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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 

 

 
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s 17. členom Odloka o ustanovitvi Scuola elementare - 

Osnovna šola »Dante Alighieri« Isola - Izola, z Zakonom o javnih financah, z 21. členom Zakona o 

računovodstvu in s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun.  

Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega poročila in računovodskega poročila za leto 2016. 

Poročilo je sestavni del proračuna Občine Izola za leto 2016. 

Zakonske in druge prave podlage, ki pojasnjujejo delovno področje, so naslednje: 

 Zakon o javnih financah, 

 Zakon o računovodstvu, 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

 Zakon o vrtcih, 

 Zakon o osnovnih šolah, 

 Odloka o ustanovitvi Scuola elementare - Osnovna šola »Dante Alighieri« Isola - Izola, 

 Pravilnik o normativih in standardih ter elementih za sistematizacijo delovnih mest, ki so 

podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole in vrtca iz državnega 

proračuna in občinskih sredstev za dvojezične šole in šole z italijanskim učnim jezikom. 

 

 

 

1. PREDSTAVITEV ŠOLE 
 

IME:  Scuola elementare Osnovna šola “Dante Alighieri” Isola Izola 

NASLOV: Ulica oktobrske revolucije 10, Izola 

telefon: 05/66-25-240                                fax: 05/66-25-252 

e-mail: se.alighieri-is@guest.arnes.si 

internet: www.dantealighieri.si 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5089514000 

DAVČNA ŠTEVILKA: 88215857 

ŠTEVILKA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: S15601240-6030653602 

 
Osnovna šola Dante Alighieri Izola je predšolska in osnovnošolska ustanova, z dvema  

ustanoviteljema in sicer  Italijanska narodna skupnost Izola in Občina Izola. Je pravna oseba s  

polno odgovornostjo v pravnem prometu in poslovanju.  

Ustanova je šola z italijanskim učnim jezikom, ki vzgaja in izobražuje otroke, pripadnike italijanske 

manjšine na območju slovenske Istre, namenjena pa je tudi pripadnikom drugih narodnih skupnosti. 

Izobraževalni model je oblikovan po specifičnih potrebah okolja, upošteva kulturno tradicijo in 

vzgojno-izobraževalne potrebe etničnih skupnosti ter odraža družbeni in politični položaj 

manjšinskega prebivalstva. 

Poučevanje slovenskega jezika je sestavni del didaktičnega procesa in se poučuje v zadnjih letih 

vrtca; je sestavni del pouka, ki se izvaja preko  igre  v različnih dejavnostih. V osnovni šoli se 

slovenski jezik poučuje 3 oz. 4 ure tedensko od 1. do 9. razreda. 

 

Osnovna šola Dante Alighieri Izola je imela v šolskem letu 2015/2016 osem oddelkov vrtca 

L'Aquilone, od tega so bili trije oddelki prve starostne stopnje, en kombiniran oddelek in štirje 

oddelki druge starostne stopnje, deset oddelkov osnovne šole in 2,84 oddelka podaljšanega bivanja. 
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Poleg obiskovanja pouka po obveznem učnem načrtu imajo učenci možnost učenja drugega tujega 

jezika (nemški jezik v drugi in tretji triadi), v tretji triadi izbirajo med različnimi obveznimi 

izbirnimi predmeti (šport za sprostitev, turizem, izbrani šport – odbojka, multimedija), v drugi triadi 

izbirajo med različnimi neobveznimi izbirnimi predmeti (računalništvo, tehnika), koristijo lahko 

storitve šolske svetovalne službe, knjižnice, administracije in računovodstva. 

 

Vrtec prične z delom ob 6.15 in se zaključi ob 16.30. Oddelki so praviloma odprti od 9 do 10 ur 

dnevno od ponedeljka do petka. Starši lahko vpišejo otroke po dopolnjenem 11 mesecu starosti in 

obiskujejo vrtec  do začetka šolanja. Vpis poteka osebno s prijavo v tajništvu in s priloženim 

zdravniškim potrdilom. Program vrtca je celodneven.  

 

Osnovno šola prične z jutranjim varstvom ob 6.20. uri in zaključi ob 16.30 s podaljšanim bivanjem. 

Šola nudi otrokom interesne dejavnosti, kjer otroci zadovoljujejo svoje potrebe in s katerimi šola 

uresničuje želje staršev. Te aktivnosti vodijo učitelji in ustrezno izobraženi zunanji sodelavci. 

 

Šolska kuhinja  pripravlja otrokom po tri obroke dnevno: malico, kosilo in popoldansko malico. 

 

Stavba in igrišča v neposredni šolski okolici, ki so sestavni del šole, so bili zgrajeni leta 1998 in so 

sodobno opremljeni. Šolski prostori so bili načrtovani in zgrajeni po normativih za devetletno 

osnovno šolo iz leta 1998 in so v skladu z sodobnimi normativi, izjema so prostori vrtca, ki niso v 

skladu s sodobnimi normativi. 

 

 

 

2. STRUKTURA USTANOVE IN ZASEDBA DELOVNIH MEST  
Od septembra 2007 je ravnateljica zavoda prof. Simona Angelini, ki je pedagoški in administrativni 

vodja oz. vodi vzgojiteljski in učiteljski zbor. Odgovorna je za pravno in finančno vodenje zavoda 

ter zavod predstavlja navzven. Do 31.8.2016 je bila pomočnica ravnateljice v vrtcu  vzgojiteljica 

Daniela Zaro. V šolskem letu 2016/2017 jo je nadomestila vzgojiteljica Daiana Pugliese. 

 

Zasedba delovnih mest ustreza normativu in sistemizaciji delovnih mest, ki  ju določata Občina 

Izola in Ministrstvo za šolstvo in šport. V šolskem letu 2015/2016 je aktiv vzgojiteljic vodila 

Daniela Zaro, Silvia Dapiran aktiv učiteljev razrednega pouka, Pia Ernestini aktiv učiteljev 

podaljšanega bivanja, Paolo Pozzi pa aktiv učiteljev predmetnega pouka.  

 

Tabela št. 1: ORGANIZACIJA DELA NA OSNOVI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST 

                        (šolsko leto 2015/2016) 
 

delavci šole št. Izobrazba vrsta pogodbe 

vodstveni delavci 

ravnateljica 

pomočnica ravnateljice 

1 

1 

VII  

V  

1 za nedoločen čas – mandat za 5 let 

1 za nedoločen čas – na osnovi števila vpisanih 

otrok in po izbiri ravnateljice 

svetovalna služba 1 VII 1 za  nedoločen čas 

knjižničar 0,66 VI 1 za nedoločen čas 

učitelji 21 VII - 16 učiteljev 

VI - 4 učiteljev 

V - 1 učitelj 

16 za nedoločen čas 

5 za določen čas 

1 z dopolnjevanjem obveznosti v drugih 

šolah 

vzgojitelji 8 VII - 5 vzgojiteljic  

VI - 1 vzgojiteljici  

V - 2 vzgojiteljici 

5 za nedoločen čas 

3 za določen čas 

  

pomočnik vzgojiteljev 11 VII – 1 pomočnik 

vzgojitelja 

V – 9 pomočnikov 

6 za nedoločen čas 

4 za določen čas 
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vzgojiteljev 

spremljevalev otroka 1 IV – 1 spremljevalec 1 za določen čas  

tehnično osebje 13 VI - 1 delavka 

V - 2 delavca 

IV - 6 delavci 

II - 4 delavcev 

12 za nedoločen čas 

1 za določen čas  

  

 

Za pomoč pri individualnem učenju šola sodeluje z logopedom s Centra za korekcijo govora in 

sluha iz Portoroža ter specialno pedagoginjo iz Centra za usposabljanje Elvire Vatovec. Za zdrav in 

optimalen razvoj otrok sodelujemo s šolsko pediatrinjo iz izolskega zdravstvenega doma in s 

pedopsihiatričnim svetovalnim centrom iz Lucije. 

 
Poleg dopolnilnega in dodatnega pouka je za nekatere učence organiziran tudi individualni pouk. 

Na podlagi individualnih odločb je šest otrok iz vrtca in devet šolskih otrok koristilo pomoč 

logopeda. Dva učenca sta potrebovala dodatno učno pomoč samo učiteljev,  tri pa pomoč učiteljev, 

psihologinje in specialnega pedagoga ter štiri izključno pomoč psihologinje in specialnega 

pedagoga. Enajst otrok, ki obiskujejo osnovno šolo je zaradi specifičnih bralnih, pisnih vedenjskih 

ali čustvenih težav obravnavala šolska svetovalna služba oz. šolska psihologinja. 

  

Varstvo in zaščito delavcev pogodbeno izvaja družba UNIVAR Koper, nadzor zunanjih površin 

družba ATRAN Koper, informacijska dela družba  TVIS d.o.o. Koper, upravljanje internetne strani 

podjetje Icon e-Solution AOV  in računovodske storitve podjetje M. T. Servis Marina Čačić s.p.. 

 

Pravno odgovorni organi za šolsko leto 2015/2016 so naslednji: 

 ravnateljica: prof. Simona Angelini, 

 pomočnica ravnateljice, zadolžena za vrtec: vzgojiteljica Daniela Zaro, 

 predsednica Sveta zavoda: ga. Patrizia Zore, 

 predsednica Sveta staršev vrtca L’Aquilone: ga. Ambra Šlosar Karbič, 

 predsednk Sveta staršev OŠ Dante Alighieri: g. Vicenzo Provenza (do 31.8.2016) in 

ga. Illenia Šavron (od 1.9.2016). 

 

Svet zavoda je imel v obravnavanem obdobju štiri redne seje (25. 9. 2015, 12. 11. 2015, 26. 2. 

2016, 14. 3. 2016) in dve korespondenčni seji. Sprejel je devetnajst sklepov ter v nadaljevanju 

naštete akte in pravilnike. Vsi so bili  pravočasno ter učinkovito realizirani in sicer: 

1. potrditev cen šolske prehrane in cen najema šolskih prostorov, 

2. Pedagoško poročilo ob zaključku šolskega leta in 2014/2015,  

3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16, 

4. Dopolnitev k Finančnemu načrtu za leto 2015, 

5. Učenje tujega jezika ruščine v prvi triadi, 

6. Program dela, Finančni načrt in Kadrovski načrt za leto 2016-2017, 

7. Potrditev ekonomske cene vrtca, 

8. Sprememba delovnega razmerja s pedagoškim delavcevm, 

9. Poslovno poročilo in bilanca za leto 2015, 

10. Evalvacija dela ravnateljice, 

11. Preklic odpovedi knjižničarja, 

12. Program dela za leto 2016, 

13. Kadrovski načrt za leto 2016, 

14. Finančni načrt za leto 2016, 

15. Sprejemanje sistemizacije po ZUJF-u (zaposlitev zunanjih mentorjev) 

16. Sprejemanje sistemizacije po ZUJF-u (zaposlitev   študentov za nadomeščanje 

odsotnih delavcev e novih delavcev) 

17. Povečanje obsega dela ravnateljice, 

18. Zaposlitev kuhinjskega pomočika v deležu 0,5 iz virov tržne dejavnosti, 

19. potrditev bilance za prvo polletje 2016. 
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Pred vsakim sklicem Sveta zavoda so bili, v sodelovanju z ravnateljico, pripravljeni vsi postopki za 

sklic in izvedbo seje, računovodska poročila oz. akti, pravilniki, izpostavljena je bila tekoča 

problematika in pripravljeni predlogi. Ravnateljica in njena namestnica sta bili prisotni na vseh 

sejah.  

 

 

 

3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO   
3.1 Dolgoročni cilji programskega dela 
Letni delovni načrt,  je  sprejel  Svet šole 24. septembra 2015. Opredeljuje tako cilje za šolsko leto, 

kot tudi strategijo razvoja. V šolskem letu 2015/2016 so bili planirani cilji v celoti realizirani do 31. 

avgusta 2016. 

