finančnih sredstev  za razširjen dodatni program. 

 

Preglednica 4 : Dolgoročni cilj : 98 % učencev , ki uspešno zaključijo razred 

2018 - 2023 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

98 % 96% 97 % 95,2% 95% 

 

V primerjavi z letom poprej, nismo dosegli želenega napredka v napredovanju učencev v višji 

razred. Dolgoročni cilj je, da bi zmanjšali osip, oziroma zvišali učni uspeh in kvaliteto znanja. 

Iz tabele je razvidno, da želimo ta cilj približati skoraj 100%. Kljub prizadevanjem šole, se 

soočamo z dejavniki, ki vselej niso odvisni od dela šole.  

 

Preglednica 5: Dolgoročni cilj:  nabava »robotkov« za dejavnost robotike 

Število robotkov  do 

leta 2020 

znesek Število robotkov 

v  letu 2019 

znesek Število 

robotkov 2018 

znesek 

7 3.500 E    4 2000 E 2 1000E 

 

Izvajanje robotike prinaša  učencem dodatno strokovno vrednostjo za vsestranski razvoj. 

Glede na to, želimo ustvariti boljše pogoje za razvijanje te dejavnosti. Dejavnost je tesno 
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povezana s finančnimi sredstvi, naš cilj je povečati število »robotkov«. V letu 2019 

razpolagamo s 5 robotki, naš cilj je nabava sedmih.  

 

Preglednica 6: Dolgoročni cilj:  nabava opreme preko projekta ISO-2020  

2018 - 2023 Število računalnikov, 

tablic, IKTabel 

Celotna sredstva  projekta za 

WLAN omrežje in IKT opremo 

Vir financiranja občina 

in lastna sredstva  

60 60 73.749 32.912 

 

2.2.3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v 

njegovem letnem programu dela 

Letni cilji razvoja šole: 

- Uvajanje in izvajanje sodobnega pouka in ob tem spremljanje napredka slehernega 

učenca preko formativnega spremljanja, 

- uvajanje načinov dela v okviru projekta FIT4KID – učenje z gibanjem, 

- nadaljnje vpeljevanje aksiomov  teorije izbire v naše delo, 

- vzpostavljanje sistema enotnega vzgojnega delovanja, 

- vzgajanje k samostojnosti in odgovornosti učencev, 

- spodbujanje kakovostnih odnosov in sodelovanja med delavci šole, učenci in starši, 

- skrb za višanje  ravni motivacije za branje, 

- uresničevanje medpredmetnega povezovanja, 

- sodelovanje v šolskih, lokalnih, državnih in mednarodnih projektih, 

- nadgrajevanje zavesti o zdravem in ekološkem načinu življenja. 

- izdelati različna didaktična učila, 

- nadaljevati z uvajanjem elementov Montessori pedagogike, 

- nadaljevati z uvajanjem listovnika za učence, 

- razvijati sposobnosti za funkcionalno pismenost, razumevanje, sporočanje in 

izražanje v slovenskem knjižnem jeziku,  

- pridobivati splošna in uporabna znanja, ki omogočajo samostojno učenje in kritično 

razsojanje in s tem zagotavljati kakovostno raven izobraževanja,  

- razvijati zavest o državni pripadnosti in nacionalni identiteti,  

- ohranjati tradicijo kulturne dediščine,  

- prilagajati se svetovnemu razvoju,  

- omogočati osebnostni razvoj učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvoja (individualiziran pristop),  

- skrbeti za individualni strokovni razvoj zaposlenih,  

- vzpodbujati inovacije v smeri izboljšanja kvalitete dela. 

- Letni cilji razvoja šole so tesno povezani s finančnim poslovanjem.  
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Cilji finančnega poslovanja so: 

- Dosegati uravnoteženo poslovanje- usklajenost prihodkov in odhodkov, 

- tekoče spremljanje plačilne sposobnosti, 

- pridobiti finančna sredstva za ureditev šolskega poslopja in opreme,  

- pridobiti finančna sredstva za razširjen dodatni program vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti, 

- povečati prihodke iz tržne dejavnosti za kritje nekaterih vzdrževalnih del,  

- izpeljati investicijska vlaganja skladno s finančnim načrtom,  

- optimalno izkoristiti materialne in kadrovske vire, 

- racionalno porabljati investicijskih sredstev v skladu s planom, oz.rebalansom. 

 

Na področju kadrovanja želimo: 

- Zagotavljati pošten in učinkovit kadrovski postopek in izbor najprimernejših 

kandidatov, 

- prepoznati, obvladovati in upravljati psihosocialne dejavnike tveganj. 

 

Skladno z naštetimi cilji želimo dosegati višje ravni znanja, samostojnosti in odgovornosti pri 

učencih, učiteljih in starših, ter s strokovnim delom in z dosežki skrbeti za prepoznavnost 

šole.  

Preglednica 7: letni  cilj : 97 % učencev napreduje v naslednji razred 

2019/2020 2018/2019 2017/2018  2016/2017 

97% 96 % 97,3%  96% 

 
Preglednica 8: letni  cilj : zvišati število učiteljev, vključenih v delavnice FS 

2018/2019 – na dan 31. 8.2018 2017/2018  2016/2017 2015/2016 

35 30 18 25 

Formativno spremljanje učenčevega napredka – FS vidimo kot izjemno uspešno in široko 

področje, ki daje možnosti za podporo vsakemu posameznemu učencu. Stremeli bomo za 

tem, da se v to načrtno vključi več učiteljev. 

 
Preglednica 9: Letni cilj : zvišati število učiteljev, ki v pouk več kot 1xtedensko uvajajo elemente projekta FIT4KID 

Število učiteljev na dan 31.12.2020 Število učiteljev na dan 1.1.2020 

 20 6 
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2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upoštevaje fizične, finančne in opisne 

kazalce po posameznih dejavnostih 

 

Zastavljeni kratkoročni cilji so bili realizirani, dolgoročni pa so procesno naravnani.  

 

Preglednica 10: Pregled števila oddelkov in učencev v zadnjih šolskih letih   

 2019/

2020 

2018/

2019 

2017/ 

2018 

2016/

2017 

2015/

2016, 

Število oddelkov na OŠ Vojke Šmuc v Izoli 29 28 26 27 26 

Število učencev OŠ Vojke Šmuc v Izoli 662 670 640 624 569 

Število oddelkov na podružnici 4 4 3 3 3 

Število učencev na podružnici 55 58 51 42 34 

Skupaj število učencev 717 728 691 666 603 

Skupaj število oddelkov 33 32 29 30 29 

 

Letos imamo največ oddelkov v zadnjih 15 letih, imamo pa nekaj manj skupno vpisanih 

učencev, letos beležimo tudi nižje število priselitev iz drugih držav. Nujno potrebno bo 

razmišljati o zagotavljanju ustreznejših prostorskih pogojev.  

 

V tabeli 11 so  prikazani finančni kazalci iz finančnega načrta za leto 2019 in dejanske 

uresničitve. 

Preglednica 11: Primerjava prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2019 s finančnim načrtom 

za leto 2019 

Prihodki/odhodki  
 

Dejansko 2019 
 

Finančni načrt 2019 
 

% 

SKUPAJ PRIHODKI ZA JAVNO SLUŽBO IN 
TRŽNO DEJAVNOST 

         3.642.657         3.636.234 100,17 

Prihodki za izvajanje javne službe          3.107.973         3.063.027 101,46 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna:          2.671.690           2.699.114   98,98 

Skupaj prejeta sredstva iz občinskega 
proračuna od tega:  

            136.758            102.743 133,10 

- prejeta sredstva iz proračuna občine za 
tekočo porabo 

            116.712            102.743 113,60 

- prejeta sredstva iz proračuna občine za 
investicijo            

              20.046             

-Prejeta sred. iz drž.prorač.in sred.EU                63.333              38.930 162,68 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 
javne službe 

             236.192            222.240 106,27 

Prihodki tržne dejavnosti                534.684               573.207   93,27 

SKUPAJ ODHODKI           3.640.757        3.636.088     100,12 
 
 

Dejanski prilivi so pri državnem proračunu nekoliko višji predvsem zaradi višjih zahtevkov za 
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regresirano prehrano učencev. Občinska sredstva odstopajo za investicijski del zaradi 

dejstva, da smo del investicijskih prihodkov krili iz presežka ter ni denarnega toka. 

Pri drugih prihodkih za izvajanje dejavnosti javne službe ni zaznati večjih odstopanj.  

Zaradi dotrajanosti smo v  letu 2017 kupili novo službeno vozilo – kombi, ki ga odplačujemo 

preko hiše SKB Leasing-a (finančni leasing  5 let).  

 

2.2.5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju 

programa  

 

Osnovna šola Vojke Šmuc Izola ter Občina Izola sta na podlagi 50., 51. in 71. člena Zakona o 

javnih financah (Ur. List RS, št. 11/20144-UPB4), 82. in 82.a člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, 42. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna 

šola Vojke Šmuc in Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2019 sklenili pogodbo o 

financiranju šole v letu 2019.  

 

Pogodbeni stranki sta se s pogodbo odgovorili o zagotavljanju sredstev za financiranje 

dejavnosti Osnovne šole Vojke Šmuc Izola v letu 2019 in sicer v višini 69.574 € za tekoče 

transferje, 31.503 € za plače učiteljev nadstandardnega programa, 666 € za financiranje šole 

v naravi, 1.000 € financiranje tečaja plavanja ter 37.774,20 € za investicijske transferje 

oziroma opremo in investicijsko vzdrževanje. Vrednost pogodbe skupaj je znašala 140.517,20 

€.  

 

V letu 2019 so bili izvedeni različni posegi na šolski zgradbi z namenom sanacije ter izboljšave 

in zagotavljanje varnosti  samih šolskih prostorov. Uredili smo del talne površine na hodnikih 

popravilo radiatorjev, klimatskih naprav, vodovodnih cevi.  Vsako leto tudi prebelimo 

sanitarije in nekaj učilnic.  Vse te posege smo krili iz sredstev, ki nam jih v ta namen odobri 

Občina Izola, del pa iz tržne dejavnosti.  

 

2.2.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 

poročila preteklega leta ali več preteklih let  

 

Ne glede na gospodarno skrbno načrtovanje, pride do urgentnih situacij, ki jih je potrebno 

sanirati. Vodstvo šole si prizadeva za iskanje novih virov v finančnem in strokovnem smislu s 

prijavami na projekte iz Evropskih strukturnih skladov, javnih del...  

