
Izola: 28.2.2018 
Evid. st.: 6003-1/2018/30 V P180018947 

Urad za druzbene dejavnosti 

Obcina Izola 
Soncno nabrezje 8 
6310 Izola 

Zadeva: Letno porocilo 2017 in ocenjevalni list delovne uspesnosti 
ravnateljice 

Spostovani, 

v prilogi vam posiljamo Letno porocilo 2017 in ocenjevalni list delovne uspesnosti 
ravnateljice OS Vojke Smuc Izola. 

Lep pozdrav. 

0$ Vojke 5muc Izola SE Vojka Smuc Isola 
Presernova cesta 4 6310 Izola 

Tel. 05 66 21 150; Fax:05 66 21 172; 
e-posta: tainlstvo.osvsmuc@guest.ames.si 



Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 
31.12.2017 

Naziv javnega zavoda:  
OS VOJKE SMUC IZOLA - SE VOJKA SMUC ISOLA 

Naslov: □ Presernova cesta 4, 6310 Izola - Isola 

Identifikacijska stevilka za DDV: 
SI79063152 

vEUR 

Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, vkljucno z donacijami, ki jih na dan 31.12.2016 izkazuje 
javni zavod do obfine (skupina kontov 98) 

1.834.509,04 

Stanje neopredmetenih dolgorocnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev iz transferjev iz obcinskega 
Stanje neopredmetenih dolgorocnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev iz drugih virov  

1.634.193,24 

Nakup osnovnih sredstev iz presezka prihodkov nad odhodki 

130.356,04 

Presezek prihodkov nad odhodki iz preteklih let 69.959,76 

Druga morebitna povecanja: 

Povecanja obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v letu 2017 101.134,29 

Nakup neopredmetenih dolgorocnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev iz transferjev iz obcinskega 25.797,00 

Nakup neopredmetenih dolgorocnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev iz drugih virov 3.196,56 

Nakup osnovnih sredstev iz presezka prihodkov nad odhodki 30.149,11 

Presezek prihodkov nad odhodki iz leta 2017 35.472,65 
. ..—— p>...     -       

Prejete donacije, namenjene nadomescanju stroskov amortizacije oziroma podarjena osnovna sredstva, 
knjizena na dan 31.12.2017 (podskupina kontov 922) 
Druga morebitna povecanja: Adriatic Slovenica iz naslova zavarovanja premozenja 1.413,71 

Prenos sredstev v upravljanje iz presezka 5.105,26 

Zmanjsanja obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v letu 2017 
Amortizacija 
Izlocitev sredstev iz uporabe 
Nakup opreme, evidentiran kor diubui inveuldi 
Presezek odhodkov nad prihodki iz leta 2017 
Druga morebitna zmanjsanja: 

za prenos presezka 

173.446,12 
81.915,83 

71 570.53 

69.959,76 

Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, vkljucno z donacijami, ki jih na dan 31.12.2017 izkazuje 
javni zavod do obcine (skupina kontov 98) 

1.762.197,21 

Stanje neopredmetenih dolgorocnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev iz transferjev iz obcinskega 
proracuna 
Stanje neopredmetenih dolgorocnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev iz drugih virov 

1.598.131,79 
128.592,77 

Nakup osnovnih sredstev iz presezka prihodkov nad odhodki 
Presezek prihodkov nad odhodki iz preteklih let 35.472,70 

Kraj:      
IZOLA        

Datum:      
  23.2.2018| 



AJPES - Oddaja letnega / zakljuCnega porodila 
https://www.ajpes.si/zajem/zajem.asp?print=yes&id-399770&k 4 

POTRDILO 0 ODDAJI LETNEGA POROCILA 

Maticna stevilka: 

Sifra proracunskega uporabnika: 

Ime poslovnega subjekta: 

5083028000 

65374 

OS VOJKE SMUG IZOLA - SE VOJKA SMUG 

ISOLA 

Sedez (ulica, hisna stevilka, naselje, pttstev in naziv poste): Presernova cesta 4, Izola, 6310 Izola-lsola 

Potrjujemo prevzem datoteke "letno porocilo 2017 OS VOJKE SMUG IZOLA.pdf" preko spletne strani AJPES. 

Oddaja je bila izvedena z uporabniskim imenom "duje". Za vsebino datoteke odgovarja posiljatelj. Vasa 

referencna stevilka za morebitne reklamacije je 399770. 

Datum prevzema in ura: 27.02.2018 15:47 

Potrdilo je izdalo elektronsko vlozisce AJPES za potrebe vasega arhiva. 

Nazaj v aplikacijo LP2017 
] 

1 nr) 1 
27.2.2018 15:48 



All*;* 
Agencija Republike Slovenije 

za javnopravne evidence in storitve 

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOZISCE AJPES ZA POTREBE VASEGA ARHIVA 

Maticna stevilka: 5083028000 

Sifra uporabnika: 65374 

Ime uporabnika: OS VOJKE SMUG IZOLA - SE VOJKA SMUG ISOLA 

Sedez (ulica, hisna stevilka in kraj): Presernova cesta 4, Izola, 6310 Izola-lsola 

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance: Veselinka Jovic Levacic 

Telefonska stevilka: 05 6621 154 

POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH 
FINANC 

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predlozene za leto 2017, 
vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniskim imenom "duje". 

obrazec koda 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 911113CC9AD941ADAE5AF3038B836F57 

E-podpisano: 27.02.2018 15:38 

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOZISCE AJPES ZA POTREBE VASEGA ARHIVA 



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

OS VOJKE SMUG IZOLA - SE VOJKA SMUG ISOLA 
Presernova cesta 4. Izola, 6310 Izola-lsola 

Sifra: 65374 

Maticna stevilka: 5083028000 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljsevanje sistema financnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja 

v skladu s 100. ctenom Zakona o javnih financah z namenom, da obvtadujem tveganja in zagotavfjam doseganje ciljev poslovanja in uresnicevanje 

proracuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciijev: tveganja, da splosni in 

posebni cilji poslovanja ne bodo dosezeni. se obvladujejo na se sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoca, da se opredelijo kljucna 

tveganja, verjetnost nastanka in vpliv dolocenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspesno. ucinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na podrocju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OS VOJKE SMUG IZOLA - SE VOJKA 

SMUG ISOLA 

Oceno podajam na podlagi: 

* ocene notranje revizijske sluzbe za podrofija: 

Na podlagi porocila st.: NRev 193/2016 od dne 14.06.2016 zadnje notranje revizije pregleda poslovanja in izvedene revizije v mesecu decembru 2015 
glede prodaje storitev trzne dejavnosti in z njim povezanega davka na dodano vrednost so bila podana priporocila k izboljsavi samega procesa. 

* samoocenitev vortij nrganizar.ijskih enot za podrocja: 

primerno kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, notranje kontroliranje, sistem informirsanja, sistem riadziianja 

* ugotovitev (Rarjinskega sodisca RS. proracunske inspekcije, Urada RS za nadzor proracuna, nadzornih organov EU, . ) za podrocja 

V / Na OS VOJKE SMUG IZOLA - SE VOJKA SMUG ISOLA je vzpostavljen(o): 

1. primerno kontrolno okolje 

(predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na preteznem delu poslovanja, • 

c) na posameznih podrocjih poslovanja, 

d) se ni vzpostavljeno, priceli smo s prvimi aktivnostmi. 

e) se ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo priceli z ustreznimi aktivnostmi 

2. upravljanje s tveganji 

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so doloceni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 

(predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na preteznem delu poslovanja, • 

c) na posameznih podrocjih poslovanja, 

d) se niso opredeljeni, priceli smo s prvimi aktivnostmi. 

e) se niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo priceli z ustreznimi aktivnostmi 



2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresnidli, so opredeljena in ovrednotena, doloCen je nacin ravnanja z njimi 

(predstojnik izbere eno od naslednjih mozndsti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na preteznem delu poslovanja, 

c) na posameznih podrocjih poslovanja, ® 

d) 4e niso opredeljeni. prideli smo s prvimi aktivnostmi. 

e) se niso opredeljeni. v naslednjem letu bomo priceli z ustreznimi aktivnostmi 

3. na obvladovanju tveganj temeljec sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjsujejo tveganja na sprejemljivo 

raven 

(predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na preteznem delu poslovanja, 

c) na posameznih podrocjih poslovanja, ® 

d) se niso opredeljeni, priceli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) Se niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo priceli z ustreznimi aktivnostmi 

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 

(predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti): 

a) na celotnem poslovanju, • 

b) na preteznem delu poslovanja, 

c) na posameznih podrocjih poslovanja. 

d) se niso opiedeljeui, piiCeli amu a prvimi aktivnostmi. 

e) se niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo priceli z ustreznimi aktivnostmi 

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vkljutuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko sluzbo 

(predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti): 

a) na celotnem poslovanju, • 

b) na preteznem delu poslovanja, 

c) na posameznih podrocjih poslovanja, 

d) Se niso opredeljeni. priceli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) se niso opredeljeni. v naslednjem letu bomo priceli z ustreznimi aktivnostmi 



6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih 

financ 

(predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti): 

a) z lastno notranjerevizijsko sluzbo, 

b) s skupno notranjerevizijsko sluzbo, 

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, 

Naziv in sedez zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

Navedite maticno stevilko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

All (sprejeti) financni nacrt (proracun), za leto na katerega se Izjava nanasa, presega 2,086 mio 
evrov: 

Datum zadnjega revizijskega porocila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je. 

GM revizija, d.o.o. 

2043521000 

• DA 

NE 

24.11.2015 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. 

V letu 2017 sem na podrocju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljsave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljsave): 

Delno obvladovanje terjatev do dolznikov. Za pomoc smo se obrnili na odvetnisko sluzbo, da posljejo se obvestilo (opomin) pred sodno Izterjavo. 

Kljub izvedenim izboljsavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jib se ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 

pomembnejsa tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje): | 

Se naprej bomo opominjali in isterjali stroske prehrane. 



Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika Sifra uporabnika: 
oS VOJKE SMUG IZOLA - SE VOJKA SMUG ISOLA 65374 

Sedez uporabnika: Sifra dejavnosti: 
Presernova cesta 4, Izola, 6310 Izola-lsola 85.200 

Maticna stevilka: 
5083028000 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2017 

v EUR (brez centov) 

CLENITEV SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

ZNESEK - Tekoce 
leto 

ZNESEK- 
Predhodno leto 

A) DOLGOROCNA SREDSTVA IN 
SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

001 1.741.725 1.764.549 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROCNE AKTIVNE CASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 11.941 12.202 

01 POPRAVEKVREDNOSTI 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

003 6.777 6.056 

02 NEPREMlCNINE 004 2.662.354 2.662.354 

03 POPRAVEK VREDNOSTI 
NEPREMlCNIN 

005 1.049.016 995.544 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

006 1.398.929 1.366.185 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN 
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 1.275.706 1.274.592 

06 DOLGOROCNE FINANCNE NALOZBE 008 

07 DOLGOROCNO DANA PQSQJILA IN 
DEPOZITI 

009 

08 DOLGOROCNE TERJATVE IZ 
POSLOVANJA 

010 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 
UPRAVLJANJE 

011 

B) KRATKOROCNA SREDSTVA; 
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE CASOVNE 
RAZMEJITVE 

012 351.035 348.743 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN 
TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE 

013 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN 
DRUGIH FINANCNIH USTANOVAH 

014 24.901 23.434 

12 KRATKOROCNE TERJATVE DO 
KUPCEV 

015 54.113 48.264 

13 DANI PREDUJMI IN VARCClNE 016 225 

14 KRATKOROCNE TERJATVE DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NACRTA 

017 256.813 263.724 

15 KRATKOROCNE FINANCNE NALOZBE 018 

16 KRATKOROCNE TERJATVE IZ 
FINANCIRANJA 

019 

17 DRUGE KRATKOROCNE TERJATVE 020 6.475 13.096 

18 NEPLACANI ODHODKI 021 0 
19 AKTIVNE CASOVNE RAZMEJITVE 022 8.733 

C) ZALOGE 023 10.652 7.746 

Pripravljeno: 26.02.2018 16:15 Stran 1 od 3 



Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2017 

v EUR (brez centov) 

CLENITEV SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

ZNESEK - Tekoce 
leto 

ZNESEK- 
Predhodno leto 

30 OBRACUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 10.652 7.746 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 
EMBALAZE 

026 0 0 

33 NEDOKONCANA PROIZVODNJA IN 
STORITVE 

027 

34 PROIZVODI 028 

35 OBRACUN NABAVE BLAGA 029 

36 ZALOGE BLAGA 030 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 

I. AKTIVA SKUPAJ 032 2.103.412 2.121.038 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANCNE 
EVIDENCE 

033 93.112 

D) KRATKOROCNE OBVEZNOSTI IN 
PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE 

034 326.215 286.529 

20 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI ZA 
PREJETE PREDUJME IN VARSClNE 

035 f 

21 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO 
ZAPOSLENIH 

036 182.687 166.985 

22 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 

037 96.191 67.522 

23 DRUGE KRATKOROCNE 
OBVEZNOSTI IZ POSLOVAN.IA 

038 33.959 32.649 

24 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NACRTA 

039 2.818 5.074 

25 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 

040 

26 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 

041 

28 NEPLACANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE 043 10.560 14.299 

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE 
OBVEZNOSTI 

044 1.777.197 1.834.509 

90 SPLOSNI SKLAD 045 

91 REZERVNI SKLAD 046 

92 DOLGOROCNE PASIVNE CASOVNE 
RAZMEJITVE 

047 

93 DOLGOROCNE REZERVACIJE 048 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOZENJA 
V JAVNIH SKLADIH 

049 

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

050 

Pripravljeno: 26.02.2018 16:15 Stran 2 od 3 



Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2017 

v EUR (brez centov) 

CLENITEV SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

ZNESEK - Tekoce 
leto 

ZNESEK- 
Predhodno leto 

9411 SKLAD PREMOZENJA V DRUGIH 
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, 
Kl JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANCNE 
NALOZBE 

051 

9412 PRESEZEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

052 

9413 PRESE2EK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

053 

96 DOLGOROCNE FINANCNE 
OBVEZNOSTI 

054 

97 DRUGE DOLGOROCNE OBVEZNOSTI 055 15.001 0 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 
SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056 1.726.724 1.764.549 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROCNE 
FINANCNE NALOZBE 

057 

985 PRESEZEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

058 35.472 69.960 

986 PRESEZEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

059 

I. PASIVA SKUPAJ 060 2.103.412 2.121.038 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANCNE 
EVIDENCE 

061 93.112 0 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba 
za sestavitev bilance 

Izola Veselinka Jovic Levacic Irena Sivka Horvat 

Pripravljeno: 26.02.2018 16:15 MD5: 505049D9422D3B6B3EC282A3DD127345 Stran 3 od 3 



Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika Sifra uporabnika: 
OS VOJKE SMUG IZOLA - SE VOJKA SMUG ISOLA 65374 

Sedez uporabnika: Sifra dejavnosti: 
Presernova cesta 4, Izola, 6310 Izola-lsola 85.200 

Maticna stevilka: 
5083028000 

Izkaz prihodkov in odhodkov - dolocenih uporabnikov 
od 01.01.2017-31.12.2017 

v EUR (brez centov) 

CLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

ZNESEK - Tekoce 
leto 

ZNESEK- 
Predhodno leto 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860 3.108.675 2.883.751 

760 PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV 

861 3.108.675 2.883.751 

POVECANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONCANE 
PROIZVODNJE 

862 

ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONCANE 
PROIZVODNJE 

863 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA 

864 

762 B) FINANCNI PRIHODKI 865 268 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 1.767 

C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

867 1.136 47 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

868 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 

869 1.136 47 

D) CELOTNI PRIHODKI 870 3.109.815 2.885.833 

E) STROSKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 

871 647.720 573.302 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

872 

460 STROSKI MATERIALA 873 372.081 351.074 

461 STROSKI STORITEV 874 275.639 222.228 

F) STROSKI DELA 875 2.445.530 2.240.012 

del 464 PLACE IN NADOMESTILA PLAC 876 1.909.419 1.741.252 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

877 308.089 285.845 

del 464 DRUGI STROSKI DELA 878 228.022 212.915 

462 G) AMORTIZACIJA 879 13.639 13.267 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROSKI 881 3.880 

467 K) FINANCNI ODHODKI 882 796 106 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 120 140 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

884 1.243 47 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

885 

Pripravljeno: 27.02.2018 14:39 Stran 1 od 2 



Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Izkaz prihodkov in odhodkov - dolocenih uporabnikov 
od 01.01.2017-31.12.2017 

v EUR (brez centov) 

CLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

ZNESEK - Tekoce 
leto 

ZNESEK- 
Predhodno leto 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

886 1.243 47 

N) CELOTNI ODHODKI 887 3.109.048 2.830.754 

O) PRESEZEK PRIHODKOV 888 767 55.079 

P) PRESEZEK ODHODKOV 889 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 

del 80 Presezek prihodkov obracunskega 
obdobja z upostevanjem davka od 
dohodka 

891 767 55.079 

del 80 Presezek odhodkov obracunskega 
obdobja z upostevanjem davka od 
dohodka 

892 

Presezek prihodkov iz prejsnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov 
obracunskega obdobja 

893 

Povprecno stevilo zaposlenih na podlagi 
delovnih ur v obracunskem obdobju 
(celo stevilo) 

894 93 85 

Stevilo mesecev poslovanja 895 12 12 

Kraj in datum oddaje 

Izola 

Oseba, odgovorna Odgovorna oseba 
za sestavitev bilance 

Veselinka Jovic Levacic Irena Sivka Horvat 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika 
oS VOJKE SMUG IZOLA - SE VOJKA SMUG ISOLA 

Sedez uporabnika: 
Presernova cesta 4, Izola, 6310 Izola-lsola 

Sifra uporabnika: 
65374 

Sifra dejavnosti: 
85.200 

Maticna stevilka: 
5083028000 

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po nacelu denarnega toka 
od 01.01.2017-31.12.2017 

v EUR (brez centov) 

CLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

ZNESEK - Tekoce 
leto 

ZNESEK- 
Predhodno leto 

I. SKUPAJ PRIHODKI 401 3.137.139 2.919.186 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUZBE 

402 2.630.151 2.434.157 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 403 2.439.352 2.235.564 

a. Prejeta sredstva iz drzavnega 
proracuna 

404 2.253.981 2.109.999 

del 7400 Prejeta sredstva iz drzavnega proracuna 
za tekoco porabo 

405 2.253.981 2.109.999 

del 7400 Prejeta sredstva iz drzavnega proracuna 
za investicije 

406 

b. Prejeta sredstva iz obcinskih 
proracunov 

407 156.941 117.565 

del 7401 Prejeta sredstva iz obcinskih proracunov 
za tekoco porabo 

408 131.054 91.369 

del 7401 Prejeta sredstva iz obcinskih proracunov 
za investicije 

409 25.887 26.196 

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja 

410 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja za tekoco porabo 

411 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja za investicije 

412 

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in 
agencij 

413 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za 
tekoco porabo 

414 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za 
investicije 

415 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za 
tekoco porabo 

416 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za 
investicije 

417 

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

418 

741 f. Prejeta sredstva iz drzavnega 
proracuna iz sredstev proracuna 
Evropske unije 

419 28.430 8.000 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 
javne sluzbe 

420 190.799 198.593 

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

421 96.654 99.747 

del 7102 Prejete obresti 422 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po nacelu denarnega toka 
od 01.01.2017-31.12.2017 

v EUR (brez centov) 

CLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

ZNESEK - Tekoce 
leto 

ZNESEK- 
Predhodno leto 

del 7100 Prihodki od udelezbe na dobicku in 
dividend ter presezkov prihodkov nad 
odhodki 

423 

del 7141 Drugi tekoci prihodki iz naslova izvajanja 
javne sluzbe 

424 92.918 81.268 

72 Kapitalski prihodki 425 205 0 

730 Prejete donacije iz domacih virov 426 1.022 17.578 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih 
nesrec 

428 

786 Ostala prejeta sredstva iz proracuna 
Evropske unije 

429 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 

430 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

431 506.988 485.029 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na 
trgu 

432 492.591 395.165 

del 7102 Prejete obresti 

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi 
prihodki od premozenja 

433 0 

del 7103 434 14.397 24.258 

del 7100 Prihodki od udelezbe na dobicku in 
dividend ter presezkov prihodkov nad 
odhodki 

435 

del 7141 Drugi tekoci prihodki, ki ne izhajajo iz 
izvajanja javne sluzbe 

436 65.606 

II. SKUPAJ ODHODKI 437 3.126.411 2.875.078 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUZBE 

438 2.630.140 2.421.301 

A. Place in drugi izdatki zaposlenim 439 1.966.592 1.814.352 

del 4000 Place in dodatki 440 1.787.134 1.652.354 

del 4001 Regres za letni dopust 441 63.340 54.468 

del 4002 Povracila in nadomestila 442 112.682 104.123 

del 4003 Sredstva za delovno uspesnost 443 0 0 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 

del 4005 Place za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 3.436 3.407 

B. Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 

447 303.091 271.199 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

448 158.326 146.404 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 126.846 117.413 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.499 1.260 

del 4013 Prispevek za starsevsko varstvo 451 1.788 1.656 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

452 14.632 4.466 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po nacelu denarnega toka 
od 01.01.2017-31.12.2017 

v EUR (brez centov) 

CLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

ZNESEK - Tekoce 
leto 

ZNESEK- 
Predhodno leto 

C. Izdatki za blago in storitve za 
izvajanje javne sluzbe 

453 286.505 301.677 

del 4020 Pisarniski in splosni material in storitve 454 88.713 105.974 

del 4021 Posebni material in storitve 455 31.585 32.500 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 

456 54.757 55.814 

del 4023 Prevozni stroski in storitve 457 11.282 10.215 

del 4024 Izdatki za sluzbena potovanja 458 50.076 44.716 

del 4025 Tekoce vzdrzevanje 459 24.960 28.858 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 7.702 4.767 

del 4027 Kazni in odskodnine 461 0 

del 4028 Davek na izplacane place 462 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 17.430 18.833 

403 D. Placila domacih obresti 464 0 

404 E. Placila tujih obresti 465 

410 F. Subvencije 466 

411 G. Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 

467 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 

468 

413 I. Drugi tekoci domaci transferji 469 0 

J. Investicijski odhodki 470 73.952 34.073 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 7.130 0 

4202 Nakup opreme 473 58.291 22.156 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 4.026 0 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in 
adaptacije 

475 6.954 

4205 Investicijsko vzdrzevanje in obnove 476 4.505 1.884 

4206 Nakup zemljisc in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premozenja 478 3.079 

4208 Studije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor, investicijski 
inzeniring 

479 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih 
zalog 

480 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

481 496.271 453.777 

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

482 142.924 114.823 

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

483 20.350 16.422 

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

484 332.997 322.532 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po nacelu denarnega toka 
od 01.01.2017-31.12.2017 

v EUR (brez centov) 

CLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

ZNESEK - Tekoce 
leto 

ZNESEK- 
Predhodno leto 

111/1 PRESEZEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

485 10.728 44.108 

III/2 PRESEZEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

486 

Kraj in datum oddaje 

Izola 

Oseba, odgovorna Odgovorna oseba 
za sestavitev bilance 

Veselinka Jovic Levacic Irena Sivka Horvat 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika 
oS VOJKE SMUG IZOLA - SE VOJKA SMUG ISOLA 

Sedez uporabnika: 
Presernova cesta 4, Izola, 6310 Izola-lsola 

Sifra uporabnika: 
65374 

Sifra dejavnosti: 
85.200 

Maticna stevilka: 
5083028000 

Izkaz racuna financnih terjatev in nalozb dolocenih uporabnikov 
od 01.01.2017-31.12.2017 

v EUR (brez centov) 

GLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

ZNESEK - Tekoce 
leto 

ZNESEK- 
Predhodno leto 

750 IV. PREJETA VRAClLA DANIH 
POSOJIL 

500 

7500 Prejeta vracila danih posojil od 
posameznikov in zasebnikov 

501 

7501 Prejeta vracila danih posojil od javnih 
skladov 

502 

7502 Prejeta vracila danih posojil od javnih 
podjetij in druzb, ki so v lasti drzave ali 
obcin 

503 

7503 Prejeta vracila danih posojil od financnih 
institucij 

504 

7504 Prejeta vracila danih posojil od privatnih 
podjetij 

505 

7505 Prejeta vracila danih posojil od obcin 506 

7506 Prejeta vracila danih posojil-iz tujine 507 

7507 

7508 

Prejeta vracila danih posojil-drzavnemu 
proracunu 

508 

Prejeta vracila danih posojil od javnih 
agencij 

509 

7509 Prejeta vracila placanih porostev 510 

751 Prodaja kapitalskih delezev 511 

440 V. DANA POSOJILA 512 

4400 Dana posojila posameznikom in 
zasebnikom 

513 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in 
druzbam, ki so v lasti drzave ali obcin 

515 

4403 Dana posojila financnim institucijam 516 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 

4405 Dana posojila obcinam 518 

4406 Dana posojila v tujino 519 

4407 Dana posojila drzavnemu proracunu 520 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 

4409 Placila zapadlih porostev 522 

441 Povecanje kapitalskih delezev in nalozb 523 

VI/1 PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA 

524 

VI/2 DANA MINUS PREJETA 
POSOJILA 

525 
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Kraj in datum oddaje 

Izola 

Oseba, odgovorna Odgovorna oseba 
za sestavitev bilance 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika 
05 VOJKE SMUG IZOLA - SE VOJKA SMUG ISOLA 

Sedez uporabnika: 
Presernova cesta 4, Izola, 6310 Izola-lsola 

Sifra uporabnika: 
65374 

Sifra dejavnosti: 
85.200 

Maticna stevilka: 
5083028000 

Izkaz racuna financiranja dolocenih uporabnikov 
od 01.01.2017-31.12.2017 

v EUR (brez centov) 

CLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

ZNESEK - Tekoce 
leto 

ZNESEK- 
Predhodno leto 

50 VII. ZADOLZEVANJE 550 

500 Domace zadolzevanje 551 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 

5002 Najeti krediti pri drugih financnih 
institucijah 

553 

del 5003 Najeti krediti pri drzavnem proracunu 554 

del 5003 Najeti krediti pri proracunih lokalnih 
skupnosti 

555 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega 
zavarovanja 

556 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domacih 
kreditodajalcih 

558 

501 Zadolzevanje v tujini 559 

55 VIII. ODPLAClLA DOLGA 560 

550 Qdplacila domoccga dolga 561 

5501 Odplacila kreditov poslovnim bankam 562 

5502 Odplacila kreditov drugim financnim 
institucijam 

563 

del 5503 Odplacila kreditov drzavnemu proracunu 564 

del 5503 Odplacila kreditov proracunom lokalnih 
skupnosti 

565 

del 5503 Odplacila kreditov skladom socialnega 
zavarovanja 

566 

del 5503 Odplacila kreditov drugim javnim 
skladom 

567 

del 5503 Odplacila kreditov drugim domacim 
kreditodajalcem 

568 

551 Odplacila dolga v tujino 569 

IX/1 NETO ZADOLZEVANJE 570 

IX/2 NETO ODPLAClLO DOLGA 571 0 

X/1 POVECANJE SREDSTEV NA 
RACUNIH 

572 10.728 44.108 

X/2 ZMANJSANJE SREDSTEV NA 
RACUNIH 

573 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Kraj in datum oddaje 

Izola 

Oseba, odgovorna Odgovorna oseba 
za sestavitev bilance 

Veselinka Jovic Levacic Irena Sivka Horvat 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika Sifra uporabnika: 
OS VOJKE SMUG IZOU\ - SE VOJKA SMUG ISOU\ 65374 

Sedez uporabnika: Sifra dejavnosti: 
Presernova cesta 4, Izola, 6310 Izola-lsola 85.200 

Maticna stevilka: 
5083028000 

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

v EUR (brez centov) 

CLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki za izvajanje 

javne sluzbe 

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki od prodaje 
blaga in storitev na 

trgu 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660 2.589.174 519.501 

760 PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV 

661 2.589.174 519.501 

POVECANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONCANE 
PROIZVODNJE 

662 

ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONCANE 
PROIZVODNJE 

663 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA 

664 

762 B) FINANCNI PRIHODKI 665 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 

C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

667 1.136 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

668 

del 764 DRUGIPREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 

669 1.136 

D) CELOTNI PRIHODKI 670 2.590.314 519.501 

E) STROSKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 

671 352.193 295.527 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

672 

460 STROSKI MATERIALA 673 166.787 205.294 

461 STROSKI STORITEV 674 185.406 90.233 

F) STROSKI DELA 675 2.244.598 200.932 

del 464 PLACE IN NADOMESTILA PLAC 676 1.767.469 141.950 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

677 282.035 26.054 

del 464 DRUGI STROSKI DELA 678 195.094 32.928 

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 13.639 

463 H) REZERVACIJE 680 0 

465 J) DRUGI STROSKI 681 

467 K) FINANCNI ODHODKI 682 796 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 120 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

684 1.241 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

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

v EUR (brez centov) 

CLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki za izvajanje 

javne sluzbe 

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki od prodaje 
blaga in storitev na 

trgu 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

685 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

686 1.241 

N) CELOTNI ODHODKI 687 2.598.032 511.016 

O) PRESEZEK PRIHODKOV 688 0 8.485 

P) PRESEZEK ODHODKOV 689 7.718 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 

del 80 Presezek prihodkov obracunskega 
obdobja z upostevanjem davka od 
dohodka 

691 8.485 

del 80 Presezek odhodkov obracunskega 
obdobja z upostevanjem davka od 
dohodka 

692 7.718 

Presezek prihodkov iz prejsnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov 
obracunskega obdobja 

693 

Kraj in datum oddaje 

Izola 

Oseba, odgovorna Odgovorna oseba 
za sestavitev bilance 

Veselinka Joyic Levacic Irena Sivka Horvat 

i 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika 
OS VOJKE SMUC IZOLA - SE VOJKA SMUC ISOLA 

Sedez uporabnika: 
Presernova cesta 4, Izola, 6310 Izola-lsola 

Sifra uporabnika: 
65374 

Sifra dejavnosti: 
85.200 

Maticna stevilka: 
5083028000 

Stanje in gibanje dolgorocnih financnih nalozb in posojil 
VRSTA NALOZB OZIROMA POSOJIL Oznak 

a za 
AOP 

Znesek nalozb in 
danih posojil 
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
nalozb in danih 
posojil (1.1.) 