 

Dolgoročni cilji šole so naslednji: 

 zagotoviti splošno izobrazbo vsem učencem, 

 razvijati sposobnosti sporazumevanja v maternem jeziku, 

 utrditi znanje potrebno za nadaljnje izobraževanje, 

 usvojiti znanje, potrebno za uspešno in kreativno vključevanje v družbeno in kulturno 

okolje, 

 razvijati kritično mišljenje, 

 zagotoviti otrokom in učencem individualen razvoj v skladu s sposobnostmi, 

 razvijati zdrav način življenja in odgovoren odnos do narave in okolja, 

 razvijati dobre medosebne odnose med otroci, učenci, starši in učitelji, 

 zagotoviti otrokom in učencem zdravo, varno in kreativno okolje za razvoj in pozitivno 

samopodobo, 

 zagotoviti kakovostno poučevanje, 

 organizirati delavnice za starše, jih privabiti k sodelovanju na različnih šolskih dnevih, 

 ohranjati in razvijati manjšinsko kulturo, krajevne navade in spodbujati k poznavanju drugih 

kultur in narodnosti, 

 vzgajati v sožitju med različnimi narodi (na narodnostno mešanem območju), še posebej 

med pripadniki avtohtonih etničnih skupnosti, v sprejemanju drugačnosti in v spoštovanju 

človekovih pravic. 

 

Zagotavljane kakovosti vzgojno izobraževalnega procesa se zagotavlja   na treh področjih.  

Prvo je ustrezno in kvalitetno izobraževanje vzgojiteljic, učiteljic in učiteljev, katerim s stalnim 

strokovnim izpopolnjevanjem omogočamo strokovno in osebnostno rast. Samostojno iščejo poti k 

uresničitvi načrtovanih ciljev ter aktivno spremljajo novosti na vzgojno-izobraževalnem področju. 

Povezujejo se v time, aktive in študijske skupine in se odločajo o vključevanju v posamezne 

projekte. Učitelje in vzgojiteljice začetnike uvajamo v delo v oddelkih in v razredu.  Pedagoško 

osebje se udeležuje  seminarjev v Sloveniji in v Italiji (pod okriljem Italijanske unije in Ljudske 

Univerze v Trstu). Tudi na sedežu ustanove se organizirajo delavnice za izobraževanje učiteljev pri 

delu z nadarjenimi učenci, učenci s posebnimi potrebami, didaktičnih novosti in alternativne 

pedagogike. Učitelji so se, v preteklih šoslkih letih, udeležili večjega števila izobraževanj, kot je 

predvideno po Kolektivni pogodbi.  

 

Zaposlenim zagotavljamo redne zdravstvene preglede  po programu Zdravstvenega doma Izola. 

Zaposleni obiskujejo tečaje varnosti in zaščite na delovnem mestu. V skladu s predpisi jim 

zagotavljamo delovna oblačila in pripomočke. Tehnično osebje se izobražuje v skladu z naprej 

predvidenim načrtom.  Sledimo trendom, ki dvigujejo kakovost in racionalizacijo delovnega 

procesa. 
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V zavodui deluje  komisija za analizo kakovosti pedagoške dela. Predsednica komisije je učiteljica 

Pia Ernestini, člana pa sta Donatella Cergol Žiža in Paolo Pozzi. Komisija se ukvarja z analizo in 

evalvacijo pedagoškega procesa v osnovni šoli in  vrtcu. Med drugim oblikuje  Načrt izboljšav 

delovanja ustanove in aktivov ter skrbi za analizo meril za spremljanje in ocenjevanje doseganja 

ciljev izobraževanja in splošnih storitev zavoda. 

 

Kakovost dela  poteka tudi s postopkom samoevalvacije.  Kot prvo prednostno področje, ki ga 

želimo izboljšati, smo  izbrali učni uspeh (razvijati komunikativne in sporočevalne zmožnosti 

posameznika), kot drugo pa smo izbali razredno klimo in kulturo obnašanja (spoštovati sebe in 

druge).  Opažamo, da je med vrstniki  premalo sodelovanja, spoštovanja in tolerance. Prioritete so  

izbrane na osnovi Letnega delovnega načrta.  Zaradi velikega starostnega razpona otrok in učencev,  

smo  izbrali prioritetne cilje, ki veljajo tako za šolo kot za vrtec. Doseganje zastavljenih ciljev smo 

načrtovali najprej na ravni zavoda, potem po aktivih in nazadnje še individualno. Prioritetne cilje za 

Načrt izboljšav smo določili na skupni konferenci učiteljev in vzgojiteljev. Naslednji korak je bilo 

delo v posameznih aktivih. Na osnovi Načrtov izboljšav, izdelanih v aktivih je vsak učitelj pripravil  

še svoj osebni Načrt izboljšav. Način spremljanja doseganja ciljev smo določili na vzgojiteljskem in 

učiteljskem zboru  in sicer s pomočjo analize rezultatov testov, s pomočjo analize pisnih izdelkov in 

govornih nastopov, z diskusijo med vzgojitelji/učitelji glede na rezultate (primerjava z rezultati 

prejšnjih let), s pomočjo pogovorov glede konfliktov, s pomočjo intervjuja in s primerjavo vedenja 

na začetku in ob koncu šolskega leta otrok in učenev. 

  

3.2 Letni cilji programskega dela 
Za izboljšanje naših storitev:  

 Si prizadevamo za  sodelovanje vseh sodelujočih v šolskem življenju. Sodelovanje med  

pedagoškim, tehniško administrativnim in vodstvenim osebjem  je potrebno ne samo za 

uspešen napredek zavoda, ampak tudi pri ohranjanju pozitivnega in konstruktivnega odnosa, 

ki omogoča, da vsak predstavi predloge in zahteve za spremembe in izboljšanje kakovosti 

storitev. 

 Si prizadevamo razvijati kulturno rast učencev, dati možnost učencem, da razvijejo svoje 

ideje na najbolj demokratični možni način, strpno in brez predsodkov. 

 Spremljamo razvoj učnih dejavnosti posameznika, njegovega procesa socializacije in odnosa 

z zunanjo realnostjo. 

 Trudimo se preprečevati mladinske težave in njihov vpliv na učni uspeh in na učinkovitost 

izobraževalnih intervencij. V ta namen aktivno spodbujamo starše pri vključitvi v vzgojni 

proces in organiziramo delavnice, ki povezujejo starše z zunanjimi strokovnjaki. Na ta način 

se učitelji in starši seznanijo o osebnih težavah, o težavah povezanih z učenjem ali o težavah 

z odnosi v šolskem okolju, razpravljajo o vprašanjih, povezanih z dinamiko razreda.  

 Pri prehrani in zdravstveni vzgoji učencev in delavcev upoštevamo priporočila HACCP, 

upoštevamo pa tudi prehranjevalne navade oz. potrebe posameznih otrok, kot jih predpiše 

njihov zdravnik.  

 

Cilj je sodelovati na javnih razpisih na lokalni, občinski, regionalni in mednarodni ravni. 

Namen sodelovanja je povečanje pedagoške ponudbe (sodelovanje s tujimi šolami, učenje tujih 

jezikov, mreženje s tujimi učenci) in pridobivanja dodatnih finančnih sredstev, ki bodo  

namenjeni izboljanšju dela znotraj ustanove.  

 

Učencem in otrokom zagotavljamo in nudimo pogoje za uspešno učenje in bivanje v šoli ter 

skrbimo za: 

 primerno opremljenost prostorov, 

 nakup učnih pripomočkov, 



 8 

 zdrav način življenja (prehrana, šport in sproščanje), 

 varno, prijazno in spodbudno vzdušje na šoli, 

 zadovoljevanje osnovnih fizioloških in psiholoških potreb, 

 zdrav psihofizični razvoj ob upoštevanju individualnih razlik, 

 vključevanje v različne oblike obšolskih dejavnosti, športna tekmovanja, tekmovanja v 

znanju, natečaje in razpise, 

 vrednote maternega jezika, našega izročila in kulture ter razvijanje strpnosti do drugih 

narodov, 

 ekološko osveščanje in vzgojo v skrbi za ohranjanje narave, 

 kakovostno znanje, 

 uspešnost vsakega posameznika, 

 spodbujamo njihovo radovednost, ustvarjalnost in notranjo motivacijo, 

 pozitivno mišljenje do vrednot, samostojnosti, odgovornosti in samokontrole, 

 aktivno sodelovanje v učno-vzgojnem procesu ter pri izkustvenem učenju. 

 

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

o delu njihovih otrok in jih na skupnih in oddelčnih roditeljskih sestankih ter govorilnih urah 

spodbujamo h kritičnemu odnosu in spremljanju rezultatov dela. Obveščamo jih o uspešnosti otrok. 

Gojimo individualne razgovore s starši in skupaj z njimi iščemo rešitve učno-vzgojnim problemom. 

 

Vzgojiteljicam in učiteljem s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem omogočamo strokovno in 

osebnostno rast. Samostojno iščejo poti k uresničitvi načrtovanih ciljev ter aktivno spremljajo 

novosti na vzgojno-izobraževalnem področju. Povezujejo se v time, aktive in študijske skupine in se 

odločajo o vključevanju v posamezne projekte. Učitelje in vzgojiteljice začetnike uvajamo v delo v 

oddelkih in v razredu. 

 

Zaposlenim zagotavljamo redne zdravniške preglede delavcev po programu Zdravstvenega doma 

Izola. Delavci obiskujejo tečaje varnosti in zaščite na delovnem mestu. V skladu s predpisi jim 

zagotavljamo delovna oblačila in pripomočke. 

 

 

3.3. Didaktične aktivnosti 

Storitve vrtca in šole ter urnik (podaljšano bivanje in jutranje varstvo) prilagajamo potrebam staršev 

oz. uporabnikov. V preteklem šolskem letu je v 1. razredu (glede na število učencev) poučevala ena 

učiteljica razredničarka ter druga učiteljica s polovičnim delovnim časom, v podaljšanem bivanju pa 

je bilo zaposlitve za 2,84 učitelja. V sodelovanju z Italijansko samoupravno narodno skupnostjo 

Izola, z UI in UPT ponujamo dodatne in dopolnilne dejavnosti. Pri prehrani in zdravstveni vzgoji 

učencev in delavcev upoštevamo priporočila HACCP, upoštevamo pa tudi prehranjevalne navade 

oz. potrebe posameznih otrok, kot jih predpiše njihov zdravnik.  
 

Sodelovali smo v naslednjih projektih: 

 šolski projekti: 

 “Read dog – Reading Education Assistance Dog ”  

 “Spettacolo di fine anno - Šolsko leto”  

 “Riscopriamo il dialetto - Ponovno odkrijmo dialekt”  

 “L'unione fa la forza – Skupaj smo močnejši”  

 “Facciamo notizia – V eteru novic”  

 “Un'Europa di amici – Prijatelji iz Evrope”  

 “Mosaico isolano – izolski mozaik”  

 Scambio culturale con la scuola OŠ Vojka Šmuc  - izmenjava učencev z OŠ Vojka Šmuc    

 državni projekti: 

 “Introduzione della seconda lingua straniera nella scuola elementare - Vpeljevanje drugega 

tujega jezika v osnovno šolo” 
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 “Immagini per la Terra – Svet v podobah”  

 “Stile di vita sano – Zdrav življenski slog”    

 “European Possibilities 2015 - 2018”  

 “Tutela e promozione del patrimonio linguistico-culturale del Veneto – Zaščita in 

spodbujanje jezikovne kulture regije Veneto”  

 

 

3.4. Vzgojno-izobraževalna dejavnost šole 
Šolsko leto ne sovpada s koledarskim letom zato analiziramo in vrednotimo rezultate pedagoškega 

dela ob zaključku šolskega leta. Vzgojno in didaktično delo je obsežno predstavljeno v Poročilu o 

realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016. Našteva število vpisanih otrok in 

število oddelkov, realizacija učnih ur, učni uspeh učencev, uspeh posameznih razredov in šole kot 

celote. 

 

Naj poudarimo, da se v naših institucijah podatki o vpisu lahko zaradi nizkih številk hitro 

spremenijo in ne podlegajo običajnim standardom. Kljub temu pa naj z zadovoljstvom izpostavim, 

da se je v šolskem letu 2015/2016 v primerjavi s predhodnim, vpis otrok v osnovno šolo in  vrtec 

povečal. To dejstvo dokazuje, da je ponudba našega zavoda dobra in zanimiva za uporabnike. V 

šolskem letu 2016/2017 smo odprli dva oddelka prvega razreda. 

 

 

Tabela  št. 2: ŠTEVILO OTROK  IN UČENCEV  VPISANIH V NAŠ ZAVOD 

 

 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

SM SE SM SE SM SE SM SE SM SE 

Š
t.

 o
d
d

el
k

o
v
 

4 
9 + 

2,32 
4 9 + 2,28 5 9 + 2,32 6 9 + 2,4 7 9 + 2,4 

Š
t.

