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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019 

 
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s 17. členom Akta o ustanovitvi zavoda, z Zakonom o javnih 

financah, z 21. členom Zakona o računovodstvu in s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 

proračun.  

Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega poročila in računovodskega poročila za leto 2019. 

Poročilo je sestavni del proračuna Občine Izola za leto 2019. 

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

 Zakon o javnih financah, 

 Zakon o računovodstvu, 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

 Zakon o vrtcih, 

 Zakon o osnovnih šolah, 

 Akt o ustanovitvi šole, 

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

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

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

 drugi pravni akti.  

 

 

 

1. PREDSTAVITEV ŠOLE  
 

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

NASLOV: Ulica oktobrske revolucije 10, Izola 

telefon: 05/66-25-240                                 

e-mail: segreteria@dante-alighieri.si 

internet: www.dante-alighieri.si 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5089514000 

DAVČNA ŠTEVILKA: 88215857 

ŠTEVILKA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: S15601240-6030653602 

 
Osnovna šola Dante Alighieri Izola je predšolska in osnovnošolska ustanova, ki ima dva 

ustanovitelja: Italijansko narodno skupnost Izola in Občino Izola. Je pravno telo s svojo pedagoško 

in poslovodsko odgovornostjo. 

 

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

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

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

vzgojno-izobraževalne potrebe etničnih skupnosti ter odraža politični položaj manjšinskega 

prebivalstva. Poučevanje slovenščine kot jezik okolja je sestavni del didaktičnega procesa. V 

osnovni šoli se slovenščina poučuje 3 ali 4 ure tedensko od 1. do 9. razreda. 

 

Osnovna šola Dante Alighieri Izola je v letu 2018/2019 imela 8 oddelkov vrtca L'Aquilone, od tega 

so bili 3 oddelki prve starostne skupine, 1 kombiniran oddelek in 4 oddelki druge starostne skupine, 

12 oddelkov osnovne šole in 2,88 oddelkov podaljšanega bivanja. V šolskem letu 2019/2020 imamo 

12 oddelkov osnovne šole in 2,60 oddelkov podaljšanega bivanja razporejeni v 5 skupinah. Šolska 
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kuhinja otrokom pripravlja tri obroke dnevno: malico, kosilo in popoldansko malico. Poleg 

obiskovanja pouka po obveznem učnem načrtu imajo učenci možnost učenja drugega tujega jezika 

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

predmeti (turistična vzgoja, filmska vzgoja, šahovske strategije, šport za sprostitev, okoljska vzgoja 

in ostalo), v drugi triadi izbirajo med različnimi neobveznimi izbirnimi predmeti (računalništvo, 

šport 1, 2 e 3 in interesne dejavnosti s področja umetnosti, tehnike in tehnologije). Koristijo lahko 

storitve šolske svetovalne službe, knjižnice, administracije in računovodstva. V šolskem letu 

2018/2019 je naša šola ena od devetnajstih šol v Sloveniji vključena v državni projekt »Uvedba 

poskusa uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje razširjenega programa v 

osnovni šoli«. Državni projekt vodita in koordinirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

RS in Zavod za šolstvo RS. 

 

Vrtec odpiramo ob 6.15 in zapiramo ob 16.30. Oddelki so odprti praviloma od 9 do 10 ur dnevno. 

Vanje lahko starši vpišejo otroke ob dopolnjenem 11 mesecu starosti in so vpisani v vrtcu vse do 

začetka šolanja. Vpis poteka osebno s prijavo v tajništvu in s priloženim zdravniškim potrdilom. 

Vrtčevski program je celodneven.  

 

Osnovno šolo odpiramo ob 6.20 z jutranjim varstvom, zapiramo pa ob 16.30 s podaljšanim 

bivanjem. Šola nudi otrokom interesne dejavnosti, preko katerih, otroci zadovoljujejo svoje potrebe 

in s katerimi šola uresničuje želje staršev. Te aktivnosti vodijo učitelji in ustrezno izobraženi 

zunanji sodelavci. 

 

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

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

devetletno osnovno šolo iz leta 1998, kar pa pomeni, do so v skladu s sodobnimi normativi, izjema 

so trenutno knjižničarski prostori, ki niso v skladu s sodobnimi normativi in pomanjkujejo kabineti 

za individualni pouk in skupinsko delo. 

 

 

2. STRUKTURA USTANOVE IN ZASEDBA DELOVNIH MEST  
Od septembra 2007 do 5.11.2019 je vodila zavod ravnateljica prof. Simona Angelini, od 6.11.2019 

vodi zavod V.d. ravnateljice magistrica profesorica inkluzivne pedagogike Cristina Valentič Kostić. 

Hkrati je pedagoški kordinator vzgojiteljskega in učiteljskega zbora in poslovodski organ. 

Odgovorna je za pravno in finančno opravljanje institucije ter zavod predstavlja navzven. V 

šolskem letu 2018/2019 je bila pomočnica ravnateljice v vrtcu diplomirana vzgojiteljica Gaia 

Kodarin. V šolskem letu 2019/2020 je pomočnica ravnateljice diplomirana vzgojiteljica Daiana 

Pugliese. 