Znesek 
povecanja 
nalozb in danih 
posojil 

Znesek povecanj 
popravkov 
nalozb in danih 
posojil 

Znesek 
zmanjsanja 
nalozb in danih 
posojil 

Znesek 
zmanjsanja 
popravkov 
nalozb in danih 
posojil 

Znesek nalozb in 
danih posojil 
(31.12) 

Znesek 
popravkov 
nalozb in danih 
posojil (31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost nalozb 
in danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
odpisanih nalozb 
in danih posojil 

1 8 9 (3+5-7) 10(4+6-8) 11 (9-10) 12 

I. Dolgorocne financne nalozbe 800 

A. Nalozbe v delnice 801 

1. Nalozbe v delnice v javna podjetja 802 

2. Nalozbe v delnice v financne institucije 803 

3. Nalozbe v delnice v privatna podjetja 804 

4. Nalozbe v delnice v tujini 805 

B. Nalozbe v deleze 806 

1. Nalozbe v deleze v javna podjetja 807 

2. Nalozbe v deleze v financne institucije 808 

3. Nalozbe v deleze v privatna podjetja 809 

4. Nalozbe v deleze drzavnih druzb, ki imajo 
obliko d.d. 

810 

5. Nalozbe v deleze drzavnih druzb, ki imajo 
obliko d.o.o. 

811 

6. Nalozbe v deleze v tujini 812 

C. Nalozbe v plemenite kovine, drage kamne, 
umetniska dela in podobno 

813 

D. Druge dolgorocne kapitalske nalozbe 814 

1. Namensko premozenje, preneseno javnim 
skladom 

815 

2. Premozenje, preneseno v last drugim 
pravnim osebam javnega prava, ki imajo 
premozenje v svoji lasti 

816 

3. Druge dolgorocne kapitalske nalozbe doma 817 

4. Druge dolgorocne kapitalske nalozbe v 
tujini 

818 

II. Dolgorocno dana posojila in depoziti 819 

A. Dolgorocno dana posojila 820 

1. Dolgorocno dana posojila posameznikom 821 

2. Dolgorocno dana posojila javnim skladom 822 

3. Dolgorocno dana posojila javnim podjetjem 823 
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Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

Odgovorna oseba 

Izola 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika 
os VOJKE SMUG IZOLA - SE VOJKA SMUG ISOLA 

Sedez uporabnika: 
Presernova cesta 4, Izola, 6310 Izola-lsola 

Sifra uporabnika: 
65374 

Sifra dejavnosti: 
85.200 

Maticna stevilka: 
5083028000 

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
NAZIV Oznak 

a za 
AOP 

ZNESEK- 
Nabavna 
vrednost (1.1.) 

ZNESEK- 
Popravek 
vrednost (1.1.) 

ZNESEK- 
Povecanje 
nabavne 
vrednosti 

ZNESEK- 
Povecanje 
popravka 
vrednosti 

ZNESEK- 
Zmanjsanje 
nabavne 
vrednosti 

ZNESEK- 
Zmanjsanje 
popravka 
vrednosti 

ZNESEK- 
Amortizacija 

ZNESEK- 
Neodpisana 
vrednost (31.12.) 

ZNESEK- 
Prevrednotenje 
zaradi okrepitve 

ZNESEK- 
Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

6 8 10 (3-4+S-6-7 
+8-9) 

11 12 

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v upravljanju 

700 4.040.741 2.276.192 87.208 54.724 62.001 117.308 1.741.726 

A. Dolgorocno odlozeni stroski 701 12.202 6.056 260 260 982 5.164 

B. Dolgorocne premozenjske pravice 702 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 

D. Zemljisca 704 634.739 634.739 

E. Zgradbe 705 2.027.615 995.544 7.277 60.749 978.599 

F. Oprema 706 1.366.185 1.274.592 87.208 54.464 54.464 55.577 123.224 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v lasti 

708 

A. Dolgorocno odlozeni stroSki 709 

B. Dolgorocne premozenjske pravice 710 

C. Druga neopredmetena sredstva 711 

D. Zemljisca 712 

E. Zgradbe 713 

F. Oprema 714 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v financnem najemu 

716 

A. Dolgorocno odlozeni stroski 717 

B. Dolgorocne premozenjske pravice 718 

C. Druga neopredmetena sredstva 719 

D. Zemljisca 720 

E. Zgradbe 721 

F. Oprema 722 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 

Pripravljeno: 26.02.2018 16:21 Stran 1 od 2 



Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Kraj in datum oddaje 

Izola 

Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

Veselinka J^vic Levacic 

Odgovorna oseba 

Irena Sivka Horvat 

Pripravljeno: 26.02.2018 16:21 Stran 2 od 2 



Obrazec: Ugotavljanje delovne uspesnosti ravnatelja 

Obcina: 

Zavod: 

Ravnatelj oz. ravnatelji 

Ocenjevalno obdobje od: 

Izola 

Osnovna sola Vojke Smuc 

Irena SIVKA HORVAT 

01.01.2017 do: 31.12.2017 St. dni 365 

Na podlagi 19. clena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspesnosti direktorjev s podrocja solstva (v 
nadaljevanju: pravilnik) svet zavoda uvodoma za ocenjevalno obdobje ugotavlja, da:  

JE zavod posloval z izgubo? NE 

JE direktor / ravnatelj zagotovil v predpisanih rokih realizacijo sklepov in ukrepov oziroma odpravil pomanjkljivosti, ki 
jib je ugotovil Inspektorat RS za solstvo in sport all Racunsko sodisce RS? 

DA 

JE zavod dobil negativno mnenje Racunskega sodisca RS? NE 

Izpolnitev letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda 

1. Realizacija obsega programa - do 25 % 

2. Kakovost izvedbe programa - do 35 % 

3. Razvojna naravnanost zavoda - do 35 % 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev - do 5 % 

25,00 

35,00 

35,00 

5,00 

% 

% 

% 

% 

VSOTA VSEH DOSEZENIH ODSTOTKOV: 100,00 

UGOTOVITVENI SKLEP: 

Svet zavoda je na seji dne 26. 2. 2018 ugotovil: 

1. Ravnatelj na podlagi 19. clena pravilnika ni upravicen do dela place za delovno uspesnost. 

2. Ravnatelj je dosegel 100,00 % vrednosti meril za ugotavljanje dela place za delovno uspesnost. 

Datum: ^ 6, J!. JID f f 
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POSLOVNO POROCILO 

i. SPLOSNI DELPOSLOVNEGAPOROCILA 

1.1. Porocilo ravnateljice 

Sola izvaja dejavnost osnovnega izobrazevanja splosnega tipa po predmetniku II. za 

narodnostno mesana obmocja RS, pripravo solske prehrane za ucence in organizacijo 
razsirjenega programa, ki obsega jutranje varstvo, podaljsano bivanje, interesne dejavnosti, 

dodatno strokovno pomoc, prevoz ucencev, zivljenje v naravi v lastni izvedbi, zivljenje v naravi 

v okviru Centra solskih in obsolskih dejavnosti, tecaj plavanja, kolonijo, kulturne, sportne, 

naravoslovne in druge javne prireditve. Dejavnost sole je javna sluzba, katere izvajanje je v 
javnem interesu. 

Vzgojno-izobrazevalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne sole. Javno 

veljavni vzgojno-izobrazevalni program je sprejet na nacin in po postopku, dolocenim z 
zakonom. 

Solo vodi ravnateljica, ki je pedagoski in poslovodni organ zavoda in Svet zavoda kot najvisji 

nadzorni organ sole. Osnovne naloge ravnateljice so: 

oblikovanje Letnega delovnega nacrta in spremljanje izvajanja le-tega, 

nacrtovanje in vodenje pedagoskega dela sole, 

nacrtovanje in vodenje poslovanja sole, 
nadzor nad dokumentiranjem zapisnikov strokovnih organov sole, 

skrb za razvoj sole v uceco se skupnost, 

skrb za enotno vzgojno delovanje na soli, 

zastopanje sole in povezovanje z okoljem, 
spremljanje dela delavcev sole, 

- vodenje dela strokovnih organov sole, 

izdelovanje poslovnih porocil, 

sodelovanje v svetu sole in svetu starsev, 
sodelovanje z ustanoviteljem in s financerji sole, 

zagotavljanje zakonitosti dela sole, 

izdelovanje investicijskih, financnih in drugih programov sole, 

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

vodenje ustreznih postopkov pri napredovanju delavcev v nazive in placne razrede, 

uvajanje novosti v vzgojno-izobrazevalno, administrativno in tehnicno delo, 
pripravljanje in vodenje pedagoskih in redovalnih konferenc, 

vodenje in usmerjanje dela strokovnih aktivov, razrednikov in svetovalne sluzbe, 

nacrtovanje strokovnega izobrazevanja, 

analiziranje oblik in metod pedagoskega dela, 

spremljava pouka - hospitacije, 

sodelovanje na aktivih ravnateljev, 

opravljanje drugega dela po splosnih aktih sole, nalogu sveta sole, ustanovitelja in 

drzavnih institucij, 

stalno izobrazevanje. 
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Ravnateljici pomaga pomocnica ravnateljice, ki opravlja naloge, ki ji jih doloci ravnateljica 

skladno z Letnim delovnim nacrtom in ki so opisane v Aktu o sistemizaciji. 

Sola ima podruznico - Podruznicno solo Korte. Podruznica ima vodjo, ki tesno sodeluje z 

ravnateljico sole. 

Poslovno porocilo zajema cas od januarja 2017 do decembra 2017 in ni povsem usklajeno z 
letnimi porocili sole, saj solsko leto poteka od l.septembra do 31. avgusta naslednjega leta. 

Poslovno porocilo tako zajema dve solski leti 2016/2017 in 2017/2018, vendar le del obeli. 
Celotno letno porocilo analizira in opisuje delo in financno poslovanje za obe enoti skupaj, 

tako za maticno solo, kot za podruznico Korte. Ob zacetku in zakljucku solskega leta sicer 

izdelamo locene dokumente- Letni delovni nacrt in Porocilo LDN , ki ju sestavimo v skupni 

dokument. Vsi dokumenti so dostopni na spletni strani sole in fizicno na sedezu sole. 

Delavci sole 

Delavci opravljajo dela in naloge na podlagi sistemizacije delovnih mest, prijav na razlicne 
projekte, na osnovi standardov Centra za napredek gospodinjstva in kot nadstandard s 

soglasjem Obcine Izola. Na dan 31.12.2017 smo imeli skupno zaposlenih natanko 100 

delavcev, glede na 100% sistemizacijo pa je to 93,13 delovnih mest. 

(podrobneje v poglavju 2.2.11.). 

Oddelki 

V solskem letu 2016/2017 smo imeli 38,3 oddelka, v letu 2017/2018 pa 37,5, ceprav je 

vpisano stevilo ucencev visje. Na dan 31.12.2017 smo imeli 694 ucencev. ( podrobneje v 
poglavju 2.2.4.) 

Nekaj dosezkov 
Vkljuceni smo v mnoge projekte na lokalnem, drzavnem in mednarodnem nivoju. V 

mednarodni projekt MEPI smo vkljuceni kot ena redkih osnovnih sol, v projekt First lego 

League pa smo vkljuceni le iz dveh osnovnih sol Obale. Gre za velike projekte, ki celostno 

pripomorejo k razvoju nasih ucencev.( stran 28). 

Podruznicna sola Korte, kot del velike, skupne sole, predstavlja dodano vrednost nasemu 

vzgojno izobrazevalnemu prostoru v Obcini Izola. Podruznica se tesneje sodeluje z okoljem, 

saj so nasi ucenci vselej prisotni na vseh vaskih prireditvah. Vkljuceni so tudi v projekte, 

specificne za podruznice, kot npr. » Vsaka vas ima svoj glas », ki poteka pod pokroviteljstvom 
predsednika republike, Boruta Pahorja. Na podruznici se nam stevilo ucencev v zadnjih 3 letih 

izrazito povecuje, zato bomo v kratkem izvedli dozidavo. Natancni nacrti so bili s strani 

obcinskih predstavnikov ze predstavljeni starsem na roditeljskem sestanku. Sedaj smo v fazi 

cakanja na ustrezna dovoljenja. 

Za kvalitetno delo iscemo priloznosti in jih tudi sami ustvarjamo. Za odlicno sodelovanje z 
Zavodom za solstvo smo v letu 2014 prejeli Priznanje Blaza Kumerdeja, v letu 2016 pa Srebrno 

plaketo Obcine Izola za inovativne pristope in sodelovanje. 

V letu 2017 smo zmagali na natecaju HUDODOBRA telovadnica, kar nam je prineslo moznost 

celostne posodobitve telovadnice, ki jo bomo izvedli v sodelovanju s Fakulteto za sport, 

Ministrstvom za izobrazevanje, znanost in sport, predvsem pa z ustanoviteljico, Obcino Izola. 

V zvezi s tern smo v septembru 2017 sodelovali pri podelitvi Zlatega jabolka Dunking 
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Devilsom, dogodek je potekal pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta 

Pahorja. 

Svoje delo pogosto predstavljamo v medijih, kot npr.: Primorske novice, Bobnic, Mandrac, RTV 
Koper.. 

Lahko recemo, da smo prepoznavna sola, dobro integrirana v okolje in pripravljena na 

soocanje z novimi izzivi. 

1.2. Porocilo sveta zavoda 

Svet sole skupaj z ravnateljico upravlja solo in steje 11 clanov - pet predstavnikov delavcev, 

trije predstavniki starsev in trije predstavniki obcine. 

V koledarskem letu 2017 sta delovala 2 sveta zavoda, saj se je prvemu iztekel mandat 
14.11.2017, ko je bil imenovan novi. Nacrtovanje, vodenje in zapisniki sej so potekali skladno s 

Poslovnikom sveta sole. Vse seje je vodila predsednica, razen konstituitivne, ki jo je vodil 

najstarejsi clan novoizvoljenega sveta. V letu 2017 smo imeli 5 rednih sej, 1 korespondencno 

in 1 konstituitivno. 

Na vseh sejah se je v 1. in 2. tocki pregledalo sklepcnost in potrdilo zapisnik prejsnje seje, 
zakljucilo pa seje s tocko » Pobude in predlogi ». Ostale obravnavane vsebine pa so bile: 

februar 2017 

Letno porocilo za Icto 2016 
Program dela za leto 2017 

Kadrovski nacrt za leto 2017 
Financni nacrt za leto 2017 

- Predstavitev analize ucnega in vzgojnega uspeha v 1. ocen. obdobju 16/17 

- Ugotavljanje delovne uspesnosti ravnateljic za 2016 

marec 2017 

- Sprejem in potrditev kadrovskega nacrta za solsko leto 17/18 

- Sprejem in potrditev financnega nacrta za solsko leto 17/18 
Nacrtovanje vsebin prihodnje seje sveta sol 

maj 2017 - korespondencna seja 

Potrditev predloga cenika delovnih zvezkov za solsko leto 2017/2018 

junij 2017 

- Ugotovitveni sklep korespondencne seje 
- Potrditev cenika trzne dejavnosti sole 

Poletno pocitnisko varstvo 

- Razsirjen program z okvirno financno sliko v solskem letu 2017/18 
- Informacija o dograditvi podruznice. 

avgust 2017 

- Potrditev nadstandardnega programa 
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Poslovnik dela sveta sole 

- Volitve novega sveta sole - Pravilnik in nacrt aktivnosti 
Inspekcijski nadzorvjuliju 2017 

- Ureditev solskega parkirisca 

Informacija o ugovorih na ocene 

September 2017 
Potrditev Porocila LDN za solsko leto 2016/2017 (porocilo programa, analiza ucnega 

uspeha in NPZ-ja, samoevalvacijsko porocilo, delovanje solske skupnosti in 

parlamenta, delovanje komisije za prehrano, solskega sklada ...). 
Potrditev LDN-ja za solsko leto 2017/2018 (predstavitev programa s kratkorocnimi cilji, 

razsirjenega programa s financnim nacrtom, ucbenikov in delovnih zvezkov ter 

drugega ucnega gradiva, solske skupnosti in parlamenta, oblik diferenciacije, poteka 

NPZ-ja ...)• 
Potrditev Pravil solskega reda 

Informacija o sprejemu dokumentov: 

• Akt o sistemizaciji 

• Hisni red maticna sola, podruznica 

november 2017 - konstituitivna 

Porocilo o delu starega sveta sole 

Imenovanje vodje konstituivne seje do izvolitve novega predsednika 

Poslovnik sveta sole 

Imenovanje mandatno verifikacijske komisije 

- Verifikacija mandatov za sestavo novega sveta sole 
Imenovanje novega predsednika in namestnika predsednika sveta sole 

Izcrpni zapisniki posameznih sej so hranjeni v tajnistvu sole. 

Predsednici sveta sole: od 1.1.2017-13.11.2017 Blanka Ursic 

Od 14.11.2017-31.12.2017 Mojca Pristov Fink 
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1.3. Osebna izkaznica in kratka predstavitev sole 

NAZIV: Osnovna sola Vojke Smuc Izola /Scuola elementare Vojka Smuc Isola 

SEDEZ: Presernova cesta 4, 6310 IZOLA 

Maticna stevilka: 5083028 

Registrska stevilka: 5013000285 

Sifra dejavnosti: 85.200 

Stevilka proracunskega uporabnika: 65374 

+386 5 66 21 150 
+386 5 66 21 172 

E-posta: tajnistvo@.osvsmuc.si 

Internetni naslov: www.osvsmuc.si 

PODRUZNICA: Podruznicna sola KORTE 
SEDEZ: Korte 14, 6310 IZOLA 

+386 5 642 00 70 
E-posta: tainistvo.pskorte(5)guest.ames.si 

Z odlokom o ustanovitvi st. 316-4/96 dne 08. 04. 1997 Obcine Izola, je OS Vojke Smuc Izola 
vpisana v sodni register pri Registrskem sodiscu v Kopru, dne 21. 01. 2002, pod st. 10000400. 

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

Obcine Izola dne 13.11.2017. 

Sola izvaja dejavnost osnovnega izobrazevanja. Dejavnost sole je javna sluzba, katere izvajanje 

je v javnem interesu. 

Snlski nknlis nsnnvnp sole Vojke Smuc Izola zajema: 

v naselju Izola in delu naselja Jagodje vse ulice severno od Presernove ceste ter 
vzhodni del od Kajuhove ulice do meje z obcino Koper, razen his v vzhodnem delu 

Kajuhove ulice s hisnimi stevilkami 3, 3a, 3b, 5, 5a, 7, 9 in 11 (prostorski okolis PO 18), 

naselje Dobrava, 

del naselja Jagodje, hise s stevilkami 10 in od 17 do 92 (prostorski okolis PO 53), 

- fleksibilni okolis: Ulica Istrskega odreda, Kajuhova ulica, Partizanska ulica, Presernova 

cesta, Velusckova ulica, Ulica OF, Ul. Mirke Kleve, Ul. Franeta Marusica in Jagodje od 

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

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

(zaselek Mala Seva), Nozed in Sared (zaselek Grbci). 

Vsi kontakti, dokumenti, dejavnosti in aktualne vsebine so objavljeni na spletni strani sole. 
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1.4. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb - Organigram 

POSLOVODENJE 

PEDAGOSKO VODENJE 

¥ 
RAVNATEUICA, POMOCNICA 

RAVNATEUICE 

SVET SOLE 

OSNOVNASOLA 

Vojke Smuc Izola 

MATICNA PODRUZNICA 

SOLA KORTE 

ucitelj - obvezni program 

- razsirjeni pr. 

-DSP 

spremljevalec OPP, DBO 

- psiholog, 
- pedagog, 
- socialni pedagog 
- socialni delavec, 
■ zunanji mobilni za DSP 
- logoped-zunanji 

knjiznicno-bibliopedagoska 

dela 

knjiznicar bibliotekar 

VODJA PS 

Racunovodsko 

knjigovodska dela 

ucenci 

solska skupnost 

parlament 

poslovni sekretar 

racunovodja 

knjigovodja 

administrator 

stars! 
kuhar, 

kuhinjski 

pomocnik 

svet starsev 

tehnicno-vzdrzevalna 

dela 

hisnik 

cistilec 

javna dela 

druga strokovna dela 

racunalnikar 

laborant 

organizator prehrane 
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Predstavitev odgovornih oseb 

Ravnateljica: IRENA SIVKA HORVAT 

Pomocnici ravnateljice: od 1.1. 2017 - 31.8. 2017 VANJA LUKEZIC in MEHTA JELIC 
od 1.9.2017 - 31.12.2017 VANJA LUKEZIC 

Vodji podruznice: od 1.1.2017- 31.3.2017 ZEUKA LICAN ADAMCIC 
od 1.4.2017 - 31.12.2017 MAJABURDYCH 

Svet sole : od 1.1.2017 - 13.11. 2017 
Predsednica sveta sole: BLANKA URSIC 

Clani: 

Alessandro Grisonich, Vesna Hrovatin Pecaric, Barbara Dobrila - predstavniki ustanovitelja 

Blanka Ursic, Deana Protner, Sonja Kmetic, Suzana Lovric, Zeljka Lican Adamcic ( do 31.3.2017, 

nato Maja Burdych) - predstavniki delavcev 
Dejan Savko, Natasa Dolenc Orbanic, Gregor Vracko - predstavniki starsev 

Svet sole: od 13.11.2017 - 31.12.2017 

Predsednica sveta sole: MOJCA PRISTOV FINK 
Clani: 

Alessandro Grisonich, Vesna Hrovatin Pecaric, Mario Gianni Gergeta - predstavniki 

ustanovitelja 

Mojca Pristov Fink, Maja Burdych, Tamara Grbas, Mateja Tomazic, Veselinka Jovic Levacic - 
predstavniki delavcev 

Mitja Pirih, Andrej Trunkl, Mateja Gacnik - predstavniki starsev 

Predsednika sveta starsev: od 1.1. 2017 - 31.8. 2017 MATJAZ FRANCE 
od 1.9.2017 - 31.12.2017 PETER MOZE 

1.5. Glavnl podatki o poslovanju 
Pogoje za delo zavoda zagotavljata Obcina Izola in Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in 

sport. Osnovna sola Vojke Smuc v Izoli pridobiva sredstva za delo se: 
iz prispevkov ucencev-starsev, 
sredstev od prodaje storitev in izdelkov, 

donacij, prispevkov sponzorjev ter 
iz drugih virov. 

V letu 2017 je Osnovna sola Vojke Smuc Izola poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje 

med prihodki in odhodki 

Preglednica 1: Pregled poslovanja leta 2017 in primerjava z letoma 2016 in 2015 (EUR) 

Prihodki 

2017 
3.109.815 

2016 
2.885.833 

2015 
2.589.493 

INDEKS 2016/2015 
111,44 

INDEKS 2017/2016 
107,76 

Odhodki 3.109.048 2.830.754 2.582.579 109,60 109,83 

Razlika 767 55.079 6.914 796,63 1,39 

Iz preglednice 1 je razvidno, da je poslovanje v 2017 primerljivo s poslovnima letoma 2016 in 2015. 
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Preglednico 2: Sestava prihodkov po virih v letih 2017, 2016 in 2015 (v odstotkih) 

2017 2016 2015 INDEKS 
2016/2015 

INDEKS 
2017/2016 

Prihodki iz javnih sredstev-MIZS 72,62 73,29 74,76 98,03 99,09 
Prihodki ustanovitelja-Obcina Izola 5,00 3,59 3,87 92,76 139,28 
Prihodki iz naslova prispevkov ucencev 5,87 5,83 6,35 91,81 100,69 
Prihodki pridobljeni na trgu 16,47 15,96 14,81 107,77 103,20 

Donacije 0,03 0,06 0,05 120,00 50,00 
Prihodki iz drugih virov-odskodnine 0,00 0,06 0,16 37,50 0,00 

Drugo 0,01 0,26 0,20 130,00 3,85 

Prihodki MIZS: V prihodkih MIZS so zajeta sredstva za place, materialne stroske, KAD, 

odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostna sredstva, subvencije malic. Dotacija 

republiskega proracuna je nizja v skladu z zakonskim zmanjsanjem, tako prihodkov za 

pokrivanje programsko odvisnih stroskov, kot za place zaposlenih delavcev. 

Prihodki obcine Izola: V prihodkih obcine so zajeti materialni stroski, sredstva za place, opremo 

in sredstva za investicijsko vzdrzevanje. Prihodki iz obcinskega proracuna so nizji od 

preteklega leta zaradi prenos del prihodkov v upravljanje - obveznosti do virov. 

Prihodki iz naslova prispevkov ucencev: V prihodke je zajet prihodek solske malice in druge 

storitve ucencev, ki se izvajajo v okviru solskega leta skladno s programom in z nacrtom. 

Prihodki na trgu: V prihodku na trgu je zajeta prehrana ucencev razen solske malice, prehrana 

delavcev sole, zunanjih ter uporaba solskih prostorov. 

Donacije: V letu 2016 so bile namenske donacije pravnih in fizicnih oseb v solskem skladu. 

Prihodki drugi viri-odskodnine: Zajete so odskodnine poravnane s strani zavarovalnice. 

Drugo: Zajet je prihodek Zavoda za solstvo za materialne stroske studijskih skupin, prihodek 

Ministrstva za kmetijstvo za shemo solskega sadja. 

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

vzdrzevanje (EUR) 

Porabljena sredstva za nabavo opreme 

2017 2016 2015 

Oprema kuhinje 20.709 7.766 25.175 

Oprema solskih prostorov, ucilnic, kabinetov 18.985 12.381 42.377 

Oprema IP telefonije/internet 3.622 

Oprema za izvajanje solske dejavnosti racunalniki, drugi 

didakticni pripomocki 

24.667 11.253 19.599 

Vlaganje investicijskih sredstev v tekoce vzdrzevanje stavbe 7.277 35.411 111.928 

Poraba sredstev za nabavo knjig za knjiznico 1.482 3.496 4.176 

Transportna sredstva - Kombi 21.365 
SKUPAJ 94.485 70.307 206.877 
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1.6. Vizija sole 
Ucenje v varnem in spodbudnem okolju povecuje kakovost zivljenja. 

1.7. Poslanstvo 
Zagotoviti varno in spodbudno okolje za oblikovanje kriticnih, vedozeljnih, razgledanih, 
motiviranih, odgovornih in strpnih ljudi, ki bodo okoljsko ozavesceni in dejavni clani lokalne 
skupnosti in sirse druzbe. 

Za uresnicitev vizije in poslanstva skrbno nacrtujemo strateske in kratkorocne cilje ( poglavje 

2.2.2 in 2.2.3) 



2. POSEBNi DELPOSLOVNEGAPOROCILA 

2.1. Opisna porocila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 

Celotna pedagoska dejavnost v solskih letih 2016/17 in 2017/18 

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

sprejmemo vsako leto septembra, nacrtujemo se pestro ponudbo dodatnih dejavnosti v 

okviru pouka in razsirjenega programa; 

dodatni in dopolnilni pouk, 

podaljsano bivanje, 

- jutranje varstvo, 

individualno in skupinsko pomoc, 

dodatno strokovno pomoc, 

ustvarjalne delavnice, 

interesne dejavnosti, 

zimsko solo v naravi, tabore, 

- tecaj plavanja, 

kolonijo, 

mednarodno sodelovanje, 

dejavnosti EKO sole, 

dejavnosti zdrave sole, 

raziskovalne naloge, 

tekmovanja iz znanja ucencev, 

razna sportna tekmovanja, 

druge dejavnosti in razne projekte (Dejavnosti za omejevanje nasilja na soli, Mediacija, 

Delo z nadarjenimi ucenci, Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok, Sola 
osebnosti, Z gibanjem do zdravja, Dvig bralne pismenosti, formativno sprernljanje,..) 

izobrazevanja in delavnice za licence, ucitelje, starse, 

razne prireditve in proslave, 

Z dodatnim izobrazevanjem smo nadaljevali in spodbudili ucitelje, k uvajanju formativnega 

spremljanja ucencevega napredka. 
Ob poudarjanju soustvarjanja smo z ucenci iskali ucinkovitejse poti za napredek. 

Upostevali smo novejsa spoznanja sodobne didaktike, psihologije in pedagogike. 

Poucevanje smo nadgrajevali z razlicnimi oblikami diferenciacije, medpredmetnim 
sodelovanjem in medsebojnimi hospitacijami. 

Spremljali smo solsko in splosno zakonodajo ter uskladili solske pravilnike s sprejeto 

zakonodajo. 
Licence smo vzgajali v samostojne, odgovorne in strpne osebnosti, ki znajo ziveti z drugimi. 
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Skupaj s stars! smo iskali in razvijali uspesne pot! za razvoj in napredek otrok. 

Na soli vsako leto nacrtujemo dejavnosti za zagotavljanje optimalne vzgoje in izobrazevanja - 

s kvalitetnim poukom in s poudarkom na ucenju in poucevanju, na visanju kvalitete znanja in 
ucnega uspeha, z dviganjem odgovornosti ucencev, z razvijanjem uspesnega sodelovanja s 

starsi, z oblikovanjem solskega bontona in z upostevanjem hisnega reda, z vkljucevanjem 
ucencev v dodatne programe in z izvajanjem koncepta za nadarjene licence ... 

Izhajamo iz splosnega cilja osnovne sole: dati ucencem temeljno znanje in jih pripraviti na 

nadaljnje solanje ter usposabljanje za osebno zivljenje. 

Delo se naprej poteka v smislu nadaljevanja izboljsevanja kakovosti ucnega procesa, ob 
formativnem spremljanju ucnega napredka, medpredmetnem nacrtovanju, spremljanju 

dokumentacije, posvecanju otrokom s posebnimi potrebami, priseljeni 

ucencem ter nadarjenim ucencem. Poseben poudarek namenjamo graditvi odnosov. 