 

o
tr

o
k
/u

če
n

ce
v
 

76 82 90 81 107 80 122 86 126 93 

 

 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

SM SE SM SE SM SE SM SE SM SE SM SE 

Š
t.

 o
d
d

el
k

o
v
 

7 
9 + 

2,55 
7 

9 + 

2,55 
8 

10 + 

2,84 
8 

10 + 

2,96 
8 

11+ 

2,88 
8 

12+ 

3,4 

Š
t.

 

o
tr

o
k
/u

če
n

ce
v
 

129 105 146 107 152 129 148 133 131 155 138 168 

 

 

 

 

Tabela št. 3: URE POUKA - REALIZACIJA V %  (šolsko leto 2015/2016) 

 

razred 1. 2.a 2. b 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. POV-

PREČJE 

V  % 101,1 100,8 100,5 97,9 102,1 97,4  100,8 99,7 99,6 105,5 100,54 

 



 10 

 

Tabela št. 4:  REALIZACIJA UR DOPOLNILNEGA, DODATNEGA POUKA IN UR 

INTERESNIH DEJAVNOSTI TER OBISK UČENCEV, IZRAŽENO V % (šolsko leto 

2015/2016) 

 

dejavnost  realizacija ur obisk učencev 

dopolnilni in dodatni pouk 99,98 % 100 % 

interesne dejavnosti 102,54 % 100 % 

povprečje  101,26 % 100 % 

 

 

Nacionalno preverjanje znanja je bilo maja 2016 opravljeno  

- v 9. razredu iz italijanskega jezika, matematike in fizike (3. izbirnega predmeta, ki ga je 

izbralo MIZŠ), sodelovali so vsi  učenci; 

- v 6. razredu iz italijanskega jezika, matematike in angleškega jezika, sodelovali so vsi 

učenci. 

Po navodilih RIC-a je ravnateljica pripravila podrobnejši izvedbeni načrt nacionalnega preverjanja 

znanja, ki smo ga nato na šoli tudi izpeljali. V sodelovanju z učitelji smo  razčlenili dosežke naših 

učencev, pripravili sintezno poročilo ter ga predstavili v samoevalvacijskem delu pedagoškega dela 

zavoda. Učitelji so na podlagi poročil učiteljev v sodelovanju z ravnateljico pripravili predloge za 

izboljšanje kvalitete poučevanja ter opravili analizo doseganja ciljev, vsebovanih v predlogih za 

izboljšavo kvalitete poučevanja iz prehodnega nacionalnega preverjanja znanja.  

 

V prvih dveh razredih so bili učenci opisno ocenjeni, vsi so dosegli zahtevane standarde. Vsi učenci 

od 3. do 9. razreda so pozitivno zaključili učni uspeh in dosegli predvidene standarde znanja.   

 
 

3.5. Skrb za zdravje 

Vrtec in šola sta z Zdravstvenim domom Izola sodelovala pri: 

- sistematskih pregledih in cepljenju, 

- negi zob in pri skrbi za zdrave zobe naših otrok in učencev, 

- fluorizaciji zob, 

- izvedbi predavanj in delavnic za učence, 

- predavanjih za starše. 

Osebja Zdravstvenega doma Izola je z našimi učenci opravilo 9 predavanj. Teme so bile: zdravje 

zob, razne odvisnosti, spolna vzgoja, pravilna prehrana, higiena in nega. Učencem zagotavljamo 

redne zdravniške preglede in cepljenja po programu Zdravstvenega doma Izola. Nadaljujemo z 

rednim mesečnim programom za preprečevanje kariesa. 

   

 

3.6. Aktivnosti v sodelovanju z drugimi inštitucijami italijanske manjšine 

V šolskem letu 2015/2016 je vrtec sodeloval: 

- s Italijansko samoupravno  narodno skupnostjo Izola (CAN), 

- s  Italijansko skupnostjo iz Istre in z Reke,  

- s  Italijansko skupnostjo Pasquale Besenghi degli Ughi Izola. 

 

V šolskem letu 2015/2016 je šola sodelovala: 

- s Italijansko samoupravno  narodno skupnostjo Izola (CAN), 

- s  Italijansko skupnostjo iz Istre in z Reke,  

- s  Italijansko skupnostjo Pasquale Besenghi degli Ughi Izola, 

- s  Italijansko skupnostjo Dante Alighieri Izola. 
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3.7. Sodelovanje z drugimi ustanovami 

Sodelovali smo z naslednji ustanovami: 

- MIZŠ, 

- Občina Izola, 

- Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola, 

- Italijanska skupnost Dante Alighieri, 

- Italijanska skupnost Pasquale Besenghi degli Ughi, 

- Italijanska unija za Istro in Reko, Ljudska univerza iz Trsta, 

- Občine Koper, Piran, Komen, 

- Radio in TV Koper, 

- Policijska postaja Izola,  

- Redarska služba Izola,  
- Kriminalistični inštitut Koper (program za preprečevanje nasilja), 

- Zdravstveni dom Izola, 

- Kulturni dom Izola, 

- Mestna knjižnica Izola, 

- Vrtec La coccinella iz Lucije, 

- Vrtec Delfino blu iz Kopra, 

- Vrtec Mavrica iz Izole, 

- OŠ  Vicenzo e Diego de Castro iz Pirana, 

- OŠ  Pier Paolo Vergerio il Vecchio iz Kopra, 

- OŠ Livade, 

- OŠ Vojke Šmuc, 

- Gimnazija Gian Rinaldo Carli iz Kopra, 

- Gimnazija Antonio Sema iz Pirana, 

- Srednja šola Pietro Coppo iz Izole, 

- Srednja gostinska šola Izola,  

- Zavod  za zaposlovanje Izola in Koper, 

- Primorska univerza, 

- Univerza Ljubljana, 

- Šola za ravnatelje Brdo, Kranj, 

- Zavod za šolstvo Koper in Ljubljana, 

- šole, s katerimi sodelujemo v raznih dejavnostih: OŠ Šentilj, OŠ Muta, OŠ Haupt-und 

Realschule (Arnfels, Avstrija), Scuola Media di II grado Michele Lessona (Venaria Reale, 

Italija) in Ben Rhydding Primary School (Ilkley, West Yorkshire, Anglija. 

 

 

3.8. Druge dejavnosti 

Vključevanju staršev v vzgojno-izobraževalni proces smo izvedli s temi aktivnostmi: delavnice 

z igricami, likovne delavnice, gledališke in likovne delavnice, gledališke predstave, predavanja, 

tematske konference; tu smo k sodelovanju pritegnili strokovnjake Zdravstvenega doma Izola, 

Policijske postaje in Redarske službe Izola. Formalno in neformalno sodelovanje s starši in odnosi z 

njimi so dobri. Z njimi učitelji iz meseca v mesec opravijo več individualnih jutranjih govorilnih ur.  

 

Izvajamo tudi program za odkrivanje nadarjenih učencev, ki ga vodi šolska psihologinja. 

Vsebuje informacijo za starše, analizo, odločitev staršev in učiteljev za evidentiranje učenca kot 

nadarjenega, testiranje učenčevih sposobnosti, analizo testa, predstavitev rezultatov in njihovo 

ovrednotenje ter individualno delo z evidentiranimi učenci.  

 

Opravljeni so bili vsi roditeljski sestanki, hospitacije v enotah in razredih ter pogovori z 

osebjem. Ravnateljica je redno hospitirala pri pouku. Njena prisotnost pri pouku se je nadaljevala z 

analizo dosedanjega dela vsakega zaposlenega in z načrtovanjem dejavnosti, ki naj bi jih 

posamezniki prioritetno opravili v naslednjem šolskem letu. 
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Izobraževanje vzgojiteljic in učiteljev je potekalo po LDN. Udeležili so se več seminarjev v 

Sloveniji in v Italiji (izpopolnjevanje italijanskega jezika). Učitelji so se udeležili večjega števila 

izobraževanj, kot je predvideno po Kolektivni pogodbi. Izobraževanje tehničnega osebja je potekalo 

po načrtu.  

 

Med šolskim letom je zavod prejel donacije od Lions cluba, eAsistenta, Rdečega križa Izole ter od 

prodaje šolskega koledarja. Šola je sredstva namenila za didaktične ekskurzije, za stroške šole v 

naravi, za plačilo učbenikov, za plačilo šolske prehrane, za kino predstave.  

 

 

Podrobnejšo analizo vseh aktivnosti  šole, Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 

2015/2016 in analiza vzgojnega načrta, je mogoče prebrati v Poročilu ob zaključku 

šolskega leta 2015/2016, ki ga je pripravila ravnateljica Simona Angelini v sodelovanju 

s pedagoškimi delavci šole in vrtca. 

 

 

4. FINANČNO POSLOVANJE 
 

Sredstva za izvajanje javne službe zavodu zagotavljajo: 
- Občina Izola, 

- MIZŠ RS, 

- starši, 

- ostale občine, 

- najemniki  prostorov, 

- ostali (Združenje staršev, sponzorjev, projektno financiranje in donatorjev). 
 

Finančno poslovanje in šolsko poslovanje urejajo naslednji predpisi: 
- Pogodba za financiranje aktivnosti OŠ Dante Alighieri, podpisana z Občino Izola, 

- Pogodba za financiranje predšolskih aktivnosti v vrtcih za italijansko manjšino za leto 2015 in 2016, 

podpisana z Ministrstvom za šolstvo in šport RS, 

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 

- Zakon o delovnih razmerjih, 

- Zakon o organizaciji in financiranju osnovne šole, 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o računovodstvu, 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, 

- Pravilnik o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna, 

- Zakon o osnovni šoli, 

- Zakon o vrtcih, 

- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi ob koncu obdobij v 9-letni 

OŠ, 

- Pravilnik o šolski dokumentaciji, 

- Pravilnik o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za 

organizacijo in financiranje programa 9-letne OŠ iz sredstev državnega proračuna. 

 

Komisija za inventuro je na dan 31.12.2016 ugotovila naslednjo bilanco stanja: 

- saldo c/g  5.589,57 €. 

- kratkoročni depozit: 19.402 €. 

 
Ekonomska obravnava osebnih prejemkov delavcev. 

Organizacija dela poteka v skladu z naslednjimi zakoni in drugimi akti: Zakonom o sistemu plač 

javnih uslužbencev, Kolektivno pogodbo in  Pravilnikom o normativih in standardih ter elementih 

za sistemizacijo delovnih mest. 

 



 13 

Prispevki staršev 

Ekonomsko ceno programa v vrtcu je določila Občina Izola (v skladu z ministrsko odločbo), 

prispevki staršev pa so opredeljeni v Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih. 

 

Tabela št. 5 : EKONOMSKA CENA za leto šolsko leto 2014/2015/2016/2017 
 

Vrsta  

programa 

Cena celotnega programa euro  

1. oktober 2014 1. januar 2017 

prvo starostno 

obdobje 

441,19 € 460,17 € 

drugo starostno 

obdobje 

310,95 €  319,22 € 

 

 

Tabela št. 6:  PLAČILO  VRTCA  – JUNIJ 2016 
 

 Plačilo razred plačila % Strošek 

pokriva  

Ministrstvo 
0 % 10 % 20 % 30 % 35 % 43 % 53 % 66 % 77 % 

število otrok 

v juniju 

2013  

17 16 9 14 16 10 13 5 6 22 

število otrok 

v juniju 

2014 

25 20 12 17 18 15 17 11 8 29 

število otrok 

v juniju 

2015 

21 24 15 14 18 14 10 6 9 21 

število otrok 

v juniju 

2016 

21 28 15 20 21 22 8 1 12 26 

 

V šolskem letu 2015/2016 je naš vrtec obiskovalo dva otroka iz občine Lubljana, devet iz Kopra in 

eden iz Pirana.  V šolskem letu 2016/2017 obiskuje naš vrtec  deset otrok iz Kopra in dva iz Pirana.   

 

Svet šole in ustanoviteljica Občina Izola sta sprejela in potrdila cene šolske prehrane. V šolskem 

letu 2015/2016 se je na šoli na dan pripravljalo 149 vrtčevskih malic, kosil in popoldanskih malic 

ter 133 šolskih malic, 122 šolskih kosil in 55 popoldanskih šolskih malic.  V šolskem letu 

2016/2017 se je na šoli na dan pripravljalo 131 vrtčevskih malic, kosil in popoldanskih malic ter 

153 šolskih malic, 135 šolskih kosil in 60 popoldanskih šolskih malic.   