Šola je v vseh letih uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom. Tudi 

leto 2019 je bilo uspešno, saj smo uresničili  vse zastavljene cilje, pri delu in poslovanju smo 

ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami.  
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2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 

merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in 

kakovosti poslovanja  

 

Šola deluje in posluje gospodarno. Zaposlovanja izvajamo v skladu z normativi, veliko 

učiteljev ima povečan obseg dela, v izogib dodatnim zaposlitvam. Žal pa vedno to ni mogoče, 

saj ne želimo prekomerno obremeniti že tako obremenjenih učiteljev. Racionalno ravnamo z 

materialom in vsemi stroški zaposlovanja, materialnimi in drugimi stroški, a se tudi ti skladno 

s številom učencev, delavcev in bogatih dejavnosti, povečujejo.  Naloge, ki si jih zastavimo, 

temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, sposobnosti in izkušnje. Novih 

nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva je vedno več.  

 

KAZALNIK GOSPODARNOSTI: 

    
     prihodki po poslovnem 

dogodku AOP 670 566.238 = 1,01 

odhodki po poslovnem 

dogodku AOP 687  559.039 

  iz opravljanja tržne 

dejavnosti 

    
     prihodki po poslovnem 

dogodku AOP 670 3.069.234 = 1,00 

odhodki po poslovnem 

dogodku AOP 687  3.069.195 

  iz opravljanja javne 

dejavnosti 

     Kazalnik gospodarnosti kaže uspešnost poslovanja brez  upoštevanja 
vplivov financiranja in izrednih vplivov ter je opredeljen kot razmerje 
med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki 

   

 

 

 

    



45 

 

KAZALNIK DONOSNOSTI: 

presežek prihodkov nad 

odhodki AOP 058 19.391 = 0,64 

Sredstva v 

upravljanju+pres.prih.nad  (AOP 056+AOP 058+AOP 048) (3.001.365+19.391+0) 

  odh.+dolg.rezervacije 

    

  

3.020.756 

   

Kazalnik donosnosti nam pove, koliko čistega dobička/izgube je ustvarjeno z denarno enoto 

vloženega kapitala oziroma nam pokaže, koliko čistega dobička smo dosegli na vsakih 100 

evrov vloženega kapitala .  

V primeru izkazane izgube je vrednost kazalnika negativna. Večja vrednost kazalnika pomeni 

boljšo poslovno uspešnost, vendar pa po drugi strani lahko boljši rezultat pomeni večje 

tveganje na račun velikega zadolževanja. Kazalnik pojasnjuje uspešnost upravljanja s 

premoženjem. Šola ni pridobitna ustanova in presežkov ne sme ustvarjati, ampak skrbeti za 

enakomerno razporeditev prihodkov in odhodkov.   

2.2.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora  

 

Sistem notranje kontrole je vzpostavljen. Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na 

podlagi:  

- Pravilnika o računovodstvu,  

- Pravilnika o gibanju računovodskih listin, 

- Pravilnika o popisu. 

 

Naročila male vrednosti izvajamo  na podlagi Zakona o javnih naročilih.   

 

Na šoli imamo ločeno funkcijo odobravanja, evidentiranja in izvajanja plačil.  

Prejete račune pred plačilom pregleda oseba, ki je strošek predlagala in utemeljila, kar  nato 

odobri ravnateljica. Račun nato likvidira računovodja, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse 

zahtevane elemente.  

Kontrolo izvajamo  pri mesečni najavi količnikov za plače, stroških prevozov in prehrane za 

delavce ter ostalih stroškov (zahtevke posredujemo MIZŠ-u in Občini Izola);  pri zbiranju 

ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti;  preverjanju dobavnic in 

računov ob podpisu izplačila;  preverjanju plačil položnic,  spremljanju prihodkov na osnovi 
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izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb s strani poslovnih partnerjev,  preko 

samoorganizacijske sheme,  pri opredelitvi odgovornosti,  preko popisa,  preko kontrole 

dostopa do računalnikov in  notranje revizije.  

 

Šola ima organizirano vsakoletno izvajanje notranje revizije. V letu 2019 je notranjo revizijo 

izvedla revizijska hiša GM REVIZIJA, D.O.O . Cilj notranje revizije je bil :  

 

- preveriti pravila izkazovanja prihodkov tržne in javne dejavnosti,  

- preveriti izkazane prihodke tržne dejavnosti na podlagi izstavljenih računov,  

- preveriti pravilnost obračunavanja in plačevanja potnih stroškov 

 

Na podlagi notranje revizije so bila podana priporočila glede porabe presežka prihodkov nad 

odhodki. Priporočilo je bilo, naj šole ne porabi presežka, ki zajema še neizterjane dolgove 

staršev. Glede na to, smo na svetu zavoda sprejeli sklep, ki ga je potrdil tudi župan in s tem 

omogočili uspešno poslovanje.  

Z vzpostavljanjem notranjega kontrolnega okolja, ki ga izvajamo vsako leto, niso zaznali 

pomembnih tveganj, ki bi onemogočala zagotavljanje: doseganja poslovnih ciljev, smotrne 

porabe in preprečitve izgub, skladnosti poslovanja z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo za 

področja spremljanja ter pravilnost in zanesljivost informacij ter podatkov.  

 

2.2.9. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj  

 

Do takšnih situacij ni prišlo, cilji so bili doseženi in uresničeni.  

 

2.2.10. Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, 

regionalni razvoj, urejanje prostora…  

 

Pomembno za naše delo je povezovanje in sodelovanje z Občino Izola, Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport, Zavodom za šolstvo – OE Koper, Državnim izpitnim centrom, 

Šolo za ravnatelje, kjer se vključujemo v projekte. Dobro sodelujemo z ostalimi inštitucijami v 

občini: Centrom za kulturo , šport in prireditve, Komunalo Izola…Naši učenci in učitelji 

sodelujejo skoraj na vseh prireditvah, ki jih organizira Občina Izola .  

Aktivi učiteljev sodelujejo v raznih študijskih skupinah, svetovalna služba v aktivu svetovalne 

službe, ravnateljica in pomočnici pa  v Obalnem aktivu ravnateljev, oz. pomočnikov 

ravnateljev.   

 

Pri svojem delu sodelujemo z vsemi osnovnimi šolami, s srednjimi šolami, s Pedagoško 

fakulteto Koper, s Filozofsko fakulteto Ljubljana in s Pedagoškim inštitutom, s katerim  

sodelujemo  v raznih raziskavah. Sodelujemo tudi z vrtcem Mavrica Izola, zlasti ob vpisu 
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otrok v 1. razred. Letos smo skupaj ponovno  organizirali roditeljski sestanek za starše 

bodočih prvošolcev.  

Za pomoč učencem sodelujemo s Centroma za socialno delo Izola in Koper, Kriznim centrom 

Koper , Centrom za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Centrom za usposabljanje Elvire 

Vatovec Strunjan, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše, ki ima sedež na OŠ 

Koper, s Centrom za osebnostno rast, ki izvaja supervizijo za učitelje in šolo za starše, z 

Društvom prijateljev mladine Izola, s Pedopsihiatričnim dispanzerjem iz Lucije, S 

Pedopsihiatrično kliniko v Ljubljani, z Zavodom za zaposlovanje, s šolsko ambulanto, s 

policisti, s kriminalisti, s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu…  

 

Pri sodelovanju na prireditvah se povezujemo s krajevnimi skupnostmi, z Združenjem borcev 

za vrednote NOB Izola, z Mestno knjižnico Izola in s Kulturnim domom Izola, Domom 

upokojencev Izola, Srednjo šolo Izola, Gasilskim društvom Izola, RTV Slovenija,  Inštitutom 

Concordia Ljubljana. Pri organizaciji in izvedbi športnih tekmovanj se povezujemo z drugimi 

šolami, s klubi in s Centrom za kulturo, šport in prireditve Izola.  

 

Gospodarstvo: Veliko sodelovanja z okolico in institucijami zahteva tudi organizacija 

večdnevnih naravoslovnih taborov. Sodelujemo: s Planinskim društvom Koper, z Gozdnim 

gospodarstvom Postojna, s Krajinskim parkom Sečoveljske soline, s Škocjanskim zatokom, z 

Društvom biologov, s Fakulteto  FVZ Izola, s Fakulteto za managament Koper, z lokalnimi 

organizacijami (Polipopilen). Preko javnih naročil male vrednosti smo sklenili tudi pogodbe z 

dobavitelji.  

 

Sociala in zdravstvo 

Z Zdravstvenim domom Izola smo organizirali predavanja zdravstvene vzgoje za učence ali 

starše od 1. do 9. razreda z različno tematiko, prilagojeno njihovim potrebam in željam, 

zdravniške, zobozdravniške preglede, ščetkanje in fluorizacijo zob.  Delavke Centra za 

komunikacijo, sluh in govor Portorož so opravile sistematski pregled sluha za učence prvega 

in osmega razreda. Sodelovali smo v akciji zbiranja  zamaškov in na ta način pomagali ljudem 

v stiski. V tem šolskem letu smo izpeljali tudi več dobrodelnih akcij, v katerih smo zbirali 

denarna in blagovna sredstva.  

 

Varstvo okolja 

Kot Eko šola skrbimo za ekološko osveščenost učencev in preko njih posegamo tudi v njihove 

družine in ožje okolje v občini. V šoli varčujemo z vodo in elektriko ter izvajamo ločeno 

zbiranje odpadkov.  Učenci so bili v okviru Eko krožka povabljeni na Izolsko komunalno 

deponijo. Ogledali so si zbirni center in spoznali dnevne aktivnosti na zbirnem centru.. Za 

čisto in urejeno šolo in njeno  okolico smo skrbeli vse leto.  
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2.2.11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in  investicijskih vlaganj  

 

Vodstvo šole si v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Občino 

Izola, prizadeva zagotavljati učiteljem in drugim zaposlenim čim boljše materialne in 

prostorske razmere. Žal prostorski pogoji niso povsod ustrezni.  Varčevanje pri 

izobraževanjih uresničujemo z organiziranjem izobraževanja za celoten kolektiv, vendar so 

potrebna tudi individualna izobraževanja in omogočanje udeležbe na raznih strokovnih 

seminarjih, saj je permanentno izobraževanje učiteljev nujno za kakovostno delo. Varčno 

pristopamo tudi k  nabavi knjig, učbenikov, didaktičnega materiala, učil  in  opreme. Veliko 

vzdrževalnih del opravijo hišniki in s tem privarčujemo denar za plačilo zunanjim izvajalcem, 

kjer je to možno. Dejstvo je, da je šola stara, dotrajana in potrebna obnove, tudi opremo in 

naprave je potrebno posodabljati in menjati, za zagotovitev varnosti. Glede na to še vedno 

porabimo veliko sredstev za vzdrževanje šole.    