Se naprej si bomo prizadevali za izboljsanje uspeha . 

S poukom in z drugimi dejavnostmi smo uresnicili zastavljene posebne naloge solskega leta, 

tako da smo: 
negovali spostljivo komunikacijo med vsemi delezniki na soli, 

gradili kakovostne odnose in sodelovanje med delavci sole, ucenci in starsi, 

razvijali soustvarjanje, kakovostno povratno informacijo in napredek vsakega ucenca, 

skrbeli za dvig motivacije za branje, 

razvijali ucni pogovor v ucnem procesu, 
uresnicevali medpredmetno povezovanje, 

izdelali razlicna didakticna ucila, 

uvajali elemente montessori pedagogike v 1. razred in v oddelke podaljsanega bivanja, 
nadaljevali z uvajanjem listovnika za ucence, 

skrbeli za enotno vzgojno delovanje sole, 
nadgrajevali zavest o zdravem in ekoloskem nacinu zivljenja. 

Realizacija programa 

V vseh oddelkih je bila realizacija pouka visoka, skupna realizacija je bila 98%. Realizacijo 

pouka in izbirnih predmetov sproti spremljamo, obcasno pa zaradi organizacije in objektivnih 
okoliscin pride do posameznih odstopanj (bolniski dopusti, dnevi s posebno vsebino...). 

Realizacijo ur pouka zagotavljamo s skrbnim spremljanjem odsotnosti, nadomescanj, 

predvsem pa se posvecamo kvaliteti vzgojno izobrazevalnega dela. V skladu s solskim 
koledarjem so bili realizirani vsi dnevi pouka in dnevi dejavnosti. 

Za razvijanje razlicnih interesov ucencev izvaja sola interesne dejavnosti. Vodijo jih ucitelji in 

zunanji strokovni sodelavci. V solskih letih 2016/2017 in 2017 /2017 smo izvajali in se vedno 

izvajamo paleto razlicnih krozkov na soli. Realizacija ur in obisk interesnih dejavnosti sta bili ob 

zakljucku solskega leta 2016/17 vec kot 100%. 

Glede na razvojni nacrt sole smo uvajali izboljsave na podrocju komunikacije in nadgradili 
uvajanje in izvajanje formativnega spremljanja ucencevega napredka, kar smo prepoznali kot 

uspesno metodo za dvig kakovosti poucevanja. Se naprej posvecamo pozornost bralni 
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pismenosti, posvecamo se podrocju otrok s posebnimi potrebami, ter nadarjenim ucencem. 

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

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

namenom in nacrtom izboljsanja. Ucni uspeh in vedenje ucencev smo obravnavali pri 

oddelcnih urah v oddelkih, na sestankih oddelcnih uciteljskih zborov, redovalnih konferencah, 

roditeljskih sestankih, svetu slarsev ter na svetu sole. Mnogo informacij in konzultacij smo 

izvedli v neformalnih pogovorih in vsakdanji solski situaciji. 

Obisk ucencev v soli 

Prisotnost ucencev je bila ob koncu solskega leta 2016/17 za 1 % visja od leta poprej, vendar 

se vedno belezimo veliko odsotnosti. Obisk ucencev pri pouku na nizji stopnji je bil visji od 
obiska ucencev pri pouku na visji stopnji solanja. Nekaj ucencev je bilo dalj casa odsotnih . 

Odsotnost belezimo zlasti v 8. in 9. razredu, tezko opredelimo, ali so vse odsotnosti v resnici 

opravicene, saj starsi s svojimi opravicili prevzemajo odgovornost za to. 

Obcasno so se pojavile krajse odsotnosti, ko so se ucenci namenoma izognili pouku, a smo k 

resevanju tovrstne problematike pristopili in jo vecidel zajezili. V primerih, kjer smo ugotovili, 

da gre za neopravicene odsotnosti, smo se takoj povezali s starsi, po potrebi pa se z zunanjimi 
institucijami. Za obiskovanje pouka so odgovorni starsi, naloga sole je poleg starsev obvestiti 

se Center za socialno delo, ce gre za neopravicene odsotnosti. V skrajnih primerih odsotnosti 

prijavimo Inspektoratu za solstvo. 

V prvih mesecih solskega leta 2017/18 je odsotnost ucencev primerljiva lanski, pogostejsa je v 

8. in 9. razredu, zato smo ze pristopili k resevanju problematike v skladu z zakonodajo in 
solskimi pravilniki. 

Ucni uspeh ucencev v solskem letu 2016/2017 

Ob koncu solskega leta 2016/2017 je bil povprecni ucni uspeh enak kot leto poprej, to je 3,8. 

Srednja ocena je razmeroma visoka, so pa med ucenci velike razlike. Med tern, ko imamo 

veliko zelo uspesnih ucencev, je mnogo taksnih, ki imajo lazje ali resnejse ucne in vzgojne 
tezave in terjajo drugacne pristope in vso naso pozornost. Predstavljajo nam izziv, s katerim se 

soocamo. Glede na to iscemo moznosti za dodatne oblike pomoci in strokovno obogatitev 

nasega dela. Tako smo zaposlili tudi asistenta za delo z ucencem s posebnimi potrebami, 

preko projekta Popestrimo solo tudi izvajamo pestro paleto dejavnosti za nadarjene ucence, 

migrante, starse, ucitelje. 

V strokovnih organih sole iscemo ucinkovite nacine pomoci za ucence, ki imajo ucne tezave. V 

zacetku leta jim ponudimo dopolnilni pouk in druge oblike pomoci in prilagoditve znotraj 
pouka samega, po potrebi pa se obrnemo se na zunanje strokovnjake, v sodelovanju s starsi. 

Imamo se veliko nadarjenih ucencev, ki prav tako potrebujejo drugacne pristope k delu. 

Vsako solsko leto se na naso solo vpise vec ucencev iz tujine, ki ne obvladajo slovenscine. V 

sol. I. 2016/2017 in 17/ 18 se jih je vsolalo ze 24. Ob vpisu jim namenimo vec pozornosti za 

lazje vkljucevanje, istocasno izvajamo tecajne oblike slovenscine, italijanscine ter drzavljanske 
vzgoje. V avgustu smo za ucence migrante organizirali pripravljalnico. Ucencem migrantom, ki 
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tezje usvajajo ucno snov, smo pripravili individualizirane programe ter prilagodili preverjanje 

in ocenjevanje znanja. 

Ucitelji po ocenjevalnih obdobjih analizirajo stanje, ki ga obravnavajo tudi na roditeljskih 
sestankih. Analiza je obravnavana tudi na pedagoski konferenci in na svetu starsev ter svetu 

sole. Namen analiz je iskanje predlogov za izboljsave. Glede tega se nenehno izobrazujemo in 

se medsebojno posvetujemo, udejanjamo medsebojne hospitacije. 

Vsako leto nacrtujemo dejavnosti za zagotavljanje visoke ravni vzgoje in izobrazevanja s/z 
kvalitetnim poukom, 

poudarkom na ucenju in poucevanju, 

visanjem kvalitete znanja in ucnega uspeha, 

dviganjem odgovornosti ucencev, 

razvijanjem uspesnega sodelovanja s starsi, 

oblikovanjem solskega bontona in z upostevanjem hisnega reda, 

vkljucevanjem ucencev v dodatne programe, 

izvajanjem koncepta za nadarjene ucence, 

Izvajanjem koncepta v kontinuumu pomoci za ucence z ucnimi tezavami, 

priseljencL 

Izhajamo iz splosnega cilja osnovne sole: dati ucencem temeljno znanje in jih pripraviti na 

nadaljnje solanje ter usposabljanje za osebno zivljenje. 

Mnogi ucenci so uspesnost svojega dela potrdili na tekmovanjih: solskih, regijskih in drzavnih. 

Dosegli so visoke rezultate. 

Podelitev pohval, priznanj, diplom 

Med solskim letom smo ucencem podelili pohvale za uspesno opravljen smucarski in 
kolesarski tecaj. Ucenci, ki so zvesti knjigi in prebirajo izbrana knjizevna dela, dobijo pri 

slovenscini, anglescini in italijanscini srebrno ali zlato priznanje. Ucenci, ki so bili aktivni v 

krozkih in v oddelcnih skupnostih, so prejeli pohvale. 

Veliko ucencev je prejelo priznanja na razlicnih podrocjih znanja, sporta in umetniskih 
dejavnosti tako na soli, kot izven sole. 

Na svecani proslavi smo ucencem podelili priznanja in nagrade za vzoren ucni uspeh vseh 

devet let solanja, nekaterim pa za vzoren ucni uspeh v 9. razredu. 

V ZLATO KNJIGO OS Vojke Smuc smo vpisali 9 ucencev, ki so imeli vzoren ucni uspeh vseh 

devet let solanja. Uspesne ucence ob zakljucku osnovnega solanja posebej nagradi tudi zupan 

Obcine Izola, mag. Igor Kolenc. 

Porocilo o delu razvojnega tima 

V preteklem solskem letu so se clani razvojnega tima sestali trikrat, v zacetku letosnjega pa 

dvakrat. Cilji in naloge razvojnega tima se nanasajo na razvojno rast sole, uvajanje izboljsav in 

spremljanje ter analiziranje stanja. Ob koncu leta je bilo narejeno samoevalvacijsko porocilo o 

vzgojno izobrazevalnem delu na soli. Naslov razvojnega nacrta je »Z boljso komunikacijo do 

boljsih medsebojnih odnosov. ( samoevalvacijsko porocilo na strani 24) 
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Porocilo o delu strokovnih aktivov 

Na soli je delovalo 13 strokovnih aktivov. Med solskim letom so obravnavali vsebine po 
zakonodaji in specifiki predmetov: 

cilje razvojne naravnanosti sole, 

priprava in sprejetje letne priprave, 
dolocitev in enotno sprejetje meril in kriterijev ocenjevanja, 

skupna priprava pisnih preizkusov znanja, 

poenotenje pisnega in ustnega ocenjevanja, 

obravnavanje nacina dela z otroki s posebnimi potrebami, 
aktivnosti po konceptu dela z nadarjenimi ucenci, 

nova zakonodaja in pravilniki, 

opredeljevanje potreb po izobrazevanju in porocanje udelezencev, 

sodelovanje v studijskih skupinah, 
sodelovanje med strokovnimi aktivi razredne in predmetne stopnje, 

sodelovanje uciteljic, ki poucujejo slovenscino, matematiko, naravoslovje, 

druzboslovje, sporta po vertikali od 1. do 9. razreda, 

solski projekt Elementi Montessori pedagogike, 

timsko sodelovanje - tedensko nacrtovanje in analiziranje nacrtovanega dela, 

nacrtovanje in usklajevanje sodelovanja s starsi ter obravnavanje pripomb ucencev in 
starsev, 

predlog razsirjenega programa z okvirnim financnim nacrtom, 

predlogi ucbenikov, delovnih zvezkov in drugega ucnega gradiva, 

predlog razdelitve del in nalog za solsko leto, 
organizacija tekmovanj, 

predlogi uciteljskemu zboru za izboljsanje vzgojno-izobrazevalnega dela, 

predlogi oblike diferenciacije in priprave na izvedbo, 

sodelovanje pri razvrscanju ucencev v ucne skupine, 

enotno izpolnjevanje solske dokumentacije, 

spremljanje realizacije ur pouka in pravocasno ukrepanje ob izpadu ur, 

analiza ucnega uspeha in vzgojna problematika po oddelkih in skupinah ob koncu 
ocenjevalnih obdobij, 

analiza nacionalnega preverjanja znanja in predlogi za izboljsanje, 

nacrtovanje vsebin oddelcnih skupnosti in predlogi za dolocitev kriterijev spremljanja, 

nacrtovanje aktivnosti ob kulturnih, naravoslovnih, sportnih in tehniskih dnevih, 
dnevih s posebno vsebino, 

predlogi za ureditev solskih prostorov in nabavo ucne opreme in pripomockov, 

druge strokovne naloge, dolocene z LDN-jem. 

Porocilo o delu celotnega uciteljskega zbora 

Uciteljski zbor je najstevilcnejsi strokovni organ, vanj so vkljuceni vsi ucitelji in drugi strokovni 

delavci sole, vkljucno z vodstvom. Uciteljski zbor sole je razpravljal o vsebinah na pedagoskih 
konferencah, ki jih je sklicevala ravnateljica. Vsebinsko je uciteljski zbor: 

obravnaval in odlocal o strokovnih vprasanjih, povezanih z vzgojo in izobrazevanjem, 
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sodeloval pri nastajanju in izvajanju Letnega delovnega nacrta, 

- sodeloval pri nastajanju porocila Letnega delovnega nacrta, 

dajal pobude za obravnavo na svetu starsev in svetu sole, 
predlagal posodobitve programov vzgoje in izobrazevanja ter njihovi izvedbi v skladu s 

predpisi, 

- dajal pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih vodstva sole, 

sodeloval pri nacrtovanju razvojnega nacrta sole 

- sodeloval pri nastajanju vzgojnega nacrta in ostalih solskih pravilnikov in aktov. 

sodeloval pri samoevalvaciji sole 

- odlocal o vzgojnih ukrepih in opravljal druge naloge v skladu z zakonodajo. 

Izvedli smo 18 uciteljskih konferenc, 2 tematski konferenci, 2 orientacijski in 2 redovalni 

konferenci. Podrobnejse teme obravnav so razvidne iz zapisnikov, hranjenih na sedezu sole. 

Poleg uciteljskih konferenc smo imeli krajse posvetovalne-usklajevalne sestanke z namenom 

zgodnje detekcije in ucinkovitega pristopa k resevanju tezav. Na teh sestankih smo 
obravnavali predvsem: 

ucno-vzgojno stanje in pocutje posameznih ucencev, 

oblikovanje nacrtov pomoci, 
evalvacije dela s posamezniki. 

Na posvetovalnih sestankih so bili poleg uciteljev prisotne svetovalne delavke, vkljucno z 
izvajalci DSP. Glede na izzive in sprotna stanja smo presodili, da se bolje obnesejo pogostejsi 

sestanki v ozjem krogu, ko gre za pomoc posameznemu ucencu in ne vedno v celotnem 
uciteljskem zboru. 

Veliko casa smo na konferencah namenili iskanju resitev za plodno delo z ucenci, pri katerih 
zaznavamo tezave na ucnem in vzgojnem podrocju. V prvih stirih mesecih solskega leta 

2017/18 smo izvedli ze 6 uciteljskih konferenc. Na teh smo obravnavali ze nastete vsebine. 

Porocilo o delu oddelcnih uciteljskih zborov 

Na sestankih oddelcnih uciteljskih zborov smo obravnavali ucno-vzgojno tematiko v 
posameznih oddelkih. Na ta nacin smo poglobljeno pristopili k posameznim oddelkom in 

ucencem in se dogovorili za skupne strategije pomoci. Za oddelke, v katerih je delo 

zahtevnejse, smo sestanke oddelcnih uciteljskih zborov sklicali pogosteje. Nosilci so bili 

razredniki, ki so poskrbeli za povezavo z ostalimi strokovnimi delavci in starsi. 

Spremljava pouka - hospitacije 
Ravnateljica je v solskem letu 2016/17 in 2017/2018 izpeljala spremljavo pouka s poudarkom 

na opazovanju formativnega spremljanja in splosne ucno vzgojne dinamike v posameznih 
oddelkih. Izvedenih je bilo 17 hospitacij, v razlicnih oddelkih. 

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

namenom spodbujanja refleksije in izboljsanju poucevanja. Spodbujamo tudi medsebojne 

hospitacije, zlasti v okviru izobrazevanja formativnega spremljanja, v katerega je vkljucena 

skupina uciteljev. 
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Pedagoska praksa 

Na Osnovni soli Vojke Smuc Izola ze vrsto let nudimo izvajanje prakse studentom smeri, 

zaposljivih na soli. Nekaj je bilo tudi dijakov. Studentje in dijaki so opravljali prakso pri vec 

predmetnih podrocjih, obcutno najvec studentov pri nas opravlja prakso za razredni pouk. 

Porocilo o solskem svetovalnem delu 

Svetovalna sluzba je svoje delo opravijala v skladu z zastavljenimi nacrti - izhajajoc iz 

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

potencialov ucencev ter v podporo uciteljem in s starsem. 

Osnovna podrocja dela so bila: 
koordiniranje dela z nadarjenimi ucenci: oblikovanje mnenja uciteljev, svetovalne 

sluzbe in oblikovanje evidenc ucencev - spremljanje postopka evidentiranja ucencev 

sodelovanje pri organizaciji tabora za nadarjene ucence, 

delo z otroki, ki imajo tezave na podrocju vedenja ter custvene in osebnostne tezave, 

delo z ucenci z vzgojnimi, ucnimi in disciplinskimi tezavami, 

nudenje ustreznih oblik pomoci druzinam, ki imajo socialno-ekonomske stiske, 
sodelovanje v strokovnih skupinah za pripravo, nacrtovanje, izvajanje in spremljanje 

individualiziranih programov za ucence, ki so prepoznani kot nadarjeni, 
analiticno raziskovalno delo, 

sodelovanje pri evalvaciji dela in nacrtovanju dela na soli, 

izvajanje preventivnega programa proti nasilju, 

vodenje parlamenta ucencev, 

vodenje dokumentacije solske svetovalne sluzbe, 
sodelovanje z zunanjimi strokovnimi sodelavci, 

studijsko izpopolnjevanje, 

sodelovanje z zunanjimi institucijami, 

sodelovanje v organih sole (Razvojnem timu, Strokovnem Svetu, Svetu starsev, 
Uciteljskem zboru) 

opravljanje analiz ucnega uspeha ob zakljucku ocenjevainih obdobij in predstavitev na 
strokovnih organih sole, 

sodelovanje pri nacrtovanju, izvedbi in evalvaciji Nacionalnega preverjanja znanja, 

vnos koordinacija dela strokovnih skupin za oblikovanje individualiziranih programov in 

izvajanje le-teh za ucence s posebnimi potrebami, 

koordinacija dela s strokovnimi sodelavci pri nacrtovanju, izvajanju in evalvaciji 
individualne in skupinske pomoci, 

sodelovanje v projektih sole, 

vkljucevanje v delo aktiva Obalnih svetovalnih delavcev in v studijske skupine, 
koordinacija dela studentov Pedagoske fakultete Koper, Visoke zdravstvene sole Izola 

Srednje tehniske sole Koper in ostalih, 

sodelovanje pri organizaciji predavanj za starse in ucence, 

vodenje osebnih map ucencev in druge po zakonu predpisane dokumentacije, 

izdelava obrazcev za ucitelje (ponavljanja, nacrti pomoci ucencem ...), 
vkljucitev v izobrazevanja, organizirana na soli, 

16 



vodenje postopkov vpisa in izpisa ucencev iz sole, 

aktivnosti v zvezi z vpisom solskim novincev, 

aktivnosti v zvezi z vpisom v srednje sole. 

V solskem letu 2016/17 smo reorganizirali svetovalno sluzbo tako, da imamo sirok svetovalni 

tim na sami soli. Tako imajo ucenci na voljo stalno strokovno oporo, ucitelji pa moznost stalnih 

konzultacij s pedagoginjo, psihologinjo, socialno pedagoginjo, socialno delavko in specialno 

pedagoginjo. 

Porocilo o delu z ucenci s posebnimi potrebami 

Glede na veliko stevilo ucencev, ki jib imamo na soli, je tudi precej taksnih, ki so bili delezni 

dodatne pomoci in svetovanja v okviru samega pouka ali izven tega. Tezave ali posebnosti teh 
ucencev so razlicne; najveckrat imajo tezave na enem ali vec ucnih podrocjih ali tezave v 

socialnem prilagajanju, pogosto so tezave otrok vecplastne. Delo s temi ucenci imamo 
organizirano na vec ravneh: na individualni ravni ali v okviru skupinskih oblik. 

Individualna in skupinska pomoc - ISP 

Socialna pedagoginja je izvajala individualno in skupinsko pomoc za ucence, ki so to obliko 

pomoci potrebovali. Ure so bile zastavljene kot preplet ucne pomoci, pretezno iz slovenskega 
jezika ob razresevanju custvenih stisk in med vrstniskih sporov ter konfliktnih situacij. Z 

vecino ucencev je bil vzpostavljen zaupljiv odnos, predvsem v smislu varnosti in zascite. Pri 

delu se je izvajalka opirala na gestalt pristop. 
Sodelovanje s starsi in skrbniki je bilo v vecini primerov stalno in uspesno, prav tako 

sodelovanje z zunanjimi institucijarmi in strokovnimi delavci. 

Mobilna specialna pedagoginja je v okviru ISP skozi solsko leto redno ali obcasno delala z 

ucenci predvsem individualno, obcasno tudi v paru izven razreda. Po potrebi se je vkljucevala 
v oddelke. 

Za nekatere ucence z ucnimi tezavami je specialna pedagoginja sodelovala v celotnem 

postopku kontinuuma pomoci; opravila je vec diagnosticnih pregledov in za otroke napisala 

strokovne utemeljitve, ki smo jib prilozili k uvedbam postopkov usmerjanja. 

Delo po konceptu Ucne tezave v osnovni soli 

Delo po konceptu Ucne tezave, kot ga predpisuje zakonodaja, pri nas poteka ze vrsto let. V 
solskem letu 2016/2017 in 2017/ 18 imamo veliko ucencev, ki nimajo odlocb o usmeritvi, a 

izkazujejo potrebo po dodatnih oblikah pomoci, bodisi zaradi lazjih primanjkljajev na podrocju 

ucenja ali pa v socialnem prilagajanju. Tern smo v okviru pouka nudili razne vrste prilagoditev: 

podaljsan cas pri pisnih ocenjevanjih znanja, 
napovedano sprasevanje, 

individualno ustno preverjanje znanja, 
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sprasevanje po delih, 

fotokopiranje ucne snovi, 

zmanjsan obseg domacih nalog ... 

Najvec prilagoditev je bilo nudeno pri matematiki in jezikih, saj so na teh podrocjih tezave 

najpogostejse, pa tudi uspeh ob taksnih pravocasnih prilagoditvah je vecinoma opazen. 

Nudenje prilagoditev in ostalih oblik pomoci v soli se je izkazalo kot dobro, v nekaj primerih pa 
to ni zadostovalo, zato smo za nekaj ucencev skupaj s starsi zaprosili za dodatno strokovno 

pomoc, ki jo izvajajo strokovnjaki za premagovanje primanjkljajev, ovir, oziroma motenj. 

Dodatna strokovna pomoc-DSP 

V zacetku solskega leta 2016/2017 smo imeli 46 odlocb o usmeritvi, zanje smo v okviru 

strokovnih skupin ze v avgustu izdelali individualizirane programe dela. Tekom solskega leta 

so odlocbe prejeli se 4 ucenci. Na dan 31.12.2017 imamo 50 ucencev z odlocbami o usmeritvi, 
kar pomeni 7,2%.Strokovni delavci, ki v skladu z zahtevami odlocb izvajajo dodatno strokovno 

pomoc, so nasi ali zunanji sodelavci: specialne pedagoginje, socialni pedagoginji, psihologinja 
in logopedinja; nekaj ur dodatne strokovne pomoci so izvajali nasi ucitelji razlicnih 

predmetov. Da bi ucencem s posebnimi potrebami zagotovili kar najboljse pogoje dela, smo 

redno sodelovali z vsemi institucijami, iz katerih prihajajo zunanji izvajalci (Center za 

komunikacijo, sluh in govor Portoroz, Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starse, ki deluje pod okriljem OS Koper). 

Sodelovali smo tudi s Centrom za socialno delo Izola in z Zvezo prijateljev mladine Izola ter 
Kriznim centrom v Kopru. 

Spremljevalci 

V sodelovanju z Obcino Izola smo na soli zaposlili 2 spremijevalca za 3 ucence. V solskem letu 

2017/18 smo se poleg tega prijavili na projekt Ministrstva za izobrazevanje, znanost in sport 

in dobili pomoc se enega spremijevalca za to solsko leto. Pomoc spremljevalcev je v nekaterih 

primerih nepogresljiva, saj omogoci ucencu vec individualne pomoci, oziroma stalne podpore 

v ucnem in fizicnem smislu. 

Vkliucevanje ucencev, priseljenih iztujine 

Ucenci, ki se k nam priselijo iz tujine, imajo status in s tern prilagoditve pri posredovanju snovi, 

zlasti pa pri preverjanju in ocenjevanju znanja prvo in drugo solsko leto po vkljucitvi. V s. I. 
2016/2017 in 2017/2018 imamo 43 ucencev, ki se pri nas solajo prvi dve leti. Podrobne 

prilagoditve so navedene v ustrezni zakonodaji; izhajajoc iz tega, je sola za vse te ucence 
pripravila Individualizirane programe dela. 

Prihajajo iz Bosne in Hercegovine, Hrvaske, Srbije, Kosova in Rusije. Ze od lanskega solskega 

leta jim omogocamo dnevno dodatno ucenje slovenskega jezika. To moznost smo pridobili 

preko prijave na projekt: » Popestrimo solo ». 
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Delo z nadarjenimi ucenci 

Na OS Vojke Smuc ze vrsto let organiziramo tematske ustvarjalne tabore za licence 
predmetne stopnje. Skupina stiridesetih ucencev je konec septembra v CSOD Trilobit nad 

Jesenicami prezivela vikend z naslovom Kamnine in fosili. Geoloske znacilnosti tega podrocja 

ponujajo kar veliko izzivov za raziskovalce pradavnine. Tako so ucenci lahko v naravi 

preizkusali kresilne kamne, prepoznavali kamnine in iskali fosile. Navdusilo jib je kar nekaj 

lepih najdb, najprej kristalov, nato pa amonitov in morskih lilij, ki so jih ob pomoci uciteljev in 

literature poimenovali ter casovno uvrstili. Ucenci so svojo nadarjenost razvijali pri dodatnem 

pouku, interesnih dejavnostih in na razlicnih tekmovanjih. Poleg ze utecenih dejavnosti smo 

ponudili moznost sodelovanja pri tekmovanju Hitro racunanje; ucenci so bili aktivni v 

sahovskem krozku, ki ga je vodil zunanji sodelavec. Ucenci 2. in S.triade so bili aktivni pri 

krozku Projekt First Lego League. 

Tudi v tretji triadi so ucenci sodelovali v ze utecenih dejavnostih; uspesni so bili na razlicnih 
tekmovanjih, pri raziskovalnih nalogah ipd. Vkljucevali so se v tekmovanje Flitro racunanje. 

Za ucence prvega triletja smo ob svetovnem dnevu knjige, 20. 4. 2017, na soli organizirali NOC 
KNJIGE. Dogodka so se udelezili ucenci, ki so redno sodelovali pri dodatnem pouku. Preziveli 

so vecer ob poslusanju in branju. Ucenci 1. razreda so preziveli vecer v solski knjiznici, ucenci 

2. in 3. razreda pa so branje nadaljevali v noc, saj so prespali v solski knjiznici. 

Porocilo o delu knjiznicark 
Knjiznicni fond ima okoii 18.000 enot aktivnega gradiva, natancne stevilke nimamo, saj 

knjiznicarka vnasa naslove v nov, enoten sistem COBISS, kar je dolgotrajen postopek, ki bo 
zakljucen do konca solskega leta. Izposojenih enot ucencev, uciteljev in drugih zaposlenih na 

soli je bilo vec kot 12.000, obisk knjiznice pa je presegel stevilko 10.000. Vsako sredo 
knjiznicarka dela tudi na podruznici v Kortah. 

V knjiznici so se odvijale nasledilje dejavnosti: 

interne strokovno delo: 
- vsebinsko izbiranje, narocanje in nabava knjig, revij, CD-jev, 

notranja oprema in racunalniska obdelava knjiznicnega gradiva, 
izlocanje poskodovanega, izgubljenega gradiva - odpis, 

- kronolosko urejanje revij, fotografij in drugega arhivskega gradiva, 

pedagosko delo: 
individualno bibliopedagosko delo ob izposoji: 

motiviranje ucencev za obiskovanje knjiznice: nasveti, pomoc, priporocila pri iskanju 

literature za branje, za seminarske naloge in referate 

vodenje ucencev pri samostojnem iskanju informacij s pomoejo racunalniskega 

programa Win Knj 

- tedenska izposoja na podruznicni soli v Kortah 

bibliopedagosko delo z oddelki in s skupinami: 

ure knjiznicno-informacijskih znanj, 
sodelovanje pri razlicnih dejavnostih na soli in spremstva ucencev na sportnih dnevih, 

povecalo se je stevilo projektov, pri katerih so ucitelji vkljucili knjiznico kot vir iskanja 
podatkov s pomoejo knjiznicarke, 
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vodenje knjiznicarskega krozka za ucence od 4. do 9. razreda, 

priprava knjiznih ugank meseca: resenih je bilo kar 627 ugank, 

priprava knjiznih razstav, 

tedenska izposoja knjiznicnega gradiva ucencem od 1. do 4. razreda po oddelkih, 
pravljicarski krozek v Kortah. 

ostale dejavnosti v knjiznici med letom: 

Ucenci so imeli na razpolago druzabne igre, ki so se jih posluzevali med daljsimi 
odmori in po pouku. 

Veliko zanimanje je bilo za racunalniske didakticne igrice, iskanje podatkov preko 

svetovnega spleta, pisanje domacih nalog, izdelovanje plakatov, pisanje seminarskih 

nalog, branje revij, resevanje krizank, brskanje po literaturi, resevanje knjiznih ugank, 

ogled knjiznih novosti. 

Noc knjige v knjiznici. 
sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na soli: 

posveti o nakupu novosti za knjiznico, 

pomoc uciteljem pri izboru gradiva za pouk, 

sodelovanje z ucitelji ob pripravi seznamov knjig za bralno znacko in domace branje, 

sodelovanje pri organizaciji posebnih dni na soli, 

sodelovanje na strokovnih - pedagoskih in drugih konferencah ter strokovnih aktivih. 

strokovno izpopolnjevanje: 
studijska skupina za knjiznicarstvo, 

aktiv knjiznicark osnovnih sol na obali, 
seminarji na soli, 

druge naloge: 
V okviru dobrodelne akcije "Pokloni zvezek," ki jo je organiziral Karitas, se je v knjiznici zbralo 

95 zvezkov, ki so jih darovali ucenci od 1. do 5. razreda. 