 

 

 

 

 Tabela št. 7: CENA OBROKOV   

 

 šolsko leto 2013/2014 

 malica kosilo popoldanska malica 

Šola 0,80 € 2,60 €  in 2,73 € 0,54 € 

Vrtec 1,99   € (dol 31/5/2013) in 2,04  € (od 1/9/2013) 
 
 

 šolsko leto 2014/2015 

 malica kosilo popoldanska malica 

Šola 0,80 € 2,71 €  in 2,83 € 0,60 € 

Vrtec 1,90   € 



 14 

 

 

 šolsko leto 2015/2016 

 malica kosilo popoldanska malica 

Šola 0,80 € 2,72 €  in 2,86 € 0,58 € 

Vrtec 1,76   € 

 

 

 šolsko leto 2016/2017 

 malica kosilo popoldanska malica 

Šola 0,80 € 2,66 €  in 2,80€ 0,63 € 

Vrtec 1,76   € 
 

 

 

Tabela št. 8:  OSTALI PRIHODKI 
 

št. vir namen / nakup naslovnik znesek 

1 Italijanska 
skupnost in 

Ljudska 
univerza Trst 

dnevnice in prevozni stroški in 
druge skupne aktivnosti  

OŠ + vrtec   5.512,32 

2 Zavarovanje   Odškodnina OŠ + vrtec   4.553,97 
 

3 Erasmus Projekti OŠ 16.912,08 

4 Razne 
organizacije 

donacije OŠ 2.311,80 
 

 1- 4 skupaj 29.290,17 

5  kosila za 
šolske delavce 
in prehrana za 

učence 

nakup jedil in priprava obrokov 
hrane  

 

OŠ + vrtec   43.044,94 

6  najemnina       
šolskih 

prostorov, 
kosila 

vzdrževanje, potrošni material in 
didaktična sredstva 

OŠ + vrtec   31.202,76 

5 - 6 skupaj 74.247,70  

7 obresti   OŠ + vrtec   1,04 

1 - 7 Skupaj 103.537,87 

 
Iz prejšnjih tabel je razvidno, da si naša ustanova prizadeva vpeljevati tehnične novosti, vzdrževati 

in obnavljati stavbo in nakupovati didaktična sredstva za pouk. Za vse omenjeno je zaslužno 

vodstvo šole, ki pravilno in skrbno razpolaga z dodatnimi viri denarja, kar je zelo pomembno za 

kvalitetno delo institucije. Ustanova ni registrirana za izvajanje tržnih aktivnosti, torej ne deluje 

zato, da bi ustvarjala dobiček. Je neprofitna organizacija. 
 

Šola zagotavlja tudi redno vzdrževanje šolskih kombijev Fiat Ducato in Ford Transit. 

 

 

 

4.1 Analiza izvajanja programa 

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa smo med letom reševali: 

 skrajno racionalno porabo materiala, 

 ukinitev nabave novih učbenikov, 
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 skrajno racionalno porabo sredstev za učne pripomočke ter učbenike, 

 le izjemoma udeležba na strokovnih izobraževanj izven zavoda, 

 manj izobraževanja na šoli v izvedbi zunanjih izvajalcev, 

 več strokovnega izobraževanja v lastni izvedbi (delitev primerov dobre prakse, strokovne 

ekskurzije, …), 

 vključitev zunanjih izvajalcev pri interesnih dejavnosti po načelu »pro bono«, 

 oblikovanje skupine pri interesnih dejavnosti s spodnjim normativom 8 učencev, 

 izvajanje interesnih dejavnosti v oddelkih podaljšanega bivanja, 

 združevanje oddelkov podaljšanega bivanja, 

 ure pripravljenosti učiteljev realizirati tudi v oddelkih podaljšanega bivanja in v jutranjem 

varstvu, 

 združevanje učencev v skupine, kjer je to možno glede na prilagoditve,…. 

 

 

5. KNJIŽNI SKLAD 

V letu 2016 šolski knjižni fond je pridobil 377 knjig v znesku 274,48 €. S tem smo našim učencem 

priskrbeli knjižne novosti v italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku, uporabo avdio-video 

sredstev in branje revij. Knjižni sklad, ki deluje v okviru naše knjižnice, skrbi za nakup učbenikov 

in delovnih zvezkov, ki jih naši učenci uporabljajo pri pouku. MIZŠ nam vrne 1/3 tržne cene. Iste 

učbenike uporabljajo učenci 3 leta, potem gredo v odpis. Za obnovo in vzdrževanje knjižničnega 

sklada smo porabili 2.725,09 €.  

 

Tabela št. 9: KNJIŽNIČNI SKLAD   
 

ZVRSTI Vrtec Osnovna šola 

monografije 1450 9738 

avdiokasete 20 37 

videokasete 8 140 

zgoščenke 25 28 

DVD 33 14 

didaktične igre 335 59 

didaktična sredstva 360 380 

  

 

Redno vzdržujemo in sproti posodabljamo tehnično in računalniško omrežje. 

 

 

 

 

5.2 Ocena notranjega sistema finančne kontrole 

Ustanova vodi finančno poslovanje po Zakonu o računovodstvu, naročanje materiala pa opravlja po 

Pravilniku za javna naročila. Plačila računov odobri ravnateljica, izvrši pa računovodkinja. Vsa 

finančna sredstva so koristno uporabljena. 

 

Finančni načrt  šole za proračunski leti 2015 in 2016 ter Finančni načrt za leti 2015 in 2016 sta  

sprejela  Svet zavoda in  Občinski svet. Finančni načrt za letu 2016 je bi potrjen tudi na MIZŠ. Bila 

je sklenjena pogodba o financiranju dejavnosti zavoda s ustanoviteljem za leto 2016. Občina je 

mesečno zagotavljala sredstva za materialne stroške, plače in ostali del ekonomske cene vrtca.  
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Med šolskim letom je šola lahko izvajala delež intervencij, čeprav v manjšem obsegu, zahvaljujoč 

se prihodkom iz oddajanje telovadnice, oddajanja preostalih šolskih prostorov v času poletnih 

počitnic in zaradi sredstev, ki jih namenja MIZŠ. Med drugim: 

 nakup materiale za likovno vzgojo, 

 nakup drobnega inventarja v kuhinji, 

 nakup opreme in orodja za poučevanje, fotoaparatov in videokamer, 

 nakup potrošnega materiala, 

 nakup materiala za  barvanje šolskih prostorov, 

 popravilo električne napeljave, 

 obnova zunanjega igrišča, 

 preureditev učilnic, 

 stroške za tekoče vzdrževanje, 

 obnovitev severne strani šolskega poslopja (fasa, izolacija, prenova stopnišča). 

V letu 2015/2016  zavod, na podlagi občinskega proračuna, ki ga je odobrila Občina Izola, 

finančnih sredstev, ki jih je dodelilo MIZŠ in lastnih sredstev, ni uspel v celoti realizirati 

investicijskega načrta za vzdrževanje objekta in za nakup didaktičnega in potrošnega materiala. Za 

nabavo živil, ki se v kuhinji največ uporabljajo, smo opravili javno licitacijo za izbor najboljšega 

ponudnika. Tudi za opremljanje in za gradbena dela smo izbirali med tremi najboljšimi ponudniki. 

  
Na šoli vodimo Register tveganj - skladno z določili 2. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno 

delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. RS št. 72/02) in skladno z določili 100. 

člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08) in drugimi 

pravili, metodikami in standardi za finančno poslovodenje in notranje kontrole, ki jih predpisuje 

Ministrstvo za finance - Služba za nadzor proračuna. Z navodili šola ureja upravljanje s tveganji 

notranjih kontrol in notranjega revidiranja, postopke in pravila notranjih kontrol, spremlja kakovost 

dela in informacije za poslovodno odločanje, vzpostavitev registra tveganj in izjavo o oceni 

notranjega nadzora javnih financ. Pri opredeljevanju tveganj smo upoštevali finančna tveganja, 

tveganja neskladnosti (standardi, zakoni, predpisi, navodila), zunanja tveganja (ekonomski pretresi, 

sprememba navad, predpisov EU), operativna tveganja, likvidnostna tveganja, obrestna, valutna in 

druga tržna ter druga poslovna tveganja.  
 

V finančnem letu je Inštitut za javno finančno pravo opravilo na šoli revidiranje na področju 

- pregleda letnega poročila za leto 2015,  

- razmejevanje javne in tržne dejavnosti ter  

- pravilnosti porabe presežka  

in  nadzor poslovanja na področju 

- pregleda poslovanja s poudarkom na določitvi ekonomske cene programa za šolsko leto 

2016/2017. 

V okviru izvedbe revizije so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti. Priporočila povzete iz 

poročila so naslednje: 

 priporočila za naročnika Občina Izola: 

- Občina naj poskrbi na spremembo ustanovitvega  akta zavoda; 

- Občina naj v sodelovanju z zavodom preveri prihranke na podlagi Pravilnika o metodologiji 

o izračunu ekonomske cene in v kolikor ugotovita prihranke, nas se spremeni način 

financiranja; 

- Občina naj izda nov sklep o normativnem številu vpisanih otrok v oddelek; 

- Občina naj sprejme sistemizacijo skladno s predlogom zavoda; 

 priporočila zavodu: 

- na podlagi sklepe Sveta zavoda naj se občina in zavod dogovorita o porabi presežka 

prihodkov nad odhodki; 

- zavod mora odpraviti v letu 2016 pasivne časovne razmejitve; 
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- zavod v bodoče v okviru letnega poročila naj eksplecitno navaj znesek invsticij v 

nepremičnine, opremo in drobni inventar ter pojasni vire sredste in morebitna odstopanja 

med viri sredstev in sredstvi; 

- zaavod mora pripraviti ustrezna sodila za ramejevanje javne in tržne dejavnosti, upoštevajoč 

razmejevanje med vrtcem in šolo (programa sobivata v isti stavbi); 

- vrtec naj pripravi finančni načrt za leto 2017 skladno z Navodili o pripravi finančnih načrtov 

posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. 

 

Glavni cilji notranje kontrole je: 

 učinkovito izvajanje nalog šole, 

 smotrna poraba sredstev ter njihovo varovanje pred izgubo zaradi malomarnosti, zlorab, 

slabega upravljanja, napak, goljufij in drugih nepravilnosti, 

 poslovanje v skladu z zakoni, predpisi in navodili ravnatelja, 

 zagotavljanje in ohranjanje pravočasnih, celovitih ter zanesljivih računovodskih in drugih 

podatkov in informacij ter njihovo pošteno razkrivanje v poročilih, 

 zagotavljanje enakih možnosti delovanja in varovanje okolja. 

 

Naloga ravnatelja je, da stalno spremlja tveganja, po potrebi dodaja nova in predvsem izvaja ukrepe 

za njihovo obvladovanje. Ravnateljica je v določenih primerih prenesla odgovornost za ukrepanje 

na posameznike, in sicer na pomočnico ravnateljice v vrtcu, na računovodkinjo, na poslovno 

sekretarko, na informatika, na hišnika in tudi na ostale delavce. 

Med letom so se tako poslovno okolje kot nekateri cilji šole nenehno spreminjali. Tem 

spremembam smo morali slediti, jih sproti opredeljevati, ocenjevati nova tveganja in se prilagajati 

novim strukturam tveganj. Največ težav smo imeli s financiranjem dejavnosti s strani Občine Izola. 

Tudi investicije in vzdrževalna dela na stavbi in okolici niso bila opravljena skladno s potrebami.  

Na podlagi poročil notranjih revizij delavcev in ravnateljice ocenjujemo, da obstaja dobro 

objektivno stanje dejstev, ki so cilj notranje kontrole. Priporočila za izboljšave nadaljnjega dela so 

taka:  

 dobro opredeljene odgovornosti in pristojnosti posameznikov, 

 jasen opis dolžnosti delavcev, 

 oblikovanje standardov delovanja in navodil, ki naj se nenehno posodabljajo in nadzirajo, 

 jasna razmejitev dolžnosti delavcev, 

 boljše planiranje investicijskih sredstev,  

 kontrola izplačevanja položnic. 
 