 

Zasedba delovnih mest ustreza normativu in sistemizaciji delovnih mest, ki nam ju posredujeta 

Občina Izola in Ministrstvo za šolstvo in šport. V šolskem letu 2018/2019 je aktiv vzgojiteljic 

vodila Gaia Kodarin, Silvia Dapiran aktiv učiteljev razrednega pouka, Nevio Tomasin aktiv 

učiteljev podaljšanega bivanja in Paolo Pozzi aktiv učiteljev predmetnega pouka.  

 

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

                        (šolsko leto 2018/2019) 
 

delavci šole št. Izobrazba vrsta pogodbe 

vodstveni delavci 

V.d. ravnateljice 

pomočnica ravnateljice 

 

1 

1 

 

VII  

VI  

 

1 za nedoločen čas – za obdobje 5 let 

1 za določen čas – na osnovi števila vpisanih 

otrok in po izbiri ravnateljice 

svetovalna služba 1 VII 1 za  nedoločen čas 

knjižničar 0,80 VII 1 za določen čas 

učitelji 23 VII - 16 učiteljev 18 za nedoločen čas 



5 

 

VI - 5 učiteljev 

V - 2 učiteljici 

5 za določen čas 

 

vzgojitelji 8 VII - 6 vzgojiteljic 

VI - 1 vzgojiteljica  

V - 1 vzgojitelj 

5 za nedoločen čas 

3 za določen čas 

  

pomočnik vzgojiteljev 11 V – 11 pomočnikov 

vzgojiteljev 

8 za nedoločen čas 

3 za določen čas 

Spremljevalec gibalno 

oviranega otroka 

4 VI – 1 spremljevalec 

V – 3 spremljevalci 

4 za določen čas  

Učitelj DSP 1 VII-1 učitelj 1 za določen čas 

tehnično osebje 13 VI - 1 delavka 

V - 2 delavca 

IV - 6 delavci 

III - 4 delavcev 

12 za nedoločen čas 

1 za določen čas  

  

 

Na naši šoli izvajajo pomoč pri individualnem učenju tudi logopedinja s Centra za korekcijo govora 

in sluha iz Portoroža, specialna pedagoginja in psihologinja iz Centra za usposabljanje Elvire 

Vatovec Strunjan. Za zdrav in optimalen razvoj otrok sodelujemo s šolsko pediatrinjo iz izolskega 

zdravstvenega doma, s pedopsihiatričnim svetovalnim centrom iz Lucije in s Svetovalnim centrom 

za otroke, mladostnike in starše iz Kopra (OŠ Koper). 

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

Na podlagi individualnih odločb je 14 otrok korisitilo individualne ure dodatne strokovne pomoči (8 

ur tedensko specialnega pedagoga, 4 ure tedensko logopeda, 10 ur tedensko psihologa,23 ur 

inkluzivnega pedagoga in 4 ure tedensko učne pomoči učiteljev), štirje otroci iz vrtca in pet šolskih 

otrok je koristilo pomoč logopeda. Dva otroka v vrtcu in dva učenca v šoli so imeli stalnega 

spremljevalca. Osem otrok, ki obiskujejo osnovno šolo je zaradi specifičnih bralnih, pisnih, 

vedenjskih ali čustvenih težav obravnavala šolska svetovalna služba. 

 

Varstvo in zaščito delavcev smo zaupali družbi UNIVAR Izola, nadzor zunanjih površin družbi 

ATRAN Koper, informacijska dela družbi Netpro d.o.o.  in računovodske storitve podjetju M. T. 

Servis Marina Čačić s.p.. 

 

Pravno odgovorni organi za šolsko leto 2018/2019 so naslednji: 

 ravnateljica: prof. Simona Angelini, 

 pomočnica ravnateljice, zadolžena za vrtec: ga. Gaia Kodarin, 

 predsednica Sveta zavoda: prof. Pia Ernestini nato ga. Evelin Kolarec Radovac 

 predsednica Sveta staršev vrtca L’Aquilone: ga. Kim Jakopič, 

 predsednica Sveta staršev OŠ Dante Alighieri: ga. Evelin Kolarec Radovac. 

 

Svet zavoda sestavljajo 5 predstavnikov zaposlenih (Emilio Bevitori, Pia Ernestini, Silvia Dapiran, 

Carmen Svettini Krumenaker, Cristina Valentič Kostić, nato Daiana Pugliese), 3 predstavniki 

staršev (Kim Jakopič – predsednica Sveta staršev vrtca, Evelin Kolarec Radovac in Matej Bonin – 

predsednica in podpredsednik Sveta staršev osnovne šole) in 3 predstavniki soustanoviteljev  (Teura 

Raschini (nato Sebastjan Morato) in Agnese Babič (nato Egidio Krajcar) – predstavnika izolske 

Italijanske samoupravne skupnosti  in Robi Štule – predstavnik Občine Izola). Za predsednico Sveta 

zavoda je bila izvoljena ga. Pia Ernestini nato ga. Evelin Kolarec Radovac, za njeno namestnico pa 

ga. Cristina Valentič Kostić nato g. Robi Štule.  