Kot skrbnik ucbeniskega sklada opravlja knjiznicarka vse naloge v skladu s Pravilnikom o 

upravljanju ucbeniskega sklada in skrbjo za nemoteno izposojo ucbenikov ter narocilo 
delovnih zvezkov, delovnih ucbenikov in solskih potrebscin. 

Glede na stevilo ucencev smo v zacetku solskega leta 2016/17 zaposlili se polovicni delez 

knjiznicarke. 

Porocilo o delu racunalnikarja 

Racunalnikar je izvajal pouk izbirnih predmetov racunalnistva. Ostale naloge racunalnikarja so 

bile sledece: 

popis racunalniske opreme, 
ureditev racunalniske ucilnice, 

uvajanje nove racunalniske opreme, 

nalaganje sistema na racunalnike, 
opravljanje del v zvezi z novimi interaktivnimi tablami, 
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svetovanje in nudenje pomoci uciteljem, 

upravljanje s solskim informacijskim sistemom eAsistent, skrb za nemoteno delo in 

uporabo le-tega, 

Racunalnikarja skrbi za urejanje spletne strani ter spletne zbornice. 

Porocilo o delu na upravno-tehnicnem podrocju 

Na upravno-tehnicnem podrocju smo imeli glede na 100% sistemizacijo na dan 31.12.2017 
zaposlenih 23,5 delavcev. Zaposlena je bila ena poslovna sekretarka, ena racunovodkinja, 

vsaka v 100% delezu ter administratorka in knjigovodkinja, vsaka v 50% delezu. 

Na soli sta po normativu (1,6) in dodatnem delezu iz trzne dejavnosti (0,4) zaposlena le dva 

hisnika, ki opravljata svoja dela poleg maticne, tudi na podruznicni soli v Kortah. Obseg dela 

na obeh solah je prevelik za dva hisnika, saj sta obe stavbi stari, dotrajani in so manjsa 
popravila nenehno potrebna. Glede na to tudi sami iscemo nove vire pomoci, zato smo se 
letos prvic prijavili na razpis Javnih del. 

Ciscenje izvaja 7,5 cistilk na maticni in 1 na podruznicni soli. 

V maticni soli kuhinje pripravljajo hrano 4 kuharice in 4,75 kuhinjske pomocnice, na podruznici 
pa 1 kuharica in 0,5 deleza kuhinjske pomocnice. 

Tako kuharji kot cistilke imajo skladno z zakonodajo svojega vodjo. 

Tehnicno osebje se izobrazuje glede na svoje poklicno podrocje. Tudi pri tehnicnem osebju 

stremimo za udejanjanje skupne solske vizije, ki se nanasa na izboljsanje komunikacije. Glede 

na to, je ravnateljica z vsemi opravila letne razgovore, v teku so se delavnice team buildinga za 
vse 
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Porocilo o Izpopolnjevanju pedagoskih delavcev sole v solskem letu 2016/2017 
Vsi delavci sole so se dolzni stalno izobrazevati. Obvezna izobrazevanja za pedagoske delavce 

potekajo v sklopu pedagoskih konferenc, roditeljskih sestankov all ozjih timov . 

Ostala izobrazevanja potekajo glede na strokovno podrocje in interes posameznikov. Vecina 

uciteljev se udelezuje studijskih skupin s svojega predmetnega podrocja, mnogi pa se drugih 

ponujenih izobrazevanj. 

V okviru uvajanja formativnega spremljanja je skupina uciteljev vkljucena v delavnice formativnega 

spremljanja, ki jib vodi Mateja Persolja iz OS Preserje. Skupina sodelavcev je letos priceia z 
dveletnim izobrazevanjem Teorije izbire, izobrazevanje je skladno z razvojnimi usmeritvami sole. 

V okviru Projekta Upravljanje inovativnih ucnih okolij je skupina uciteljev vkljucena v dejavnosti s 

podrocja komunikacije, etike in nacrtovanja karierne poti. 

Za starse in ucitelje je bil organiziran roditeljski sestanek na temo Pasti sodobne tehnologije - Miha 
Kramli in Soustvarjanje spodbudnega ucnega okolja - Gabi Cacinovic Vogrincic. 

V avgustu 2017 smo imeli na soli organiziran seminar na temo ohranjanja zdravja skladno z 

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

Prenos znanj je organiziran bodisi preko aktivov ali skupnih konferenc. 

Med solskim letom so nekateri strokovni delavci nadaljevali z udelezbo na Delavnicah o 

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

Nekaj uciteljev se je udelezilo supervizije pri Nerini Bonassinn Battelli, ki deluje v okviru 
Svetovalnega centra iz OS Koper. 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA - NPZ 

V skladu z Navodili in Koledarjem za izvedbo NPZ smo pripravili Izvedbeni nacrt za NPZ in 

Celostno analizo rezultatov NPZ, ki je bila predstavljen na uciteljski konferenci, svetu starsev in 
svetu sole. 

O organizaciji in poteku Nacionalnega preverjanja znanja so bili starsi obvesceni na 
roditeljskem sestanku in preko spletne strani sole. 

Ucenci so poleg spriceval dobili tudi pisna obvestila o dosezkih NPZ-ja. 

NPZ v 6.r. 

Ob koncu drugega triletja je potekalo pisno preverjanje znanja z nacionalnimi preizkusi iz 

slovenscine, matematike in anglescine. 
Solsko povprecje pri slovenscini je bilo za 4,68% nizje od drzavnega, vendar se zelo razlikuje 
pri posameznih oddelkih. Pod povprecjem je pisalo 39 ucencev sole, nad povprecjem pa 32 

ucencev sole. Kljub temu je viden napredek, predvsem pri zmoznosti tvorjenja besedil, tako 

tistih, ki izhajajo iz umetnostnega, kottistih, ki izhajajo iz neumetnostnega besedila. 

Vedno vec je ucencev, ki imajo v 6. razredu velike tezave z ustnim in pisnim upovedovanjem 

krajsega, preprostega, smiselnega, povezanega besedila. Prihajajo ucenci, ki ne zmorejo tvoriti 
niti preprostih povedi. V nasem okolju je veliko otrok, ki doma ne slisijo in ne govorijo 
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slovensko in ucno sibkih ucencev, ki jim je nuden DSP oz. ISP. Ti ucenci se brez pomoci ne 

znajdejo v neznanem besedilu niti v navodilih, zato odgovarjajo le delno, nepopolno. Vec je 

tudi takih ucencev, ki so zelo povrsni, ker zelijo resiti celoten NPZ v cim krajsem casu. 

Analiza dosezkov ucencev na NPZ nam je dala nekatere povratne informacije o znanju 
ucencev in o primanjkljajih v znanju ter o smernicah za delo v prihodnje. 

Slovensko povprecje pri anglescini je 57,35% tock, povprecje sole pa je 54,37 % tock. Pod 

povprecjem je pisalo 41 ucencev sole (56,9%), nad povprecjem pa 31 ucencev (43,1 %). Kaze 

se predvsem nenatancnosti pri branju in nizje sposobnosti pri nekaterih posameznikih, 
problem so tudi delovne navade. 

V strokovnem aktivu anglistov ugotavljajo, da z ucenci uspesno razvijajo spretnosti slusnega in 

bralnega razumevanja ter pisnega sporocanja, vendar v dolocenih primerih nismo dosegli 

dolocenega rezultata. V bodoce bomo skusali ucence se bolj motivirati, da bi bili sposobni in 
zeljni preseci rezultate predvsem pri nalogah, kjer je taksonomska stopnja visja. Ucence bodo 

ze od zacetka solskega leta seznanjali s tipi nalog, s katerimi se bodo kasneje srecali pri pisanju 
NPZ. Glede na slab nabor besedil v ucbenika za 6. razred bodo poiskali dodatna besedila, s 
katerimi bodo skusali doseci znanje na visji ravni. 

Pri poucevanju anglescine je potrebno dati ze od 4. razreda vecji poudarek branju z 

razumevanjem, predvsem natancnemu branju in razumevanju navodil ter sprotnemu pisnemu 

sporocanju. 

Slovensko povprecje pri matematiki v 6.razredu je 49,42 % tock, povprecje sole pa je 45,07 % 

tock. Pod povprecjem je pisalo 37 ucencev nase sole (51%), nad povprecjem pa 36 
ucencev(49%). 

NPZ v9.r. 

Po tretjem vzgojno-izobrazevalnem obdobju v 9.r. se je znanje ucencev preverjalo iz 
Unvensrine, matpmafikp in anglpsrinp 

Slovensko povprecje pri slovenscini je 46,38 %, povprecje sole pa je 44,54 %. Pod drzavnim 
povprecjem je pisalo 29 ucencev oz. 51,78%. Nad povprecjem je pisalo 27 ucencev oz. 
48,22%. 

Ucitelji slovenscine opazajo, da so med oddelki in skupinami v letosnjem letu manjsa 

odstopanja. Slabsi ucenci niso obiskovali dopolnilnega in dodatnega pouka - vaj za NPZ. Vec 

ucencev je imelo skozi celo leto tezave pri pisnih nalogah; to so ucenci z velikimi primanjkljaji 

na jezikovnem podrocju, ucenci s slabo razvitim besediscem, s tezavami pri upovedovanju. 
Nekateri od teh so bili zelo pogosto odsotni od pouka. 

Slovensko povprecje pri anglescini je 61,67% tock, povprecje sole pa je 60,51 % tock, pod 

povprecjem je pisalo 21 ucencev sole (38,18 %), nad povprecjem pa 34 ucencev sole (61,82 

%). 

Dosezek je malenkost pod drzavnim povprecjem. Ugotavljamo, da ucitelji z ucenci uspesno 

razvijajo spretnosti slusnega in bralnega razumevanja ter pisnega sporocanja, vendar v 

dolocenih primerih niso dosegli zelenega rezultata. V bodoce bodo skusali ucence se bolj 

motivirati, da bi bili sposobni in zeljni preseci rezultate predvsem pri nalogah, kjer je 
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taksonomska stopnja visja. Licence bodo ze od zacetka solskega leta seznanjaii s tipi nalog, s 

katerimi se bodo kasneje srecali pri pisanju NPZ. Glede na slab nabor besedil v ucbeniku za 9. 

razred bodo poiskali dodatna besedila, s katerimi bomo skusali doseci znanje na visji ravni. 

Slovensko povprecje pri matematiki je 58,35 %, povprecje sole pa je 56,11 %. Pod drzavnim 

povprecjem je pisalo 28 ucencev sole oz. 50% in nad povprecjem je pisalo 28 ucencev sole oz. 

50%. 

Rezultati glede na drzavno povprecje so nizji, kar izkazuje nekoliko skromnejse znanje. Se 

vedno je potrebno dati vecji poudarek samostojnem pisanju domacih nalog, ter odgovornemu 

delu ucencev. 

Vsekakor moramo pri interpretaciji rezultatov upostevati tudi dejstvo, da imamo zelo nizko 

socialno-ekonomsko okolje in vsako leto veliko priseljencev, katerih materni jezik ni 

slovenscina. 

Ob skrbnem nacrtovanju in izvajanju nastetih predlogov za izboljsave, bomo se skrbneje 

pristopili k izboljsanju stanja, predvsem preko razvijanja ucenceve motivacije za delo, 

aktivnosti in odgovornosti do dela in z dvigom odnosa do znanja in uciteljevega nadaljnjega 
dela na podrocju sodobnega nacina poucevanja. 

Samoevalvacijsko porocilo za solsko leto 2016/2017 

Sola vsako leto izvede kriticno evalvacijo z usmeritvami za izboljsave. Med dejavnike, ki nam 
kazejo kakovost sole, sodijo uspeh ucencev, rezultati NPZ-ja, dosezki ucencev na tekmovanjih 

iz znanja, sporta, uspehi na natecajih, razpisih ipd. To so kazalniki, s katerimi lahko izvajamo 
zunanjo evalvacijo in ki naj bi bili bolj objektivni, kerso za vse sole enaki. Zal pa ti kazalniki nic 

ne povedo o kontekstu, znotraj katerega so se ti rezultati dogajali (okolje sole, socialna slika 
ucencev in njihovih starsev, materialni pogoji sole in okolja ipd.). Zato je samoevalvacija 

priloznost, da osvetlimo tudi sirsi kontekst in s tern prispevamo sirso interpretacijo zunanje 
evalvacije, ki govori samo o zgoraj nastetih dejavnikih. 

Program, ki smo ga ob zacetku solskega leta zastavili, smo v celoti realizirali, in sicer: 

redni program po predmetniku, 

nacrtovani razsirjeni program, 
udelezili smo se skoraj vseh razpisanih tekmovanj iz znanja in sporta ter bili uspesni, 

sodelovali na razlicnih literarnih in likovnih natecajih ter raziskovalnih nalogah, 

sodelovali v projektih na lokalni in drzavni ravni, 

se povezovali s krajem in z obcino. 

Odlocili smo se, da glede na lansko vsebino Samoevalvacijskega porocila nas prednostni cilj 
postane razvijanje komunikacije in formativno spremljanje ucencevega napredka. Bralno 

pismenost, ki smo ji sledili v prejsnjem razvojnem obdobju, pa se naprej spodbujamo pri vseh 

predmetih in dejavnostih. 

V solskem letu 2016/17 so clanice tima za samoevalvacijo delovale v okviru razvojnega tima, 

kjer so na osnovi porocil uciteljev zakljucili, da je razvijanje bralnih ucnih strategij postalo 
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sestavni del poucevanja in pomoci pri ucenju. V ta namen smo pripravili strokovno razpravo za 

iskanje novega prednostnega podrocja uvajanja izboljsav. 

Po uspesno izvedeni delavnici smo se v kolektivu dogovorili za novo prednostno podrocje in 
ga poimenovali »Z uspesnejso komunikacijo do boljsih medsebojnih odnosov ». 

Zavedajoc se dejstva, da je podrocje zelo siroko in kompleksno, smo oblikovaii okviren 5-letni 

razvojni nacrt: 

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

• Predlogi izboljsav v strokovnih aktivih in akcijski nacrt - Kaj zelimo ? 
- Kako bomo to dosegli ? 

• Uresnicevanje nacrtovanega, spremljanje in ugotavljanje ucinkovitosti 

• Kaj smo dosegli? 

Clanice razvojnega tima so pripravile spletni vprasalnik za merjenje klime medsebojnih 

odnosov in komunikacije vseh zaposlenih na soli. Rezultate so predstavili na eni od 
pedagoskih konferenc in po skupinah upravno-tehnicnemu osebju. Natancnejse ugotovitve so 

del samoevalvacijskega porocila 2016/17. 

Za ozavescanje vloge posameznika pri razvijanju obeh prednostnih podrocij je bilo 
organiziranih vec izobrazevanj, predavanj in delavnic na temo uspesnejse komunikacije in 

ustvarjanja boljsih medsebojnih odnosov. 

Po izrazenih mnenjih sodelujocih clanov kolektiva je vsako zase prineslo premike tako pri 
profesionalni, kakor tudi pri osebni rasti zaposlenih, saj si vsi zelimo primernejsih in manj 

stresnih delovnih pogojev. Menimo, da je prav v tern bistvo tovrstnih prizadevanj, zato 

ocenjujemo, da smo v tern solskem letu uspesno delovali. 

POROCILOO PROJEKTIH 

PROJEKTI NA DRZAVNEM IN LOKALNEM NIVOJU 

Popestrimo solo 

Nasa sola se je v zacetku solskega leta 2016/2017 prijavila na javni razpis Ministrstva za 
izobrazevanje, znanost in sport za izbor operacij "Popestrimo solo 2016-2021 - Izobrazevanje 

strokovnih delavcev za krepitev kompetenc solajocih". Na razpisu smo bili izbrani, v sklopu 

tega da smo za obdobje petih let zaposlili strokovno delavko za izvajanje in koordiniranje 
vsebin projekta. 

V sklopu projekta smo izvajali vec dejavnosti: 

- SLOVENSKIJEZIK SKOZI IGRO, 

- UCENJE UCENJA, 

- TRZNICA POKLICEV, 
- SPOZNAJMO ZALEDJE SLOVENSKE ISTRE, 

- PRIPRAVUALNICA ZA PRISEUENE UCENCE, 

- OPOLNOMOCENJE UCITEUEV ZA DELO Z RANUIVIMI SKUPINAMI OTROK. 

O poteku projekta sproti porocamo preko spletne strani sole. 
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Moja domovina 
V lanskem solskem letu smo sodelovali na literarnem, likovnem in fotografskem natecaju 

Moja domovina - Gozdovi in les, naravno bogastvo in prihodnost moje domovine. 

Ucenci so lahko poleg likovnega, literarnega in fotografskega ustvarjanja opravili tudi 

raziskovalno nalogo. Ucenci so ustvarili izjemna likovna in literarna dela ter uspesno zakljucili 
raziskovalno nalogo. 

7. junija je bila na soli zakljucna prireditev. Podobne prireditve so potekale tudi v ostalih 
slovenskih regijah. Sodelujoci ucenci in mentorji petih obalnih in dveh zamejski sol iz Doline 

pri Trstu ter Trebc nad Trstom so ob tej priloznosti prejeli priznanja imenovanega drustva. 

V casu prireditve je na soli potekala spominska ucna ura, ki so jo pripravile uciteljice 
slovenscine. Ucenci so se pogovarjali in ustvarjali na temo Moja domovina. 

Dejavnosti EKO sole 

Se naprej smo spodbujali zdrav nacin zivljenja, ki gradi zdravo samopodobo posameznika, 
spostljiv in dejavno odgovoren odnos do socloveka, okolja in do vsakega zivega bitja. S takim 

nacinom dela ohranjamo kulturno in nacionalno izrocilo v Sloveniji in oblikujemo spostovanje 

in ljubezen do narave. Pri izvajanju programa EKO smo sodelovali s Komunalo Izola. Program 

je potekal v okviru pouka, oddelcnih ur, drugih dejavnosti na soli. 

Izvedli smo naslednje dejavnosti: 

• zmanjsevanje in loceno zbiranje odpadkov, 
• varcevanje z naravnimi viri, 

• zbiralno akcijo papirja, tonerjev, kartus, zamaskov, 

• izdelovanje EKO voscilnic, ikeban, voscilnic,ostalih izdelkov, 

• pouk v ucilnici v naravi, 
• Eno Tree Planting - September 2017. 

Zdrava sola 
Solski tim projekta Slovenska mreza zdravih sol je pripravil in izvedel program dela v solskem 

letu 2016/17. Vecino programa smo izpeljali v okviru ur pouka, naravoslovnih dni in taborov. 

Vsebine zdravja smo vpletali v solski vsakdan. Za naso solo to pomeni nadaljevanje ze 

zastavljenega dela in intenzivnejse delo na podrocjih, ki smo si jih zadali kot prednostna. 

Odlicno sodelujemo z obmocno koordinatorko na Nacionalnem institutu za javno zdravje- 
NIJZ. 

Na soli je potekal krozek Zdrava sola, kjer so imeli ucenci moznost aktivnejsega sodelovanja. 
Sodelovali smo pri dobrodelnih aktivnostih. Dejavnosti promocije zdravja in zdrave prehrane 

so vzporedno potekale tudi na podruznicni soli v Kortah. 

Brez izgovora - no excuse projekt 

Na pobudo Mladinskega zdruzenja Brez izgovora, ki ima podporo Ministrstva za solstvo in 

sport, Ministrtsva za zdravje, Zavoda za solstvo, Institute za zdravje, Evropske komisije in 
drugih organizacij smo ze sesto solsko leto, v oddelkih 7. razreda izpeljali delavnico oz. Projekt 

02, s katerim zelimo osvestiti ucence o posledicah aktivnega in pasivnega kajenja ter o 
nemoralnih prijemih tobacne industrije. 
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Preventivne delavnice o spletnem nasilju 
Organizirali smo preventivne delavnice za licence 6. in 8. razreda. Sestosolci so se udelezili 

delavnice o »Druzabnih omrezjih in zasciti zasebnosti na spletu«, osmosolci so sodelovali na 
delavnici »Sem pametnejsi od mobilnega telefona«. Obe delavnici sta bili ocenjeni kot 

kvalitetni. Ucenci so bili aktivni in so pokazali zanimanje za omenjeni tematiki. 

Projekt »Uzivaimo v zdrav|u« 
Sola je bila uspesna na razpisu uvedbe pilotnega projekta »Uzivajmo v zdravju« s primerno 

prehrano in telesno dejavnostjo. Nastal je kot odziv zdravstvenega in solskega sektorja na 

porast problema prekomerne hranjenosti prebivalcev Slovenije. Namen projekta je soocenje s 

tem javno zdravstvenim problemom v organizacijah na razlicnih ravneh (nacionalni, regijski in 

lokalni) ter oblikovanje inovativnih trajnostnih in ucinkovitih medsektorskih pristopov, ki bodo 

trend rasti debelosti postopno obrnili v negativno smer. 

Poglavitni cilj projekta je zagotoviti sistemsko povezavo med zdravstvenimi in izobrazevalnimi 

organizacijami ter lokalno skupnostjo v preventivni tim, ki bo po nacelu koncepta 

skupnostnega pristopa v ospredje postavljal posameznika in njegovo zdravje, in vsak po svojih 

moceh in pristojnostih zagotavljal skrb za zdrav zivljenjski slog ter podporno okolje ljudem s 
prekomerno telesno tezo ali debelostjo. 

V okviru projekta je bil imenovan tim, ki je na osnovi pregleda stanja sole pripravil akcijski 

nacrt delovanja . Solski tim se povezuje s timom Zdravstvenim domom Izola in predstavniki 

Obcine Izola. Dejavnosti zastavljene v akcijskem nacrtu smo v celoti in uspesno izpeljali. Med 
drugim smo v sodelovanju z vsemi delezniki organizirali Dan zdravja - delavnice za licence in 

starse, dodatne ure sportne vzgoje za generacijo petosolcev, minuto za zdravje v okviru 
jutranjega varstva ter dejavnosti s podrocja prehrane in aktivnega odmora. 

Zdrav zivljeniski slog 
Tudi v solskem letu 2016/2017 in 2017/2018 se na Osnovni soli Vojke Smuc Izola izvaja 
program »Zdrav zivljenjski slog«. Program je ucinkovita sistemska resitev, ki otrokom 

zagotavlja dve dodatni uri sportne dejavnosti na teden in spodbuja otroke k oblikovanju 

zdravega zivljenjskega sloga. V projekt je bilo vkljucenih vec kot 3o odstotkov vseh slovenskih 
osnovnosolcev. Projekt koordinira Zavod za sport RS Planica, financiran pa je bil s strani 

Ministrstva za izobrazevanje, znanost in sport ter z evropskega socialnega sklada. 

Na OS Vojke Smuc Izola program izvajamo v casu podaljsanega bivanja, obiskuje ga vec kot ga 
vec kot 60 ucencev. 

Vseslovenski natecaj Planetu Zemlja prijazna sola 
V okviru tega projekta smo bili vkljuceni v dejavnosti Ohranimo delfine v Slovenskem morju. 

Sodelovali so ucenci 7. in 8. razredov. Pridobili smo naziv Planetu Zemlja prijazna sola. 

Natecaj festivala zvonckov 
V okviru tega projekta je nasa ucenka dosegla 3. nagrado. 

Projekt Varcevanje s pitno vodo Osnovni namen je bil osvescanje ucencev o pomenu 
varcevanja in gospodarnega in odgovornega ravnanja s pitno vodo. V okviru tega projekta so 

sodelovali ucenci 8. razreda. 
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Mala barka 2 

V sodelovanju z Obcino Izola in Zavodom za spodbujanje podjetnistva smo se vkljucili v 

posamezne aktivnosti, povezane s pomorstvom, ribistvom in vsem, kar oznacuje omenjeni 

projekt. Na soli bomo v okviru projekta izvajali modelarski krozek, cigar nosilec bo koordinator 

obcinskega projekta. Partnerji projekta so se Andragosko drustvo in ostale VIZ institucije v nasi 

obcini ter Turisticno drustvo Izola in Pomorski muzej Sergeja Masere Piran. 

Vsaka vas ima svoi glas 

Gre za projekt, namenjen podruznicnim solam, zato smo ga izvajali na podruznici. Projekt je 

vseslovenski in spodbuja ohranjanje narecij in podezelske doktrine, poteka pa pod castnim 
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Lanska zakljucna prireditev 

je biia na OS Secovlje, kamor smo bili povabljeni tudi mi. 

PROJEKTI NA MEDNARODNEM NIVOJU 

Evropski jezikovni listovnik 

Jezikovni listovnik je mednarodno primerljivo sredstvo vrednotenja, ki bo kljub podobni 

temeljni strukturi ustrezalo posebnostim posameznih evropskih izobrazevalnih sistemov. 

Ucenec svoje znanje jezika tudi sam opazuje in ocenjuje, zato je bolj motiviran za ucenje. To 
sredstvo omogoca spremljanje procesa, pri katerem sodelujejo tudi ucitelji in starsi. 

Projekt MEPI 

Projekt Mednarodno priznanje za mladostnike z namenom razvijanja odgovornosti, 
pripadnosti ter dviga samopodobe (podrocja: prostovoljno delo, odprava, vescine in 

rekreativni sport) na treh stopnjah. Glede na starost ucencev smo na soli izvajali 

pripravljalnico (7., 8. razred) ter program za bronasto stopnjo (9. razred). Lani sta bili v 
program za bronasto priznanje vkljuceni 2 devetosolki, v aktivnostih pa so sodelovale se 4 

osmosolke. 

Sodelovanje z OS Dante Alighieri Izola 

Lani smo v sodelovanju z OS Dante Alighieri iz Izole (OS z italijanskim ucnim jezikom) sestic 
zapored organizirali izmenjavo ucencev. Potekala je v obliki 3-dnevnega sodelovanja pri pouku 

in drugih dejavnostih na gostujoci soli. Sodelovali so ucenci 7. r. (6), 8. r. (6) in 9. r. 

Ob prihodu smo v okviru dobrodoslice zanje organizirali kratko prireditev oz. sprejem. 

Izmenjava ucencev 0$ Vojke Smuc z ucenci iz Spanije- Burjassot 

Oktobra 2017 je skupina osmosolcev, ki so v minulem solskem letu gostili vrstnike iz Spanije, 
teden dni prezivela v mestu Burjassot. Udelezili so se pouka, delavnic in strokovnih ekskurzij. 

Marca 2017 je 16 sedmosolcev gostilo skupino vrstnikov iz mesta Burajssot v blizini Valencie. 

V casu bivanja v Izoli so si ogledali Obalo, Ljubljano, Postojnsko jamo. Udelezili so se razlicnih 

delavnic, organiziranih v soli, sodelovali so pri pouku. 

Sodelovanje cez mejo 

V mesecu oktobru so nas obiskali ucenci iz Revine Lago iz Italije z uciteljicami. Po sprejemu in 

prireditvi so nam predstavili svoj kraj, posebnosti in znacilne jedi, ki smo jih tudi okusali. 
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V marcu smo jim obisk vrnili. Predstavili smo jim svoj delovni dan, ki smo ga obogatili z 
glasbenimi tockami. Ogledali smo si arheoloski park Livelet in domaco sirarno. Dogovorili smo 

se, da bomo stik obdrzali. 

Eno tree planting 
Tudi lani smo sodelovali pri tradicionalnem dnevu sajenja drevesa miru, ki je potekalo 21. 

septembra. Ta dan so Zdruzeni narodi razglasili za svetovni dan miru. Otrosko sajenje dreves 

simbolizira mir in kontinuiteto zivljenja. Skupaj z ucenci smo posadili drevo okolja. 

First lego league -FLL » Robosmucki« 
Skupina ucencev je pod vodstvom uciteljic delala po mednarodnem multidisciplinarnem 

raziskovalnem programu, ki spodbuja radovednost, kreativnost, sodelovalno ucenje in 

skupinsko delo. Zaradi premisljenega, ucinkovitega in za mlade privlacnega koncepta 

spoznavajo STEM (science, technology, engineering, and math) na drugacen nacin kot smo ga 

vajeni pri rednem pouku. S pomocjo atraktivne robotike se na ucinkovit in zabaven nacin 
navdusujejo za naravoslovje, tehniko, s cimer ucenci skozi ucenje z igro razvijajo in krepijo 
logicni in tehnicni nacin razmisljanja. Spodbuja jih k uporabi sodobnih tehnologij v koristne, 

humane namene. Nacin dela po programu FLL od njih zahteva razmisljanje "Out of the box", 

inovativnost in skupinsko ter sodelovalno delo. Sodelovanje v programu FLL, ki poteka v vec 

kot 80 drzavah po svetu, omogoci edinstveno izkusnjo sistemskega dozivljanja celostnega 
inovacijskega procesa. 

Delo na soli je potekalo po zastavljenih nacrtih z veliko mero sodelovanja in sprotnega 
resevanja problemov (tehnicne tezave - robot, motivacija ucencev, medsebojni nesporazumi). 

V lanskem in letosnjem solskem letu je vpisanih 11 ucencev od 6. do 8. r., ki so dejavnost 

redno obiskovali. Srecevali so se na razlicne nacine. Udelezili so se treninga robotkov in 
regijskega tekmovanja v Ljubljani. V obliki delavnic smo predstavili ucencem maticne in 

podruznicne sole ugotovitve projekta ter na zanimiv nacin priblizali netopirje. V mesecu maju 

smo realizirali delavnice robotike za ucence razredne stopnje. Ucenci so zelo motivirani in si 
zelijo tega vec in pogosteje. 

Inovativna ucna okolja 
V okviru Projektov Vodenje in upravljanje inovativnih ucnih okolij, ki potekajo v okviru 

Evropskih strukturnih skladov, smo se vkljucili kar v 4 podprojekte; 

Podpora pri vodenju uciteljskih zborov - Komunikacija, Etika, Nacrtovanje 
profesionalnega razvoja, 

Svetovanje. 