 

5.3 Ukrepi in terminski plani 

Na podlagi delovanja zavoda podajamo pojasnila na področju, kjer niso zastavljeni cilji bili 

doseženi in razloge za nedoseganje le teh: 

Sistem nadzora uporabe finančnih sredstev se izvaja po naslednjem postopku: 

 z rednim poročilom o finančnih dejavnostih, ki jih izvaja računovodstvo; 

 z mesečnim poročilom o dejavnikih, povezanimi s plačami, potnimi stroški in ostali stroški, 

ki so bili naslovljeni na MIZŠ in na Občino Izola; 

 s sistemom zbiranja javnih naročil (ponudb), za nakupe manjše vrednosti; 

 z obveščanjem komisije za preprečevanje korupcije, v zakonsko določenih primerih; 

 z revizijo računovodskih izkazov, v zakonsko predvidenih terminih; 

 s preverjanjem računov, faktur in potrditve denarnih nakazil; 

 s preverjanjem plačevanja računov in preverjanje prihodkov v skladu z dokumentacijo 

izdanih plačil; 

 z rednim preverjanjem neplačanih obveznosti in, če je to potrebno, izvajanjem prisilne 

poravnave. 
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Med finančnim letom bomo: 

 nenehno spremljali prihodke in odhodke in ukrepali, kjer je potrebno, 

 skrbno uravnavali porabo energije, 

 nenehno spremljali gibanje cen materiala za nabavo in ob nakupu presojali ceno glede na 

kvaliteto, 

 spremljali plačevanje računov in tudi sami upoštevali plačilne roke.  

 

Na objektu Zavoda je potrebno realizirati  planirane investicije, vendar jih bomo zaradi   

pomanjkanja finančnih sredstev,  predvsem s strani ustanovitelja  Občine Izola in prihodkov iz tržne 

dejavnosti, prenesli v naslednja finančna obdobja. Opraviti želimo le nujna investicijska dela, ki so 

odrejena z odločbami Zdravstvene inšpekcije in priporočila iz varstva pri delu. Dela bodo izvedena 

v kolikor Svet šole in ustanovitelja podata ustrezno soglasje. 

 

Priporočila za izboljšave nadaljnjega dela so:  

 dobro opredeljene odgovornosti in pristojnosti posameznikov, 

 jasen opis dolžnosti delavcev, 

 oblikovanje standardov delovanja in navodil, ki naj se nenehno posodabljajo in nadzirajo, 

 jasna razmejitev dolžnosti delavcev, 

 boljše planiranje investicijskih sredstev,  

 kontrola izplačevanja položnic. 
 

 

5.4 Ocena učinkov poslovanja zavoda 

Z oceno izvedenega programa didaktičnih aktivnosti šole, programa investicij, vzdrževanja stavbe 

in šolske okolice, nabavo računalniške opreme v primerjavi z zagotovljenimi finančnimi sredstvi, 

lahko zaključimo, da je vodstvo šole z denarjem ravnalo racionalno glede na opredeljene standarde 

in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan, in ukrepe za izboljšanje 

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja zavoda. 

 

 

5.5 Druga pojasnila 

Zaposlovanje delavcev je v skladu z normativi in standardi ter sklepom MIZŠ o sistemizaciji 

delovnih mest, lokalne skupnosti in z izhodišči sklepa od prodaje blaga in storitev na trgu. V 

šolskem letu 2014/2015 smo odprli nov oddelek prvega razreda in delno razširili program 

podaljšanega bivanja. V šolskem letu 2016/2017 smo odprli še en dodatni oddelek prvega razreda in 

delno razširiti program izbirnih predmetov ter zmanjšali program podaljšanega bivanja. Na podlagi 

vpisa predšolskih otrok v vrtcu, lahko načrtujemo odprtje še enega oddelka prvega razreda v 

šolskem letu 2017/2018. Na podlagi Pravilnika o normativih in standardih smo načrtovali nove 

zaposlitve. Sredstva za nova delovna mesta zagotavlja   MIZŠ.  Predvideva se tudi zaposlitev  iz 

tržne dejavnosti. Zaposlovanje strokovnih delavcev je optimalno racionalizirano z: 

 razporejanjem pedagoških ur, v skladu s 124. členom  ZOFVI (povečan obseg dela),  

 dopolnjevanjem učne obveznosti, v skladu z 11. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 

ZOFVI,  

 organizacijo pouka v manjših učnih skupinah, v skladu s 40. členom Zakona o osnovni šoli, 

 uvajanjem novosti po Zakona o osnovni šoli, ki so se pričele uveljavljati v šolskem letu 

2015/16,  

 uvajanjem novosti po Zakonu o vrtcih.  

Z soustanoviteljico Občina Izola smo dne 20.4.2016 podpisali pogodbo o financiranju dejavnosti in 

o investicijskih del za vrtčevski in šolskega programa našega zavoda. Sredstev je bilo premalo za 

ohranitev enakega načina dela kot doslej, saj so stroški dela v letu 2016 narasli zaradi: 

 povišanja plač, 

 dodatka za delovno dobo, 

 odpravnine ob upokojitvi delavcev in odpravnine delavcev s pogodbo za določen čas, 
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 jubilejne nagrade, 

 napredovanje delavcev v plačne razrede in v nazive,  

 izplačilo napredovanj v nazive in plačne razrede, 

 uvedbe neobveznih izbirnih predmetov v drugi triadi in 

 povečan obseg dela zaposlenih. 

 
 

 

6. OCENA FINANČNEGA POSLOVANJA IN ZAKLJUČEK 
 

načrta MIZŠ in soustanoviteljice Občine Izola. Finančna sredstva smo razdelili med tekoče stroške 

dela in materialne stroške z upoštevanjem varčevalnih ukrepov. Načrtovali smo in zahtevali 

izplačilo tudi drugih izdatkov, ki niso predmet sklepa (na primer odpravnine, učbeniški sklad in 

drugo…). Zavod je obdržal, krepil in širl svojo dejavnost tudi z izvajanjem didaktičnih projektov 

financiranih iz strani evropskih socialnih skladov. 

 

Finančna sredstva, ki smo jih pridobili od zunanjih institucij v obliki sponzorstva in donacij, od 

oddajanja prostorov in od nagrad, so bila v skladu z Letnim delovnim načrtom porabljena za otroke 

in učence ter za dodatno izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev in tehničnih delavcev. 

Občinskim ustanovam smo v roku pošiljali vso potrebno dokumentacijo za izvedbo popravil na 

stavbi ali za nabavo investicijskih sredstev. Obveščali smo jih tudi o pomanjkljivostih, ki bi jih 

morala šola odpraviti.  

Šola skrbi , da bi bili finančni prispevki staršev čim manjši. Veliko nam pomeni finančni prispevek 

Združenja staršev, s katerim pokrivamo stroške dodatnih didaktičnih aktivnosti – s slednjimi 

zadovoljujemo potrebe naših uporabnikov in trošimo sredstva, ki smo jih od Italijanske unije in od 

Ljudske univerze v Trstu dobili za ureditev učilnice in laboratorija za naravoslovje. 

Zahvaljujoč vsem razpoložljivim finančnim sredstvom smo lahko uresničili potrebe šole in vrtca po 

ciljih, ki smo si jih zadali v skladu z vsemi zakoni. V bodoče nameravamo izboljšati kvaliteto 

poučevanja, vlagati napore in sredstva v stalno strokovno izobraževanje učiteljev, v promocijo šole 

(razne prireditve, sodelovanja, manifestacije in projekti), v sodelovanju v javnih natečajih za 

dodelitev sredstev Evropske unije šolskim zavodom in v racionalno porabo finančnih sredstev. Le 

na tak način se bosta lahko naša šola in vrtec uspešno promovirala v javnosti.   

 
  

 
 
 

                                                                                                                 Ravnateljica 

                                                                                                            Simona Angelini 

 

                                                                                                                 



RAČUNOVODSKO POROČILO O 
POSLOVANJU V LETU 2016 IN POJASNILA K 

RAČUNOVODSKIM IZKAZOM -  Osnovna šola 
“Dante Alighieri” Isola-Izola  

 
 
 

                                                                                                                   
 

1. UVOD 
 
Ob zaključku leta 2016 smo izdelali letno poročilo po predpisih, ki urejajo pripravo in sestavo 
finančnih dokumentov v javnih zavodih. Usmeritve za vodenje naših poslovnih knjig in izdelavo 
letnega poročila so zakoni, predpisi in pravilniki navedeni v točki 1. Pravne podlage. 
 
V poslovnem letu 2016 smo se trudili verodostojno zagotavljati: 
 
- spremljanje in evidentiranje poslovnih dogodkov po enotnem kontnem načrtu, 
- spremljanje poslovanje šole s sredstvi za izvajanje javne službe iz javnih financ in drugih virov ter  
poslovanja na trgu, 
- namensko porabo prejetih sredstev, 
- upoštevanje enotnih načel in standardov za vodenje poslovnih knjig in sestavljanje letnih poročil, 
- časovno in vsebinsko usklajeno načrtovanje ekonomskih kategorij pri pripravi finančnih načrtov, 
- računovodska poročila, kot so predpisana. 
 
Letno poročilo šole, v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu, obsega: 
1) Bilanco stanja s prilogami in pojasnili k računovodskim izkazom: 

a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev; 
b) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil; 

2) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov EKN s pojasnili k računovodskim izkazom: 
a) Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov; 
b) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka; 
c) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti; 

č) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov; 

d) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov; 

3) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ; 
4) Pojasnila k izkazom in poslovno poročilo. 
 
Letno poročilo se v elektronski obliki predloži prek spletnega portala AJPES s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom. S tem se zagotovi javnost podatkov in za potrebe 
državne statistike. V skladu s 51. členom Zakona o računovodstvu se letno poročilo predloži do 
zadnjega dne v februarju leta, ki sledi letu, za katero se sestavlja letno poročilo. Letno 
računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri vodenju poslovnih knjig, 
vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju smo uporabljali naslednje pravne podlage: 

 

 Pravne podlage pri sestavi letnega poročila so: 

• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02-1253), 

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 
60/10, 104/10 in 104/11 in 86/2016, 

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10, 
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• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS 112/09 in 58/10 s spremembami, 

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 
in 100/15, 

• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računo-
vodstvu in kapitalskih naložb (Uradni list RS 117/02 in 134/03, 

• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10, 

• Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS 109/10), 
• Zakon o javnih financah (Uradni list RS 11/11, 14/13- popr., 101/13,55/15- ZFisP in 96/15- 

ZIPRS1617, 
• Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS 

96/15, 

• Slovenskimi računovodskimi standardi (2016) (Uradni list RS 95/15), 

• Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS 26/03, 
117/05, 120/07, 32/08, 10/09, 101/10 in 106/13). 

• Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) 

• Samoocenitveni vprašalnik in navodila za izpolnjevanje vprašalnika 
• Drugi podzakonski akti in interni pravilniki šole 
 
 
 Pravne podlage pri sestavi davka od dohodka pravnih oseb so: 

• Zakon o davku od dohodkov pravih oseb - ZDDPO-2 (Ur.l.RS št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 
96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/2014, 23/2015, 82/2015, 63/2016 

• Zakon o davčnem postopki – ZDavP-2 (Uradni list RS, št.13/11 UPB 4, št. 32/12, 94/12, 
68/2016) – Postopek pobiranja davka od dohodkov pravnih oseb  (členi 354. Do 383 g) 

• Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 60/07, 
55/13, 92/2015, 40/2016) 

• Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 
138/06, 75/12)  

• Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 83/14, 101/15, 19/16 – popr. in 86/16) 

• SRS 2016 (Uradni list RS, št.95/16, s spremembami) 
• Zakon o dohodnini (Zdoh- 2, Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami) 
• Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur.l.RS št. 109/07, 68/09), 

 
 

 

2. BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan 
tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja (stanje na dan 31.12.2016). Podlaga 
za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige (glavna knjiga in pomožne knjige). S popisom 
sredstev se doseže, da se knjigovodski podatki o sredstvih in obveznostih do njihovih virov ne 
razlikujejo od dejanskih. Le tako usklajeni podatki so podlaga za sestavitev bilance stanja. 
 