Glede zdravniških pregledov sodelujemo z Zdravstvenim domom Izola z namenom 

učinkovite, varne in varčne zdravstvene oskrbe- zdravniških pregledov, naših delavcev.  
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Število delavcev 

 
Preglednica 12 : Pregled števila zaposlenih na dan 31.12.2019 

 število 

delavcev 

število 

delavcev 

glede na 100% 

delež 

zaposlitve 

Vir 

financiranj

a 

MIZŠ 

Vir- 

Občina, 

tržna 

dejavnost  

Dru

go, 

ESS 

ravnateljica 1 1 1   

pomočnica ravnateljice 2 2 2   

strokovni delavci ( učitelji, 

računalnikar, knjižničarka, 

svetovalna služba, organizator 

prehrane..) 

71 69 66,4 2,6  

Upravno tehnično osebje 27 26 13 13  

javna dela 1 1   1 

spremljevalec 3 2,6  2,6  

delavci na projektu 1 1   1 

Skupaj  106 102,6 82,4 18,2 2 

 

Skupno bi glede na sistemizacijo 100% zaposlitev imeli zasedenih 102,6 delovnega mesta, ker 

pa so nekateri zaposleni v deležu, smo jih na dan 31.12.2019 imeli 106. 

Večino delovnih mest financira MIZŠ, ostalo pa Občina Izola, oziroma s soglasjem Občine 

financiramo upravno tehnična dela iz tržne dejavnosti. Prav tako nam Občina Izola financira 

delež športnega pedagoga za ločeno poučevanje, športnega pedagoga za poučevanje na 

razredni stopnji  in 3 spremljevalce za učence, ki imajo to pravico zapisano v odločbi o 

usmeritvi. Projekt je  financirani s strani MIZŠ-a, oziroma Evropskih strukturnih skladov.  

Delavci opravljajo delo na podlagi veljavne sistemizacije delovnih mest, na osnovi standardov 

Centra za napredek gospodinjstva in kot nadstandard s soglasjem Občine in sveta šole.   

Preglednica 13: prikaz  vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019 po izobrazbi 

 II. III. IV. V. VI. VII. 

0 7 8 4 6 6 75 
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Preglednica 14 : Število učiteljev v šolskih letih 2095/2020,  2018/19, 2017/2018, 2016/17, po  nazivu   

Naziv 2019/2020 na 

dan 31.12.2019 

2018/2019   2017/2018   2016/2017 

brez naziva 20 22 21 16 

mentor 15 12 11 14 

svetovalec 36 36 34 32 

svetnik 7 7   7   7 

Skupaj  78 77 73 69 

 

Iz preglednice  je razvidna dinamika napredovanja učiteljev v nazive. Prevladuje število 

svetovalcev, ta naziv ima večina starejših strokovnih delavcev. Imamo veliko mladih učiteljev, 

ki še nimajo naziva. Napredovanje v plačne razrede izvajamo vsako leto glede na ocene 

delovne uspešnosti posameznikov.   

 

Investicije ter investicijska vlaganja  

  

Šolska zgradba in oprema  

Postopoma obnavljamo šolo in nabavljamo novo opremo. V letu 2019 smo na šoli izpeljali 

nekaj del,  financiranih iz občinskih sredstev in iz lastne tržne dejavnosti. Predvsem smo 

izvedli manjša vzdrževalna dela, pleskanje, oprema učilnic, urejanje igrišča.. z manjšimi 

stroški.. 

Občina Izola je v letu 2019 dogradila podružnico v Kortah, tako smo pridobili 2 novi učilnici in 

sanitarije.  

 

Učna sredstva in pripomočki  

V vseh učilnicah imamo tehnično opremo, ki pa jo je potrebno posodabljati in dopolnjevati. 

 

Preglednica 15:  Prostori na OŠ Vojke Šmuc Izola  

Prostori na matični šoli Število enot Skupna  površina v m2 

Učilnice 39 2.408,3 

Kabineti 13 377,2 

Pisarne za delavce v strokovnih službah 9 160,1 

Knjižnica 1 84,3 

Zbornica, medioteka 2 127,30 

Telovadnica, balkon 3 721,6 

Kletni prostori 12 599,1 

Skupni prostori 6 2.803,1 

SKUPAJ 85 7.281 

Kljub temu, da demografska slika ne kaže višjega števila učencev v prihodnjih letih, 

prostorski pogoji ne zagotavljajo optimalnega pouka. Knjižnica, ki je sicer sodobno 
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opremljena in računalniška učilnica ne ustrezata veljavnim normativom. Slavisti bi za 

normalno delo potrebovali kabinet. Kar nekaj ur športne vzgoje poteka v razredih, zato bi 

ureditev dodatnega prostora nad malo telovadnico rešila prostorsko stisko. Za kvalitetnejše 

delo pri športni vzgoji bi potrebovali povečanje male telovadnice in ureditev tribun v veliki 

telovadnici ali izgradnjo nove telovadnice.  Obstoječa velika telovadnica je bila  v letu 2018 v 

celoti posodobljena, to pa ni rešilo prostorske stiske. Potrebno bo razmišljati še o povečanju 

male telovadnice.  

Glede na veliko število otrok, ki imajo individualno obravnavo, se soočamo tudi s stisko glede 

prostorov za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Tudi pisarna druge pomočnice ravnateljice 

ni primerna, zato jo bo potrebno primerno opremiti.  

 

Preglednica 16:  Prostori na PŠ Korte 

Prostori na podružnici Število enot Skupna površina v m2 

Učilnice 5/6 320 

Kabineti 3 22,3 

Knjižnica 1 46,95 

Zbornica 1 21,3 

Prostori vrtca 1 192,05 

Skupni prostori 3 274,05 

SKUPAJ 12  876,65  

 

Dograditev podružnice nam je omogočila lažje izvajanje pouka, predvsem pa učencem boljše 

pogoje. Kljub temu prostorski pogoji na podružnici ne ustrezajo vsem potrebam. Kuhinja je 

premajhna, prav tako podružnica nima telovadnice.  

 

Knjižnica   

V njej si lahko učenci, učitelji in ostali zaposleni izposodijo knjižno in neknjižno gradivo iz 

vseh predmetnih področij in drugemu gradivu v knjižnici.  

 

Preglednica 17: Obseg knjižničnega fonda na dan 31.12. v posameznih letih 

Knjižno gradivo 2019 2018 2017 

Monografske publikacije Podatke vnašamo v 

COBISS 

Podatke vnašamo v 

COBISS 

Podatke vnašali v COBISS 

Serijske publikacije 17 15 16 

Skupaj    

Neknjižno gradivo:  

Elektronski viri in publikacije 

Na drugih nosilcih zapisa 

Podatke vnašamo v 

COBISS 

Podatke vnašamo v 

COBISS 

921 

SKUPAJ Okoli 18.500  Več kot 18.000 
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Preglednica 17 prikazuje pestro izbiro gradiv v knjižnici, ki je na voljo vsem uporabnikom.   

 

Knjižnica razpolaga tudi z učbeniškim skladom.   

 

Preglednica 18: Pregled učbeniškega sklada  na dan 31.12. posameznega leta 

 2019 2018 201

6 

Učbeniški sklad 5.294 4984 340

2 

 

 
 

Tehnična oprema  
Preglednica 18:  Vrsta tehnične opreme na dan 31. 12.  

Vrsta opreme  

 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

digitalni fotoaparat 4 4 4 6 

fotokopirni stroj 1 3 3 5 

grafoskop 14 15 16 28 

snemalna kamera 9 9 9 6 

prenosni računalnik 38 34 19 27 

računalnik 93 97 86 85 

skener 2 3 2 1 

televizor 13 18 14 21 

tiskalniki 24 22 20 24 

interaktivne table 31 31 29 27 

videorekorder 4 4 4 7 

DVD 9 9 10 17 

CD kasetnik 12 12 19 24 

projektor 43 43 38 39 

diktafon 1 2 3 4 

 

Preglednica se nanaša na tehnično opremo. Pohištvo in druga oprema oz. opredmetena 

sredstva so razvidna iz računovodskega dela poročila. 

Stanje opreme izhaja iz letnega popisa sredstev ter obveznosti do virov sredstev.  

 

Ugotavljamo, da se je število prenosnih računalnikov iz prejšnjih let  povečalo, saj imamo 

zaradi neenakomernega delovnega časa veliko dela tudi doma. Kljub temu še vedno nismo 

zagotovili prenosnih računalnikov vsem učiteljem. Število učencev in  zastarelost 

računalnikov tudi zahteva nabavo dodatnih računalnikov, kar smo tudi načrtovali v 

finančnem načrtu za leto 2019, vendar je temu področju namenjeno malo finančnih sredstev 



53 

 

v proračunu občine in smo zato načrtovali nabavo še iz tržne dejavnosti. Ob tem smo se 

prijavili na razpis SIO-2012( opisan v poglavju projekti)  

Naša vizija glede IKT opreme je, da bi imel vsak uporabnik (učitelji, učenci) primerno opremo 

glede na potrebe, specifiko poučevanja. Tudi v naslednjem šolskem letu potrebno zaradi 

zastarelosti ali dotrajanosti nekatere IKT opreme posodobiti oziroma popraviti ter nabaviti 

novo opremo.   

 

Iz celotnega poročila je razvidna naravnanost šole za zagotavljanje kakovosti  poučevanja in 

doseganje zastavljenih ciljev ob upoštevanju vseh navodil Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport in Občine Izola. Ne glede na finančne pogoje delujemo visoko profesionalno, 

bi pa za lažje delo potrebovali več  sredstev za posodobitev  opreme in ostale investicije, kar 

smo navedli v Letnem poročilu  v finančnem načrtu šole.  

 

Op. Natančni opisi načrtovanih in izvedenih dejavnosti šole so dostopni NA SPLETNI STRANI 

ŠOLE  v dokumentih: 

 

- Letni delovni načrt šole 2018/19 

- Poročilo LDN 2018/19 

- Letni delovni načrt šole 2019/20 
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RAČUNOVODSKO  POROČILO  
 

Vsebina letnega računovodskega poročila javnega zavoda je opredeljena v več zakonskih 
aktih in sicer:  
 

- Zakona o računovodstvu (Ur. list RS 23/99 s spremembami in dopolnitvami) 
- Zakona o javnih financah (Ur. list RS 11/11 s spremembami in dopolnitvami) 
- Slovenskih računovodskih standardih s pojasnili 
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in osebe 

javnega prava (Ur. list RS 112/09 s spremembami in dopolnitvami),  

- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnika enotnega 
kontnega načrta (Ur. list RS 134/03 s spremembami in dopolnitvami),  

- Navodila o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. list RS 45/05 s spremembami in dopolnitvami),  

- Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po Zakonu o 
računovodstvu,  

- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Ur. list RS 115/02 s spremembami in dopolnitvami, zadnja 
sprememba Ur. list RS 80/19, ki velja za zaključni računa leta 2019),  

- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS 12/01 s spremembami in dopolnitvami), 

- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih 
subjektov (Ur. list RS 86/16)  

ter drugih zakonskih aktov, izvedbenih podzakonskih predpisov ter internih pravilnikov in 
navodil.  