Delo v navedenih projektih se poteka. 

SOLSKI PROJEKTI 

Solski EKO vrt 

Poudarek dela je bil na rocnem urejanju vrta. Osnovno zasnovo urejanja gredic in postavitev 

zelene straze smo obdrzali tudi v letu 2017/18. Nas cilj je bil pridelke uporabiti v solski 

prehrani, pridobiti semena iz zasajenih rastlin, vkljuciti cim vec ucencev in uciteljev.. Vrednote 

dela na vrtu smo uresnicevali tudi preko rednega ucnega programa. 
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Solska mediacija - nova kultura odnosov 

Na razredi stopnji je pedagoginja vodila razgovore z ucenci po nacelih solske mediacije. Na 

predmetni pa bomo izobrazili novo skupino solskih mediatorjev. 

Dvig samopodobe uCencev 

Na soli ze vrsto let izvajamo program Dviga samopodobe ucencev, saj ima vecina strokovnih 

delavcev opravljeno izobrazevanje na to temo. 

Sola osebnosti 

Sola osebnosti dr. Viljema Scuke pomeni spodbujanje razvoja osebnosti otrok in mladostnikov 

po gestalt pristopu. Skozi celostni pristop pri solarju spodbujamo gibalne spretnosti, cutne 
zaznave, custveno odzivnost, miselno spretnost, duhovno naravnanost in ustvarjalnost. S 

pomocjo urjenja ozavescenosti ucenec lazje in hitreje prepoznava bistvo in je za delo bolj 
motiviran. Z vzpostavljanjem stika s seboj sproti miselno predela lastne custvene odzive, z 

ustvarjalnim misljenjem in delovanjem lazje obvladuje stresne situacije, izboljsa 

samospostovanje, osmislja svoje zivljenje. 

Element! montessori pedagogike 

Projekt Element! montessori pedagogike poteka na nasi soli ze osmo leto. V projekt so bili 

vkljuceni oddelki prvih razredov in 1. razred Podruznicne sole Korte, 2. razred tertrije oddelki 
podaljsanega bivanja in oddelek jutranjega varstva. 

Oddelki prvih razredov so opremljeni z montessori ucili, s katerimi so ucenci urili spretnosti in 

utrjevali znanje z vseh predmetnih podrocij: matematike, jezika, spoznavanja okolja, likovne 

umetnosti. Poudarek je bil na skrbi zase in za svoje okolje, na voljo je bilo veliko »delavnic 
vsakdanjega zivljenja«. Del casa pri pouku in v podaljsanem bivanju je bil namenjen 

samostojnemu delu s predhodno predstavljenimi razvojnimi sredstvi. Ucenci so se navajali na 

red, na pozornost do stvari v okolju in na urejenost delovnega prostora. Samostojno delo nudi 
ucencem izbiro glede tezavnosti, ucijo se v svojem lastnem tempu in izvedejo toliko 

ponovitev, kolikor jih potrebujejo za utrditev posamezne vescine oz. znanja. V tern casu so 

ucitelji pristopali k ucencem individualno, usmerjali so jih na podrocjih, kjer so potrebovali 
pomoc in spodbujali pri nadgradnji ucne snovi. Poleg samostojnega dela razvojnimi material! 
povzemajo po montessori pedagogiki tudi skupinske vaje za usvajanje socialnih vescin. 

Program za omejevanje nasilja na soli 

Vsebine za omejevanje nasilja so potekale na razlicne nacine; preko sprotnega resevanja 
konfliktov med ucenci, razvijanja socialnih vescin pri oddelcnih urah, dnevih s posebno 

vsebino in pri posameznih predmetih ter dejavnostih. 

CAP - program za preventivo zlorabe 

Predstavlja trosmerni pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice za otroke ima tudi 

delavnico za solsko osebje in starse. Program smo izpeljali za ucence in starse 3. razreda. Tri 

izvajalke so se dodatno izobrazile za izvajanje novih in razsirjenih programov za ucence 2., 5., 

in 8.razreda. Izvedli smo predstavitev za starse ucencev 2. razreda. 
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Nai razred 

Skladno z LDN-jem smo tudi v preteklem solskem letu izbrali in nagradili naj razred, in sicer s 

predmetne stopnje in iz razredne stopnje. Oba oddelka sta prejela nagrado v septembru. 

Pred pricetkom izbora so bili vsem uciteljem - razrednikom posredovani kriteriji vrednotenja 

(ki so bili predhodno okvirno usklajeni na SS - solski skupnosti in znotraj uciteljskega zbora), s 
katerimi so seznanili licence v oddelku. Licence smo med solskim letom mesecno, obvescali o 

rezultatu. 

Vodilo projekta je: »Kdor zeli nekaj narediti, bo nasel nacin. Kdor ne zeli, bo nasel izgovor.«, 

Pablo Picasso. 

Bralna znacka 
Tekmovanje za bralno znacko je potekalo pri slovenscini od 1. do 9. razreda, pri italijanscini od 

4. do 9. r. in pri anglescini od 4. do 9.razreda. Pri SU smo izvajali bralno znacko od septembra 

do maja. 
V devetem razredu je 13 ucencev dobilo zlato priznanje za zvestobo knjigi, torej 9 let branja. 

Devetosolci so za devet let branja pri slovenscini bili se posebej nagrajeni na zakljucni svecani 

proslavi. 

27.03.2017, je bilo tekmovanje iz italijanske BRALNE ZNACKE za licence 6. in 7. r., 8. in 9. r. pa 

je bilo tekmovanje v torek 28.03.2017. 2 ucenca sta dosegla ZLATO, 22 ucencev SREBRNO 
priznanje, ostali pa priznanje za sodelovanje. Ob koncu solskega leta so ucenci prejeli 

priznanja. 
V aktivu TJA smo izvajali bralno znacko skozi celo solsko leto. Bralno znacko je opravilo 22 
ucencev. 

Svecana podelitev bralne znacke od 1. do 5. razreda je potekala v okviru mednarodnega dne 
knjige za otroke. Od 6. do 8. razreda smo priznanja podelili ob podelitvi spriceval ob zakljucku 

solskega leta. 

Noc knjige 
Ob svetovnem Dnevu knjige smo 20. 4. 2017, za ucence 1. triletja na soli organizirali NOC 

KNJIGE. Preziveli smo vecer ob poslusanju in branju zgodb in pravljic. 38 otrok 2. in 3. razreda 

je v solski knjiznici tudi prespalo. 

Dobrodelne akcije 

Dobrodelne akcije imajo humanitarno, ekolosko in vzgojno noto. V ta namen : 

zbiramo zamaske, 

sodelujemo v dobrodelni akciji »Drobtinica«, 

zbiramo prostovoljne prispevke za razlicne potrebe vrstnikov 

zbiramo hrano za begunce: 

zbiramo hrano za zivali: 

sodelujemo v akciji Karitasa »Pokloni zvezek«:... in druge akcije, v kolikor se pojavijo 

priloznosti in potrebe 
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DNEVI S POSEBNO VSEBINO IN SOLSKE PRIREDITVE 

Na razne nacine smo obelezili razlicne spominske dneve: dan pismenosti, prikljucitev 

Primorske k maticni domovini, ENO Tree planting, dan migrantov, evropski dan jezikov, 
svetovni dan otroka, svetovni dan uciteljev, svetovni dan hrane, dan reformacije, kulturni dan, 

dan samostojnosti, dan materinscine, svetovni dan voda, mednarodni dan knjig za otroke, 

svetovni dan zdravja, dan Zemlje, dan drzavnosti... 

Solske prireditve smo imeli tudi ob sprejemu prvosolcev, zakljucku osnovne sole( Valeta), 
Dnevu samostojnosti, Novem Letu, Kulturnem in drzavnem prazniku ter ob pricetku in 

zakljucku solskega leta. 

POROCILO O SOCIALNEM IN ZDRAVSTVENEM VARSTVU TER DEJAVNOSTIH ZA PREHRANO 

Prehrana 

Prehrana temelji na Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno izobrazevalnih zavodih. 
Upostevamo temeljna prehranska priporocila za zdravo prehrano otrok skladno z usmeritvami 

strokovnih institucij, standardov in normativov otrok v VIZ. 

Ob pricetku solskega leta smo izvedli izpiranje internega vodovodnega sistema po navodilih 
Instituta za varovanje zdravja RS. Skrbeli smo za higienske standarde in navade. Solska kuhinja 

deluje po nacelih HACCP nacel in nacel dobre higienske prakse. 

Dejavnosti povezane s prehrano smo izvajali pri pouku, v casu podaljsanega bivanja, na 

oddelcnih urah in drugih organih sole, ob posebnih dnevih, v interesnih dejavnostih, 

delavnicah in na predavanjih. Dejavnosti so prepletene tudi z dejavnostmi Eko sole, Zdrave 
sole in projekta Shema solskega sadja in Uzivajmo v zdravju. 

Solski jedilniki temeljijo na Smernicah zdravega prehranjevanja v VIZ ustanovah, z 

uravnotezeno hranilno in energijsko sestavo ter upostevanjem znacilnosti okolja ter okusa 

otrok. Pri izbiri zivil v okviru JN stremimo k kakovosti in svezini zivil. Jedilniki in solska prehrana 

so bili pregledani s strani NIJZ. Letos smo povecali delez ekoloskih zivil ter zivil integrirane 
pridelave lokalnih dobaviteljev. 

Zadovoljstvo s prehrano smo spremljali preko pogovora z ucenci saj tako pridobimo najbolj 
relevantne informacije, hkrati pa izobrazujemo in spodbujamo zdravo prehranjevanje. Pomen 

zdrave prehrane za otroka in organizacija sta bila predstavljena starsem na prvih roditeljskih 
sestankih. 

Obelezili smo Dan slovenske hrane. Tako smo tretji petek v novembru priceli s Tradicionalnim 

slovenskim zajtrkom, kruh, maslo, med, mleko in jabolko - vse slovenskega porekla. Prav tako 

smo preko celega dneva uzivali hrano lokalnih dobaviteljev. Obiskala nas je predstavnica 
kmetijske zadruge ter cebelar. Na podruznici Korte se nam je pri zajtrku pridruzil zupan 

Obcine Izola, mag. Igor Kolenc. 

V projekt Shema solskega sadja smo bili vkljuceni ze sesto leto, vse od njegovega nastanka. 

Projekt smo izvedli po letnem nacrtu. Z odlocbo dodeljen znesek pomoci za dobavo sadja in 

zelenjave smo v celoti izkoristili. Izpeljali smo 41 razdelitev. Ucencem smo razdelili 1187 kg 

svezega in suhega sadja ter zelenjave. Ucenci so s projektom zadovoljni. Sadje so nam 
dobavljali lokalni dobavitelji, kmetje in KZ in v manjsi meri trgovci. Ucencem je bilo sadje na 

32 



voljo preko celega dneva ali razdeljeno ob posebnih priloznostih. V okviru projekta smo 

izpeljali razne promocijske dejavnosti. Za zdravo prehrano je skrbela tudi Komisija za 

prehrano. 

Socialno varstveno varstvo ucencev 

Sistematski zdravniski in zobozdravstveni pregledi ter obiski laboratorija so potekali v 

spremstvu uciteljev, po predhodnem soglasju starsev, vZD Izola. 

Prav tako je v soglasju s stars! potekala sistematska fluorizacija zob. Dejavnost je bila izvajana 

individualno po navodilih zobozdravnika. 

Ob dnevih zdravja so ucenci izdelovali plakate na dolocene teme in pripravili razstavo. 

Program zdravstvene vzgoje je izvajala medicinska sestra iz ZD Izola ob sodelovanju uciteljev. 

Zagotavljanje varnosti ucencev 

Urejanje solske okolice 

Tako delavci sole kot ucenci smo skrbeli za bivanje v urejenem okolju. Ucencem smo 
omogocili, da so poskrbeli za urejenost okolja med oddelcnimi urami, pri posebnih dnevih, po 

pouku in v sodelovanju s Komunalo Izola. Vsak oddelek je bil zadolzen za svoj del okolice in je 

skrbel za njeno urejenost. 

Varnost na soli in organiziranih dejavnosti smo zagotavljali tudi tako, da smo uredili: 

spremstvo v skladu z normativi, 
predhodne oglede poti, prostora, obmocja, orodja, opreme s strani osebja, 

dali navodila ucencem o varnem gibanju in uporabi opreme, 
dezurstvo uciteljev, ucencev. 

Pot v solo in varstvo vozacev 

V solskem letu 2016/17 smo organizirali varstvo ucencev vozacev na avtobusni postaji. 

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

pot v solo je po plocnikih oznacena z modro ribico. Nacrt varne poti je objavljen na vidnem 

mestu v vecnamenskem prostoru v soli. Uciteljice so seznanile ucence o varni poti v solo in iz 
nje na oddelcnih urah terstarse na roditeljskih sestankih. 

Prvi teden pouka je potekala akcija Policije in Sveta za preventive in promet za varno pot v 

solo. Policisti so prvosolcem predavali o pescu v prometu. Za varno pot v solo so skrbeli tudi 

ucenci sami. 

Za prvosolce, ki se v solo vozijo s solskim avtobusom, smo poskrbeli, da je hodila ponje na 

avtobusno postajo in jih pospremila v solo odrasla oseba iz sole. Prav tako je bilo organizirano 
ob odhodu iz sole. 

Moznost brezplacnega prevoza v solo imajo ucenci, ki imajo bivalisce oddaljeno od sole vec 
kot stiri kilometre, ucenci prvega razreda ne glede na oddaljenost svojega bivalisca od sole ter 

tisti ucenci, katerih varnost je ogrozena na poti v solo, ce to ugotovi pristojni organ za 
preventive v cestnem prometu. 

Solski prevoz je izvajalo podjetje Arriva. V dogovoru s predstavnikom Obcine Izola smo 

ucencem, ki so prihajali k preduri in niso imeli druge moznosti prihoda v solo, omogocili izdajo 
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brezplacne mesecne vozovnice. Ucenci vozaci so prihajali v solo deset minut pred pricetkom 

pouka, domov so se vracali po koncanem pouku. 

Dezurstva 

Na soli skrbimo za organizirane oblike dezurstev, ki potekajo pred poukom, med odmori in 
po pouku. Dezurstvo pred poukom pri vhodu in v garderobi opravljajo dezurni ucitelji. Pred 

poukom in po njem sta dezurnim uciteljicam pomagala dva ucenca iz cetrtega in petega 

razreda. 

Celodnevno dezuranje ucencev pred tajnistvom smo na priporocilo Ministrstva za 
izobrazevanje, znanost in sport in po posvetovanju na uciteljski konferenci; ukinili. Utemeljitev 

za taksno odlocitev sloni na preveliki odgovornosti, ki jo v primeru dezuranja ob vhodu 

prelagamo na ucence. Na soli smo se s tern strinjali. V letu, ko prvic ni bilo celodnevnega 
dezurstva ucencev, nismo opazili, da bi to pogresali. 

SODELOVANJE S STARSl 

Starsem omogocamo sodelovanje pri nacrtovanju zivljenja in dela na soli. Nudimo jim 

informacije o delu na soli in jib spodbujamo h kriticnemu odnosu in spremljanju rezultatov 

dela na skupnih in oddelcnih roditeljskih sestankih ter govorilnih urah. Obvescamo jih o 

uspesnosti njihovih otrok. Skrbimo za individualni pristop in skupaj z njimi iscemo resitve pri 

ucno-vzgojnih vprasanjih. 

Vse ustrezne informacije smo ponudili tudi preko spletne strani sole. 

Za posamezne starse smo organizirali govorilne ure izven napovedanih, glede na aktualno 
problematiko. 

Starse smo obvescali o izobrazevanjih, ki smo jih izvedli bodisi na soli ali pa so nam jih ponudili 

drugi strokovnjaki in jim priporocili udelezbo. 

Govorilne ure 

V solskem letu 2016/2017 smo imeli govorilne ure v povprecju sestkrat, v prvih mesecih 

solskega leta 2017/18 so govorilne ure potekale 3x. Skupni obisk je bil primerljiv obisku v 

lanskem letu. Najvisji obisk belezimo na razredni stopnji na maticni soli in na podruznici v 
Kortah, na predmetni stopnji obisk govorilnih ur pogosto upade. 

V okviru datumov rednih govorilnih ur so tudi ucitelji podaljsanega bivanja izvajali govorilne 

ure. 

V solskem letu 2017/18 izvajamo govorilne ure skladno z LDN-jem, oziroma individualno, po 

vnaprejsnjem dogovoru s starsi. 

Roditeljski sestanki 

Podobno razmerje obiska belezimo tudi na roditeljskih sestankih; na razredni stopnji starsi 

pogosteje prihajajo na roditeljske sestanke. Tudi na podruznicni soli obisk roditeljskih 

sestankov ni tako visok kot je pri govorilnih urah. Najbrz na to vpliva dejstvo, da se skupni 

roditeljski sestanki odvijajo na maticni soli. 

Vsak oddelek je imel tri do pet roditeljskih sestankov, v povprecju 4. Vsi oddelki so v 
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septembru predstavili enotno tematiko: osnovne informacije, program, solska pravila. Skupni 

del prvega roditeljskega sestanka v septembru je vodila ravnateljica, ki je starse seznanila s 

pravilniki, obveznostmi, dolznostmi in pravicami. Tekom solskega smo na skupnih roditeljskih 
sestankih starsem predstavili Prednosti in pasti nove tehnologije in Analizo ucnega uspeha, 

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

Sola za starse 

Sola za starse je potekala na nasi soli v okviru Centra za osebno rast. Sola za starse je bila na 

zacetku nacrtovana do meseca februarja, izmenjaje za starse predmetne in razredne stopnje. 

Imeli so 10 srecanj, od septembra do junija. Zadnji dve srecanji sta bili namenjeni vsem 

starsem. Na vsakem srecanju smo imeli temo z vzgojnega podrocja, nadaljevali pa smo s 

konkretnimi vprasanji z vsakdanjega zivljenja. Teme srecanj so bile: 

Kaj je vzgoja? 

Vzgoja med pohvalo in kaznijo. 
Prepoznavanje vzgojnih stilov. 

- Joj, solar sem postal. 

- All sem dober stars, ce moj otrok ni vedno srecen? 
Prepoznavanje in upravljanje s custvi. Starsa nimava enakega vzgojnega stila. 

Kako otroku ucinkovito pomagati pri ucenju? 

- Mladostnik, le kako naj se z njim pogovarjam? 

Moj olrokje bister, samo uciti se mu ne da. 
Kako naj starsi poskrbimo za svojo energijo? 

Prijavljenih je bilo vec kot 50 starsev, skupno se je srecanj udelezilo 40 starsev, povprecno je 

bilo na posameznem srecanju 10 starsev. S solo za starse v letosnjem solskem letu 
nadaljujemo, vendar tovrstne oblike v drugem letu vec ne nacrtujemo, saj je vkljucitev 10 

starsev od skoraj 700 ucencev pravzaprav skromna udelezba in zato poteza manj gospodarna. 

Svet starsev 

Svet starsev je v solskem letu 2016/17 stel 29 predstavnikov oddelkov, ki so bili izvoljeni na 1. 
roditeljskem sestanku v septembru, v solskem letu 2017/18 pa imamo 28 clanov sveta 

starsev. Clani podruznice so prikljuceni maticni soli. 

V lanskem solskem letu smo imeli 3 redne seje sveta starsev in 1 korespondencno, v 
letosnjem solskem letu smo imeli septembra 1. sejo. Vsaka seja se je zacela s pregledom 

sklepcnosti in potrditvijo zapisnika, zakljucila pa s tocko« Pobude in predlogi. Ostale vsebine 

sej v koledarskem letu 2017 so si sledile kot izhaja: 

3. seja sveta starsev v februarju 2017 
ucno vzgojno stanje v I. ocenjevalnem obdobju s predlogi za izboljsave, 

priprava na novo solsko leto, 
dograditev podruznice - informacije, 

4. redna seja sveta starsev v juniju 2017 

seznanitev z ucbeniki in s predlogom za delovne zvezke ter drugega ucnega gradiva, 

obvezni in neobvezni izbirni predmeti, 
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predlog okvirnega financnega nacrta razsirjenega programa, 

evalvacija dela, nacrtovanje vsebin za prihodne leto. 

1. redna seja sveta starsev v septembru 2017 
konstituiranje sveta starsev, 

- obravnava in odlocanje o predlogu Poslovnika sveta starsev, 

predstavitev Porocila o LDN-ju 2016/2017 (porocilo programa, analiza ucnega uspeha, 

NPZ-ja, samoevalvacijsko porocilo, delovanje solske skupnosti in parlamenta, 
delovanje komisije za prehrano, delovanje solskega sklada ...), 

obravnava in seznanitev s pravilniki: Vzgojni nacrt, Pravila solskega reda, Hisni red, 

Navodil o opravljanju izpitov, 
predstavitev LDN-ja 2017/2018 (predstavitev programa s kratkorocnimi cilji, 

razsirjenega programa s financnim nacrtom, ucbenikov in delovnih zvezkov ter 

drugega ucnega gradiva, solske skupnosti in parlamenta, oblik diferenciacije, NPZ-ja...)- 

korespondencna seja sveta starsev v novembru 2017 

sprejem Vzgojnega nacrta in Pravil solskega reda 

Delo v svetu starsev je bilo konstruktivno. Vsa dokumentacija sklicev sej, vkljucno z zapisniki je 
hranjena vtajnistvu sole. 

Predsednik sveta starsev v solskem letu 2016/2017 je bil Matjaz FRANCE. 
Predsednik sveta starsev v solskem letu 2017/2018 je Peter MOZE. 

Dodatna pedagoska dejavnost v zacetku solskega leta 2017/18 

Pedagoska dejavnost tudi v letosnjem solskem letu poteka v skladu z zacrtanim Letnim 
delovnim nacrtom, potrebami, izzivi in sodelovanjem z vsemi delezniki, nastetimi v porocilu. 

Ohranjamo vse nastete vsebine dela iz preteklega solskega leta in dolgorocnejse projekte. 

Poleg tega smo se kasneje, glede na dane moznosti, vkljucili se v druge aktivnosti, saj za to 
nenehno iscemo ustrezne priloznosti. Novi projekti v solskem letu 2017/2018; 

Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami 
V mesecu juliju 2017 smo se prijavili na projekt Ministrstva za izobrazevanje, znanost in sport 

» Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami ». Ker imamo na soli veliko 

ucencev, ki izkazujejo potrebe po taksni obliki pomoci, smo v tern prepoznali dodatno 

priloznost za dodatno podporo ucencem in s tern obogatitev strokovnega dela in za 

ustvarjanje ustreznih materialnih pogojev. 
S tern ko smo bili izbrani, smo lahko zaposlili asistenta, ki pa je povsem strokovno usposobljen 

za delo z ucenci s custveno vedenjskimi motnjami. Eden izmed pogojev je bil tudi ta, da je 

kandidat star manj kot 29 let. Na ta nacin drzava spodbuja tudi zaposlovanje mladih. Pomoc 
asistenta se izkazuje za odlicno, ucenec, katerega izbrani kandidat spremlja, izkazuje velik 

napredek na osebnostnem in ucnem podrocju. Poleg tega kandidat nudi oporo tudi ostalim 

ucencem v oddelku. 
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Projekt SIQ-2020 

V letu 2017 je Arnes zacel z izvajanjem stiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT 

infrastrukture v vzgoji in izobrazevanju ali krajse poimenovali Slovensko izobrazevaino 

omrezje - 2020 (SIO-2020). V okviru Programa bo vzgojno-izobrazevalnim zavodom (VIZ) 

sofinancirana izgradnja brezzicnih omrezij in nakup IKT opreme. 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 

Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 

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

Znanje, spretnost in vsezivljenjsko ucene za boljso zaposljivost; prednostna nalozba 10.3: 
Vlaganje v izobrazevanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in 

vsezivljenjsko ucenje z razvojem infrastrukture za izobrazevanje in usposabljanje, specificni 

cilj: Izboljsanje kompetenc in dosezkov mladih ter vecja usposobljenost izobrazevalcev prek 

vecje uporabe sodobne IKT pri poucevanju in ucenju. 

Program se izvaja skozi tri medsebojno povezane dejavnosti: 

• izgradnja brezzicnih omrezij, 

• nakup nove opreme (IKT) in 

• razvoj e-storitev in e-vsebin 

Projekt: »Mladim se dogaja« 

Oktobra 2017 so bile na soli izvedene delavnice za ucence 9. razreda, ki so del vkljucitve v 
projekt "Mladim se dogaja", ki ga vodi javna agencija Spirit Slovenija. Delavnice so namenjene 

spoznavanju podjetnistva na podlagi ustvarjalnosti in inovativnosti. Izvajalci delavnice so 
posamezniki iz skupine Univerzitetnega inkubatorja Primorske - Ustvarjalnik. Agencija Spirit 
sodeluje z Javnim skladom za spodbujanje podjetnistva in razvojne projekte Obcine Izola. 
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2.2. Porocilo o dosezenih ciljih in rezultatih za leto 2017 

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

uporabnika 

TEMEUNA ZAKQNODAJA 

Zakon o izvrsevanju proracuna v Republiki Sloveniji, 

Zakon o delovnih razmerjih, 

Zakon o zavodih , 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja , 

Zakon o osnovni soli, 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

Zakon ojavnih usluzbencih, 
Zakon o sistemu plac v javnem sektorju, 

Zakon o javnih financah, 

Zakon o racunovodstvu, 

- Zakon o varstvu pred pozarom, 

Zakon o evidencah na podrocju dela in socialne varnosti, 

Zakon ojavnih narocilih, 

Zakon o solski inspekciji, 

Zakon o priznavanju in vrednotenju izobrazevanja, 

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih, 

Zakon o knjiznicarstvu, 

Zakon o varstvu osebnih podatkov, 

Zakon o dostopu do informacij javnega znacaja, 

Zakon o splosnem upravnem postopku. 

POSEBNA ZAKQNODAJA 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju ucencev v osnovni soli, 

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni soli, 

Pravilnik o solskem koledarju v osnovni soli, 

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na podrocju OS izobrazevanja, 

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni soli, 

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni soli, 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne sole, 

Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni soli, 

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v osnovni soli, 

Pravilnik o financiranju sole v naravi, 

Pravilnik o subvencioniranju solske prehrane ucencev v osnovni soli, 

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni soli, 

Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni soli 

Pravilnik o napredovanju v nazive strokovnih delavcev, 

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v visji placilni razred, 
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- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspesnosti direktorjev s podrocja solstva, 

Pravilnik o dodatni strokovni in fizicni pomoci za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami, 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobrazevanja v Republiki Sloveniji. 

NOTRANJI AKTI SOLE 

Akt o ustanovitvi javnega zavoda OS Vojke Smuc Izola, 

- Akt o sistemizaciji deiovnih mest, 

Pravila sole po odloku o ustanovitvi, 

- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji deiovnih mest, 

Izjava o varnosti z oceno tveganja, 

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

Pravilnik o opremi in zagotavljanju prve pomoci na delovnem mestu, 

Ukrepi za zascito zaposlenih pred nadlegovanjem, 

Navodila za napredovanja zaposlenih, 

Navodila o uvajanju kriterijev in meril za ugotavljanje delovne uspesnosti, 

- Pravilnik HACCAP, 

Nacrt vzdrzevanja sole in okolice, 

Nacrt ciscenja, 

Nacrt ukrepov proti legioneli, 

Pravilnik o pozarni varnosti in pozarnem redu, 

Nacrt evakuaeije, 

Pravilnik o pecatih, 

Pravilnik o kljucih in vhodnih karticah , 

Poslovnik sveta sole, 

Poslovnik sveta starsev, 

Pozarni red, 

Nacrt evakuaeije, 

Pravilnik o racunovodstvu, 

Pravilnik o popisu osnovnih sredstev, 

Navodila za popis sredstev in obveznosti do vira sredstev, 

Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin, 

- Zbirnik deiovnih navodil za spremljavo notranje kontrole poslovanja. 

Register tveganj, 

Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OS Vojke Smuc Izola, 

Katalog zbirke osebnih podatkov, 

Pravilnik o promoeiji zdravja na delovnem mestu, 

Pravila o prilagajanju solskih obveznosti, 

- Kriteriji in postopki za dodelitev sredstev za subvencionirano prehrano, 

Kriteriji in postopek za subvencionirano solo v naravi, 

Ukrepi proti pandemski gripi, 

Protokol izterjave dolznikov, 

Hisni red, 
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- Vzgojni nacrt, 

Pravila solskega reda .. 

 in drugi zakoni, predpisi in interni akti. 

2.2.2. Dolgorocni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz vecletnega programa del a in 

razvoja oziroma podrocnih strategij ter nacionalnih programov 

Upostevamo novejsa spoznanja sodobne didaktike, psihologije in pedagogike, predvsem glede 

sodobnejsega pojmovanja uciteljeve in ucenceve aktivnosti ter ucnih in spoznavnih procesov. 
Proces formativnega spremljanja ucencevega napredka nadgrajujemo in omogocamo razlicne 

oblike diferenciacije vzpostavljamo ucno okolje z dvigom aktivnosti ucencev. 

Spremljamo solsko in splosno zakonodajo ter usklajujmo solske pravilnike s sprejeto 

zakonodajo. 
Z dodatnim izobrazevanjem se usposabljamo za delo z ucenci s posebnimi potrebami, za delo 

z ucenci migranti, za dvig samopodobe ucencev, za resevanje sporov preko mediacije in v 

pouk vnasamo elemente pedagogike Montessori ter se seznanjamo z novim formativnim 

nacinom preverjanja in ocenjevanja znanja ucencev. 

Licence zelimo vzgojiti v samostojne, odgovorne in strpne osebnosti, ki znajo ziveti z drugimi 
ljudmi ter si pridobiti kvalitetno znanje. 