Povzetek bilance stanja na dan 31.12.2016: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3436
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-0722
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3781
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A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 1.254.394

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 667

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 33

NEPREMIČNINE 2.067.273

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 888.907

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 377.068

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 323.958

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 22.284

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 273.690

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 0

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 44.214

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 63.004

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 163.348

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 3.124
C) ZALOGE

(024+025+026+027+028+029+030+031) 0

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023) 1.528.084

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 150.551

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 0

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 98.207

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 34.683

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 17.384

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 251

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 1.377.533

SPLOŠNI SKLAD 0

REZERVNI SKLAD 0

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 38.251

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 5.589

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.222.675

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 111.018

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044) 1.528.084

 
 

2.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
 

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
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Neopredmetena sredstva so tista, ki soustvarjajo poslovne zmogljivosti. Iz tega naslova šola 
izkazuje premoženjske pravice. To so razni računalniški programi in računovodski programi za 
vodenje glavne knjige in pomožnih knjig, kot so obračunavanje plač, položnic, register osnovnih 
sredstev in podobno. 
Opredmetena osnovna sredstva so sredstva v upravljanju ali v lasti. To so nepremičnine (zgradba) 
in oprema (osnovna sredstva in drobni inventar). 
Vsa ta sredstva se amortizirajo po predpisanih stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, ki so določene s pravilnikom. Amortizacija in odpisi se v bilanci 
izkazujejo na posameznih popravkih vrednosti. 
 
 

2.1.1. Investicije in investicijsko vzdrževanje, nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
Iz letnih proračunskih sredstev za investicije in investicijska nam Občina Izola letos ni namenila 
sredstev, zato smo investirali v nujna vzdrževalna dela iz lastnih sredstev.  
 
 

2.1.2.  Amortizacija osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
Predmet obračunavanja amortizacije so amortizirana neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva, ki se uporabljajo v obdobju daljšem od 1 leta, imajo omejeno dobo koristnosti in 
so namenjena uporabi.  
 
Način obračunavanja amortizacije je posamično in po enakomerni časovni metodi – amortizacijske 
stopnje so enake v vseh letih dobe koristnosti sredstev. 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati s prvim dnem naslednjega meseca, ko je 
razpoložljivo za uporabo. Osnova za obračun amortizacije je nabavna vrednost sredstva. 
Amortizacijo smo obračunali po določilih 44. čl. Zakona o računovodstvu in Navodilu o načinu in 
stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
 

Na dan 31.12.2016 izkazujemo naslednja sredstva: 
 

Stanje  01.01.2016 NOVE NABAVE AMORTIZACIJA

SEDANJA 

VREDNOST 

31.12.2016

Zgradbe 1.206.723 28.360 1.178.363

Oprema 59.382 29.094 35.324 53.110

Dolgoročne premož.prav. 0 667 33 634

skupaj 1.266.105 29.761 63.684 1.232.107
 
 

Dolgoročna sredstva v upravljanju so se v letu 2016 povečala za nove nabave v vrednosti 29.761€ 
(oprema za učilnice in obnova skupnih prostorov, stoli, omare, interaktivne table, projektorji). V 
vrednosti 14.103€ so donirana sredstva od Italijanske unije, ostalo v vrednosti 15.658€ je krila šola 
iz presežka iz preteklih let. Zmanjšali smo vrednost za popravek vrednosti in sicer za amortizacijo v 
višini 63.684€ in odpis dotrajanih in uničenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki je bil 
direktno odpisan v višini 3.549€. Ker šola ni prejela namenskih sredstev za pokrivanje amortizacije, 
je bila le ta po določilih 44. čl. Zakona o računovodstvu nadomeščena v breme virov sredstev v 
upravljanju. Velik del stroškov predstavlja tudi obnovitev fasade in izolacije severnega dela stavbe 
v vrednosti 33.659€, katerega je šola plačala sama iz presežka dobička preteklih let. Za znesek 
obnove smo zmanjšali popravek vrednosti zgradbe.  
 

Kot knjižnično gradivo je bilo nabavljenih knjig v višini 274,48 € za 48 knjig. Za učbeniški sklad 

nam je MIZŠ letos namenilo 2.730,96€ in kupljeni so bili učbeniki v vrednosti 2.725,09€.  
 
Stopnjo odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev smo upoštevali po 
zadnjem pravilniku o načinu in stopnjah odpisa (Ul.RS 58/10). 
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Letni inventurni popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter odpisi Na podlagi Pravilnika o 
popisu smo opravili inventurni popis sredstev za leto 2016 in uskladitev stanja za obdobje od 
01.01.2016 do 31.12.2016, stanje na dan 31.12.2016. Za izvedbo popisa je odgovoren ravnatelj, ki 
je imenoval popisne komisije. Vsi odgovorni za pripravo popisa in vsi, ki so sodelovali pri popisu, 
so prejeli Sklep o imenovanju popisnih komisij, Pravilnik o popisu in Navodila za popis. Komisije so 
pred popisom prejele popisne liste za osnovna sredstva, za katere se vodi računalniška evidenca. 
Za popis knjig je posebna evidenca. Terjatve in obveznosti, za katere je bilo ugotovljeno stanje na 
podlagi dokumentov in IOP obrazcev, so se preverjale na dan 31.10.2016 in 31.12.2016. 
 
Imenovane so bile inventurne komisije za: 
- popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v šoli in drugih prostorih, 
- popis knjig, 
- za terjatve in obveznosti. 
 
Komisija za popis osnovnih sredstev je opravila dejanski popis vse opreme in evidence osnovnih 
sredstev, stanje na dan 31.12.2016, po 36. - 40. čl. Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS št. 23/99 in 
30/02). Knjižno stanje v glavni knjigi je na dan 31.12.2016 enako dejanskemu stanju, po popisu, 
vodeno v registru osnovnih sredstev. Komisija predlaga odpis in izločitev iz evidence dotrajana in 
neuporabna osnovna sredstva v skupni nabavni vrednosti 3.549 €.  
 
Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti. 
 
Večina opreme je že v celoti odpisane. Ravno tako drobni inventar, ki ima po predpisih ob predaji v 
uporabo 100% odpis. Šola nima zadosti lastnih sredstev za nakup nove opreme, zato uporabljamo 
tudi staro in izrabljeno opremo do možnosti nadomestitve le-te. 
 
 

2.1.3 Kapitalske naložbe in posojila 
Zavod nima danih posojil in nima dolgoročnih finančnih naložb. 
 
 

2.2. Kratkoročna sredstva  
Terjatve in obveznosti so bile popisane po stanju v knjigah na dan 31. december 2016, ko so 
opravljena vsa knjiženja v poslovnem letu in po uskladitvi. Terjatev se šteje za usklajeno v skladu s 
pravili, opredeljenimi v pravilniku o računovodstvu šole. Usklajene so bile terjatve in obveznosti s 
proračunskimi viri (občina, ministrstva in podobno). Za vse terjatve in obveznosti so bili poslani IOP 
obrazci – usklajevanje stanja na dan 31.12.2016. 
 
Dejanske terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev so enake knjigovodskemu stanju. 
 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah je naslednje:  
 

- stanje na podračunu 056 0124 0603 0653 602 je  € 14.012, 
- kratkoročni depoziti na odpoklic  €  19.402. 

 
 

2.2.1. Kratkoročne terjatve 
Kratkoročne terjatve so naslednje: 

- Kratkoročne terjatve do kupcev - € 3.915, 
- Kratkoročne terjatve (terjatve do učencev in otrok vrtca) - € 59.090, 
- MIZŠ - €  77.132, 
- Občina Izola - € 75.348, 
- Ostale občine - € 6.058,52, 
- Kratkoročne terjatve do ZZZS -  € 24.699, 
- Kratkoročne terjatve do drugih PU -  € 4.811. 

 
Izpostavljamo, da je bil zavod letos zelo uspešen pri izterjavi zapadlih obveznosti in je na podlagi 
izterjanih zneskov pridobil likvidna sredstva za nakup opreme in obnovo fasade.  
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2.2.2. Kratkoročne obveznosti  
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, predstavljajo postavke za plače za 
mesec december 2016 (neto plače, nadomestilo za prehrano in prevoz, povračilo potnih Stroškov), 
izplačane v januarju 2016  € 98.207. 
 
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz naslova poslovanja predstavljajo obveznosti iz 
naslova plač (premije KDPZ, dohodnina, prispevki, predstavljajo obračunane plače za mesec 
december 2016, ki so bile izplačane v začetku januarja 2017) v znesku € 17.385€. 
 
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (obveznosti do dobaviteljev, ki so bile 
opravljene iz naslova računov za dobavljeno blago oz. opravljene storitve v letu 2016 in zapadejo v 
letu 2017) v znesku  € 34.684. 
 
 

2.2.3. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje  
Usklajevanje terjatev in obveznosti smo opravili na podlagi 37. čl. Zakona o računovodstvu in 
Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznostih. Uskladitev smo opravili z občino 
Izola na podlagi prejetega izpiska odprtih postavk za sredstva dana v upravljanje na dan 
31.12.2016. 
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve: € 28.816 predstavljajo sredstva za 
evropska projekta CMEPIUS. Sredstva smo dobili za obdobje štirih let. V prihodkih smo prikazali 
del, ki smo ga letos porabili izključno za projekta (16.912€). 
 
Konti skupine 980 – obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
prejeta v upravljane. Stanje na dan 31.12.2016 znaša € 1.222.675. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta znaša 5.589,57 €. 
Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena 
dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe so bili letos izključno iz presežkov preteklih 
let, saj od ustanoviteljice, občine Izola, letos nismo prejeli nobenih sredstev za ta namen. 

 
 
 
 

3. PRIHODKI IN ODHODKI 
 

V nadaljevanju prikazujemo in pojasnjujemo prihodke in odhodke, ki so nastali kot poslovni 
dogodki v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016. 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov so izkazani prihodki in odhodki v skladu z Zakonom o 
računovodstvu in podzakonskimi predpisi, za katerih izdajo je pooblaščen minister za finance. 
Za ugotavljanje prihodkov in odhodkov je pomembna predvsem določba prvega odstavka 16. člena  
Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, ki pravi, da določeni uporabniki 
ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v skladu s SRS, ki veljajo za nepridobitne 
organizacije. Ta določba pomeni, da pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja 
upoštevamo načelo nastanka poslovnega dogodka, pri členitvi stroškov, odhodkov in prihodkov na 
posamezne vrste pa pravila iz slovenskih računovodskih standardov. Omenjeni člen pravilnika pa 
še določa, da pri razčlenjevanju in izkazovanju prihodkov in odhodkov upoštevamo tudi Pravilnik o 
enotnem kontnem načrtu.  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov v obliki tabele (glej tabela Izkaz prihodkov in odhodkov) je priloga k 

računovodskemu poročilu, pomembnejše informacije pa so podane v nadaljevanju. 
 
Uspešnost poslovanja javnega zavoda v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 je izkazana v 
priloženem izkazu prihodkov in odhodkov. Celotni prihodki so bili realizirani v višini 1.653.210,52 €, 
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celotni odhodki pa v višini 1.647.620,95 €. Zavod v poslovnem letu izkazuje 5.589,57 € presežka 
prihodkov nad odhodki. 
 
Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016 
Presežek prihodkov bi uporabili za nakup nujno potrebnih osnovnih sredstev, posodobitvi 
računalnikov in računalniške opreme, ki jih potrebujemo za opravljanje dejavnosti in tekoče 
vzdrževanje predvsem učilnic igralnic in telovadnice. 
 