 

2. Računovodski izkazi 
 

21. člen Zakona o računovodstvu določa, da računovodsko poročilo vsebuje izkaze: bilanco 
stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k izkazom. 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev (aktiva) in stanju obveznosti do virov 
sredstev (pasiva) na presečni dan 31.12. obravnavanega poslovnega leta in mora izkazovati 
pošteno stanje sredstev in obveznsoti do virov sredstev. 
Izkaz prihodkov in odhodkov  vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, doseženih v  
obračunskem obdobju od 1. januraja do 31. decembra poslovnega leta. 
Pojasnila k izkazom so dopolnilni računovodski izkazi oziroma preglednice, določene s 
Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava kot priloge k Bilanci stanja oziroma Izkazu prihodkov in odhodkov, ki 
dodatno razčlenjujejo ali pojasnjujejo posamezne vrste podatkov o sredstvih, obveznostih 
do virov sredstev, prihodkih in odhodkih izkazanih v bilanci stanja oziroma izkazu prihodkov 
in odhodkov, ter druge računovodske informacije, določene s tem pravilnikom ali drugim 
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predpisom, in tiste računovodske informacije, ki jih določi sam uporabnik enotnega 
kontnega načrta. 
Vsebina podatkov, ki se izkazujejo v obrazcih, predpisanih s tem pravilnikom, je opredeljena 
z računovodskimi predpisi ter računovodskimi standardi, ki veljajo za uporabnike enotnega 
kontnega načrta. 
 

3. Spremembe računovodskih postavk 
 

Računovodsko poročilo je v skladu s pravilnikom o vsebini, členitvi in obliki računovodskih 
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava izdelano na naslednjih obrazcih in prilogah: 

 
- BILANCA STANJA (priloga 1) ter obvezne priloge: 

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1A) 
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1B) 
 
- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3) 

 
- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA (priloga 3A) 
 
- IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 

3A-1) 
 
- IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3A-2) 

 
- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 

DEJAVNOSTI (priloga 3B) 
 
- PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA 

 
- POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

 

- IZKAZ IZRAČUNA PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU (ZFisP) 
 
- IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

 
V skladu z Zakonom o računovodstvu moramo letno poročilo oddati do zadnjega dne v 
februarju organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov – pristojni enoti 
AJPES. 



56 

 

4. Pojasnila k izkazom po postavkah bilance stanja in izkaza prihodkov in 
odhodkov 

 
BILANCA STANJA  s predlogoma o:   

- Stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev. 

- Stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil. 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH  UPORABNIKOV   

- po vrstah dejavnosti in  

- po načelu denarnega toka  

IZKAZ RAČUNA DENARNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLGOROČNIH UPORABNIKOV 

IZKAZ  RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

Točka 3.3. se  nanaša na pojasnitev posameznih postavk o obeh izkazih (3. 1 in 3.2)  

Pojasnila k BILANCI STANJA 

STOLPEC 5 - PREDHODNO LETO 
Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2018 znaša 2.893.296 EUR. V letu 2019 nismo 
opravili nobenih popravkov bilance stanja za leto 2018.  
 
STOLPEC 4 - PODATKI TEKOČEGA LETA - STANJE 31.12.2019 
Členitev je po skupinah kontov (dvoštevilčno) 
 
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
Stanje tekočega leta na dan 31.12.2019 znaša 3.063.758 EUR. V primerjavi s stanjem na dan 
31.12.2018 se je stanje tekočega leta povečalo za 5,89% (prizidek – učilnici in sanitarije v 
Kortah, nova oprema učilnic, otroška igrala in druga oprema). 
 
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena dolgoročna sredstva: 

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo licence za računalniške programe. 
Na dan 31.12.2019 izkazujemo naslednja stanja: 

- nabavna vrednost    11.941 EUR 
- popravek vrednosti    8.740 EUR. 

 
V letu 2019 se naložbe  v nova neopredmetena dolgoročna sredstva niso povečala, ker nismo 
nabavljali nove programske opreme. Obračunana amortizacija za leto 2019 je v skladu s  
Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa in znaša 981 EUR.  
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Tabela1: Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2019:      

Vrsta dolg. sredstev 
Nabavna 

vrednost 
Poprav. vrednosti 

Neodpisana 

vrednost 

% odpisane 

vrednosti  

sredstev 

Skupaj neopredmetena 

in opredmetena OS in 

drobni inventar 

5.777.142 2.759.384 3.017.758 47,76 

1. Dolg. prem. pravice -           

rač. programi 
11.941     8.740 3.201 73,19 

2. Stavbena zemljišča      227.765 0 227.765 0,00 

3. Zgradbe 3.844.928 1.354.457 2.490.471 35,22 

4. SKUPAJ oprema  1.674.355 1.378.034 296.321 82,49 

    a) Oprema   v OS   991.706 695.385 296.321 70,49 

    b) Oprema   v DI : 682.649 682.649                       0 100 

    - drobni inventar  563.831 563.831                       0 100 

    - knjige 118.818 118.818                       0 100 



58 

 

 
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine 
Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte in zemljišča. Po sklepu 
občine smo povečali nabavno vrednost objekta za znesek 283.155 EUR  za višino investicije v 
prizidek v podružnici Korte - učilnici in sanitarije skupaj. Povečali smo nabavno vrednost 
objekta v višini 19.454 EUR za inštalacijski material in gradbene storitve v računalniško 
omrežje (od tega 16.641 EUR OŠ Izola in 2.813 EUR OŠ Korte), v višini 11.944 EUR za vgrajena 
okna na stavbi v Izoli, 1.311 EUR za vgrajeno varnostno ograjo na stopnišču stavbe v Izoli in 
povečanje v višini 1.210 EUR za opravljene električne inštalacije po projektu v Kortah. 
 
Na dan 31.12.2019 izkazujemo naslednja stanja stavb in stavbnih zemljišč: 
 

- nabavna vrednost  4.072.693 EUR 
- odpisana vrednost 1.354.457 EUR 

 
Investicijska dela na nepremičnini v letu 2019 so bila opravljena in knjižena na zmanjšanje 
popravka vrednosti v znesku 1.090 EUR in sicer za sanacijo in zamenjavo upravljalne enote in 
drugih delov vezanih za sistem ogrevanja na podružnični šoli. Ostala investicijska vzdrževalna 
dela smo knjižili na stroške investicijskega vzdrževanja. 
V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 
 

- zgradbe: Stanje 31.12.2019, kot je razvidno iz preglednice znaša 2.490.471 EUR, 
- zemljišča po vrstah rabe – funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, 

igrišča. Stanje 31.12.2019 znaša nova nabavna vrednost 227.765 EUR. 
 
Obračunana amortizacija za zgradbe za leto 2019 znaša 107.439 EUR. 
 
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva  
Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo in drobni inventar za opravljanje 
osnovne dejavnosti. 
 
Na dan 31.12.2019 izkazujemo naslednja stanja: 

- nabavna vrednost    1.674.355 EUR 
- popravek vrednosti   1.378.034 EUR 

 
Izločenih je bilo v znesku 18.153 EUR osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 
Pomembnejša osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti so: napa s filtri iz leta 1994 v znesku 3.371 EUR, klavir Kaway  tudi iz 
leta 1994 v znesku 6.653 EUR, zidna garderoba Harmony v znesku 4.913 EUR, komplet glasbil 
znamke  Sonor v vrednosti 2.740 EUR, server v skupni vrednosti 6.389 EUR, računalniško 
omrežje iz leta 2003 v vrednosti 5.255 EUR, trije plinski kotli v skupni vrednosti 13.772 EUR, 
ozvočenje – stolp v znesku 6.650 EUR, vertikalna zunanja senčila v vrednosti 10.222 EUR in 
zunanja senčila v vrednosti 8.850 EUR ter garderobne omarice v vrednosti 14.014 EUR.  
 
V skupini drugih opredmetenih osnovnih sredstev je evidentirana nabava drobnega 
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inventarja, ki smo ga ob predaji v uporabo 100% odpisali.  

Nabava osnovnih sredstev v letu 2019 je financirana deloma iz tržne dejavnosti in deloma iz 
sredstev proračuna občine ter sredstev ministrstva za računalniško opremo in brezžično 
omrežje (projekt SIO-2020). 

 
Tabela2: Nabavljena oprema v letu 2019 po virih financiranja: 

    VRSTA  INVESTICIJE  skupaj    občinski viri   MIZŠ  Lastna 

sredstva  
 presežek  

1. INVESTICIJSKI TRANSFERI:  317.074 284.365 12.159 231 20.319 

Prizidek v Kortah – učilnici in 

sanitarije 
283.155 283.155    

Gradbene stor.in inštal.mat.v WLAN 

omrežje 
19.454  12.159  7.295 

Vgrajena okna na stavbi v Izoli 11.944    11.944 

Varnostna ograja na stopnišču  1.311                231 1.080 

Električne inštalacije v Kortah  1.210 1.210   

  
2. OPREMA– OSNOVNA SREDSTVA 62.022 8.498 11.334           4.824       37.366 

Oprema kuhinje – hladilna opema in 

druge kuh. naprave 

 

6.082                   10         6.072 

Oprema za hlajenje in druga oprema 

– klimatske naprave 
7.421   1.413 6.008 

Oprema za telesno kulturo in šport 22.003 8.498   13.505 

Računalniška oprema 25.108               11.334 3.186 10.588 

Šolska oprema in pisarniško pohištvo 1.408   215 1.193 

3. DROBNI INVENTAR - OPREMA 19.352              7.225  1.443 5.649 5.035 

4. DROBNI INVENTAR - KNJIGE 3.033  2.698 335  
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Obračunana skupna amortizacija po virih financiranja za leto 2019 znaša 189.243 EUR. 
Amortizacija se obračunava po predpisanih amortizacijskih stopnjah. 
 
Sprememb oziroma knjiženj na kontih skupine 06, 07 in 09 nimamo. Na kontih skupine 08 
imamo izkazano dolgoročno terjatev iz naslova projekta »Popestrimo šolo«. 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE) 
 
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni  
Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2019 so bila 0,00 EUR. Nimamo davčne blagajne in 
blagajniškega poslovanja se ne poslužujemo.  
 
Konti skupine 11- Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 29.324,58 EUR. Stanje 
sredstev na podračunu je usklajeno z zneskom, izkazanim v podatkih Uprave RS za javna 
plačila. 
Naložb prostih denarnih sredstev nimamo. 
 
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev 
Terjatve izkazujemo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin (računov), ob predpostavki, da 
bodo tudi plačani. Terjatve, za katere domnevamo, da ne bodo poravnane, obravnavamo kot 
dvomljive, zaradi katerih se je začel sodni postopek pa kot sporne. 
 
Kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2019 imamo odprtih v višini 37.877,71 EUR. 
Tudi na kontu 1208 izkazujemo v višini 10.445,49 EUR  spornih in dvomljivih terjatev in sicer 
6.305,26 EUR spornih (terjatve za katere se vodi sodni postopek) in 4.140,23 EUR dvomljivih 
(terjatve za katere dvomimo, da bodo poplačane). Lani smo oblikovali v višini 2.132,20 EUR 
popravkov terjatev. Na dan 31.12.2019 smo oblikovali še dodatnih 8.313,29 EUR popravkov 
za vse  terjatve, ki so starejše od 95 dni.  

Odpisali smo sporne terjatve iz leta 2012 za katere je bil oblikovan popravek in za katere je 
zaključen sodni postopek v višini 2.173,92 EUR. Večje odprte terjatve so predvsem do 
učencev za obdobje september - december 2019 za prehrano učencev, prevoze in vstopnine 
na kulturne, naravoslovne in športne dneve, življenje v naravi. Za terjatve, ki so že zapadle, 
predvsem zaradi finančne nediscipline ali ne zmožnosti rednega plačevanja sprotno 
ukrepamo, izstavljamo opomine in se s starši dogovarjamo o obročnih plačilih kar se je v 
večinih primerov izkazalo uspešno. Kljub temu postajajo terjatve do nekaterih neplačnikov 
vse večje, zato smo tudi to leto šli v sodno izterjavo preko portala e-sodstvo. Dvomljive 
terjatve izkazujemo do tistih, ki so končali šolanje in so se preselili, opomini se zavračajo, ker 
nimamo pravih naslovov in davčnih številk. Večina starejših terjatev do 60 dni je takšnih, ki 
čakajo na odločbe CSD za subvencionirano prehrano. Na CSD jim tudi svetujejo, naj ne 
plačujejo položnic, ker bodo prejeli subvencije z zamudo.  
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Tabela3: Pregled odprtih terjatev  

   terjatve do kupcev     zamuda        EUR 

starši za šolske storitve                        brez zamude              20.561,06 

starši za šolske storitve               zamuda do 30 dni    8.530,90 

starši za šolske storitve               zamuda do 60 dni    4.048,17 

starši za šolske storitve             zamuda do 95 dni    1.068,75 

zunanji – uporabnine in drugo       brez zamude    1.396,45 

zunanji – uporabnine                           z zamudo                304,12 

Druge terjatve do zaposlenih              brez zamude    1.968,26 

 
Konti skupine 13 – dani predujmi in varščine     
Na dan 31.12.2019 imamo 3.816,89 EUR danih predujmov za izobraževanja delavcev pri 
podjetju FORMA 3 D. 
 
Konti skupine 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov  enotnega  kontnega načrta    
Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 295.649,81 
EUR.  Od tega:  
 
Tabela 3 a: Terjatve na kontih skupine 140 v višini 245.002,75 EUR  

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za stoške, ki bodo izplačani dne 3.1.2020 iz 
naslova: 
plač za december 177.704,49 EUR, prispevk za plače za december v znesku 28.395,22 EUR, 
regresa za LD za leto 2019 v znesku 3.845,66 EUR, za prehrano delavcev v znesku 6.236,87 
EUR, za prevoz delavcev v znesku 5.103,76 EUR, jubilejnih nagrad v višini 693,02 EUR, KAD v 
znesku 3.159,47 EUR ter za subvencionirano prehrano v znseku 19.864,26 EUR, ki zapade v 
plačilo dne 24.1.2020. 

 
Tabela 3 b: Terjatve na kontih skupine 141 v višini 12.151,81 EUR, in sicer: 

Terjatve do uporabnikov EKN              valuta        znesek v EUR 

Občina Izola  zahtevek 63   5.1.2020  5.788,83 

  Zahtevek 64   5.1.2020                              95,11 

  Zahtevek 68   2.2.2020  6.121,18 

  Zahtevek 69   2.2.2020                   65,39 
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Občina Koper   Račun 218                   13.2.2020                      81,30 

Tabela 3 c: Terjatve na kontih skupine 142 v višini 1.086,50 EUR, in sicer: 

Terjatve do uporabnikov EKN        valuta        znesek v EUR 

 Zavod RS za zaposlovanje Ljublana                       15.1.2020                                 996,50 

SGTŠ – terjatev za najem prostorov za dec.      26.1.2020        90,00 

 
Tabela 3 d: Terjatve na kontih skupine 143 v višini 37.408,75 EUR in sicer: 

Terjatve do uporabnikov EKN        valuta        znesek v EUR 

Vrtec Mavrica Izola             9.1.2020                                        1.000,67 

Vrtec Mavrica Izola           26.1.2020                                        2.834,71 

Vrtec Mavrica Izola             8.2.2020                                        953,96 

Osnovna šola Livade                  29.12.2019                                   17.674,95 

Osnovna šola Livade                   26.1.2020                                   14.764,46 

Center za kulturo, šport in prireditve  Izola         21.1.2020                 180,00  

 
Konti skupine 17 – druge kratkoročne terjatve    
Na dan 31.12.2019 imamo na kontih skupine 170  do  Zavoda za zdravstveno  zavarovanje 

Slovenije odprto terjatev v višini 9.332,04 EUR (nadomestila za plače delavcev  za leto 2019), 

in sicer: 

  - za mesec november 2019 v višini   4.424,41 EUR 

  - za mesec december 2019 v višini   4.907,63 EUR. 

Terjatve na kontih skupine 174 so v znesku 60,14 EUR za vstopni DDV do katerega imamo 

pravico do odbitka vstopnega po prejetih računih januarja 2020 za nabavo blaga in storitev iz 

leta 2019. 

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami (konti skupine 190) izkazujemo 583,42 EUR 

namenskih sredstev, in sicer za naročnino mesečnika Javni sektor v višini 18,40 EUR, 

naročnina za Presek 47 (2019/2020) v višini 11,17 EUR, naročnina za portal Seja 2020 v 

znesku 182,05 EUR ter 371,80 EUR za živila za Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bodo 

poravnane v letu 2020 (na kontih skupine 191). 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
Neporavnane obveznosti  

- (kto 200) V letu 2019 nimamo prejetih predujmov, 
- (kto 210) do delavcev – neto plača v višini 127.343,84 EUR, 
- (kto 212) za prispevke iz plač v višini 45.070,87 EUR, 
- (kto 213) za davek iz plač v višini 25.758,03 EUR, 
- (kto 214) za prevoz, prehrano, KAD, regres in druge stroške v višini 21.510,08 EUR, 
- (kto 220) do dobaviteljev skupaj v višini 102.802,83 EUR (zapadli računi do 

31.12.2019 v višini 46.264,81 EUR, zapadli v januarju in februarju 2020 za znesek 
56.538,02 EUR). 

- (kto 230) za prispevke na plače in davke na prejemke po podjemni pogodbi skupaj v 
višini 32.891,86 EUR, 

- (kto 231) razlika med obračunanim in vstopnim DDV, kot obveznost  za december v 
višini 282,00 EUR, 

- (kto 234) obveznost za 2 uri v decembru opravljenega dela po podjemni pogodbi v 
višini 19,66 EUR,  

- (kto 235) odtegljaji iz plač delavcev in članarino sindikata skupaj v višini 4.758,74 EUR, 
- (kto 240) do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupnem znesku 97,64 

EUR 
(Ministrstvo za javno upravo 64,00 EUR in Uprava RS za javna plačila v znesku 33,64 

EUR), 

       -    (kto 241) nimamo odprtih karatkoročnih obveznosti do uporabnika proračuna občine, 

       -  (kto 242) odprta obveznost do Nacionalnega labaratorija za zdravje, okolje in hrano v 

višini 333,57 EUR in 

        - (kto 243) odprta obveznost skupaj v višini 643,70 EUR (do Centra za kulturo, šport in 

prireditve Izola v znesku 546,00 EUR in Zdravstvenega doma Piran v znesku 97,70 

EUR) 

Razlogi ne plačila obveznosti do dobaviteljev v znesku 46.264,81 EUR, ki zapadejo v plačilo na 
dan 31.12.2019 so zamujanja naših upnikov s plačili računov, ki so zapadli ter posledično ne 
plačilo dobaviteljem pravočasno ter zavarovanje pred tveganjem, da ne bi imeli potrebnih 
sredstev za izplačilo plač na dan 3.1.2020. Nekateri dobavitelji imajo tudi neustrezne plačilne 
roke ali pa dostavijo račune januarja 2020 za storitve opravljene do 31.12.2019 z valuto 
plačila takoj oziroma na dan 31.12.2019.  
 

Na strani kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev (konti skupine 29) imamo  na dan 

31.12.2019 odprto stanje 13.574,91 EUR od tega:  

- zbrana sredstva v šolskem skladu v višini 2.468,07 EUR, 
- sredstva za plačilo obrabnin za šolske učbenike znesek 220,39 EUR, 
- neporabljena dobrodelna sredstva drobtinica v znesku 239,20 EUR, 
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- neporabljena sredstva botrstva v znesku 25,00 EUR, 
- neporabljena sredstva za servisiranje smuči v višini 600,60 EUR, 
- DDV v danih predujmih v znesku 21,65 EUR in 
- kratkoročno odloženi prihodki za projekt „Popestrimo šolo” POŠ 2016-2021 v 

znesku 10.000,00 EUR za nakazila po terminskem načrtu v letu 2020. 
 

 
Tabela 4: Konti skupine 30 do 37 – zaloge 

 
Zalogo imamo za tekoče poslovanje in jo bo šola porabila v roku enega meseca. Zaloge 
oblikujemo v višini, ki nam  omogoča nemoteno poslovanje. 
Zaloge se vrednotijo po izbrani metodi, določeni v skladu z računovodskimi standardi. Na 
naši šoli je to metoda tehtanih povprečnih cen. 
 
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Konti skupine 971 - dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 do SKB Leasing d.o.o. za 
nabavljeno tovorno vozilo v letu 2017 znaša 8.434,79 EUR za neto vrednost brez obresti, ki 
znašajo 628,84 EUR in se odplačujejo ob anuiteti ter prenašajo med stroške. Del obveznosti, 
ki zapadejo v plačilo v letu 2020 se izkazujejo v bilanci stanja kot kratkoročne pod konti 
skupine 234 v znesku 4.028,28 in del kot dolgoročne v znesku 4.406,51 EUR pod konti 
skupine 971. 

Namenska sredstva za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev ter del za investicijsko vzdrževanje stavbe  prejeta iz javno-finančnih virov 
se ne izkazujejo kot prihodek, ampak kot investicijski transferi, ki  povečujejo obveznost do 
vira sredstev, drugi del namenskih sredstev pa kot prihodek iz proračuna občine, za kritje 
materialnih stoškov po pogodbi in ta ne povečujejo obveznosti do vira sredstev. 

