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Zadeva: Letno poročilo OŠ Vojke Šmuc Izola za leto 2019

Spoštovani,

v prilogah vam pošiljamo Letno poročilo, oddano na AJPES, ki ga je sprejel in potrdil svet

zavoda Osnovne šole Vojke Šmuc Izola na svoji 11. redni seji, dne 28. 2. 2020.

Zahvaljuemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Irena Sivka Horvat, ravnateljica OŠ Vojke Šmuc Izola
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Priloge:
- Letno poročilo 2019
- Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2019
- Ocenjevalni list delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2019
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POSLOVNO POROČILO

1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
1.1. Poročilo ravnateljice

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

predmetniku 11 za narodnostno mešana območja Republike Slovenije, organizacijo
razširjenega programa, ki obsega jutranje varstvo, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti,

dodatno strokovno pomoč, prevoz učencev in varstvo vozačev, bivanje v naravi, tečaj
plavanja, kolonijo, kulturne, športne, naravoslovne in druge dneve dejavnosti ter prireditve.
Vključeni smo v številne projekte.
Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem
z zakonom. Šolo vodijo ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda in svet
zavoda kot najvišji nadzorni organ šole. Dela in naloge ravnateljice so navedene v 49. členu
Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, te v glavnem zajemajo:

- Oblikovanje letnega delovnega načrta in spremljanje izvajanja le-tega,
- načrtovanje in vodenje pedagoškega dela šole,
- načrtovanje in vodenje poslovanja šole,
- spodbujanje razvoja šole v učečo se skupnost,
- skrb za enotno vzgojno delovanje na šoli,
- zastopanje šole in povezovanje z okoljem,
- spremljanje dela delavcev šole,
- vodenje dela strokovnih organov šole,
- izdelovanje poslovnih poročil,
- sodelovanje v svetu šole in svetu staršev,
- sodelovanje z ustanoviteljem in s financerji šole,
- zagotavljanje zakonitosti dela šole,
- izdelovanje investicijskih, finančnih in drugih programov in poročil,
- vodenje kadrovanja, sklepanje delovnih razmerij, razporejanje na delovna mesta,
- vodenje ustreznih postopkov pri napredovanju delavcev v nazive in plačne razrede,

- uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno, administrativno in tehnično delo,
- pripravljanje in vodenje pedagoških in redovalnih konferenc,
- vodenje in usmerjanje dela strokovnih aktivov, razrednikov in svetovalne službe,
- načrtovanje strokovnega izobraževanja,
- analiziranje oblik in metod pedagoškega dela,
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- spremljava pouka - hospitacije,

- sodelovanje na aktivih ravnateljev,
opravljanje drugega dela po splošnih aktih žole, nalogu Śveta šole, uśtanôvitelja in

državnih inštitucij,
- stalno strokovno izobraževanje.

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

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

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

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

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

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

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

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

fizično na sedežu šole.

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

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

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

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

zaposlenih v deležih . ( podrobneje v poglavju 2. 2. 11).

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

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

podrobneje v poglavju 2.2.4.)

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

kriterijem:
- Udejstvovanje na kulturno umetniškem področju, redno delujoče kulturno umetniške

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

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

ustvarjanje predlogov za nadaljnje udejstvovanje in ustvarjanje šole .

Vključeni smo v projekte na lokalnem , državnem in mednarodnem nivoju . ţ poglavje 2. 1.)

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

so tudi v projekte, specifične za podružnice, kot npr. » Vsaka vas ima svoj glas », ki poteka
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pod pokroviteljstvom predsednika republike, gospoda Boruta Pahorja. Oktobra 2019 je
podružnica praznovala 200 let svojega delovanja, v sklopu tega smo otvorili tudi nove
prostore, ki smo jih dozidali s pomočjo Občine Izola. Svečane prireditve se je udeležil
predsednik države. Dogodek smo obeležili še z razstavo , publikacijo in nastopom naših
učencev v oddaji Dobro jutro. Ob 200-letnici prve slovenske šole v Istri smo prejeli ZLATO
PLAKETO Občine Izola.
Za kvalitetno delo iščemo priložnosti in jih tudi sami ustvarjamo. Za odlično sodelovanje z
Zavodom za šolstvo smo v letu 2014 prejeli Priznanje Blaža Kumerdeja, v letu 2016 pa
Srebrno plaketo Občine Izola za inovativne pristope in sodelovanje. V letu 2017 smo zmagali
na natečaju HUDODOBRA telovadnica, kar nam je prineslo možnost celostne posodobitve
telovadnice.
V novembru 2019 smo obeležili Dan strpnosti in se s tem priključili projektu, ki poteka pod
okriljem Varuha človekovih pravic

1.2. Poročilo sveta zavoda

Svet šole šteje 11 članov - pet predstavnikov delavcev, tri predstavnike staršev in tri
predstavnike Občine Izola.
Načrtovanje in vodenje sej je potekalo skladno s poslovnikom sveta šole. Vse seje je vodila
predsednica. V letu 2019 smo imeli 4 redne in 2 korespondenčni seji.
Na vseh sejah se je v 1. in 2. točki pregledalo sklepčnost in potrdilo zapisnik prejšnje seje,
zaključilo pa se je s točko » Pobude in predlogi ». Ostale obravnavane vsebine pa so bile:

ianuar 2019- korespondenčna seìa
- Potrditev že obravnavanega predloga porabe presežka prihodkov nad odhodki iz

preteklih let.

februar 2019 - korespondenčna seia
- Potrditev inventurnega poročila za leto 2018

februar 2019 - redna seia
- Sprejem in potrditev Letnega poročila za leto 2018 - AJPES.
- Sprejem in potrditev kadrovskega načrta po sprejetju proračuna Občine Izola za leto

2019.
- Analiza učnega uspeha v 1.ocenjevalnem obdobju v šolskem letu 2018/2019.
- Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2019.