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1.1. do 31.12.2016 
 

Naziv podskupine konta Znesek Znesek

Tekočega leta Prejšnjega leta Indeks
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(861+862-863+864) 1.646.345 1.626.601 1,01

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.646.345 1.626.601 1,01

B) FINANČNI PRIHODKI 1 9 0,11

C) DRUGI PRIHODKI 6.864 9.707 0,71
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869) 0 0 0,00
D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867) 1.653.210 1.636.317 1,01
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874) 291.645 304.262 0,96

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0 0,00

STROŠKI MATERIALA 153.153 165.304 0,93

STROŠKI STORITEV 138.492 138.958 1,00
F) STROŠKI DELA

(876+877+878) 1.337.886 1.309.956 1,02

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 1.038.027 1.020.747 1,02

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 168.673 165.268 1,02

DRUGI STROŠKI DELA 131.186 123.941 1,06

G) AMORTIZACIJA 0 0 0,00

H) REZERVACIJE 0 0 0,00

J) DRUGI STROŠKI 2.215 30 73,83

K) FINANČNI ODHODKI 0 7 0,00

L) DRUGI ODHODKI 6.237 50 124,74
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

(885+886) 9.638 33 292,06

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 0,00

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 9.638 33 292,06
N) CELOTNI ODHODKI

(871+875+879+880+881+882+883+884) 1.647.621 1.614.338 1,02
O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887) 5.589 21.979 0,25
P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870) 0 0 0,00

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0,00
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 

od dohodka

(888-890) 5.589 21.979 0,00

 
 

 

Celotni prihodki so v letu 2016 znašali 1.653.210,52 €  in so v primerjavi z letom 2016  bili višji  

za 1,01 %. 
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VIRI PRIHODKOV LETA 2016 V PRIMERJAVI Z LETOM 2015 
 

PRIHODKI ZA LETO 2016 TEKOČE LETO V EUR PRETEKLO LETO V EUR INDEKS

Prihodki MIZŠ 872.709,22 843.383,73 1,03

Prihodki občine Izola 452.244,86 436.082,81 1,04

Prihodki drugih občin 30.345,35 28.632,93 1,06

Plačilo staršev 212.314,56 242.180,52 0,88

Najem šolskih prostorov in kombi-kosila zunaji 31.202,76 35.317,92 0,88

Donacije in nagrade 2.311,80 5.135,01 0,45

Projekti-ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG 14.742,00 27.548,40 0,54

Drugi prihodki (odškodnine, obresti izvržb) 4.553,97 2.704,44 1,68

MOFAS 10.361,60 2.306,59 4,49

ERAZMUS 16.912,08 7.012,02 2,41

UNIONE 5.512,32 6.013,04 0,92

Totale entrate: 1.653.210,52 1.636.317,41 1,01

 
 
Prihodki MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) predstavljajo 52,79 % vseh 
prihodkov. Ministrstvo zagotavlja sredstva za plače, nadomestila plač, prispevke in davke ter druge 
stroške v zvezi z delom v skladu s sistemizacijo delovnih mest. 
Sredstva za plače, materialne stroške, regresirano prehrano učencev, sredstva za ekskurzije, učila 
in učne pripomočke, izobraževanje delavcev, ter za zdravniške preglede delavcev se zagotavljajo 
glede na število oddelkov in število učencev. 
Prihodki Občine Izola  predstavljajo 27.36% vseh prihodkov. Občina Izola kot ustanoviteljica šole 
zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov (električna energija, stroški ogrevanja, stroški vode, 
najemnine, tekoče vzdrževanje, plače za sofinancirane delavce, ter plače, ki predstavljajo razliko 
od ekonomske cene vrtca). 
 
Povečanje ali znižanje sredstev v primerjavi s preteklim letom so odvisna od števila otrok, 
oddelkov, višine stroškov, ki jih povrne pristojna ustanova in investicij. Na te dogodke 
nimamo vpliva. Letos imamo dodaten oddelek v šoli, kar vpliva na višje stroške in hkrati 
tudi višja nakazila financerjev. Povečanje prihodkov in hkrati tudi stroškov je posledica tudi 
višjih plač in regresa za letni dopust v primerjavi s preteklim letom. 
 
V skupini tržna dejavnost vodimo prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu (prihodki od oddaje 
telovadnice športnim društvom in posameznikom, malica in kosila učiteljev). Na višino prihodkov 
vplivata zasedenost telovadnice in zunanjih odjemalcev hrane. 
 
Za tekoče stroške materiala, kurilnega olja, elektrike in storitev nam je občina Izola 
namenila: 
 

NAMEN PRORAČUN PRORAČUN Indeks

2016 2015

elektrika 7.675,52 8.073,00 0,95

voda, komunal.st., čist. 8.702,87 7.083,00 1,23

tekoče vzdrževanje 12.965,72 9.868,00 1,31

zavarovanje 3.643,00 4.037,00 0,90

ostali material. strošk i 2.100,20 1.443,00 1,46

varovanje 691,99 544,00 1,27

tečaj plavanja 1.234,80 942,00 1,31

OŠ-Šola v naravi prevozi uč. 899,00 0,00 0,00

SKUPAJ 37.913,10 31.990,00
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Celotni odhodki so v letu 2016 znašali 1.647.620,95  €  in so v primerjavi z letom 2015  bili 

višji za 1,02 %.  
 

Stroški materiala so v letu 2016 znašali 153.153,08 € in predstavljajo postavke za porabljen 

material, pomožni material, stroški energije, stroški nadomestnih delov, vodarino, strokovna 

literatura, material za vzdrževanje, pisarniški material in drugo.  

Največji strošek materiala predstavlja strošek živil v višini 84.394,02 €, kar predstavlja 55,11% 

vseh stroškov materiala, sledijo mu stroški električne energije, ki zanašajo 17.478,76 € kar 

predstavlja 11,42%. Stroški materiala v celotnih odhodkih predstavljajo 9,3%  stroškov. 
 

Stroški storitev so v letu 2016 znašali 138.491,98 € in predstavljajo postavke iz storitev za 

opravljanje dejavnosti, za stroške za tekoče vzdrževanje, izobraževanje delavcev, stroški v zvezi z 

delom (dnevnice in kilometrine), stroški zavarovanja, prevozne storitve, zdravstvene storitve, 

stroški plačilnega prometa, delo po podjemi in avtorski pogodbi, delo preko študentskih servisov 

(zaradi daljših bolniških odsotnosti delavcev),  komunalne storitve. 

Največji strošek storitev predstavlja tekoče vzdrževanje programske in računalniške opreme, ter 

tekoče vzdrževanje stavbe in ostalih osnovnih sredstev in opreme. Skupen strošek vzdrževanja je 

22.932,48€ in predstavljajo 16,56% stroškov storitev. Stroški storitev v celotnih odhodkih 

predstavljajo 8,41 %. 

 

 

Stroški dela so v letu 2016 znašali 1.337.885,22 €. V celotnih odhodkih predstavlja strošek dela 

81.21%. 
 

STROŠKI DELA V LETU 

2016

STROŠKI DELA V LETU 

2015 INDEKS

Plače in nadomestila plač zaposlenim 992.660,93 962.671,19 1,03

Boleznine 45.366,26 58.074,37 0,78

Prispevki na plače 168.672,60 165.266,82 1,02

Premije KAD 3.334,53 3.275,14 1,02

Stroški prehrane med delom 41.477,01 39.097,50 1,06

Stroški prevoza na delo in z dela 34.855,99 29.520,69 1,18

Regres za letni dopust 43.872,60 27.431,54 1,60

Jubilejne nagrade in solidarnostna pomoč 433,13 2.338,91 0,19

Upokojitve 7.212,17 22.276,13 0,32

SKUPAJ 1.337.885,22 1.309.952,29 1,02  
 

Drugi odhodki so v letu 2016 znašali  € 15.5875,03 in predstavljajo prevrednotevalne poslovne 

odhodke, plačilo sodnih taks in obresti v zvezi s tožbami neplačnikov, ter odpis terjatev po zakonu v 

vrednosti 9.595,45€. 

 

 

3.1 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 

Javni zavod ustvarja prihodke za izvajanje javne službe iz sredstev proračuna, prodaje blaga in 
storitev v okviru javne službe, del prihodkov pa ustvari tudi na trgu. 
 
V tem izkazu je prikazana sestava prihodkov in odhodkov v javni službi in tržni dejavnosti. 
Dejansko poslujemo skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Poglavitni cilj tržne dejavnosti 
pa je izboljšanje kakovosti opravljanja te dejavnosti ter zmanjšanje porabe javnih sredstev. 
 
V našem primeru smo upoštevali naslednja sodila in ključe za delitev stroškov po vrstah 
dejavnosti, ki jih imamo tudi zapisana v pravilniku Sodila za razmejevanje prihodkov in 
odhodkov SE-OŠ Dante Alighieri Izola.  
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PRIHODKI:  
Prihodke dosežene na trgu predstavljajo prihodki iz naslova oddaje šolskih prostorov v uporabo in 
prihodki iz naslova prodaje storitev šolske kuhinje zaposlenim zavoda ter zunanjimi odjemalci, od 
01.01.2016 pa po napotkih revizijske službe tudi šolska kosila in popoldanska malica. Tako 
imamo od letos nov način vodenja tržne dejavnosti. 
 
Delež prihodkov iz naslova opravljanja javne službe predstavlja 95,51% % celotnega prihodka, 
tržni delež pa predstavlja 4,49% od celotnega prihodka.  
 
Pri razmejevanju odhodkov  določa 23. člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil, da je potrebno 
stroške po vrstah dejavnosti določiti na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo. Če 
ni ustreznejših sodil in v našem primeru ministrstvo ni sporočilo sodil za razporejanje odhodkov na 
odhodke za izvajanje javne službe in odhodke za izvajanje tržne dejavnosti, se kot sodila lahko 
uporabi razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.  
 
ODHODKI:  
Pri določenih stroških pri razmejevanju uporabimo najprej individualno delitev na stroškovnih 
kontih, kjer je to mogoče natančno določiti že ob nastanku stroška, na kateri stroškovni nosilec 
sodi.  
 
Odhodki, kjer ni možno stroška neposredno pripisati stroškovnemu mestu, delimo  glede na 

razmerje  med  deležem prihodkov tržne dejavnosti proti celotnim prihodkom, v deležu pri vseh 

odhodkih. Za delitev na predšolsko in osnovnošolsko dejavnost, se upošteva delež vseh otrok in 

zaposlenih v šoli (letno povprečje), proti deležu vseh otrok in zaposlenih v vrtcu (letno povprečje). 

 

Izjema so stroški živil, ki se delijo po ključu, razmerje vseh obrokov v vrtcu, vseh šolskih obrokov, 

ki spadajo pod javno službo in delež vseh obrokov, ki spadajo pod tržno dejavnost. Razmerje – 

ključ je  določen v materialnem knjigovodstvu. Stroške živil knjižimo na konto 4600000. Tako 

razmerje se uporabi tudi za izračun Ekonomske cene vrtca. 

 
Stroški dela: tudi tem stroškom določimo stroškovne nosilce že ob nastanku. 

 

Podrobnejša delitev stroškov je napisana v že omenjenih sodilih. 

 

Napisana sodila za delitev stroškov na javno službo in tržno dejavnost so primerna, saj delitev po 
dejanskih podatkih ni mogoča, ker se vse tri (šola, vrtec in tržna) dejavnosti med seboj prepletata.  
 
V Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti so prikazani odhodki 
dobljeni na podlagi zgoraj omenjenih sodil. 
 
 

3.2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA  
Zaradi spremljanja gibanja javno finančnih prihodkov in odhodkov smo ugotovljene podatke 
zaključnega računa razčlenili tudi na način, ki je z Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o 
enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter 
na podlagi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava določen za druge uporabnike enotnega kontnega načrta, kar z drugimi besedami pomeni, da 
smo podatke o prihodkih in odhodkih izkazali tudi evidenčno – po načelu denarnega toka oziroma 
po plačani realizaciji. Evidenčno izkazovanje podatkov je potrebno zaradi sestavljanja bilanc javno 
finančnih prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz. izdatkov na ravni države ali občine.  
 
V obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka smo 
ločeno izkazovali prihodke in odhodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti. 
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Uporabili smo enaka sodila, kot v obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti.  
 
Ta izkaz vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in predhodnem obračunskem 
obdobju. Upoštevano je načelo denarnega toka oz. načelo plačane realizacije. To pomeni, da je 
poslovni dogodek nastal in je dejansko prišlo do prejema ali izplačila denarja. Izkaz prihodkov in 
odhodkov po načelu denarnega toka se praviloma razlikuje od izkaza prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov (po fakturirani realizaciji) vsaj za dogodke nastale v decembru, ki so plačani 
v januarju. 
 

Prihodki doseženi po načelu denarnega toka v letu 2016 znašajo 1.654.160,12€.Odhodki doseženi 
po načelu denarnega toka pa znašajo 1.672.389,19€. Zavod na dan 31.12.2016 izkazuje 
negativen denarni tok v vrednosti 18.229,07€. 
 

 Zavod nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij.    
 