Skupaj s starsi iscemo in razvijamo uspesne poti za razvoj in napredek ucencev v vzgojno- 
izobrazevalnem procesu, saj stremimo k prepoznavnosti v sirsem okolju. Ob zagotavljanju 

splosne izobrazbe sledimo dolgorocnim ciljem osnovnosolskega izobrazevanja: 

vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, custvenega, duhovnega in socialnega 

razvoja posameznika, 

razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporocanje in izrazanje v 
slovenskem jeziku, na obmocjih, ki so opredeljena kot narodnostno mesana, pa 

tudi v italijanskem oziroma madzarskem jeziku, 

vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika, 

razvijanje zavesti o drzavni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini 

Slovenije in njeni kulturi, 

vzgajanje za obce kulturne in civiiizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 

vzgajanje za medsebojno strpnost, spostovanje drugacnosti in sodelovanje z 
drugimi, spostovanje clovekovih pravic in temeljnih svoboscin in s tern razvijanje 

sposobnosti za zivljenje v demokraticni druzbi, 
doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za 

nadaljevanje solanja, 
pridobivanje splosnih in uporabnih znanj, ki omogocajo samostojno, ucinkovito in 

ustvarjalno soocanje z druzbenim in naravnim okoljem in razvijanje kriticne moci 

razsojanja, 

razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije, 

seznanjanje z drugimi kulturami in ucenje tujih jezikov, 
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omogocanje osebnostnega razvoja ucencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvoja, 

razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za dozivljanje umetniskih del in za 

umetnisko izrazanje, 

oblikovanje in spodbujanje zdravega nacina zivljenja in odgovornega odnosa do 

okolja, 

- pridobivanje financnih sredstev za ureditev solskega poslopja in opreme, 

- pridobivanje financnih sredstev za razsirjen dodatni program. 

Preglednica 4 : Doigorocni cilj : 99 % ucencev, ki uspesno zakljucijo razred 

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

99% 97% 95,2% 95% 

S sedanjim stanjem ucne uspesnosti nismo zadovoljni. 
Doigorocni cilj je, da bi zmanjsali osip, oziroma zvisali ucni uspeh in kvaliteto znanja. Iz tabele 

je razvidno, da zelimo ta cilj priblizati skoraj 100%. Kljub prizadevanjem sole, se soocamo z 
dejavniki, ki vselej niso odvisni od dela sole, zato je iluzorno pricakovati 100% uspesnost. 

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

Stevilo robotkov do 

leta 2020 

znesek Stevilo robotkov 

v letu 2018 

znesek Stevilo 

robotkov 2017 

znesek 

7 3.500 E 2000 E 1000E 

Robotika je zelo siroka dejavnost z izjemno strokovno vrednostjo za vsestranski razvoj. Gre za 

ucenje vrednot in znanj, ki so pomembne v zivljenju. Glede na to, zelimo ustvariti boljse 

pogoje za razvijanje te dejavnosti. Dejavnost je tesno povezana s financnimi sredstvi, nas cilj je 

povecati stevilo »robotkov«. V letu 2017 razpolagamo z 2 robotki, kar je premalo za kvalitetno 

izvajanje, oziroma razsiritev dejavnosti. 

Preglednica 6: Doigorocni cilj: nabava opreme preko projekta 150-2020 
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2.2.3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazlozitvi financnega nacrta ali v 
njegovem letnem programu dela 

Letni cilji razvoja sole: 

spremljati napredek slehernega ucenca —formativno spremljanje, 

vzdrzevati sistem enotnega vzgojnega delovanja, 

vzgajati k samostojnosti in odgovornosti ucencev, 

graditi kakovostne odnose in sodelovanje med sodelavci sole, ucenci in starsi, 
zvisati raven motivacije za branje, 

razvijati ucni pogovor v ucnem procesu, 

uresnicevati medpredmetno povezovanje, 

izdelati razlicna didakticna ucila, 
nadaljevati z uvajanjem elementov Montessori pedagogike, 

nadaljevati z uvajanjem listovnika za ucence, 

sodelovati v solskih, lokalnih, drzavnih in mednarodnih projektih, 

nadgrajevati zavest o zdravem in ekoloskem nacinu zivljenja, 

razvijati sposobnosti za funkcionalno pismenost, razumevanje, sporocanje in 

izrazanje v slovenskem knjiznem jeziku, 
pridobivati splosna in uporabna znanja, ki omogocajo samostojno ucenje in 

kriticno razsojanje in s tern zagotavljati kakovostno raven izobrazevanja, 

razvijati zavest o drzavni pripadnosti in nacionalni identiteti, 

ohranjati tradicijo kulturne dediscine, 
prilagajati se svetovnemu razvoju, 

dosegati kakovostno izobrazevanje, 
omogocati osebnostni razvoj ucencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvoja (individualiziran pristop), 

skrbeti za individualni strokovni razvoj zaposlenih, 

dosegati pripadnost - identifikacijo s solo, 

vzpodbujati inovacije v smeri izboljsanja kvalitete dela. 

Letni cilji razvoja sole so tesno povezani s financnim poslovanjem. 

Cilji financnega poslovanja so: 

dosegati uravnotezeno poslovanje- usklajenost prihodkov in odhodkov, 

tekoce spremljanje placilne sposobnosti, 

pridobiti financna sredstva za ureditev solskega poslopja in opreme, 
pridobiti financna sredstva za razsirjen dodatni program vzgojno-izobrazevalne 

dejavnosti, 
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povecati prihodke iz trzne dejavnosti, 

izpeljati investicijska vlaganja skladno s financnim nacrtom 

dograditi podruznico, 

celostno posodobiti telovadnico. 
optimalno izkoristiti materialne in kadrovske vire, 

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

Na podrocju kadrovanja zelimo: 
- zagotavljati kompetentne kadre za vsa podrocja, ki jih bomo razpisali, 
- zagotavljati ucinkovit kadrovski postopek in izbor najprimernejsih kandidatov 

- prepoznati, obvladovati in upravljati psihosocialne dejavnike tveganj 

Skladno z nastetimi cilji zelimo dosegati visje ravni znanja, samostojnosti in odgovornosti pri 

ucencih, uciteljih in starsih, ter s strokovnim delom in z dosezki skrbeti za prepoznavnost sole. 

Preglednica 7: letni cilj: 97 % ucencev, ki uspesno zakljucijo razred 

2017/2018 2016/2017 2015/2016 

97% 95,2% 95% 

Preglednica 8: letni cilj: zvisati stevilo uciteljev, vkljucenih v delavnice FS 

2017/2018 - na dan 31. 8.2018 2016/2017 2015/2016 

30 18 25 

Formativno spremljanje ucencevega napredka - FS vidimo kot izjemno uspesno in siroko 

podrocje, ki daje moznosti za podporo vsakemu posameznemu ucencu. Stremeli bomo za 

tern, da se v to nacrtno vkljuci vec uciteljev. 

Preglednica 9: Letni cilj : prenova telovadnice v letu 2018 

Skupna visina sredstev MIZS Obcina Izola 

Okoli 800.000 E 50.000.E Celoten znesek zmanjsan za 50.000 E 

Zagotavljanju optimalnih pogojev sledimo tudi z zagotavljanjem prostorskih pogojev. V letu 

2018 bo dozidana podruznica v Kortah in celostno posodobljena telovadnica na maticni soli. 

Iz tabele je razvidna okvirna visina sredstev za obnovo telovadnice, ki jo zagotavlja obcina 

Izola v proracunu za leto 2018, vendar projektiranja se potekajo, zato znesek ni dokoncen. 
Posodobitev bo celostna, narejena po skupno izdelanem nacrtu Fakultete za sport, Osnovne 

sole Vojke Smuc Izola in Obcine Izola. 

V letu 2018 bo z dvema ucilnicama in sanitarijami dozidana, oz. povecana tudi podruznica 

Korte, saj se nam stevilo ucencev in delavcev v Kortah povecuje. 
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2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upostevaje fizicne, financne in opisne 
kazalce po posameznih dejavnostih 

Zastavljeni kratkorocni cilji so bill realizirani, dolgorocni pa so procesno naravnani. 

Preglednica 10: Pregled stevila oddelkov in ucencev v zadnjih solskih tetih 

2017/ 

2018 

2016/ 

2017 

2015/ 

2016, 

2014/ 

2015, 

2013/ 

2014 

Stevilo oddelkov na OS Vojke Smuc v Izoli 26 27 26 26 26 

Stevilo ucencev OS Vojke Smuc v Izoli 640 624 569 538 511 

Stevilo oddelkov na podruznici 

Stevilo ucencev na podruznici 51 42 34 31 21 
Skupaj stevilo ucencev 691 666 603 569 532 

Iz preglednice je razvidno, da imamo v samo petih solskih letih kar za 159 ucencev vec. 

Kljub visjemu stevilu ucencev na maticni soli imamo v primerjavi s solskim letom 2016/17, v 

letosnjem solskem letu 2017/18, oddelek manj, saj upostevaje normative in standarde nismo 

mogli oblikovati 3 oddelkov devetega razreda. Nekaj ucencev je zakljucilo obveznost in 

nadaljujejo solanje v drugih programih, nekaj je bili odselitev, smo zato morali oblikovati 2 

oddelka. 

Na podruznicni soli se stevilo ucencev vsako leto povecuje, za solsko ieto 2018/19 je vpisanih 

skupno 60 ucencev. Prizidek dveh ucilnic in sanitarij bo do zacetka solskega leta nujno 

realizirati. 

V tabeli so prikazani financni kazalci iz financnega nacrta za leto 2017 in dejanske uresnicitve. 

Preglednica 11: Primerjava prihodkov in odhodkov po nacelu denarnega toka za leto 2017 sfinancnim 
nacrtom za leto 2017 

Prihodki/odhodki Dejansko 2017 Financni nacrt 2017 % 

SKUPAJ PRIHODKI ZA JAVNO SLUZBO IN 
TRZNO DEJAVNOST 

3.137.139 3.109.148 107,33 

Prihodki za izvajanje javne sluzbe 2.630.151 2.618.967 103,67 

Prejeta sredstva iz drzavnega proracuna: 2.253.981 
Skupaj prejeta sredstva iz obcinskega 
proracuna  

Prejeta sredstva iz proracuna za tekoco 
porabo 

2.253.621 103,05 

156.941 168.283 84,73 

131.054 

Prejeta sredstva iz proracuna za 
investicijo 

93.104 86,77 

25.887 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 
javne sluzbe  
Prihodki trzne dejavnosti  

75.179 78,31 

190.799 171.063 122,67 

506.988 490.181 130,79 

SKUPAJ ODHODKI 3.126.411 3.101.869 105,72 

Dejanski prilivi so pri drzavnem proracunu nekoliko visji predvsem zaradi visjih zahtevkov za 

regresirano prehrano ucencev. Obcinska sredstva odstopajo za investicijski del zaradi dejstva, 
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da smo del investicijskih prihodkov prenesli do obveznosti do virov - obcina . 

Pri drugih prihodkih za izvajanje dejavnosti javne sluzbe ni zaznati vecjih odstopanj. 

Zaradi dotrajanosti smo v ianskem solskem letu kupili novo sluzbeno vozilo - kombi, saj je 
prejsnji imel skoraj 30 let in je na zadnjem tehnicnem pregledu bill opozorjeni, da za voznjo ni 

vec varen. 

2.2.5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepricakovanih posledic pri izvajanju programa 

Osnovna sola Vojke Smuc Izola ter Obcina Izola sta na podlagi 50.; 51. in 71. clena Zakona o 

javnih financah (Ur. List RS; st. 11/20144-UPB4), 82. in 82.a clena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobrazevanja, 42. clena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna 

sola Vojke Smuc in Odloka o proracunu Obcine Izola za leto 2017 sklenili pogodbo o 
financiranju osnovne sole v letu 2017. 

Pogodbeni stranki sta se s pogodbo odgovorili o zagotavljanju sredstev za financiranje dejavnosti 
osnovne sole v letu 2017 in sicer v visini 73.002 € za tekoce transferje, 31.662 € za place uciteljev 
nadstandardnega programa, 640 € za financiranje sole v naravi ter 33.450,00 za investicijske transferje 
oziroma nabavo opreme. Vrednost pogodbe skupaj je znasala 138.754 €. Obcini Izola smo za 
investicijske transferje izstavili zahtevek le za znesek 12.017 €. 

V letu 2017 so bill izvedeni, zaradi zagotovitve varnosti in odlocb zdravstvene inspekcije, 

razlicni posegi na solski zgradbi z namenom sanacije ter izboljsave in zagotavljanje varnosti 
samih solskih prostorov. Uredili smo odstranitev nevarnih instalacij in talne povrsine v 

telovadnici, popravilo radiatorjev, vodovodnih cevi. Vsako leto tudi prebelimo sanitarije in 

nekaj ucilnic. Vse te posege smo krill iz trzne dejavnosti. 

Vsako leto imamo tudi nekaj daljsih bolniskih odsotnosti, kar nam izredno otezuje delo. Glede 

na zakonodajo, ne dobimo financnih virov za zaposlitev pred 31-dnevnim iztekom bolniske, 

zato smo primorani vtem casu organizirati nadomescanja. Gre za mesec in pol nadomescanja, 
kar pomeni, da ostale ucitelje obremenimo in so zato izpostavljeni izgorelosti in obolevanjem, 

tako imamo pogosto vec ljudi na bolniski. V enem primeru, ko smo vedeli, da se bo dolga 

bolniska nadaljevala v porodniski dopust, smo nekaj dni prej zaposlili nadomestno delavko in 

za 10 dni zaposlitev krili iz lastnih sredstev, saj res nismo mogli vec zagotavljati nadomescanja. 

V letu 2017 smo na soli ponudili Solo za starse, ki jo je izvajala zunanja izvajalka. Prijavljenih je 

bilo vec kot 50 starsev, skupno se je srecanj udelezilo 40 starsev, povprecno je bilo na 
posameznem srecanju 10 starsev. S solo za starse v letosnjem solskem letu nadaljujemo, 

vendar tovrstne oblike v drugem letu vec ne nacrtujemo, saj je vkljucitev 10 starsev od skoraj 

700 ucencev pravzaprav skromna udelezba in zato poteza manj gospodarna. ( stran 35) 

2.2.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z dosezenimi cilji iz porocila 
preteklega leta ali vec preteklih let 

Ne glede na gospodarno skrbno nacrtovanje, pride do urgentnih situacij, ki jib je potrebno 

sanirati. V oktobru 2017 smo imeli poplavo, ki k sreci ni terjala prevelikih financnih sredstev, 

smo pa mogli poskrbeti za temeljito ciscenje, popravilo parketa, prebeliti smo morali 
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poskodovane stene. 

Vodstvo sole si prizadeva za iskanje novih virov v financnem in strokovnem smislu. V 

letosnjem solskem letu 2017/18 smo tako zaposlili asistenta za pomoc pri delu z ucenci s 

posebnimi potrebami, zaposlitev je financirana iz Evropskih strukturnih skladov. Le za 1 mesec 

bomo placo zanj krili iz lastne, trzne dejavnosti, vendar je asistent razporejen komaj v 
19.placni razred. 

Sola je v vseh letih uspesna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom. Tudi 

leto 2017 je bilo uspesno, saj smo uresnicili vse zastavljene cilje, pri delu in poslovanju smo 

ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. 

2.2.7. Ocena gospodarnosti in ucinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 

merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo ter ukrepi za izboljsanje ucinkovitosti in 
kakovosti poslovanja 

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

ima povecan obseg dela, v izogib dodatnim zaposlitvam. Zal pa vedno to ni mogoce, saj se 
nam stevilo otrok povecuje. Skrajno racionalno ravnamo z materialom in vsemi stroski 

zaposlovanja, materialnimi in drugimi stroski. 

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in nacrtujemo. Upostevamo moznosti, 

sposobnosti in izkusnje. Novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna financna sredstva je 

vedno vec. 

KAZALNIK GOSPODARNOSTI: 

prihodki po poslovnem dogodku 

odhodki po poslovnem dogodku 

iz opravljanja trzne dejavnosti 

prihodki po poslovnem dogodku 

odhodki po poslovnem dogodku 

iz opravljanja javne dejavnosti 

Kazalnik gospodarnosti kaze uspesnost poslovanja brez 

upostevanja vplivov financiranja in izrednih vplivov ter je 

opredeljen kot razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi 

odhodki 

AOP 670 

AOP 688 

519.501 

8.485 

61,23 

AOP 670 

AOP 688 

2.590.314 

0 
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KAZALNIKDONOSNOSTI: 

presezek prihodkov nad 

odhodki AOP 058 35.472 = 2,01 

Sredstva v 

upravljanju+pres.prih.nad (AOP 056+AOP 058+AOP 048) (1.726.724+35.472+0) 

odh.+dolg.rezervacije 

1.762.196 

Kazalnik donosnosti nam pove, koliko cistega dobicka/izgube je ustvarjeno z denarno enoto vlozenega 
kapitala oziroma nam pokaze, koliko cistega dobicka smo dosegli na vsakih 100 evrov vlozenega 
kapitala . 

V primeru izkazane izgube je vrednost kazalnika negativna. Vecja vrednost kazalnika pomeni boljso 
poslovno uspesnost, vendar pa po drug! strani lahko boljsi rezultat pomeni vecje tveganje na racun 
velikega zadolzevanja. Kazalnik pojasnjuje uspesnost upravljanja s premozenjem. 

2.2.8. Ocena del ova nj a sistema notranjega financnega nadzora 
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen. Sola vodi racunovodstvo in knjigovodstvo na podlagi: 

Pravilnika o racunovodstvu, 

Pravilnika o gibanju racunovodskih listin, 
Pravilnika o popisu. 

Narocila male vrednost! izvajamo na podlagi Zakona o javnih narocilih. 

Na soli imamo loceno funkcijo odobravanja, evidentiranja in izvajanja placil. 

Prejete racune pred placilom pregleda oseba, ki je strosek povzrocila in odobri ravnatelj ter 

likvidira racunovodja, ki hkrati pregleda, ce racun vsebuje vse zahtevane elemente. 

Kontrolo izvajamo pri mesecni najavi kolicnikov za place, stroskih prevozov in prehrane za 

delavce ter ostalih stroskov (zahtevke posredujemo ministrstvu); pri zbiranju ponudb preko 

sistema javnih narocil in narocil malih vrednosti; preverjanju dobavnic in racunov ob podpisu 
izplacila; preverjanju placil poloznic, spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih racunov, 

pisnih zahtevkov ali pogodb s strani poslovnih partnerjev, preko samoorganizacijske sheme, 

pri opredelitvi odgovornosti, preko popisa, preko kontrole dostopa do racunalnikov in 

notranje revizije. 

Sola ima organizirano vsakoletno izvajanje notranje revizije. V letu 2016 je notranjo revizijo 

izvedel Institut za javno financno pravo. Cilj notranje revizije je bil : 

preveriti pravila izkazovanja prihodkov trzne dejavnosti, 

- preveriti izkazane prihodke trzne dejavnosti na podlagi izstavljenih racunov, 

preveriti pravilnost obracunavanja in placevanja davka na dodano vrednost 

Na podlagi notranje revizije so bila podana priporocila vezana na proces storitev trzne 

dejavnosti in z njim povezanega davka na dodano vrednost. Podana priporocila smo 

implementirali ter vzpostavili v redno poslovanje v poslovnem letu 2018. Z vzpostavljanjem 

notranjega kontrolnega okolja, ki ga izvajamo vsako leto, niso zaznali pomembnih tveganj, ki 

bi onemogocala zagotavljanje: doseganja poslovnih ciljev, smotrne porabe in preprecitve 
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izgub, skladnosti poslovanja z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo za podrocja spremljanja ter 

pravilnost in zanesljivost informacij ter podatkov. 

2.2.9. Pojasnila po podrocjih, na katerih zastavljeni cilji niso bill dosezeni in zakaj 

Do takih situacij ni prislo, cilji so bili dosezeni in uresniceni. 

2.2.10. Ocena ucinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regional ni 

razvoj, urejanje prostora... 

Pomembno za nase delo je povezovanje in sodelovanje z Ministrstvom za izobrazevanje, 

znanost, in sport, Zavodom za solstvo - OE Koper ter Drzavnim izpitnim centrom. Strokovno 

sodelujemo tudi s Solo za ravnatelje, kjer se vkljucujemo v projekte. Dobro sodelujemo z 
ustanoviteljico, Obcino Izola in ostalimi institucijami v obcini: Centrom za kulturo , sport in 

prireditve, Komunalo Izola...Nasi ucenci in ucitelji sodelujejo skoraj na vseh prireditvah, ki jib 

organizira Obcina Izola . 
Aktivi uciteljev sodelujejo v raznih studijskih skupinah, svetovalna sluzba v aktivu svetovalne 

sluzbe, ravnateljica in pomocnica pa v Obalnem aktivu ravnateljev, oz. pomocnikov 
ravnateljev. 

Pri svojem delu sodelujemo s sosednjimi osnovnimi solami, s srednjimi solami, s Pedagosko 

fakulteto Koper, s Filozofsko fakulteto U in s Pedagoskim institutom, ko sodelujemo v raznih 
raziskavah. Sodelujemo tudi z vrtcem Mavrica Izola, zlasti ob vpisu otrok v 1. razred. Letos 

smo skupaj ponovno organizirali roditeljski sestanek za starse bodocih prvosolcev, ki ga 
obicajno organizira vrtec sam. K temu sta se prikljucili solska svetovalna delavka in vodja 

podruznicne sole Korte. Namen tega je utrditi sodelovanje in starsem z informacijami skupno 

pravocasno priskociti na pomoc vtem prehodnem obdobju. 

Za pomoc ucencem sodelujemo s Centroma za socialno delo Izola in Koper, Kriznim centrom 
Koper , Centrom za komunikacijo, sluh in govor Portoroz, Centrom za usposabljanje Elvire 

Vatovec Strunjan, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starse, ki ima sedez na OS 
Koper, s Centrom za osebnostno rast, ki izvaja supervizijo za ucitelje in solo za starse, z 
Drustvom prijateljev mladine Izola, s Pedopsihiatricnim dispanzerjem iz Lucije, S 

Pedopsihiatricno kliniko v Ljubljani, z Zavodom za zaposlovanje, s solsko ambulanto, s policisti, 

s kriminalisti, s Svetom za preventive in vzgojo v cestnem prometu... 

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

za vrednote NOB Izola, z Mestno knjiznico Izola in s Kulturnim domom Izola, Domom 
upokojencev Izola, Srednjo solo Izola, Gasilskim drustvom Izola, Radiom Capris, Institutom 

Concordia Ljubljana. Pri organizaeiji in izvedbi sportnih tekmovanj se povezujemo z drugimi 

solami, s klubi in s Centrom za kulturo, sport in prireditve Izola. 
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Gospodarstvo: Veliko sodelovanja z okolico in institucijami zahteva tudi organizacija 
vecdnevnih naravoslovnih taborov. Sodelujemo: s Planinskim drustvom Koper, z Gozdnim 

gospodarstvom Postojna, s Krajinskim parkom Secoveljske soline, s Skocjanskim zatokom, z 
Drustvom biologov, s Fakulteto FVZ Izola, s Fakulteto za managament Koper, z lokalnimi 

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

dobavitelji. 

Sociala in zdravstvo: Z Zdravstvenim domom Izola smo organizirali predavanja zdravstvene 

vzgoje za ucence ali starse od 1. do 9. razreda z razlicno tematiko, prilagojeno njihovim 
potrebam in zeljam, zdravniske; zobozdravniske preglede, scetkanje in fluorizacijo zob. 

Delavke Centra za komunikacijo, sluh in govor Portoroz so opravile sistematski pregled sluha 

za ucence prvega in osmega razreda. Sodelovali smo v akciji zbiranja zamaskov in na ta nacin 

pomagali ljudem v stiski. V tern solskerm letu smo izpeljali tudi vec dobrodelnih akcij, v katerih 

smo zbirali denarna in blagovna sredstva. 

Varstvo okolja: Kot Ekosola skrbimo za zgledno ekolosko osvescenost ucencev in preko njih 

posegamo tudi v njihove druzine in ozje okolje v obcini. V soli varcujemo z vodo in elektriko 
ter izvajamo loceno zbiranje odpadkov. Ucenci so bili v okviru Ekokrozka povabljeni na izolsko 

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

centru. Ogledali so si samonakladalec in sortiranje kosovnih odpadkov, ogledali so si e- 
transformer. Sodelovali so med solami pri tekmovanju v locenem zbiranju odpadkov. Za cisto 

in urejeno solo in njeno okolico smo skrbeli vse leto. Prepleskali smo nekatere ucilnice, 
garderobe in sanitarije. 

2.2.11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj 

Kadri 

OS Vojke Smuc si prizadeva zagotavljati uciteljem in drugim zaposlenim cim boljse materialne 

in prostorske razmere. To uresnicujemo z organiziranjem izobrazevanja za celoten kolektiv, z 
omogocanjem udelezbe na raznih strokovnih seminarjih, z nabavo knjig, alternativnih 

ucbenikov, didakticnega materiala, ucil in opreme, ter opremljanjem in vzdrzevanjem 

prostorov sole in okolice ter organizacijo zdravniskih pregledov in z nabavo delovne oz. 

varnostne opreme, obleke. 
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Stevilo delavcev 

Preglednica 12 : Pregled stevila zaposlenih na dan 31.12.2017 

stevilo 

oseb 

stevilo oseb 

glede na delez 

- % zaposlitve 

Vir 

financiranja 

MIZS 

Vir- Obcina, 

trzna 

dejavnost 

Drugo, 

ESS 

ravnateljica 

pomocnica ravnateljice 

Strokovni delavci ( ucitelji, 

racunalnikar, knjiznicarka, svetovalna 

sluzba, organizator prehrane..)  

67 63,5 62,56 0,94 

Upravno tehnicno osebje 26 23,5 13,64 9,86 

spremljevalec 1,87.5 1.87,5 

Delavci na projektu 2,25 2,25 

Skupaj 100 93,13 78.2 12,675 2,25 

Skupno bi glede na sistemizacijo 100% zaposlitev imeli zasedenih 93, 13 delovnih mest. 

Glede na stevilo oddelkov smo v solskem letu 2016/17 imeli 2 sistemizirani pomocnici 

ravnateljice, ceprav je ena delo pomocnice opravljala le v 40% delezu, ostalo pa je poucevala v 

oddelkih podaljsanega bivanja. Letos nam niti ta delez vec ne pripada. 

Kot je razvidno iz tabele, nam vecino delovnih mest financira MIZS, ostalo pa Obcina Izola, 

oziroma s soglasjem Obcine financiramo upravno tehnicna dela iz trzne dejavnosti. Prav tako 

nam Obcina Izola financira delez sportnega pedagoga, ker imamo neustrezne prostorske 

pogoje in za 2 spremljevalca dveh dolgotrajno bolnih otrok in za otroka z vedenjsko 

custvenimi tezavami. 

Projekti so vecinoma financirani s strani MIZS-a, oziroma Evropskih strukturnih skladov. 

V solskem letu 2017/18 smo zaposlili delavca v okviru projekta : Zaposlovanje asistentov za 

delo z otroki s posebnimi potrebami. Delovno mesto je sklenjeno za eno solsko leto, oziroma 

do 30.6.2018. Glede na pogodbo z MIZS -em, bomo zadnji mesec dela, (junij 2018) zaposlitev 

asistenta financirali iz lastnih sredstev. 

Delavci opravljajo delo na podlagi sistemizacije delovnih mest, na osnovi standardov Centra za 

napredek gospodinjstva in kot nadstandard s soglasjem Obcine in sveta sole. 

Preglednica 13: prikaz vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2017 po izobrazbi 

IV. V. VI. VII. 

73 

V preglednici 7 so prikazani vsi zaposleni glede na izobrazbo na dan 31. 12. 2017. Skupaj vseh 

zaposlenih je bilo 100 oseb, v delezu zaposlitev pa 93,13 del. mest. 
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Preglednica 14 : Stevilo uciteljev v solskih letih 2016/17, 2015/2016, 2014/15, po nazivu 

Naziv 2017/2018 

31.12.2017 

na dan 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

brez naziva 21 16 13 

mentor 12 14 13 12 

svetovalec 34 32 30 29 

svetnik 

Skupaj 73 69 63 55 

Iz preglednice je razvidna dinamika napredovanja uciteljev v nazive. Prevladuje stevilo 

svetovalcev, ta naziv ima vecina starejsih strokovnih delavcev. V primerjavi z lanskim solskim 

letom imamo vec mladih, zaposlenih na projektih, ali kot nadomescanje, zato se nam je 

zvisalo stevilo delavcev brez naziva in z nazivom mentor. Ena sodelavka z nazivom svetnik je 

odsla na drugo delovno mesto, nihce od ostalih pa v letu 2017 ni pridobil tega naziva, zato 

imamo trenutno 6 svetnikov. 

Napredovanje v placne razrede izvajamo vsako leto glede na ocene delovne uspesnosti 

posameznikov. 

Stevilo zaposlenih je usklajeno s Pravili o sistemizaciji delovnih mest in za nadomescanje 

pridobljeno soglasje MIZS - a ali Obcine Izola. 

Investicije ter investicijska vlaganja 

Solska zgradba in oprema 
Postopoma obnavljamo solo in nabavljamo novo opremo. V solskem letu 2016/2017 smo na 

soli izpeljali nekaj del, financiranih iz obcinskih sredstev in iz lastne trzne dejavnosti. 

Predvsem smo izvedli manjsa vzdrzevalna dela, pleskanje, oprema ucilnic, urejanje igrisca.. z 

manjsimi stroski.. 

Del investicijskih sredstev smo pridobili s strani Obcine, ostali del pa smo pokrivali iz lastnih 

odlozenih sredstev. 

Ucna sredstva in pripomocki 

V vseh ucilnicah imamo tehnicno opremo, ki pa jo je potrebno vsako leto dopolnjevati z novo. 

Iz lastnih sredstev smo nabavili potrebna ucila, nekaj racunalniske opreme, diaprojektor. 