5



april 2019 - redna seia
- Sprejem in potrditev finančnega načrta po sprejetju proračuna Občine Izola za leto

2019.
- Sprejem in potrditev Letnega programa dela za leto 2019.

iunii 2019 - redna seia
- Oblikovanje in potrditev cenika prehrane in oddaje prostorov za šolsko leto

2019/2020.
- Poletne počitniške delavnice v okviru projekta: » Popestrimo šolo ».

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

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

Sprejem in potrditev LDN-ja za šolsko leto 2019/2020.
Sprejem in potrditev pravil šolskega reda.
Sprejem in potrditev vzgojnega načrta.

Sprejem in potrditev pravilnika o šolski prehrani.

Seznanitev s polletnim poročilom o poslovanju zavoda.

December 2019 - korespondenčna cena
Soglasje k predlogu cenika za prehrano

Zapisniki vseh sej sveta šole so hranjeni v tajništvu šole.

Predsednica sveta šole: Mojca Pristov Fink ČČ
1.3. Osebna izkaznica in kratka predstavitev šole

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

SEDEŽ: Prešernova cesta 4, 6310 IZOLA
Matična številka: 5083028
Registrska številka: 5013000285

Šifra dejavnosti: 85.200
Številka proračunskega uporabnika: 65374
+386 5 66 21 150
+386 5 66 21 172
E-pošta: tajnistvo@.osvsmuc.si
Internetni naslov: www.osvsmuc.si
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PODRUŽNICA : Podružnična šola KORTE
SEDEŽ: Korte 14 C, 6310 IZOLA
+3865 642 00 70
E-pošta: tainistvo.pskorte@guest.arnes.si

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

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

Novi akt o ustanovitvi št. 600-28/2016, z dne 26.10.2017 je bil sprejet na občinskem svetu
Občine Izola dne 13.11.2017.

Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja. Dejavnost šole je javna služba, katere
izvajanje je v javnem interesu.
Šolski okoliš osnovne šole Vojke Šmuc Izola zajema:

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

vzhodni del od Kajuhove ulice do meje z občino Koper, razen hiš v vzhodnem delu
Kajuhove ulice s hišnimi številkami 3, За, Зb, 5,5а, 7, 9 in 11 (prostorski okoliš PO 18),
naselje Dobrava,
del naselja Jagodje, hiše s številkami 10 in od 17 do 92 (prostorski okoliš PO 53),
fleksibilni okoliš: Ulica Istrskega odreda, Kajuhova ulica, Partizanska ulica, Prešernova
cesta, Veluščkova ulica, Ulica OF, Ul. Mirke Kleve, Ul. Franeta Marušiča in Jagodje od

št. 11 do 17 ter 23, 23a, 23Ь (РО 61)
ter naselja: Baredi, Cetore (zaselek Medljan), Korte (zaselka Medoši in Draga), Malija

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

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

POSLOVODENJE

44 PEDAGOŠKO VODENJE

RAVNATEUICA, POMOČNICI
RAVNATEUICE

SVET ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA ----

Vojke Šmuc Izola
MATIČNA PODRUŽNICA

ŠOLA KORTE

Vzgojno izobraževalna dela Računovodsko
knjigovodska dela

VODJA PŠ

učitelj - obvezni program - tajnik VIZ

- razširjeni pr. - računovodja

-DSP - knjigovodja

spremljevalec OPP, DBO učenci - administrator

Svetovalna dela oskrbovalno-prehrambna

- parlament dela

- psiholog, - kuhar,

- pedagog, starši - kuhinjski

- socialni pedagog pomočnik

- socialni delavec, - svet staršev
- zunanji mobilni za DSP

- logoped-zunanji

knjižnično-bibliopedagoška tehnično-vzdrževalna

dela
dela

- knjižničar bibliotekar - hišnik
- čistilec
- javna dela

druga strokovna dela

- računalnikar
- laborant
- organizator prehrane
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1.5 Predstavitev odgovornih oseb

Ravnateljica: Irena SIVKA HORVAT

Pomočnici ravnateljice: Vanja LUKEŽIČ in Franka SAKELŠAK

Vodja podružnice: Maja VARGAZON

Svet šole :

Predsednica sveta šole: Mojca PRISTOV FINK

Člani:

predstavniki ustanovitelia :

Alessandro Grisonich, Vesna Hrovatin Pečarič, Mario Gianni Gergeta

predstavniki delavcev :

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

predstavniki staršev:

Mitja Pirih, Andrej TrunkI, Mateja Gačnik

1.6 . Glavni podatki o poslovanju

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

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

prispevkov učencev-staršev,

sredstev od prodaje storitev in izdelkov,

donacij, prispevkov sponzorjev,

drugih virov.

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

2017/201 2018/201 2019/201
6 7 8

Prihodki 3.635.4 3.322.717 3.109.815 2.885.833 107,76 106,85 109,41
72

Odhodki 3.628.2 3.283.317 3.109.048 2.830.754 109,83 105,61 110,50
34

Razlika 39.400 767 55.079 1,39 5136,89 18,37
7.238

Iz preglednice 1 je razvidno, da je poslovanje v 2019 primerljivo s poslovnimi leti 2018, 2017
in 2016.
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