Ker smo določeni – posredni uporabnik, ki ima sredstva v upravljanju, smo z ustanoviteljem 

Občino Izola uskladili terjatve in obveznosti na podlagi izpiska odprtih postavk ter izpisa 

stanja terjatev za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31. 12. 2019. 

 
Konti skupine 92 - dolgoročne pasivne časovne razmejitve   
Izkazujejo na dan 31.12.2019 dolgoročno stanje 46.000 EUR po pogodbi za financiranje iz 

sredstev ministrstva in EU skladov do leta 2021 iz naslova projekta „Popestrimo šolo”.  

 stanje zalog znaša                                                     9.875 EUR  

zaloga živil v kuhinji Izola  in v kuhinji 
Korte  

       7.983 EUR 

zaloga čistil in papirne galanterije        1.892 EUR 
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Konti skupine 93 - dolgoročne rezervacije   
Izkazujejo na dan 31.12.2019 stanje nula. 
 
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva  
 
Stanje obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
na dan 31.12.2019  znaša 3.001.364,87 EUR. 
 
Konti podskupine 985 presežek prihodkov nad odhodki 
Stanje konta 9850 na dan 31.12.2019 je 19.390,79 EUR in sicer za presežek leta 2019 v 
znesku 7.237,87 EUR in prenos presežka ustvarjenega v letu 2018 v znesku 12.152,92 EUR.  
 
Na pasivnih kontih izven bilančne evidence imamo evidentirane zneske v skupni višini 
75.992,28 EUR in sicer za dane garancije pri pridobitvi javnega naročila za zavarovanje 
izpolnitve obveznosti z 28 ponudnikov dobave hrane in živil s katerimi je sklenjen okvirni 
sporazum za obdobje štirih let za dobro izvedbo posla in je podpisano 84 bianco menic. 

 

V letu 2019 smo popravili knjiženje menic za zavarovanje plačil na izvenbilančnih evidencah.  

Tabela 5: Stanje sredstev na kontu podskupine 98 na dan 31.12.2019: 

                                                                            Za obveznosti do OS  Skupaj konto 98     razlika                                                    

Seštevek zneskov iz skupin kontov 00 do 05       3.017.758,48              

Seštevek zneskov iz skupin kontov 98                                                  3.020.755,66 

Stanje sredstev na dan 31.12.2019                       3.017.758,48        3.020.755,66       2.997,18 

Razlika v znesku 2.997,18 EUR nam pove, da zavod razpolaga z neporabljenimi viri za 

financiranje nabave osnovnih sredstev, zaradi povečanj obveznosti za osnovna sredstva. 
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Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

- Javne službe 

- Tržne dejavnosti 

 

Tabela 6 : Razčlenitev prihodkov za opravljanje dejavnosti 

MIZŠ Ljubljana  
2.793.846 

            
2.535.667 

 
110,18 

občinski prihodki   
122.896 

             
111.292 

  
110,42 

prispevki vrtca-uporaba prostorov  
13.137 

                 
10.786 

 
121,79 

prihodki iz naslova prispevkov učencev  
134.883 

             
98.324 

   
137,18 

prejete odškodnine, drugi izredni prihodki  
3.153 

                        
2.553 

    
123,50 

donacije za materialne stroške  
90                       

             
  60 

  
150,00 

drugo  
1.229                     

                  
205 

   
599,51 

skupaj  
3.069.234           

          
2.758.887 

 
111,24 

 
- Prihodki MIZŠ Ljubljana: V prihodkih MIZŠ so zajeta vsa sredstva za plače, materialne 

stroške, KAD, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, subvencije malic 
in sredstva iz projektov (»Popestrimo šolo«, subvencija iz naslova javnih del), 
sredstva za učbeniški sklad, sredstva za shemo sadja in zelenjave, shemo mleka in 
mlečnih izdelkov in sredstva za tradicionalni slovenski zajtrk. 

- Občinski prihodki: materialni stroški (elektriko, vodo, čistila, zavarovanje premoženja, 
varovanje, čistila, vzdrževanje, ogrevanje), sredstva za plače, subvencioniranje 
prevoza za tečaj plavanja ter prihodki za investicije v nabavo opreme in inv. 
vzdrževanje.  

- V prihodke iz naslova prispevkov učencev je zajet prihodek šolske malice  in druge 
storitve učencev, ki se izvajajo v okviru šolskega leta skladno s programom in z 
načrtom.  

- V letu 2019 so bile namenske donacije pravnih in fizičnih oseb v šolskem skladu, ki 
niso šle v prihodke, razen 90,00 EUR donacij namenjenih pokrivanju materialnih 
stroškov oziroma storitev.  

- V prihodke prejete odškodnine zajete so odškodnine poravnane s strani zavarovalnice 
in drugi izredni prihodki.   

- V prihodek drugo je zajet je prihodek Planinske zveze Slovenije, zavoda za šport 
Planica, Šole za ravnatelje in Univerze na primorskem za mat. stroške in storitve. 
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5. Dodatna pojasnila od točke 1 do 12 (po 26. členu pravilnika o sestavljanju 
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava) 

6.  
OPREDELITEV JAVNE IN TRŽNE DEJAVNOSTI:  
Opredelitev je bila napisana in opredeljena s sklepom župana Občine Izola št. 600-27/2006. 
Šola, kot vzgojno izobraževalni zavod poleg obveznega vzgojno izobraževalnega dela izvaja  
tudi druge dejavnosti. Druge dejavnosti v okviru javne službe so: šolska malica za učence,  
zimska šola v naravi, tabor za nadarjene učence, šola v naravi preko CŠOD-ja, športni tabor, 
kolonija, tečaj plavanja  in vse druge dejavnosti v okviru javne službe opredeljene v letnem 
delovnem načrtu. 
 
Tržna dejavnost zajema program šolske prehrane, ki presega normativ za organizacijo in 
pripravo  šolske malice; to je zajtrk, kosilo za otroke in odrasle, popoldanska malica ter 
prehrana oziroma kosila za zunanje odjemalce. Zajema jutranje varstvo za učence, za katere 
se ne zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna v skladu z 81. členom Zakona o 
organizacije in financiranju vzgoje in izobraževanja. Zajema tudi tržne interesne dejavnosti 
ter oddajanje poslovnih prostorov v najem oziroma v uporabo. 
Zavod razmejitev stroškov med javne in tržne vodi po dejanskih stroškovnih mestih. Enako 
vodimo tudi prihodke. Pri delitvi odhodkov po nastanku dogodka vzamemo delež stroškov 
zajetih v ceno storitev šolske kuhinje in uporabo prostorov. Neposredni stroški bremenijo v 
celoti kuhinjo, posredni ali splošni stroški, ki so povezani z dejavnostjo kuhinje bremenijo 
celotne stroške v višini 30%. 
Za delitev odhodkov iz poslovanja ob koncu poslovnega leta uporabimo sodilo odstotek 
razmerja med prihodki tržne dejavnosti v celotnih prihodkih od poslovanja. 
Poslovanje imamo izkazano glede na  tržno dejavnost in javno službo in glede na dejavnost iz 
proračunskih virov na nepridobitno dejavnost in ne proračunskih virov na pridobitno 
dejavnost. Takšna določitev je pomembna tudi za ugotovitev Davka od dohodka pravnih 
oseb po ZDDPO. Prihodki pridobitne dejavnosti so izkazana v davčnem obračunu v višini 
726.676 EUR in odhodki pridobitne dejavnosti v višini 725.284 EUR. Ugotovljeni presežek iz 
pridobitne dejavnosti je 1.392 EUR.  
 
Pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019 za ugotovljeno razliko od 
12.290 EUR med davčno priznanimi prihodki (prihodki pridobitne dejavnosti 726.676 EUR) in 
davčno priznanimi odhodki v znesku 725.284 EUR (odhodki pridobitne dejavnosti 725.284 
zmanjšani za nepriznane odhodke v znesku 10.898 EUR) uveljavljamo olajšavo tako, da je 
izračunana osnova za davek od dohodka pravnih oseb nula. 
 
Ostala računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje podatkov, se nahajajo vsaka 
v svojem sklopu. 
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Tabela 7: Tržne - prodaja storitev na trgu 

 leto 
2019 

leto 
2018 

indeks 

prehrana otrok: prihodki šole, prihodki OŠ Livade, prihodki 
enote Vrtca na podružnici 

 
544.227 

 
547.354 

   
  99,42 

jutranje varstvo      6.921     7.203   96,08 

uporaba prostora: učilnic in telovadnic    
15.090 

    9.273 162,73 

skupaj 566.238 563.830 100,42 

 
Tabela 8: Tržna dejavnost v primerjavi s celotnimi prihodki 

 leto 2019 leto 2018 indeks 

prihodki javne dejavnosti 3.069.234 2.758.887 111,24 

prihodki tržne dejavnosti     566.238     563.830 109,42 

skupaj 3.635.472 3.322.717 109,41 

 
Tržna dejavnost v letu 2019 predstavlja  15,58 % celotne dejavnosti.  
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Razčlenitev odhodkov 
Skupaj odhodki 
 
Tabela 8: Stroški materiala 

1. STROŠKI MATERIALA PORABA 2019 PORABA 2018 INDEKS 

SKUPAJ STROŠEK MATERIALA 431.299 399.485 107,96 

 
Tabela 9: Stroški storitev 

2. STROŠEK STORITVE PORABA 2019 PORABA 2018 INDEKS 

SKUPAJ STROŠEK STORITEV 291.057 264.940 109,86 

 
Tabela 10: Stroški dela 

3. STROŠKI DELA PORABA 2019 PORABA 2018 INDEKS 

SKUPAJ STROŠEK DELA 2.896.752 2.601.916 111,33 

 
Amortizacija 
Amortizacija se obračunava po enakomerni časovni metodi s stopnjami v skladu z navodilom 
o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih in dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstvih. Amortizacija v celoti znaša 189.243 EUR. V breme vira se 
pokriva celotna amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, in sicer:      
 
Tabela 11: Amortizacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

vir: 980 sred. v upr.- ek, cena  20.818 EUR 

Vir: občinski (980) 162.111 EUR 

vir: MIZŠ (980)   6.314 EUR 

Amortizacija-opredmetena osnovna sredstva-po zakonu drobni inventar-100% odpis ob 
namenski uporabi v celoti znaša 22.385 EUR v breme vira, in sicer: 
 
vir: 980 sred. v upr.- ek, cena    6.003 EUR 

Vir: občinski (980)   12.241 EUR 

vir: MIZKŠ (980)   4.141 EUR 

                                                          

Finančni odhodki: so odhodki od obresti za obresti po finančnem leasingu v znesku 643 EUR 
in 1 EUR zamudnih obresti za nepravočasno poravnane obveznosti. 
 