Preglednica 15: Prostori na OS Vojke Smuc Izola 

Prostori na maticni soli Stevilo enot Skupna povrsina v m2 

Ucilnice 39 2.408,3 

Kabineti 13 377,2 

Pisarne za delavce v strokovnih sluzbah 160,1 

Knjiznica 84,3 

Zbornica, medioteka 127,30 

Telovadnica, balkon 721,6 

Kletni prostori 12 599,1 

Skupni prostori 2.803,1 

SKUPAJ 85 7.281 
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V solskem letu 2012/2013 smo zgradili stiri nove ucilnice, tako so se nam zaradi stiske 

prostorski pogoji za nekaj casa uredili. V zadnjih letih pa se nam stevilo ucencev ponovno 

zvisuje. Demografska statisticni podatki sicer ne kazejo na bistveno zvisanje, imamo pa veliko 

nepredvidenih priselitev ucencev iztujih drzav. 

Knjiznica in racunalniska ucilnica ne ustrezata veljavnim normativom. Slavisti bi za normalno 

delo potrebovali kabinet. Kar nekaj ur sportne vzgoje poteka v razredih, zato bi ureditev 

dodatnega prostora nad malo telovadnico resila prostorsko stisko. Za kvalitetnejse delo pri 

sportni vzgoji bi potrebovali povecanje male telovadnice in ureditev tribun v veliki telovadnici 

ali izgradnjo nove telovadnice. Telovadnica bo v letu 2018 v celoti posodobljena, to pa ne bo 

resilo prostorske stiske. V bodoce bomo morali razmisljati se o povecanju male telovadnice. 

Glede na veliko stevilo otrok, ki imajo individualno obravnavo, se soocamo tudi s stisko glede 

prostorov za izvajanje DSP. Poleg tega bomo v bodoce potrebovali se eno pisarno za 

2.pomocnika ravnatelja, v kolikor se bo stevilo oddelkov znova povecalo. 

Preglednica 16: Prostori na PS Korte 

Prostori na podruznici Stevilo enot Skupna povrsina v m2 

Ucilnice 3/4 184,4 

Kabineti 22,3 

Knjiznica 46,95 

Zbornica 21,3 

Prostori vrtca 180 

Skupni prostori 274,05 

SKUPAJ 12 729 

Prostorski pogoji na podruznici ne ustrezajo potrebam. V lanskem solskem letu smo 

provizoricno, zasilno pregradili ucilnico in tako pridobili dve manjsi, ki pa se zdalec ne 

ustrezata potrebam. V septembru 2018 bo na podruznici se 8 ucencev vec, racunamo, da bo 

prizidek narejen. Pogresamo se telovadnico in vecji prostor za knjiznico. 

Knjiznica 

V njej si lahko ucenci, ucitelji in ostali zaposleni izposodijo knjizno in neknjizno gradivo, ki 

pokriva potrebe clanov knjiznice po leposlovju, po strokovnemu gradivu z vseh predmetnih 

podrocij in drugemu gradivu v knjiznici. 

Preglednica 17: Obseg knjiznicnega fonda 

Knjizno gradivo 2017 2016 2015 

Monografske publikacije Podatke vnasamo v COBISS 16.907 16.607 

Serijske publikacije 16 15 12 

Skupaj 16.922 16.619 
Neknjizno gradivo: Elektronski 
viri in publikacije Na drugih 
nosilcih zapisa  

921 825 600 

SKUPAJ Vec kot 18.000 17.747 17.219 
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Preglednica 18 prikazuje pestro izbiro gradiv v knjiznici, ki je na voljo vsem uporabnikom. 

Podatki prikazujejo stanje na dan 31. 12. v posameznih letih. 

Knjiznica razpolaga tudi z ucbeniskim skladom. 

Preglednica 18: Pregled ucbeniskega sklada 

2017 2016 2015 

Ucbeniski sklad Podatke vnasamo v COBISS 3402 3206 

Preglednica 19 prikazui I /— 4- I I I Z-' t 

Za dan 31.12.2017 nimamo natancne evidence, ker vpis obseznih knjiznih gradiv v novi sistem 

Cobiss se poteka. 

Tehnicna oprema 

Preglednica 19: Vrsta tehnicne opreme na dan 31. 12. 
Vrsta opreme 

digitalni fotoaparat 

fotokopirni stroj 

2017/2018- 31.12.2017 2016/2017 

31.12.2016 

2015/2016 

31.12.2015 

grafoskop 16 

snemalna kamera 

28 28 

prenosni racunalnik 19 27 29 

racunalnik 86 85 112 

skener 

televizor 14 21 22 

tiskalniki 20 24 29 

interaktivne table 29 27 25 

videorekorder 10 

DVD 10 17 17 

CD kasetnik 19 24 26 

projektor 38 39 42 

diktafon 

Preglednica se nanasa na tehnicno opremo. Pohistvo in druga oprema oz. opredmetena sredstva so 

razvidna iz racunovodskega dela porocila. 

Stanje opreme izhaja iz letnega popisa sredstev ter obveznosti do virov sredstev. Izhajajoc iz stevila 
ucencev in strokovnih delavcev se kaze potreba po nabavi dodatnih racunalnikov za ucilnice, kabinete 

in knjiznico. V ucilnicah je potrebno zamenjati staro opremo z novim pohistvom ter tehnicnimi in 

didakticnimi materiali. 

Ugotavljamo, da se je stevilo racunalnikov iz prejsnjih let znizalo, ker se je odpisalo zastarele in 

nedelujoce racunalnike. Stevilo ucencev in zastarelost racunalnikov tudi zahteva nabavo dodatnih 

racunalnikov, kar smo tudi nacrtovali v financnem nacrtu za leto 2017, vendar je temu podrocju 

namenjeno malo financnih sredstev v proracunu obcine in smo zato nacrtovali nabavo se iz trzne 

dejavnosti. Ob tern smo se prijavili na razpis SIO-2012( opisan v poglavju projekti) 

Resda ima vsaka ucilnica svoj racunalnik, za! pa ne moremo zagotoviti uciteljem uporabe prenosnih 
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racunalnikov. To bi bilo skoraj nujno, saj imajo ucitelji neenakomerno razporejen delovni cas in bi s 
tem imeli lazje delo doma, ali na izobrazevanjih. 
Nasa vizija glede IKT opreme je, da bi imel vsak uporabnik (ucitelji, ucenci) primerno opremo glede na 
potrebe, specifiko poucevanja. Tudi v naslednjem solskem letu bi bilo potrebno zaradi zastarelosti in 
nedelovanja nekatere IKT opreme posodobiti oziroma popraviti ter nabaviti novo opremo. 

Menim, da je iz porocila razvidna naravnanost sole v smislu zagotavljanja kakovosti poucevanja in 
doseganja zastavljenih ciljev ob upostevanju vseh navodil MIZS-a in Obcine. 
Glede na dane moznosti delujemo visoko profesionalno, bi pa za lazje delo potrebovali vec sredstev za 
posodobitev IKT opreme in ostale investicije, ki so razvidne iz porocila in v financnem nacrtu sole. 

Op. Natancni opisi nacrtovanih in izvedenih dejavnosti sole so dostopni NA SPLETNI STRANI 

SOLE v dokumentih: 

Letni delovni nacrt sole 2016/17 

- Porocila LDN 2016/17 

Letni delovni nacrt sole 2017/18 
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RACUNOVODSKO POROCILO2017 

Racunovodsko financno poslovanje Osnovne sole Vojke Smuc Izola temelji na dolocilih: 

Zakona o racunovodstvu 
Zakona o javnih financah 

Slovenskih racunovodskih standardih s pojasnili 

Pravilnika o racunovodstvu OS Vojke Smuc Izola 

- Pravilnika o enotnem kontnem nacrtu za proracun, proracunske uporabnike in osebe 

javnega prava, 

- Pravilnika o razclenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnika enotnega 
kontnega nacrta, 

- Navodila o nacinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorocnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, 

Pravilnika o nacinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po Zakonu o 
racunovodstvu, 

- Pravilnika o sestavljanju letnih porocil za proracun, proracunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava, 

Navodila o pripravi zakljucnega racuna drzavnega in obcinskega proracuna ter 
metodologije za pripravo porocila o dosezenih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proracuna, 

ter drugih zakonskih aktov, izvedbenih podzakonskih predpisov ter internih pravilnikov in 

navodil. 

1. Racunovodski izkazi 

Racunovodsko porocilo sestavljajo bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k 

izkazom. 

Bilanca stanja je racunovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznostih do 
virov sredstev uporabnika enotnega kontnega nacrta ob koncu obracunskega obdobja. 

Izkaz prihodkov in odhodkov je racunovodski izkaz, ki vsebuje podatke o prihodkih in 
odhodkih, ki jih je uporabnik enotnega kontnega nacrta dosegel v obracunskem obdobju. 

Pojasnila k izkazom so dopolnilni racunovodski izkazi oziroma preglednice, dolocene s 

Pravilnikom o sestavljanju letnih porocil za proracun, proracunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava kot priloge k Bilanci stanja oziroma Izkazu prihodkov in odhodkov, ki dodatno 
razclenjujejo ali pojasnjujejo posamezne vrste podatkov o sredstvih, obveznostih do virov 

sredstev, prihodkih in odhodkih izkazanih v bilanci stanja oziroma izkazu prihodkov in 

odhodkov, ter druge racunovodske informacije, dolocene s tern pravilnikom ali drugim 

predpisom, in tiste racunovodske informacije, ki jih doloci sam uporabnik enotnega kontnega 

nacrta. 
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Vsebina podatkov, ki se izkazujejo v obrazcih, predpisanih s tern pravilnikom, je opredeljena z 
racunovodskimi predpisi ter racunovodskimi standard!, ki veljajo za uporabnike enotnega 

kontnega nacrta. 

2. Spremembe racunovodskih postavk 

Racunovodsko porocilo je v skladu s pravilnikom o vsebini, clenitvi in obliki racunovodskih 

izkazov ter pojasnilih k izkazom za proracun, proracunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava izdelano na naslednjih obrazcih in prilogah: 

• BILANCA STANJA (priloga 1) ter obvezne priloge: 
o Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(priloga 1A) 
o Stanje in gibanje dolgorocnih financnih nalozb in posojil (priloga IB) 

• IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOCENIH UPORABNIKOV (priloga 3) 

• IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOCENIH UPORABNIKOV PO NACELU DENARNEGA 
TOKA (priloga 3A) 

• IZKAZ RACUNA FINANCNIH TERJATEV IN NALOZB DOLOCENIH UPORABNIKOV (priloga 3A- 

1) 

. IZKAZ RACUNA FINANCIRANJA DOLOCENIH UPORABNIKOV (priloga 3A-2) 

. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOCENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
(priloga 3B) 

• PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVUENEGA POSLOVNEGAIZIDA 

• POROCILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

V skladu z Zakonom o racunovodstvu moramo letno porocilo oddati do zadnjega dne v 

februarju organizaciji, pooblasceni za obdelovanje in objavljanje podatkov - pristojni enoti 

AJPES. 

3. Pojasnila k izkazom po postavkah bilance stanja in izkaza prihodkov 
in odhodkov 

BILANCA STANJA s predlogoma o: 

o Stanje in gibanju neopredmetenih dolgorocnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev 

o Stanju in gibanju kapitalskih nalozb in posojil 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOCENIH UPORABNIKOV 

■ po vrstah dejavnosti in 

■ po nacelu denarnega toka 

IZKAZ RA&JNA DENARNIH TERJATEV IN NALOZB DOLGOROCNIH UPORABNIKOV 

IZKAZ RACUNA FINANCIRANJA DOLOCENIH UPORABNIKOV 

POJASNILA K RACUNOVODSKIM IZKAZOM 

Tocka 3.3.. se nanasa na pojasnitev posameznih postavk o obeh izkazih (3. 1 in 3.2) 

Pojasnila k BILANCI STANJA 

STOLPEC 5 - PREDHODNO LETO 
Bilancna vsota bilance stanja na dan 31.12.2016 znasa 1.764.549 EUR. V letu 2017 nismo 

opravili nobenih popravkov bilance stanja za leto 2016. 

STOLPEC 4 - PODATKI TEKOCEGA LETA - STANJE 31.12.2017 

Clenitev je po skupinah kontov (dvostevilcno) 

DOLGOROCNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVUANJU 

Stanje tekocega leta na dan 31.12.2017 znasa 1.741.725 EUR. V primerjavi s stanjem na dan 
31.12.2016 je stanje tekocega leta padlo za 1,29%. 

Konti skupine 00 in 01- Neopredmetena dolgorocna sredstva: 

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo licence za racunalniske programe. 

Na dan 31.12.2017 izkazujemo naslednja stanja: 
nabavna vrednost 11.941 EUR 

popravek vrednosti 6.777 EUR. 

V letu 2017 se nalozbe v nova neopredmetena dolgorocna sredstva niso povecala, ker nismo 
nabavljali nove programske opreme. PO sklepu sveta sole smo izlocili staro programsko 

opremo v znesku 260,29 EUR. Obracunana amortizacija za leto 2017 je v skladu s Pravilnikom 

o nacinu in stopnjah odpisa in znasa 982 EUR. 
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Pregled dolgorocnih sredstev na dan 31. 12. 2017: 

Vrsta dolg. sredstev 
Nabavna 

vrednost 

Poprav. 

vrednosti 

Neodpisana 

vrednost 

% odpisane 

vrednosti 

sredstev 

Skupaj neopredmetena 

in opredmetena OS in 

drobni inventar 

4.073.224 2.331.499 1.741.725 57,24 

1. Dolg. prem. pravice 

rac. programi 
11.941 6.777 5.164 56,75 

2. Stavbena zemljisca 634.739 634.739 0,00 

3. Zgradbe 2.027.615 1.049.016 978.599 51,74 

4. SKUPAJ oprema 1.398.929 1.275.706 123.223 91,19 

a) Oprema v OS 737.076 613.853 123.223 83,28 

b) Oprema v Dl 661.853 661.853 100 

drobni inventar 549.096 549.096 100 

knjige 112.757 112.757 100 
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Konti skupine 02 in 03 - Nepremicnine 

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte in zemljisca. 

Na dan 31.12.2017 izkazujemo naslednja stanja: 

nabavna vrednost 2.662.354 EUR 

odpisana vrednost 1.056.293 EUR 

Investicijska dela na nepremicninah v letu 2017 so bila opravljena in so bila knjizena na 

popravek vrednosti nepremicnin v znesku 7.277 EUR in sicer za zamenjavo toplotnih stevcev 

na maticni in podruznicni soli, odstranitev dela stare in izdelavo nove talne obloge in montaza 
novega parketa, demontazo starih ter montazo novih sten na maticni soli. 

V poslovnih knjigah so knjizene naslednje nepremicnine: 

- zgradbe: Stanje 31.12.2017, kot je razvidno iz preglednice znasa : 2.027.615 EUR 
zemljisca po vrstah rabe - funkcionalna zemljisca k zgradbam, kmetijska zemljisca, 

igrisca. Stanje 31.12.2017 znasa: 634.739 EUR 

Obracunana amortizacija za zgradbe za leto 2017 znasa 60.749 EUR. 

Odpisana vrednost nepremicnin znasa 1.049.016 EUR. 

Konti skupine 04 in 05 -Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo in drobni inventar za opravljanje 
osnovne dejavnosti. 

Na dan 31.12.2017 izkazujemo naslednja stanja: 
nabavna vrednost 1.398.929 EUR 

popravek vrednosti 1.275.706 EUR 

Izlocenih je bilo v znesku 47.351 EUR osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Pomembnejsa 

osnovna sredstva, ki so ze v celoti odpisana, pa se se vedno uporabljajo za opravljanje 

dejavnosti so: napa z filtri iz leta 1994 v znesku 3.371 EUR, klavir Kaway tudi iz leta 1994 v 

znesku 6.653 EUR, zidna garderoba Harmony v znesku 4.913 EUR, komplet glasbil znamke 
Sonor v vrednosti 2.740 EUR, server in info omrezje v skupni vrednosti 7.218 EUR, 

racunalnisko omrezje iz leta 2003 v vrednosti 5.255 EUR, trije plinski kotli v skupni vrednosti 

13.772 EUR, ozvocenje - stolp v znesku 6.650 EUR, zunanja sencila v vrednosti 8.850 EUR, 

garderobne omarice v vrednosti 8.581 EUR. 

V skupini drugih opredmetenih osnovnih sredstev je evidentirana nabava drobnega 

inventarja, ki smo ga ob predaji v uporabo 100% odpisali. 

Nabava osnovnih sredstev v letu 2017 je financirana deloma iz trzne dejavnosti in deloma iz 

sredstev proracuna obcine. 

Pregled nabave po virih prikazuje naslednja tabela: 
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Nabavljena oprema v letu 2017 po virih financiranja: 

VRSTA INVESTICIJE 

1. INVESTICIJSKI TRANSFERI: 

investicijsko vzdrzevanje stavbe 

zamenjava toplotnih stevcev 

demontaza starih in montaza novih 

sten  
zam. talnih oblog, montaza nov. 

oarketa  

oprema - osnovna sredstva 

multifun.naprava z post.in pokrovom 

hp 2610-24g switch 

projektor hitachi cp-ex302 3 kom 

pc, tower, i5 g2, hp 8200 elite 19 kom 

mf naprava canon pixma mx925 

tiskalnik hp oj pro 8720 d9l 19a#a80 

interaktivna tabla fx-79e2 w:1.85mx 

projektor hitachi cp ax2505 2.700 ansi 

kyocera m5526cbarv.multfun.tiskalnik 

elektricni konvektomat unox xevc-1 

vhodna miza z dvojnim koritom za 

pomivalni stroi  

drsna linija dimrnzije 3450mm 

vodila za pladnje tip 102 

skupaj 

94.485 

7.277 

3.791 

2.122 

1.355 

65.454 

2.293 

582 

1.522 

5.274 

363 

255 

2.596 

2.684 

379 

8.986 

1.353 

1.104 

490 

obcinski viri 

25.769 

3.791 

3.791 

16.317 

5.274 

2.596 

2.113 

6.334 

MIZS 

1.861 

379 

379 

trzna 

delay. 

36.523 

3.486 

2.122 

1.355 

18.609 

2.293 

_5S2_ 

1.522 

363 

255 

571 

2.652 

1.353 

1.104 

490 
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presezek 

30.149 

30.149 



susa 4 - susilnica sadja 

zmrzovalna omara af07midmbt 

klima naprava daikin ftb60c/rx60c 

mitsubishi electric pca-rp71haq/puhz- 

zrp71vha  
alu zaluzije krpan c 80 mm 

vel.198x198  

toyota proace van 1.6 d - 4d- fin. leas. 

oprema - drobni inventar 

jeklena garde.omara, s 

cilind.l.zgornia pol  
wd elements 2,5" Itb zunanji disk, 

usbB  

nosilec avtek easymount, stropni 

stol v70 stk arcs lo acgr 

trdi disk ssd, 120 gb Kingston 26 kom 

nosilec za ssd 3,5", Kingston 26 kom 

stol pisarniski iso krom florida 717 15 

kom  

dxllO miska genius 8 kom 

mlOO opticna z.mis Logitech 7 kom 

brezzicna miska 3 kom 

tabla kovinska, preoblecena s folijo, 

agnet  
pisalna miza ob zidu dim.240x70x76, 

cetrt.zakli.  
pisalna miza dim.180x80x76 s 

sorednio maso  

mobilni predalnik na centralni zaklep 

433 

1.735 

8.783 

4.243 

1.013 

21.366 

21.937 

227 

65 

129 

140 

1.977 

126 

/I/I2 

56 

91 

39 

167 

280 

377 

413 

5.661 

280 

377 

413 

1.482 

433 

1.735 

4.243 

1.013 

14.428 

227 

£5„ 

122_ 

140 

1.977 

126 

4/12 

56 

91 

39 

167 

8.783 

21.366 

183*donacija 
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Obracunana skupna amortizacija po virih financiranja za leto 2017 znasa 117.308 EUR. 

Amortizacija se obracunava po predpisanih amortizacijskih stopnjah. 

Sprememb oziroma knjizenj na kontih skupine 06, 07, 08 in 09 nimamo. 

KRATKOROCNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG IN AKTIVNE CASOVNE RAZMEJITVE) 

Konti skupine 10 - Denarna sredstva v blagajni 

Denama sredstva v blagajni na dan 31.12.2017 so bila 0,00 EUR. Nimamo davcne blagajne in 
blagajniskega poslovanja se ne posluzujemo. 

Konti skupine 11- Dobroimetje pri bankah in drugih financnih ustanovah 

Denarna sredstva na podracunu pri Upravi za javna placila znasajo 24.901,48 EUR. Stanje 

sredstev na podracunu je usklajeno z zneskom, izkazanim v podatkih Uprave RS za javna 

placila. 

Nalozb prostih denarnih sredstev nimamo. 

Konti skupine 12 - Kratkorocne terjatve do kupcev 

Terjatve izkazujemo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin (racunov), ob predpostavki, da 

bodo tudi placani. Terjatve, za katere domnevamo, da ne bodo poravnane, obravnavamo kot 

dvomljive, ce se zaradi njih zacne sodni postopek, pa kot sporne. 

Kratkorocnih terjatev do kupcev dan 31.12.2017 smo imeli na v visini 54.112,65 eur, od tega 

izkazanih kot dvomljivih 1.420,10 eur. Vecje odprte terjatve so predvsem do ucencev iz 

naslova placil za mesec november in december 2017 (prehrana ucencev, prevozi in vstopnine 

na kuiturne, naravoslovne in sportne dneve, zivljenje v naravi). Za terjatve, ki so ze zapadle, 
predvsem zaradi financne nediscipline, sprotno ukrepamo in izstavljamo opomine in se s 

stars! dogovarjamo o placilih. Kljub temu postajajo terjatve do nekaterih neplacnikov vse 

vecje, zato smo sklenili dogovor in imamo pogodbo z odvetnisko pisarno, da v letu 2018 

gremo v izterjavo, ce po poslanih opominih odvetnika ne bodo ukrepali oziroma ne bodo 

placali. 

Pregied odprtih terjatev po preglednici: 

terjatve do kupcev valuta EUR 

starsi za solske storitve brez zamude 27.650,36 

starsi za solske storitve zamuda do 30 dni 8.639,68 

starsi za solske storitve zamuda do 60 dni 4.343,45 

starsi za solske storitve zamuda do 90 dni 1.600,45 

starsi za solske storitve zamuda nad 90 dni 6.780,17 
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dvomljive terjatve 1.420,10 

zaposleni iz naslova malic in kosil 5.1.2018 1.793,27 

Dinosd.d. 5.1.2018 31,60 

Drustvo Tai Ji Beli zerjal 4.1.2018 92,52 

Drustvo za sportno rekreac. 4.1. 2018 22,22 

Animagus, Goran Kofol s.p. 4. 1. 2018 22,20 

Gremis d.o.o. 4.1.2018 41,12 

Judo Klub Izola 4. 1.2018 118,40 

Kosarkaski klub Izola 4. 1. 2018 59,20 

Mladinski nog. klub Izola 9.12.2017 142,53 

Mladinski nog. klub Izola 4.1. 2018 122,16 

Moski pevski zbor Izola 4. 1. 2018 27,61 

Sindikat del. banke Koper 4.1.2018 122,22 

Sport, drustvo Adrenalina 4.1. 2018 77,10 

Sportno drustvo Lama 4. 1. 2018 122,20 

Sportno drustvo male nogice 4. 1. 2018 29,60 

Sportno drustvo Morje 4. 1. 2018 244,44 

Sportno drustvo Sponar 4. 1. 2018 244,44 

ZitkoJernej s. p. 9. 12.2017 23,42 

Zitko Jernej s. p. 4.1.2018 125,83 

Druge terjatve do zaposlenih po obrokih do 5. 12. 2018 116,36 
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Konti skupine 13 - kratkorocne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega nacrta 
Na dan 31.12.2017 nimamo danih predujmov. 

Konti skupine 14-kratkorocne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega nacrta 
Stanje kratkorocnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega nacrta znasa 256.813 EUR 

Od tega: 
o terjatve Ministrstva za izobrazevanje, znanost in sport v visini 196.394,58 EUR 

za place, ki bodo izplacane 5. 1. 2018 ter za subvencionirano prehrano v znseku 
17.678,09 EUR, ki zapadejo v placilo dne 24.1.2018. 

Terjatve na kontih skupine 141 v visini 18.432,76 EUR, in sicer: 

Terjatve do uporabnikov EKN valuta znesek v EUR 

Obcina Izola zahtevek48 29. 12. 2017 2.085,96 

Zahtevek 49 29.12. 2017 8.136,00 

Zahtevek 51 29. 12. 2017 1,05 

Zahtevek 54 7. 1. 2018 640,00 

Zahtevek 55 19. 1. 2018 1.000,00 

Zahtevek 57 20. 1. 2018 3.791,00 

Zahtevek 58 4. 2. 2018 2.362,65 

Zahtevek 59 4. 2. 2018 416,10 

Terjatve na kontih skupine 142 v visini 2.483,89 EUR, in sicer: 

Terjatve do uporabnikov EKN valuta znesek v EUR 

Zavod za sport Planica 7. 2. 2018 2.298,70 

SS Izola 4. 1. 2018 91,19 

Srednja sola Veno Pilon Ajdovscina 7.1. 2018 20,00 

Zavod RS za solstvo Ljubljana 19.1. 2018 74,00 
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Terjatve na kontih skupine 143 v visini 21.823,90 EUR in sicer:  

Terjatve do uporabnikov EKN valuta znesek v EUR 

Vrtec Mavrica Izola 29. 1.2018 8.452,92 

Osnovna sola Livade 29. 1.2018 13.097,98 

Osnovne sole - druge 7. 1. 2018 273,00 

Konti skupine 17 - druge kratkorocne terjatve 

Na dan 31.12.2017 imamo na kontih skupine 170 do Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije odprto terjatev v visini 5.402,95 EUR (nadomestila za place delavcev za leto 2017), 

in sicer: 

- za mesec november 2017 v visini 552,08 EUR 

- za mesec december 2017 v visini 4.846,87 EUR. 

Terjatve na kontih skupine 174 so v znesku 1.072,03 EUR del za vstopni DDV do katerega 

imamo pravico do odbitka vstopnega po prejetih racunih januarja 2018 za nabavo blaga in 

storitev iz leta 2017 ter iz poracuna odbitnega deleza iz 2% na 3%. 

Med aktivnimi casovnimi razmejitvami (konti skupine 190) izkazujemo 6.705,95 EUR 

namenskih sredstev, in sicer za ucbeniski sklad 5.361,08 EUR in za projekt Shema sadja, ki se 

nadaljuje v letu 2018 v visini 1.344,87 EUR. Izkazujemo tudi 1.710,00 EUR iz naslova ne 

zaracunanih prihodkov za projekt »Asistent«, 317,03 EUR pa za zivila za Tradicionalni slovenski 

zajtrk, ki bodo poravnane v letu 2018 (na kontih skupine 191). 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

Neporavnane obveznosti 

(kto 200) V letu 2017 nimamo prejetih predujmov. 
(kto 210) do delavcev - neto placa v visini 103.307,99 EUR 
(kto 212) za prispevke iz plac v visini 36.930,82 EUR 

(kto 213) za davek iz place v visini 20.359,86 EUR 

(kto 214) za jubilejne nagrade, prevoz, prehrano, KAD, regres, odpravnine in druge 

stroske v visini 22.088,54 EUR 

(kto 220) do dobaviteljev v visini 96.190,77 EUR (zapadle do 31.12.2017 v visini 
33.899,34 EUR in zapadel po 1.1.2018 v visini 62.291,43 EUR). 
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(kto 230) za prispevke na placo in za prispevek sklada invalidov v visini 27.918,20 EUR 

(kto 231) razlika med obracunanim in vstopnim DDV za december v visini 328,00 EUR 

(kto 235) odtegljaji delavcev in clanarino sindikata v visini 5.712,53 EUR 

(kto 240) do neposrednih uporabnikov proracuna drzave v skupnem znesku 158,77 

EUR 
(Ministrstvo za javno upravo 121,80 in Uprava RS za javna placila v znesku 36,97 EUR) 

- (kto 241) do neposrednih uporabnikov proracuna obcine 30,00 EUR (KS Smarje), 

(kto 242) do posrednih uporabnikov proracuna drzave v visini 1.507,22 EUR, ki 
 zapadejo v placilo po 1.1.2018 in sicer:  

Obveznosti do uporabnikov EKN zapadle po 1.1. 2018 v visini 1.507,22 EUR 

Pedagoska fakulteta v Ljubljani P-1703 50,00 

Nacionalni lab. za zdravje, okolje in hrano P-1728 329,06 

Nacionaini lab. za zdravje, okolje in hrano P-1752 466,04 

Nacionalni lab. za zdravje, okolje in hrano P-1757 492,88 

Zdravstveni dom Izola P-1777 169,24 

(kto 243) do posrednih uporabnikov proracuna obcine v znesku 1.122,12 EUR, od tega: 

Obveznosti do uporabnikov EKN zapadle po 1.1. 2018 v visini 1.122,12 EUR 

Center za kulturo, sport in prireditve. Izola P-1818 745,00 

Gledalisce Koper P-1649 235,00 

Obalne lekarne Koper P-1722 82,12 

Osnovna sola Ankaran P-1719 60,00 

Razlog ne placila obveznosti, ki zapadejo v placilo na dan 31.12.2017 do dobaviteljev 

navajamo kot prvi, pri nekaterih neustrezni placilni rok (krajsi od 30 dni), drugi razlog, da je 

zadnji delovni dan leta 2017 bil 29.12.2017 a racuni zapadejo v placilo na dan 31.12.2017 in 

tudi razlog, da se je blizal datum izplacila plac delavcem kar pomeni, da morali razpolagati s 
sredstvi v primeru, da ne dobimo naertovana sredstva oziroma prilive po nasih zapadlih 

terjatvah. 
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£asovne razmejitve 

Na strani kratkorocnih pasivnih casovnih razmejitev (konti skupine 29) imamo na dan 

31.12.2017 odprto stanje 10.560,19 EUR od tega: sredstva EU namenska za projekt POS 2016- 

2021 vznesku 7.733,77 EUR 

o sredstva za servisiranje smuci v znesku 247,50 EUR, 

o zbrana sredstva v solskem skladu v visini 1.967,70 EUR, 

o neporabljena dobrodelna sredstva drobtinica v znesku 353,97 EUR, 
o neporabljena sredstva botrstva v znesku 257,25 EUR. 