 

4. PRILOGE – IZKAZI 2016 
 
Podatki iz letnega poročila za obdobje  od 01.01.2016 - 31.12.2016 
 

Bilanca stanja  

na dan 31.12.2016 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev 
skupine 
kontov 

Naziv skupine kontov 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

Osnovni podatki 

Vrsta: Proračunski uporabnik - določeni 

Šifra prorač. upor. 65366 

Šifra dejavnosti 85.200 

Matična številka 5089514000 

Ime poslovnega subjekta SE DANTE ALIGHIERI ISOLA - OŠ DANTE ALIGHIERI IZOLA 

Sedež (ulica, hišna številka in kraj) Ulica oktobrske revolucije 10, Izola, 6310 Izola-Isola 

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance Marina Čačič 

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje 
bilance 

040/131306 

Email kontaktne osebe marina.cacic@dante-alighieri.si 

Vodja poslovnega subjekta Simona Angelini 

Kraj Izola 

 

Obdobje poročanja 

od 1.1.2016 

do 31.12.2016 

mailto:marina.cacic@dante-alighieri.si
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A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 1.254.394 1.266.108 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 667 0 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 33 0 

02 NEPREMIČNINE 004 2.067.273 2.067.273 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 888.907 860.548 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 377.068 351.523 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 323.958 292.140 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 22.284 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

 

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

012 273.690 346.056 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 0 0 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 44.214 41.416 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 63.004 91.105 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 2.106 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

017 163.348 172.801 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 3.124 24.698 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 
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19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 13.930 

 

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

023 0 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

 

I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 1.528.084 1.612.164 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 

 

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

034 150.551 162.226 

20 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 

035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 98.207 107.155 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 34.683 11.096 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 17.384 20.523 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 26 9 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 251 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 
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29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 23.443 

 

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

044 1.377.533 1.449.938 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 38.251 0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

9410 

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

050 0 0 

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

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 5.589 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056 1.222.675 1.258.242 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 111.018 191.696 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

 

I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 1.528.084 1.612.164 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka 

od 01.01.2016 - 31.12.2016 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev 
kontov 

Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

 

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

401 1.654.160 1.640.976 

 

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

402 1.554.381 1.620.003 

 

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

403 1.366.756 1.289.612 

 

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

404 869.566 836.933 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 869.566 836.933 

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

 

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

407 497.190 452.679 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 497.190 448.906 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 3.773 

 

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

410 0 0 

del 7402 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 

porabo 
411 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 

 

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

413 0 0 

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

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

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 

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

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 

741 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna Evropske unije 
419 0 0 

 

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

420 187.625 330.391 

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

službe 
421 181.272 293.595 

del 7102 Prejete obresti 422 3.823 9 

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki 
423 0 0 
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del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 405 1.196 

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 2.125 5.135 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 30.456 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 

 

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

431 99.779 20.973 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 77.532 0 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 22.247 20.973 

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki 
435 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0 

 

II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

437 1.672.389 1.659.899 

 

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

438 1.615.710 1.624.940 

 

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

439 1.169.887 1.170.835 

del 4000 Plače in dodatki 440 899.861 925.344 

del 4001 Regres za letni dopust 441 44.426 27.749 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 75.986 71.569 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 101.292 106.111 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 23.891 32.810 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 24.431 7.252 

 

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

447 171.871 168.502 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 92.748 86.737 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 73.528 72.121 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.085 2.699 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 1.029 3.671 

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU 
452 3.481 3.274 
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C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 256.478 277.016 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 72.349 91.342 

del 4021 Posebni material in storitve 455 32.077 27.013 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 34.832 42.123 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 13.817 19.440 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 12.951 7.590 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 36.389 33.434 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 0 0 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 1.433 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 52.630 56.074 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

 

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

470 17.474 8.587 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 Nakup opreme 473 0 5.544 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 16.807 3.043 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 667 0 

4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 

investicijski inženiring 
479 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 

(482 + 483+ 484) 
481 56.679 34.959 
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del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 
482 6.271 4.294 

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 
483 1.026 593 

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

storitev na trgu 
484 49.382 30.072 

 

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

485 0 0 

 

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

486 18.229 18.923 

 
 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

od 01.01.2016 - 31.12.2016 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev 
kontov 

Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 
500 0 0 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v 

lasti države ali občin 
503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 
V. DANA POSOJILA 

(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 
512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 

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

občin 
515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 
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4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

 

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

524 0 0 

 

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

525 0 0 

 

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

od 01.01.2016 - 31.12.2016 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev kontov Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

50 
VII. ZADOLŽEVANJE 

(551+559) 
550 0 0 

500 
Domače zadolževanje 

(552+553+554+555+556+557+558) 
551 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 

(561+569) 
560 0 0 

550 
Odplačila domačega dolga 

(562+563+564+565+566+567+568) 
561 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 



 39 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

 

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 

570 0 0 

 

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 0 0 

 

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

572 0 0 

 

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

573 18.229 18.923 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti 

od 01.01.2016 - 31.12.2016 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev 
podskupin 

kontov 
Naziv podskupine konta 

Oznak
a  
za 

AOP 

Znesek 

ZNESEK-Prihodki 
in odhodki za 

izvajanje javne 
službe 

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki od prodaje blaga 

in storitev na trgu 

1 2 3 4 5 

 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 

660 1.572.097 74.248 

760 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 

STORITEV 
661 1.572.097 74.248 

 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 
662 0 0 

 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 
663 0 0 

761 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 

MATERIALA 
664 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 1 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 6.864 0 

 

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 
(668+669) 

667 0 0 

del 764 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 
668 0 0 

del 764 
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI 
669 0 0 
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D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 

670 1.578.962 74.248 

 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 

(672+673+674) 
671 231.096 60.549 

del 466 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 

MATERIALA IN BLAGA 
672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 105.651 47.502 

461 STROŠKI STORITEV 674 125.445 13.047 

 

F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 1.330.588 7.298 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 1.034.646 3.381 

del 464 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

DELODAJALCEV 
677 165.327 3.346 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 130.615 571 

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 2.116 99 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 5.957 280 

 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 
(685+686) 

684 9.205 433 

del 469 
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 
685 0 0 

del 469 
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI 
686 9.205 433 

 

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

687 1.578.962 68.659 

 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 

688 0 5.589 

 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670) 

689 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 

del 80 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 

(688-690) 
691 0 5.589 

del 80 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 

(689+690) oz. (690-688) 
692 0 0 

 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

693 0 0 
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Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev 

 

           
v EUR (brez 

centov) 

Naziv 

Ozn
aka 
za 

AOP 

Nabav
na 

vredno
st 

(1.1.) 

Popra
vek 

vredno
st 

(1.1.) 

Poveč
anje 

nabav
ne 

vredno
sti 

Poveč
anje 

poprav
ka 

vredno
sti 

Zmanjša
nje 

nabavn
e 

vrednos
ti 

Zmanjša
nje 

popravk
a 

vrednos
ti 

Amortiz
acija 

Neodpis
ana 

vrednos
t 

(31.12.) 

Prevredno
tenje 
zaradi 

okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10  
(3-4+5-
6-7+8-

9) 

11 12 

I. Neopredmetena 
sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v 
upravljanju 

(701+702+703+704+705
+706+707) 

700 
2.419.
463 

1.152.
688 

29.094 0 3.549 3.506 63.717 
1.232.1

09 
0 0 

A. Dolgoročno odloženi 
stroški 

701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne 
premoženjske pravice 

702 667 0 0 0 0 0 33 634 0 0 

C. Druga 
neopredmetena sredstva 

703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 705 
2.067.
273 

860.54
8 

0 0 0 0 28.360 
1.178.3

65 
0 0 

F. Oprema 706 
351.52

3 
292.14

0 
29.094 0 3.549 3.506 35.324 53.110 0 0 

G. Druga opredmetena 
osnovna sredstva 

707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Neopredmetena 
sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v lasti 
(709+710+711+712+713

+714+715) 

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi 
stroški 

709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne 
premoženjske pravice 

710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga 
neopredmetena sredstva 

711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

G. Druga opredmetena 
osnovna sredstva 

715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena 
sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v 
finančnem najemu 

(717+718+719+720+721
+722+723) 

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi 
stroški 

717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne 
premoženjske pravice 

718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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C. Druga 
neopredmetena sredstva 

719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

G. Druga opredmetena 
osnovna sredstva 

723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

 

           
v EUR (brez 

centov) 

Naziv 
Ozna
ka za 
AOP 

Znes
ek 

nalo
žb in 
dani

h 
poso

jil  
(1.1.) 

Znesek 
poprav

kov 
naložb 

in 
danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
poveča

nja 
naložb 

in 
danih 
posojil 

Znesek 
poveča

nj 
poprav

kov 
naložb 

in 
danih 
posojil 

Znesek 
zmanjš

anja 
naložb 

in danih 
posojil 

Znesek 
zmanjš

anja 
poprav

kov 
naložb 

in danih 
posojil 

Znesek 
naložb 

in 
danih 
posojil 
(31.12.

) 

Znesek 
poprav

kov 
naložb 

in 
danih 
posojil 
(31.12.

) 

Knjigovo
dska 

vrednost 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek odpisanih 
naložb in danih 

posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

(3+5-
7) 

10 
(4+6-

8) 

11 (9-
10) 

12 

I. Dolgoročne finančne 
naložbe 

(801+806+813+814) 
800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Naložbe v delnice 
(802+803+804+805) 

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v delnice v javna 
podjetja 

802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v delnice v 
finančne institucije 

803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v delnice v 
privatna podjetja 

804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Naložbe v deleže 
(807+808+809+810+811+81

2) 
806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v deleže v javna 
podjetja 

807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v deleže v 
finančne institucije 

808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v deleže v 
privatna podjetja 

809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v deleže državnih 
družb, ki imajo obliko d.d. 

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naložbe v deleže državnih 
družb, ki imajo obliko d.o.o. 

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Naložbe v plemenite 
kovine, drage kamne, 

umetniška dela in podobno 
813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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D. Druge dolgoročne 
kapitalske naložbe 

(815+816+817+818) 
814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Namensko premoženje, 
preneseno javnim skladom 

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoženje, preneseno v 
last drugim pravnim osebam 

javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Druge dolgoročne 
kapitalske naložbe doma 

817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Druge dolgoročne 
kapitalske naložbe v tujini 

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Dolgoročno dana posojila 
in depoziti 

(820+829+832+835) 
819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+82

6+827+828) 
820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dana posojila 
posameznikom 

821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Dolgoročno dana posojila 
javnim skladom 

822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila 
javnim podjetjem 

823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila 
finančnim institucijam 

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila 
privatnim podjetjem 

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Dolgoročno dana posojila 
drugim ravnem države 

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila 
državnemu proračunu 

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Druga dolgoročno dana 
posojila v tujino 

828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročno dana posojila 
z odkupom vrednostnih 

papirjev 
(830+831) 

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih 
papirjev 

830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Dolgoročno dani depoziti 
(833+834) 

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dani depoziti 
poslovnim bankam 

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Drugi dolgoročno dani 
depoziti 

834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druga dolgoročno dana 
posojila 

835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Skupaj 
(800+819) 

836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 

od 01.01.2016 - 31.12.2016 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev 
podskupin 

kontov 
Naziv podskupine konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 

860 1.646.345 1.626.601 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.646.345 1.626.601 

 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862 0 0 

 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 1 9 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 6.864 9.707 

 

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 

 

D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 1.653.210 1.636.317 

 

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

871 291.645 304.262 

del 466 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 

BLAGA 
872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 153.153 165.304 

461 STROŠKI STORITEV 874 138.492 138.958 

 

F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 1.337.886 1.309.956 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.038.027 1.020.747 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 168.673 165.268 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 131.186 123.941 

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 2.215 30 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 7 
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468 L) DRUGI ODHODKI 883 6.237 50 

 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 9.638 33 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 33 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 9.638 0 

 

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

887 1.647.621 1.614.338 

 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 5.589 21.979 

 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 

del 80 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 

(888-890) 
891 5.589 21.979 

del 80 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 

(889+890) oz. (890-888) 
892 0 0 

 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

893 0 0 

 

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

894 58 57 

 
Število mesecev poslovanja 895 12 12 

 

 

 

5. ZAKLJUČEK 
 
 

Poročilo je nastajalo v mesecu februarju 2017. Obravnaval ga Svet zavoda na svoji redni seji. 

V letu 2016 je bil na finančnem in računovodskem področju končni cilj zavoda tekoče pozitivno 

poslovanje šole in smo ga na podlagi konstantne notranje kontrole in ukrepov, tudi dosegli. V 

nadaljnem bomo za potrebe načrtovanja likvidnosti upoštevali računovodsko načelo previdnosti in 

tako predpostavljamo, da bo šola v letu 2017 poslovala s z izravnanim poslovnim izidom. 

 

 

 

 
Računovodja                                                                                   Ravnateljica 

Marina Čačič                                                          Simona Angelini 