Tabela 12: Odhodki javne službe 

 leto 2019 leto 2018 

1. stroški materiala     169.707    173.665 

2. stroški storitev 208.206    189.485 

3. stroški dela 2.690.639 2.392.022 

4. amortizacija         0             0 

5. drugi odhodki         643         2.996 

    Skupaj   3.069.195 2.758.168 
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Tabela 13: Odhodki tržne dejavnosti 

 leto 2019 leto 2018 

Stroški materiala 261.592 225.820 

Stroški storitev   82.851   75.455 

Stroški dela 206.113 209.893 

amortizacija   0   13.727 

Drugi odhodki 8.483        254 

skupaj 559.039 525.149 

 Leto 2019 Leto 2018 

Skupaj odhodki javne službe 3.069.195 2.758.168 

Skupaj odhodki tržne dejavnosti    559.039    525.149 

skupaj 3.628.234 3.283.317 

Presežek prihodkov nad odhodki        

 Celotna dejavnost 

skupaj PRIHODEK  3.635.472 

skupaj ODHODEK  3.628.234 

presežek prihodkov nad odhodki      7.238 

 

 Javne dejavnosti Tržne dejavnost 

skupaj PRIHODEK  3.069.234 566.238 

skupaj ODHODEK  3.069.195 559.039 

presežek prihodkov nad odhodki            39   7.199 

 
Tržna dejavnost dopolnjuje in pokriva stroške javne dejavnosti. 
Na dan 31.12.2019 je izkazan presežek prihodkov nad odhodki. Presežek v letu 2019 je 
vsekakor rezultat gospodarnega ravnanja (vpliv na stroške dela in storitev). 
 
Razdelitev presežka prihodkov nad odhodki.  
Zakon o računovodstvu v 19. členu določa, da se presežek razporeja v skladu z zakonom in 
odločitvijo ustanovitelja. 
Predlagamo porabo presežka za nabavo osnovnih sredstev in druge opreme v višini 6.000 
EUR, nujnih investicij v višini 6.000 EUR, ki so v interesu opravljanja in razvoja dejavnosti ter 
predvidena in tudi odobrena v Finančnem načrtu za leto 2020.  
Občinskemu svetu predlagamo še porabo presežka 7.000 EUR na razporeditev za nabavo 
čitalca črtnih kod, da olajšamo in omogočimo hitrejši in bolj sodoben način popisa osnovnih 
sredstev ter deloma za kritje stroškov plač, ko bo to nujno zaradi daljših bolniških odsotnosti 
in nadomeščanja tehničnega kadra.  
 
Dolgoročne rezervacije: Dolgoročnih rezervacij  ni oblikovanih. 
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7. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka   
 
PRIMERJAVA PRIHODKOV ZA LETO 2019 S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2019 

Tabela 14: Primerjava po načelu denarnega toka 
Zap. 
Št. 

NAMEN/DEJAVNOST 

REALIZACIJA 
2018 

 
 
REALIZACIJA  
2019 

FINANČNI 
NAČRT 2019 

INDEX 
REAL. 
19/NAČRT 
19 

INDEKS 
2019/18 

1 2 3 4 5 6=4/5 7=4/3 

1. 
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE 2.826.466 

 
3.107.973 3.063.027 

 
101,46 109,95 

  A. Prihodki iz sred.jav.financ  2.607.660 
 

2.871.781 2.840.787 
 

101,09 110,12 

  Iz državnega proračuna           

 
  drugi trans.prih. iz drž.proračuna         2.407.340 

 
2.671.690 2.699.114 

 
  98,98 110,98 

   drugi trans.prih. iz drž. 2.400.492 2.664.979 2.692.236   98,98 111,01 

          6.848 
             6.711 

        6.878 
  97,57 

  97,99 

  
B. Prejeta sredstva iz 
občin.proračunov  151.667 

 
136.758 102.743 

 
133,10 90,16 

  Tekoči transferi    66.235 71.822    69.574 103,23 108,43 

  Plače, svetovalna dejavnost    28.368 43.224  31.503  137,20 152,36 

  Fin.šole v naravi -       640 666       666 100,00 104,06 

  Prevoz na tečaj plavanja    2.000 1000    1.000 100,00   50,00 

  Investicijski transferi   54.424  20.046 

 

    36,83 

  
c) Prejeta sred.iz drž. proračuna 
in sred.EU 48.653 

 
63.333 38.930 

 
162,68 130,17 

  
C. Drugi prihodki za izvajanje 
javne službe 218.806 

 
236.192 222.240 

 
106,27 107,94 

  
Prih. od najemnin, zakupnin in 
dr. prih. od premoženja* 10.869 

 
13.324 13.586 

 
  98,07 122,58 

  Drugi tekoči prihodki     205.598 217.215  205.862 105,73 105,67 

 Kapitalski prihodki      / 492 492 100,00 / 

  Prejete donacije iz dom.vir.  2.339 5.161     2.300 224,39 220,64 

2. PRIHODKI - TRŽNA DEJAVNOST 557.579 
 

534.684 573.207 
 

  93,27  95,89 

  

Prih.od prodaje blaga in stor. na 
trgu 
a) prehrana uč. in zunanjih 557.579 

 
 

534.684 573.207 

  
 

 93,27   95,89 

  
*prih.od najemnin-vključeni   v 
postavko javne službe  

 
 

 
 

  
 

     

  SKUPAJ PRIHODKI   3.384.045 
 

3.642.657        3.636.234 
 

100,17 107,64 

 

 

 



72 

 

 

PRIMERJAVA ODHODKOV ZA LETO 2019 S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2019  

Tabela 15: Primerjava po načelu denarnega toka 

Zap. 
št. 

NAMEN/ DEJAVNOST REALIZACIJA     
2018 

 

REALIZACIJA 
2019 

FINANČNI 
NAČRT 2019 

INDEKS REAL. 
19/NAČRT 19 

INDEKS 2019/18 

1 2 3 4 5 6=4/5 5 = 4/3 

1. 
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE 

2.799.618 
 

3.093.304 3.049.398 
 

101,43 110,49 

 A. Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 
Plače in dodatki 
Regres za letni dopust 
Povračila in nadomestila 
Prehrana 
Prevoz 
Drugo 
Drugi izdatki zaposlenim 
 
B. Prispevki delodajalcev za soc. 
var. 
C .Izdatki za blago in storitve 
Pisarniški material in storitve 
Posebni material in storitve 
Energija, voda, komunala in kom. 
Prevozni stroški in storitve 
Izdatki za službena potovanja 
Tekoče vzdrževanje 
Poslovne najemnine in zakupnine 
Drugi operativni odhodki 
Investicijski odhodki 

2.070.805 
1.865.069 
     77.418 
  121.777 
     62.981 
     58.490 
         306              

 
      6.541 

 
335.455 

 
323.002 

79.196 
56.777 
63.318 
16.157 
55.241 
17.342 
11.111 

 
23.629 

 
70.356 

2.301.472 
2.079.095 

85.771 
127.363 

66.255 
60.601 

507 
                

   9.243 
 

376.405 
 

311.024 
81.859 
51.251 
56.148 
10.223 
55.174 
21.100 
11.047 

 
24.222 

 
104.403 

2.308.082 
2.077.462 
      83.321 
   132.137 

69.602 
     62.230 
          305 

 
15.162 

 
366.602 

 
339.241 

93.242 
56.489 
62.204 
15.690 
54.962 
21.820 
11.200 

 
23.634 

 
35.473 

99,71 
100,07 
102,94 
 96,38 
 95,19 
 97,38 
166,22 

 
 60,96 

 
102,67 

 
 91,68 
  87,79 
  90,72 
  90,26 
  65,15 
100,38 
  96,70 
  98,63 

 
102,48 

 
294,31 

111,13 
111,47 
110,78 
104,58 
105,19 
103,60 
165,68 

 
141,30 

 
112,20 

 
96,29 

103,36 
 90,26 
 88,67 
 63,27 
 99,87 
121,66 
 99,42 

 
102,50 

 
148,39 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE 
BLAGA IN STOR.NA TRGU 

 
568.313 

 
547.453 

 
586.690 

 
 93,31 

 
 96,32 

 Plače in drugi izdatki zaposlenim iz 
naslova prodaje blaga in storit. na 
trgu 
Prispevki. del.za soc. var. 
Izdatki za blago in stor. 
investicije 

              159.601 
 
 

                25.493 
               383.219 

                    

163.485 
 
 

26.868 
 

357.100 

         207.016 
 
 

           28.384 
         

351.290 

 78,97 
 
 

 94,66 
 

101,65 

102,43 
 
 

105,39 
 

 93,18 

 SKUPAJ ODHODKI           3.367.931 3.640.757       3.636.088 100,12 108,10 
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Iz primerjave prihodkov in odhodkov za leto 2019 po načelu denarnega toka je razvidno, da 
so skupni načrtovani prihodki in načrtovani odhodki primerljivi in ni večjih odstopanj razen 
investicijskih transferov.  
Pri pregledu realizacije prihodkov javne službe v primerjavi z načrtovanim za leto 2019 je 
vidno odstopanje za 1,46% in odhodkov iz javne dejavnosti za 1,43%. Realizacija prihodkov iz 
tržne dejavnosti nam pove, da so realizirani prihodki manjši za 6,73% od načrtovanih in 
odhodki manjši za 6,69%. Primerjava realizacije celotnih prihodkov v letu 2019 z realizacijo 
leta 2018 nam pove, da so se prihodki povečali za 7,64% in odhodki za 8,10%. 
Večja odstopanja so pri postavki prejetih sredstvih iz državnega proračuna in sred. EU, ker so 
prišla večja sredstva od načrtovanih za nabavo računalniške opreme in WLAN omrežja, kar je 
tudi vplivalo na višino investicijskih odhodkov. Na višino investicijskih odhodkov je vplivala 
tudi nabava osnovnih sredstev in investicij, ki ni načrtovana a je naknadno odobrena s strani 
občinskega sveta.  
Pomembna novost po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega določa spremembe, da se obrazec izkaz prihodkov in 
odhodkov po načelu denarnega toka nadomesti z novim obrazcem že za leto 2019 
(upoštevano v tabeli z oznako *).   
Zaradi odobritve oziroma soglasja in prilivov po osnovi varstva vozačev ter večjega števila ur 
športne vzgoje, športnega pedagoga in še enega spremljevalca je pri plačah iz proračuna 
občine po rebalansu odobren dodatni del sredstev, kar je povečalo prihodke v primerjavi s 
prej odobrenimi in načrtovanimi. Po drugi strani imamo tudi iz tega naslova višje stroške 
oziroma odhodke.  
Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku izhaja iz izvajanja javne dejavnosti. Za 
leto 2019 izkazujemo presežek v višini 1.900 EUR. 
 
Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki po denarnem toku – izračun nalaga: 
Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku v znesku 1.900 EUR lahko 
porabimo za pokrivanje obveznosti po bilanci stanja kar pomeni, če odštejemo le odprte 
obveznosti do dobaviteljev v znesku 102.803 EUR nimamo presežka po fiskalnem pravilu 
(določilo 77. čl. PIZRS1718).  
 
Rezultati popisa ( inventure) in davčni obračun 
V skladu z določili Zakona o računovodstvu, Pravilnika o računovodstvu, ter na podlagi sklepa 
ravnatelja zavoda o določitvi vodje popisa in popisnih komisij z dne  20. 11. 2019 je  popisna 
komisija osnovne šole Vojke Šmuc Izola, pripravila poročilo o opravljeni inventuri za leto 
2019. 
 
Po navodilu za redni letni popis so popisne komisije opravile inventurne popise, pripravile 
predloge za odpis in napisale poročila. 
 
Člani osrednje popisne komisije (predsedniki popisnih komisij) so se sestali pred popisom na 
sestanku dne 25. 11. 2019, ki je bil organiziran za vse odgovorne  za pripravo na popis ter za 
vse, ki so sodelovali pri popisu.    
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Popisana so bila osnovna sredstva v uporabi in izven uporabe (na popravilu). Popis osnovnih 
sredstev in drobnega inventarja je bil izvršen v prostorih zavoda v času od 27.11.2019 do 
17.12. 2019.  
 
Popisana in usklajena s knjigovodskim stanjem so bila vsa osnovna sredstva in drobni 
inventar  v objektih zavoda na Prešernovi cesti 4, Izola in na podružnici v Kortah. 
Iz popisne dokumentacije in predlogov popisnih komisij je osrednja popisna komisija  

predlagala svetu zavoda odločitve za knjigovodsko evidentiranje: 

 
A.  Pri osnovnih sredstvih 

Iz  seznama osnovnih sredstev se izločijo sredstva : (priloga) v skupni vrednosti  7.038,92 EUR 
na matični šoli in 960,22 EUR na podružnični šoli v Kortah. Odpis zaradi dotrajanosti in 
tehnološke zastarelosti. Večino odpisanih osnovnih sredstev predstavljajo računalniki ter 
druga računalniška oprema, projektorji.  
 

B.  Pri drobnem inventarju   

Iz seznama drobnega inventarja se izločijo sredstva v vrednosti 5.341,28 EUR od tega 
1.633,08 EUR iz podružnice Korte.  

- drobni inventar po kontih 041002 do 0410030 v skupnem znesku 3.088,68 EUR, od 
tega 1.182,15 EUR v Kortah. V izločitvah zajeto staro neuporabno pohištvo, učila in 
pripomočki, tiskalniki, motorna kosilnica, športni rekviziti in lesene barake (priloga). 

- drobni inventar po kontu 041000 v katerem je zajeta posoda in kuhinjski 
pripomočki ter učni pripomočki v skupnem znesku 2.252,60 EUR od tega 450,93 EUR 
iz podružnične šole v Kortah. 

 
C:  Pri popisu  živil, čistilnega in potrošnega materiala 

Komisija ugotavlja, da je bila na dan 31.12.2019 vrednost zalog v višini 9.875,21 EUR   

(priloga: popis) 

zaloga hrane v višini 7.983,45 EUR  

zaloga čistil v višini 1.891,76 EUR  

 

D:   Pri popisu denarnih sredstev komisija ugotavlja: 

- da se popisana sredstva na podračunu 01240-6030653796 v višini 29.324,58 EUR  
ujemajo s stanjem na zadnjem izpisku št. 247 z dne 31.12.2019. 

- da so popisane terjatve do kupcev po kontih skupine 12 v višini 37.877,71 EUR enake 
s knjigovodskim stanjem od tega jih 13.951,94 EUR zapade do 31.12.2019 in 
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23.925,77 EUR zapade po 01.01.2020. Popisane so tudi sporne in dvomljive terjatve 
za katere je oblikovan popravek vrednosti terjatev višini 10.445,49 EUR.   

- da so popisne kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov enotnega kontnega 
načrta po skupini 14 v višini 295.649,81 EUR (od tega terjatve do Ministrstva za 
izobraževanje znanost in šport v znesku 245.002,75 EUR, do Občine Izola v znesku 
12.070,51 EUR, do mestne občine Koper v znesku 81,30 EUR, Zavoda RS za 
zaposlovanje v znesku 996,50 EUR, SŠ Izola v znesku 90,00 EUR, OŠ Livade v znesku 
32.439,41 EUR, Vzgojno izobraževalnega zavoda Mavrica v znesku 4.789,34 EUR, 
Centrom za kulturo, šport in prireditve Izola v znesku 180,00 EUR, enake s 
knjigovodskim stanjem,     

- da so izkazani dani predujmi dobaviteljem (konti skupine 13) za obratna sredstva v 
višini 3.816,89 EUR,   

- da so popisane terjatve konti skupine 17 v znesku 9.392,18 EUR in sicer do  Zavoda za 
zdr.zavarovanje  v višini  9.332,04 EUR enake dejanskim /nadomestila, november in 
december 2019 in terjatve za DDV v znesku 60,14 EUR, 

- da stanje na kontih aktivnih časovnih razmejitev skupine 19 znaša 583,42 EUR in sicer 
za stroške naročnin za leto 2020 na mesečnik Javni sektor v znesku 18,40 EUR, 
naročnina na „Presek 47 (2019/2020) v znesku 11,17 EUR, naročnina na portal Seja za 
leto 2020 v znesku 182,05 EUR in 371,80 EUR iz stroškov živil za Tradicionalni 
slovenski zajtrk. 

- da so bile na dan 31.12.2019 odprte obveznosti do dobaviteljev po kontih skupine 22  
v višini 102.802,83 EUR in se ujemajo s popisanimi obveznostmi od tega: 
- 46.264,81 EUR zapadle obveznosti do 31.12.2019 /seznam/ 

- 56.538,02 EUR obveznosti /seznam/, ki zapadejo v plačilo po 01.01.2020. 

- da se popisane obveznosti (konti skupine 23) v znesku 37.952,26 (od tega za 
prispevke in davke na decembrske plače v znesku 32.911,52 EUR, obveznosti za 
odtegljaje delavcev pri plači v znesku 4.758,74 EUR, obveznosti za plačilo davka na 
dodano vrednost v višini 282,00 EUR za december 2019, rok plačila 31.1.2020) 
ujemajo s knjigovodskim stanjem. 

- da  se odprte obveznosti (konti skupine 21) do delavcev v višini 219.682,82 EUR 
ujemajo s knjigovodskim stanjem : 
 

       - 124.396,87 EUR za neto osebni dohodek za december 2019, 

       -   2.946,97 EUR za neto nadomestila delavcev za december 2019, 

       -   5.228,93 EUR za prevozne stroške , 

       -   6.284,51 EUR za regresirano prehrano med delom , 

       -      720,87 EUR za stroške iz potnih nalogov , 

       -   3.680,84 EUR za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje KAD, 

 -   5.594,93 EUR za obv.do del.za regres, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, 
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-  45.070,87 EUR so odprte obveznosti zavoda  do  plačila prispevkov iz plač in 
 
-  25.758,03 EUR so odprte obveznosti za plačilo davkov iz plač.  

             

- da so popisane obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna (konti skupine 24) 
v višini  1.075,01 EUR (Ministrstvo za javno upravo v znesku 64,00 EUR, Uprava RS za 

javna plačila v znesku 33,64 EUR, Nacionalni labaratorij za zdravje, okolje in hrano v 

višini 333,67 EUR, Center za kulturo, šport in prireditve Izola v znesku 546,00 EUR in 

obv.do zdravstvenga doma Piran v znesku 97,70 EUR) na dan 31.12.2019 enake 

dejanskim, 

- da so popisane  pasivne časovne razmejitve (konti skupine 29) v višini  13.574,91 EUR 

na dan 31.12.2019 od tega: 

- krat. odloženi prihodki po projektu POŠ 2016-2021 v znesku 10.000,00 EUR, 
- neporabljena sredstva v šolskem skladu v višini 2.468,07 EUR, 
- neporabljena dobrodelna sredstva drobtinica v znesku 239,20 EUR, 
- neporabljena sredstva botrstva v znesku 25,00 EUR, 
- neporabljena sredstva za servisiranje smuči v znesku 600,60 EUR, 
- neporabljena sredstva učbeniškega sklada v znesku 220,39 EUR 
- DDV v danih predujmih v znesku 21,65 EUR. 

 
Stanje dolgoročnih obveznosti (konti skupine 971) po popisu na dan 31.12.2019 so do SKB 

Leasing za nabavljen avto v višini 8.434,79 EUR. 

Stanje sredstev v upravljanju - poslovnem skladu (po obračunu amortizacije):  
na kontih skupine 980 je usklajeno  in znaša  3.001.364,87 EUR. 

Popisano je tudi 84 bianco menic za zavarovanje obveznosti do 28 ponudnikov hrane preko 

javnih naročil in 5 bianco menic za zavarovanje obveznosti do SKB Leasing-a za nabavo vozila 

in izkazano v izvenbilančni evidenci. 

Osrednja popisna komisija ugotavlja, da je bil popis izpeljan v skladu z navodili.  

Temu poročilu so priložena poročila popisnih komisij, popisni listi in navedene priloge k 

poročilu. Rekapitulacija popisnih listov: 

- popisni listi I. stavbe, poročilo s prilogo, 

- popisni listi II. stavbe, poročilo s prilogo, 

- popisni listi III. stavbe, poročilo s prilogo, 

- popisni listi podružnice Korte, poročilo s prilogo, 

- zapisnik o popisu denarnih sredstev in zalog s prilogami, 

- popis terjatev in obveznosti ter virov sredstev. 
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ZAKLJUČEK 
 
 
 
 
 

Datum in kraj nastanka Letnega poročila OŠ Vojke Šmuc Izola:   
 
Izola, februar  2020. 
 
 
 
 

Letno poročilo je bilo sprejeto in potrjeno na 11. seji sveta zavoda Osnovne 
šole Vojke Šmuc Izola dne 28.2.2020. 

 
 
 

Predsednica sveta zavoda: Mojca PRISTOV FINK 
 

 
 
 
Odgovorne osebe za Letno poročilo OŠ Vojke Šmuc Izola za leto 2019: 
 
 
 
 
 

za računovodsko poročilo:                                                        za poslovno poročilo: 
 
Veselinka JOVIĆ LEVAČIĆ                                                            Irena SIVKA HORVAT 

      računovodkinja                   ravnateljica  
                                            

 
 

 

 

Številka: 612-2/2020/1 