LASTNI VIRI IN DOLGORO^NE OBVEZNOSTI 

Stanje dolgorocnih obveznosti (konti skupine 971) na dan 31.12.2017 do SKB Leasing d.o.o. za 

nabavljeno novo tovorno vozilo znasa 15.001,02 EUR za neto vrednost brez obresti, ki znasajo 
2.119,17 EUR in se odplacujejo ob anuiteti ter prenasajo med stroske. 

Namenska sredstva za pridobitev neopredmetenih dolgorocnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrzevanje stavbe prejeta iz javno-financnih virov se ne 

izkazujejo kot prihodek, ampak kot investicijski transfer!, ki povecujejo obveznost do vira 
sredstev. 

Ker smo doloceni - posredni uporabnik, ki ima sredstva v upravljanju, smo z ustanoviteljem 

Obcino Izola uskladili terjatve in obveznosti na podlagi izpiska odprtih postavk ter izpisa stanja 

terjatev za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31. 12. 2017. 

Konti skupine 30 do 37-zaloge 

stanje zalog znasa 10.652 EUR 

zaloga zivil v kuhinji Izola in v kuhinji Korte 5.938 EUR 

zaloga cistil in papirne galanterije 4.714 EUR 

Zalogo imamo za tekoce poslovanje in jo bo sola porabila v roku enega meseca. Zaloge 
oblikujemo v visini, ki nam omogoca nemoteno poslovanje. 

Zaloge se vrednotijo po izbrani metodi, doloceni v skladu z racunovodskimi standard!. Na nasi 

soli je to metoda tehtanih povprecnih cen. 

LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI 

Konti skupine 92 - dolgorocne pasivne casovne razmejitve 

Izkazujejo na dan 31.12.2017 stanje nula. Imamo evidentirano vknjizbo v dobro konta 922 iz 
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naslova donacij in sicer mize v vrednosti 183 EUR, ki je kot drobni inventar ob predaji v 

uporabo odpisana 100% in knjizena v breme konta 922. 

Konti skupine 93 - dolgorocne rezervacije 

Izkazujejo na dan 31.12.2017 stanje nula. 

Konti podskupine 980 - Obveznosti za neopredmetena dolgorocna sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva 

Stanje obveznosti za neopredmetena dolgorocna sredstva in opredmetena osnovna sredstva 

znasa na dan 31.12.2017 1.762.197 EUR. 

obveznosti za sred. prejeta v upravljanje s strani ustanovitelja 

obcine 

1.598.131,79 EUR 

obveznosti za sred. prejeta v upravljanje s strani MIZKS 12.064,77 EUR 

obveznosti za sred. prejeta v upravljanje lastna sredstva 116.528,00 EUR 

Konti podskupine 985 presezek prihodkov nad odhodki 

Stanje konta 9850 na dan 31.12.2017 je 35.472,65 EUR in sicer za presezek leta 2017 v znesku 
767,26 EUR (iz trzne dejavnosti) in prenos presezka ustvarjenega v letu 2016 v znesku 

34.705,39 EUR. 

Na aktivnih in pasivnih kontih izven bilancne evidence imamo evidentirane zneske v skupni 
visini 93.112,47 EUR in sicer za dane garancije pri pridobitvi javnega narocila v znesku 
75.992,28 EUR za zavarovanje izpolnitve obveznosti (z 28 ponudnikov dobave hrane in zivil 
sklenjen okvirni sporazum za obdobje stirih let za dobro izvedbo posla in podpisano 84 bianco 

menic, menicne izjave s pooblastilom za izpolnitev in njihovo unovcitev) ter znesek 17.120,19 

EUR za zavarovanje obveznosti iz naslova odplacevanja nabave avta pri SKB Leasing d.o.o. (za 
v placilo ne zapadlo glavnico in ne zapadle obresti-podpisana menicna izjava in 5 bianco 

11 iei lie). 

Stanje sredstev na kontu podskupine 980 na dan 31.12.2017: 

Za obveznosti do OS Skupaj konto 980 razlika 

Sestevek zneskov iz skupin kontov 00 do 05 1.741.725,58 

Zmanjsanje za zneske iz skupin kontov 97 15.001,02 

Stanje sredstev na dan 31.12.2017 1.726.724,56 1.726.724,56 0 
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Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Razclenitev prihodkov za opravljanje dejavnosti 

o Javnesluzbe 

leto 2017 leto 2016 indeks 

MIZKS Ljubljana 2.290.234 2.114.967 108,29 

obcinski prihodki 100.362 103.677 96,80 

prispe. vrtca-uporaba prostorov 9.954 8.843 112,56 

prih. iz naslova prispe. ucencev 188.438 175.920 107,12 

prejete odskodnine 0 1.713 0 

donacije za materialne stroske 300 1.686 17,79 

drugo 1.026 2.322 44,19 

skupaj 2.590.314 2.409.128 107,52 

Prihodki MIZKS Ljubljana: V prihodkih MIZKS so zajeta vsa sredstva za place, 

materialne stroske, KAD, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoci, 

subvencije malic. 

Obcinski prihodki: materialni stroski, sredstva za placo, subvencioniranje sole v naravi 
in prevoza za tecaj plavanja ter svetovalne storitve, ki niso predvidene proracunom. 

4. Dodatna pojasnila od tocke 1 do 12 (po 26. clenu pravilnika o 
sestavljanju letnih porocil za proracun, proracunske uporabnike in 
druge osebejavnega prava) 

OPREDEUTEV JAVNE IN TRZNE DEJAVNOSTI: 
Opredelitev je bila napisana in opredeljena s sklepom zupana Obcine Izola st. 600-27/2006. 

Sola, kot vzgojno izobrazevalni zavod poleg obveznega vzgojno izobrazevalnega dela izvaja 
tudi druge dejavnosti. Druge dejavnosti v okviru javne sluzbe so: solska malica za ucence, 

zimska sola v naravi, tabor za nadarjene ucence, sola v naravi preko CSOD-ja, sportni tabor, 

kolonija, tecaj plavanja in vse druge dejavnosti v okviru javne sluzbe opredeljene v letnem 
delovnem nacrtu. 

Trzna dejavnost zajema program solske prehrane, ki presega normativ za organizacijo in 
pripravo solske malice; to je zajtrk, kosilo za otroke in odrasle, popoldanska malica ter 

prehrana oz. kosila za zunanje odjemalce. Zajema jutranje varstvo za ucence, za katere se ne 
zagotavljajo sredstva iz drzavnega proracuna v skladu z 81. clenom Zakona o organizacije in 

financiranju vzgoje in izobrazevanja. Zajema tudi trzne interesne dejavnosti ter oddajanje 

poslovnih prostorov v najem oz. v uporabo. 

Zavod razmejitev stroskov med javne in trzne vodi po dejanskih stroskovnih mestih. Enako 

vodimo tudi prihodke. Pri delitvi odhodkov po nastanku dogodka vzamemo delez stroskov 
zajetih v ceno storitev solske kuhinje in uporabo prostorov. Neposredni stroski bremenijo v 
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celoti kuhinjo, posredni ali splosni stroski, ki so povezani z dejavnostjo kuhinje bremenijo 

celotne stroske v visini 30%. 

Za delitev odhodkov iz poslovanja ob koncu poslovnega leta uporabimo sodilo odstotek 
razmerja med prihodki trzne dejavnosti v celotnih prihodkih od poslovanja. 

Poslovanje imamo izkazano glede na trzno dejavnost in javno sluzbo in glede na dejavnost iz 

proracunskih virov na nepridobitno dejavnost in ne proracunskih virov na pridobitno 

dejavnost. Taksna dolocitevje pomembna tudi za ugotovitev Davka od dohodka pravnih oseb 

po ZDDPO. Pridobitna dejavnost je izkazana v davcnem obracunu. 

Pri obracunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2017 za ugotovljeno razliko med davcno 

priznanimi prihodki in odhodki uveljavljamo olajsavo za zaposlovanje invalidov tako, da je 

izracunana osnova za davek 0 (nula). 

Ostala racunovodske informacije, ki se nanasajo na razkrivanje podatkov, se nahajajo vsaka v 
svojem sklopu. 

Trzne - prodaja storitev natrgu 
leto 
2017 

leto 
2016 

indeks 

prehrana otrok: prihodki sole, prihodki OS Livade, prihodki enote 
Vrtca na podruznici   

497.239 454.083 109,50 

jutranje varstvo 8.228 6.405 128,46 

uporaba prostora: ucilnic in telovadnic 14.034 16.217 86,54 

skupaj 519.501 476.705 108,98 

Trzna dejavnost v primerjavi s celotnimi prihodki 
leto 2017 leto 2016 indeks 

prihodki javne dejavnosti 2.590.314 2.409.128 107,52 

prihodki trzne dejavnosti 519.501 476.705 108.98 

skupaj 3.109.815 2.885.833 107,76 

Trzna dejavnost v letu 2017 predstavlja 16,71 % celotne dejavnosti. 
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Razclenitev odhodkov 

Skupaj odhodki 
Stroski materiala 

1. STROSKI MATERIALA PORABA 2017 PORABA 2016 INDEKS 

SKUPAJ STROSEK MATERIALA 351.074 333.410 105,30 

Stroski storitev 
2. STROSEK STORITVE PORABA 2017 PORABA 2016 INDEKS 

SKUPAJ STROSEK STORITEV 275.639 222.228 124,03 

Strosek dela 
3. STROSKI DELA PORABA 2017 PORABA 2016 INDEKS 

SKUPAJ STROSEK DELA 2.445.530 2.240.012 109,17 

Amortizacija 
Amortizacija se obracunava po enakomerni casovni metodi s stopnjami v skladu z navodilom o 

nacinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih in dolgorocnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstvih. Amortizacija v celoti znasa 117.308. V breme vira se pokriva amortizacija 
opredmetenih osnovnih sredstev, in sicer: 

29.871 EUR 

68.377 EUR 

5.238 EUR 

183 EUR 

vir: 980 sred. v upr.- ek, cena 

Vir: obcinski (980) 

vir: MIZKS (980) 

Vir: prejete donacije (922) 

Amortizacija-opredmetena osnovna sredstva-po zakonu drobni inventar-100% odpis ob 

namenski uporabi v breme: 

pokrivanje amort. OS iz prihodka 13.639 EUR 

Financni odhodki: so odhodki od obresti za nepravocasno poravnane obveznosti. 

Tako kot prihodki se enako tudi odhodki delijo na javno in trzno dejavnost. Odhodek trzne 

dejavnosti je procentualen v primerjavi s celotnim odhodkom in je enak procentu razmerja 

med javnimi in trznimi prihodki. 

Odhodki javne sluzbe 

leto 2017 leto 2016 

1. stroski materiala 166.787 158.189 

2. stroski storitev 185.406 152.343 

3. stroski dela 2.244.598 2.100.998 

4. amortizacija 0 0 

5. drugi odhodki 1.241 3.927 

Skupaj 2.598.032 2.415.457 
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Odhodki trzne dejavnosti 
leto 2017 leto 2016 

Stroski materiala 205.294 192.885 

Stroski storitev 90.233 69.885 

Stroski dela 200.932 139.014 

amortizacija 13.639 13.267 

Drugi odhodki 918 246 

skupaj 511.016 415.297 

Leto 2017 Leto 2016 

Skupaj odhodki javne sluzbe 2.598.032 2.415.457 

Skupaj odhodki trzne dejavnosti 511.016 415.297 

skupaj 3.109.048 2.830.754 

Presezek prihodkov nad odhodki 

skupaj PRIHODEK 

skupaj ODHODEK 

presezek prihodkov nad odhodki 

Celotna dejavnost 

3.109.815 

3.109.048 

767 

Javne dejavnosti Trzne dejavnost 

skupaj PRIHODEK 2.590.314 519.501 

skupaj ODHODEK 2.598.032 511.016 

presezek prihodkov nad odhodki -7.718 8.485 

Trzna dejavnost dopolnjuje in pokriva stroske javne dejavnosti. 

Do presezka odhodkov nad prihodki na strani javne dejavnosti izhaja iz stroskov oziroma 
odhodkov, ki smo jih imeli v drugi polovici leta, zaradi znizanja sredstev iz proracuna obcme. 

To omogoca 38. clen ZIPRS1718, ki dovoljuje pristojnemu proracunskemu uporabniku (obcini), 

da zmanjsa oziroma zniza transfer iz proracuna, ce ugotovi, da bo zavod ob koncu leta 
izkazoval presezek prihodkov nad odhodki. Iz tega razloga smo imeli primanjkljaj sredstev. 

Stroske smo pokrivali iz tekocega presezka iz trzne dejavnosti. Uvedeni varcevalni ukrepi so 

pripomogli pokrivanju teh stroskov in pozitivnem rezultatu v znesku 767 EUR, kar ocenjujmo 

kot gospodarno ravnanje. 

Razdelitev presezka prihodkov nad odhodki. Predlagamo porabo presezka za nabavo osnovnih 

sredstev (IKT opreme) in druge opreme kot je predvideno z financnim nacrtom za 2018, kar je 

v interesu opravljanja in razvoja dejavnosti. 

Dolgorocne rezervacije: Dolgorocnih rezervacij ni oblikovanih. 
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5. Izkaz prihodkov in odhodkov po nacelu denarnega toka 

PRIMERJAVA PRIHODKOV ZA LETO 2017 S FINANCNIM NACRTOM ZA LETO 2017 

(po nacelu denarnega toka) 

Zap. St. NAMEN/DEJAVNOST REALIZACIJA 

2017 

FINANCNI NACRT 

2017 

INDEKS REAL. 

17/NACRT 

5=3/4 

1. 

PRIHODKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUZBE 

A. Prih.iz sred.jav.financ 

a) Iz drzavnega proracuna 

Trans.str.od ministr.za 

izobr.,znan.in sport 

Drug! trans.prih. iz 

drz.proracuna 

Drugi trans.prih. iz drz. 

2.630.151 
2.439.352 

2.253.981 

2.249.638 

4.343 

2.618.967 
2.447.904 

2.253.621 

2.249.648 

3.973 

100,4 
99,7 

100,02 

100,00 

109,31 

b) Prej. sred. iz 

obcin.proracunov 

Tekoci transfer! 

Place, svetovalna dejavnost 

Fin.sole v naravi - 

prevoz 

Investicijski transfer! 

156.941 
84.659 

44.593 

640 

1.162 

25.887 

168.283 
68.574 

22.864 

666 

1.000 

75.179 

93,26 
123,46 

195,04 

96,10 

116,20 

34,43 

c) Prejeta sred.iz drz. 

proracuna in sred.EU 28.430 26.000 109,35 
B. Drugi prihodki za izvajanje 

javne sluzbe 

Prih. Od prodaje blaga in 

stor. 

Drugi tekoci prihodki 

Kapitalski prihodki 

Prejete donacije iz dom.vir. 

190.799 

96.654 

92.918 

205 

1.022 

171.063 

89.374 

78.689 

/ 
3.000 

111,54 

108,15 

118,08 

/ 
34,07 

2. 

PRIHODKI-TRZNA 

DEJAVNOST 

a) prehrana uc. In zunanjih 

b) najemnine 

c) drugi tekoci prihodki 

506.988 
492.591 

14.397 

490.181 
465.240 

24.941 

103,43 
105,88 

57,73 

SKUPAJ PRIHODKI 3.137.139 3.109.148 100,90 
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PRIMERJAVA ODHODKOV ZA LETO 2017 S FINANCNIM NACRTOM ZA LETO 2017 

(po nacelu denarnega toka) 

:ap 

st. 

NAMEN/ DEJAVNOST REALIZACIJA 2017 FINANCNI 

NACRT 2017 

INDEKS REAL. 
17/NACRT 17 

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUZBE 

A. Place in drug! izdatki zaposlenim 

Place in dodatki 

Regres za letni dopust 

Povracila in nadomestila 

Prehrana 

Prevoz 

Drugo 

Drugi izdatki zaposlenim 

B. Pris. delodajalcev za soc. var. 

C. Izdatki za blago in storitve 

Pisarniski material in storitve 
Posebni material in storitve 

Energija, voda, komunala in kom. 
Prevozni stroski in storitve 

Izdatki za sluzbena potovanja 

Tekoce vzdrzevanje 
Poslovne najemnine in zakupnine 

Drugi operativni odhodki 

Investicijski odhodki  

2.633.232 

1.966.592 
1.787.134 

63.340 

112.682 
56.891 

55.462 

329 

3.436 

303.091 

286.505 
88.713 

31.585 
54.757 

11.282 

50,076 
24.960 

7.702 

17.430 

73.952 

2.612.353 

1.924.318 
1.746.818 

62.366 

111.698 
58.625 

52.700 

373 

3.436 

295.266 

317.590 
111.481 
33.157 

62.420 

12.735 
45.697 

29.729 

5.086 

17.285 

75.179 

5 = 3/4 

100,80 

102,20 
102,31 

101,56 

100,88 
97,04 

105,24 

88,20 

100,00 

102,65 

90,21 
79.58 
95,26 
87,72 

88.59 

109,58 

83,96 
151,44 

100,84 

98,37 
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE 

BLAGA IN STOR.NATRGU 496.271 489.516 101,38 
A. Place in drugi izdatki zaposlenim 

iz naslova prodaje blaga in storit. na 

trgu 

B. Prispevki. del.za soc. var. 

C. Izdatki za blago in stor. 

D. Investicije   

142.924 

20.350 
332.997 

127.369 

20.506 

279.556 

112,21 

99,24 

119,12 

SKUPAJ ODHODKI 3.126.411 3.101.869 100,79 

Kot je razvidno iz tabele, smo v letu 2017 presegli nacrtovane prihodke v primerjavi s 
financnim nacrtom za 0,9 % in nacrtovane odhodke za 0,79%. Iz tega izhaja, da imamo po 

denarnem toku skupni presezek v znesku 10.728 EUR, in sicer 10.717 EUR presezka iz naslova 
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prodaje blaga in storitev na trgu in 11 EUR iz naslova izvajanja javne dejavnosti. 

Povecanje prihodkov po denarnem toku iz obcinskih transferjev za placila v januarju 2017 po 

zahtevkih za tekoce transfere, investicije in place za September, oktober, november in 

december 2016, pripelje na koncu tudi do presezka prihodkov nad odhodki po denarnem 

toku. V proracunu ni predvidena postavka za svetovalne storitve, ki so se izvajale preko OS 

Koper v znesku 7.731 EUR odobrene s strani obcine Izola in izplacane preko zahtevka. Zaradi 

odprave anomalij pri placah je iz proracuna obcine po rebalansu odobren dodatni del 

sredstev, kar je povecalo prihodke v primerjavi z prej odobrenimi in nacrtovanimi. Po drugi 

strani imamo tudi iz tega naslova visje stroske oziroma odhodke. Drugi prihodki v izvajanju 

javne sluzbe so se povecali, zaradi visjega stevila otrok. 

Presezek nacrtovanih odhodkov izhaja pri placni postavki prevoza, zaradi visjega stevila 

zaposlenih, kot smo nacrtovali pa tudi posledicno pri postavki izdatkov za sluzbena potovanja, 

ki so kljub temu malo previsoka in jib bomo omejili. Vecje odstopanje v odhodkih v primerjavi 

z nacrtovanimi je pri postavki poslovnih najemnin predvsem zaradi visokih stroskov Esole 

(sledijo drugi kot so: Logitus za e-hrambo, Pia za najem modula upravljanja z dokumenti, Print 

boks za printer, ki je po pogodbi se do meseca maja 2018). 
Presezek prihodkov nad odhodki po denarnem toku izhaja iz izvajanja trzne dejavnosti 

predvsem zaradi vecjega stevila prodanih obrokov prehrane, kakor notranjim tako tudi 

zunanjim odjemalcem. 

Ocenjujemo, da ni velikih odstopanj med nacrtovanimi in realiziranimi odhodki in prihodki. 

Razlog ne placila obveznosti, ki so zapadle v placilo na dan 31.12.2017 do dobaviteljev je ta, 
da je zadnji delovni dan leta 2017 bil 29.12.2017 ter obveznosti niso se zapadle, pa tudi ta da 

se je blizal datum izplacila plac delavcem kar pomeni, da smo varcevali s sredstvi v primeru, da 
ne bi dobili vseh nacrtovanih sredstev oziroma prilivov po nasih zapadlih terjatvah. 

Fiskalno pravilo pri presezku prihodkov nad odhodki po denarnem toku - izracun nalaga: 

Ugotovljeni presezek prihodkov nad odhodki po denarnem toku v znesku 10.728 EUR lahko 

porabimo za pokrivanje obveznosti po bilanci stanja kar pomeni, da odstejemo zapadle 

obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2017 v znesku 33.899 EUR. Stanje izkazuje minus ter 
pomeni, da nimamo evidentnega presezka iztega izracuna. 

Rezultati popisa (inventure) in davcni obracun 
V skladu z dolocili Zakona o racunovodstvu, Pravilnika o racunovodstvu, ter na podlagi sklepa 

ravnatelja zavoda o dolocitvi vodje popisa in popisnih komisij z dne 10. 11. 2017 je popisna 

komisija osnovne sole Vojke Smuc Izola . pripravila porocilo o opravljeni inventuri za leto 2017. 

Po navodilu za redni letni popis so popisne komisije opravile inventurne popise, pripravile 
predloge za odpis in napisale porocila. 

Clani osrednje popisne komisije (predsedniki popisnih komisij) so se sestali pred popisom na 

sestanku dne 17. 11. 2017, ki je bil organiziran za vse predsednike popisnih komisij, 

racunovodjo in druge delavce, ki so sodelovali pri popisu. Sestanek z delavci, sodelujocimi pri 
popisu, je bil sklican tudi po koncanem popisu. 
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Popisana so bila osnovna sredstva v uporabi in izven uporabe (na popravilu). Popis osnovnih 

sredstev in drobnega inventarja je bil izvrsen v prostorih zavoda v casu od 22. 11. 2017 do 

15. 12. 2017. 

Popisana in usklajena s knjigovodskim stanjem so bila vsa osnovna sredstva in drobni 

inventar v objektih zavoda na Presernovi cesti 4, Izola in na podruznici v Kortah. 

Iz popisne dokumentacije in predlogov popisnih komisij je osrednja popisna komisija 

predlagala svetu zavoda odlocitve za knjigovodsko evidentiranje: 

A. Pri osnovnih sredstvih 

Iz seznama osnovnih sredstev se izlocijo sredstva : (priloga) v skupni vrednosti 28.675,59 

EUR od tega 16.706,66 EUR na podruznicni soli v Kortah. Odpis zaradi dotrajnosti in 
tehnoloske zastarelosti. Vecino odpisanih osnovnih sredstev predstavljajo racunalniki ter 
druga racunalniska oprema, projektorji in na podruznicni soli kuhinjski univerzalni stroj, ki je 
nabavljen leta 1994 in je izlocen iz uporabe, ker ne dela vec. Poleg osnovnih sredstev 

predlagamo za odpis tudi materialne pravice, ki zajemajo stare racunalniske programe, kateri 

niso vec v uporabi v znesku 260,29 EUR. 

B. Pri drobnem inventarju 

Iz seznama drobnega inventarja se izlocijo sredstva v vrednosti 6.802,56 EUR od tega 
1.449,82 EUR iz podruznice Korte. 

drobni inventar po kontih 041002 do 0410030 v skupnem znesku 5.764,19 EUR, od 

tega 1.171,72 EUR v Kortah. V izlocitvah zajeto staro neuporabno pohistvo, ucila in 
pripomocki, tiskalniki in TV aparati, v skupnem znesku (priloga) 

- drobni inventar po kontu 041000 v katerem je zajeta posoda in kuhinjski 
pripomocki ter ucni pripomocki v skupnem znesku 1.038,37 EUR od tega 278,00 EUR iz 

podruznicne sole v Kortah. 

C: Pri popisu zivil, cistilnega in potrosnega materiala 

Komisija ugotavlja, da je bila na dan 31.12.2017 vrednost zalog v visini 10.652,35 EUR 

(priloga: popis) 

zaloga hrane v visini 5.937,98 EUR 

zaloga cistil v visini 4.714,37 EUR 
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D: Pri popisu denamih sredstev komisija ugotavlja: 

■ da se popisana sredstva na podracunu 01240-6030653796 v visini 24.901,48 EUR v 

ujemajo s stanjem na zadnjem izpisku st. 248 z dne 29.12.2017. 

• da se popisane terjatve do kupcev po kontih skupine 12 v visini 54.112,65 EUR enake s 

knjigovodskim stanjem od tega je 26.462,29 EUR zapade do 31.12.2017 in 27.650,36 

EURzapade po 01.01.2017 

■ da so popisne kratkorocne terjatve do posrednih uporabnikov enotnega kontnega 

nacrta po skupini 14 v visini 256.813,24 EUR (od tega terjatve do ministrstva za 
izobrazevanje znanost in sport v znesku 214.072,67 EUR, do obcine Izola v znesku 

18.432,76, Zavod za sport Planica v znesku 2.298,70 EUR, Srednja sola Izola v znesku 

91,19 EUR, Srednja sola Veno Pilon Ajdovscina v znesku 20,00 EUR, Zavod RS za solstvo 

Ljubljana v znesku 74,00 EUR, OS Livade v znesku 13.097,98 EUR, Vzgojno 

izobrazevalnega zavoda Mavrica v znesku 8.452,92, Osnovne sole druge skupaj 273,00 

EUR) enake s knjigovodskim stanjem, 

■ da so popisane terjatve konti skupine 17 v znesku 6.474,98 EUR in sicer do Zavoda za 
zdr.zavarovanje v visini 5.402,95 EUR enake dejanskim /nadomestila, november in 

december 2017 in terjatve za odbitni delez DDV v znesku 1.072,03 EUR, 

■ da stanje na kontih aktivnih casovnih razmejitev skupine 19 znasa 8.732,98 EUR in 
sicer za stroske ucbeniskega sklada 5.361,08 EUR, 1.344,87 EUR stroske po osnovi 

sheme sadja in zelenjave, sheme mleka in mlecnih izdelkov, 1.710,00 EUR iz naslova 
nezaracunanih prihodkov projekta Asistent in 317,03 iz stroskov zivil za Tradicionalni 

slovenski zajtrk. 

■ da so bile na dan 31.12.2017 odprte obveznosti do dobaviteljev po kontih skupine 22 

v visini 96.190,77 EUR in se ujemajo s popisanimi obveznostmi od tega: 

- 33.899,34 EUR zapadle obveznosti do 31.12.2017 /seznam/ 

- 62.291,43 EUR obveznosti zapadle po 01.01.2017 /seznam/, ki zapadejo v placilo po 

01.01.2018. 

• da se (konti skupine 23) obveznosti za placilo davka na dodano vrednost v visini 

328,00 EUR za december 2017 , rok placila 31.1.2018 ujemajo s knjigovodskim 
stanjem. 

• da se odprte obveznosti (konti skupine 21) do delavcev v visini 182.687,21 EUR 

ujemajo s knjigovodskim stanjem : 

- 100.434,44 EUR za neto osebni dohodek za december 2017 

- 2.873,55 EUR za neto nadomestila OD 12/2017 

- 5.722,81 EUR za prevozne stroske 

- 5.177,52 EUR za regr,prehrano med delom 

491,84 EUR za stroske iz potnih nalogov 

- 1.468,71 EUR za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje KAD 
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- 9.228,08 EUR za regres za letni dopust in odpravnina ob upokojitvi 

• da so odprte obveznosti zavoda do placila prispevkov in davkov na in iz OD XII/17 
v visini 85.208,88 EUR enake dejanskim in obvez.odtegljajev iz plac 5.712,53 EUR. 

• da so popisane obveznosti do neposrednih uporabnikov proracuna konti skupine 24 
v visini 2.818,11 EUR/, ki zapadejo v placilo po 01.01.2018 enake dejanskim. 

• da so popisane pasivne casovne razmejitve (konti skupine 29) v visini 10.560,19 EUR 

na dan 31.12.2017 od tega: 

o sredstva EU namenska za projekt POS 2016-2021 v znesku 7.733,77 EUR 

o sredstva za servisiranje smuci v znesku 247,50 EUR, 

o zbrana sredstva v solskem skladu v visini 1.967,70 EUR, 

o neporabljena dobrodelna sredstva drobtinica v znesku 353,97 EUR, 

o neporabljena sredstva botrstva v znesku 257,25 EUR. 

Stanje dolgorocnih obveznosti (konti skupine 971) po popisu na dan 31.12.2017 so do SKB 

Leasing za nabavljeno avto v visini 15.001,02 EUR. 

• da je stanje sredstev v upravljanju - poslovnem skladu (po obracunu amortizacije): 
- druzbenega kapitala - obcinski del v vrednosti 1.598.131,79 EUR; 

- druzbenega kapitala - MSS v vrednosti 12.064,77 EUR; 

- druzbeni kapital-lastno v vrednosti 116.528,00 EUR. 

Popisano je tudi 84 bianco menic za zavarovanje obveznosti do 28 ponudnikov hrane preko 

javnih narocil in 5 bianco menic za zavarovanje obveznosti do SKB Leasing-a za nabavo vozila. 

Osrednja popisna komisija ugotavlja, da je bil popis izpeljan v skladu z navodili. 

Temu porocilu so prilozena porocila popisnih komisij, popisni listi in navedene priloge k 

porocilu. Rekapitulacija popisnih listov: 

popisni listi I. stavbe, porocilo s prilogo 

popisni listi II. stavbe, porocilo s prilogo 

- popisni listi III. stavbe, porocilo s prilogo 

porocilo ucilnice fizike in kabineta 

popisni listi podruznice Korte, porocilo s prilogo 

porocilo o popisu denarnih sredstev in zalog s prilogami 

porocilo o popisu terjatev in obveznosti na racunih ter virih sredstev 

Priloga: Porocila predsednikov komisij za I. stavbo, II. stavbo. III. stavbo, ucilnico fizike in 

kabineta ter podruznicno solo v Kortah 

Porocila posameznih popisnih komisij in popisni list! so hranjeni v racunovodstvu sole. 
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