 

V šolskem letu 2018/2019 je bilo sklicanih 13 rednih sej (17/9/2018, 1/10/2018, 9/10/2018, 

7/11/2018, 5/12/2018, 10/1/2019, 11/12/2020, 7/3/2019, 12/3/2019, 9/4/2019, 15/4/2019, 

23/5/2019, 4/7/2019), 2 izredni seji in 3 korespondenčne seje. Med šolskim letom je bilo sprejetih 

40 sklepov in vsi sprejeti sklepi so bili realizirani pravočasno in v celoti. Pred vsakim sklicem Sveta 
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zavoda so bili pripravljeni vsi postopki za sklic in izvedbo seje, računovodska poročila oz. akti, 

pravilniki, izpostavljena je bila tekoča problematika in pripravljeni predlogi.   

 

3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO  

3.1 Dolgoročni cilji programskega dela (OPIS OBVEZNIH POSTAVK ŠT. 2.) 
Letni delovni načrt, ki je bil sprejet na Svetu šole 16. septembra 2018 in Razvojini načrt 2014-2019 

SE OŠ Dante Alighieri Isola - Izola, opredeljujeta tako cilje za šolsko leto kot tudi strategijo razvoja 

naše ustanove. Za šolsko leto 2018/2019 so bili načrtovani cilji realizirani v celoti do 31. avgusta 

2019. 

Dolgoročni cilji naše šole so naslednji: 

 zagotoviti splošno izobrazbo vsem učencem, 

 razvijati sposobnosti sporazumevanja v maternem jeziku, 

 utrditi znanje potrebno za nadaljnje izobraževanje, 

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

okolje, 

 razvijati kritično mišljenje, 

 zagotoviti otrokom in učencem individualen razvoj v skladu s sposobnostmi, 

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

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

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

samopodobo, 

 zagotoviti kakovostno poučevanje, 

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

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

kultur in narodnosti, 

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

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

človekovih pravic. 

 

Zagotavljane kakovosti v VIZ procesu na naši ustanovi deluje  na treh področjih. Prvo je ustrezno 

in kvalitetno izobraževanje vzgojiteljic in učiteljev, katerim s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem 

omogočamo strokovno in osebnostno rast. Samostojno iščejo poti k uresničitvi načrtovanih ciljev 

ter aktivno spremljajo novosti na vzgojno-izobraževalnem področju. Povezujejo se v time, aktive in 

študijske skupine in se odločajo o vključevanju v posamezne projekte. Učitelje in vzgojiteljice 

začetnike uvajamo v delo v oddelkih in v razredu.  Pedagoško osebje se udeležuje več seminarjev v 

Sloveniji in v Italiji (pod okriljem Italijanske unije in Ljudske Univerze v Trstu). Tudi na sedežu 

ustanove se organizirajo delavnice za izobraževanje učiteljev pri delu z nadarjenimi učenci, učenci s 

posebnimi potrebami, komunikacije, didaktičnih novosti in alternativne pedagogike. Učitelji so se, 

v preteklih šoslkih letih, udeležili večjega števila izobraževanj, kot je predvideno po Kolektivni 

pogodbi. Zaposlenim zagotavljamo redne zdravniške preglede. Delavci obiskujejo tečaje varnosti in 

zaščite na delovnem mestu. V skladu s predpisi jim zagotavljamo delovna oblačila in pripomočke. 

Tehnično osebje se izobražuje v skladu z naprej predvidenim načrtom. Poskušamo slediti trendom, 

ki dvigujejo kakovost in racionalizacijo delovnega procesa v ustanovi. 

 

V zavodu deluje tudi 4-članska komisija za analizo kakovosti pedagoškega dela. Predsednica 

komisije je učiteljica Pia Ernestini, ostali člani so: Roberta Colle, Lucia Allegra in Paolo Pozzi. 

Komisija se ukvarja z analizo in evalvacijo pedagoškega procesa v osnovni šoli in v vrtcu. Med 

drugim oblikuje tudi Načrt izboljšav delovanja ustanove in aktivov ter skrbi za analizo meril za 

spremljanje in ocenjevanje doseganja ciljev izobraževanja in splošnih storitev, ki jih naš zavod 

ponuja. Kakovost dela, ki jo ponuja naša ustanova, se vzdržuje tudi s postopkom samoevalvacije. 

Prvo prednostno področje, ki želimo izboljšati je učni uspeh (razvijati komunikativne in 

sporočevalne zmožnosti posameznika), drugo prednostno področje je razredna klima in kultura 

obnašanja (spoštovati sebe in druge), ker opažamo, da med vrstniki je premalo sodelovanja, 
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spoštovanja in tolerance. Prioritete so bile izbrane na osnovi Letnega delovnega načrta, ki vključuje 

vse uporabnike. Zaradi velikega starostnega razpona otrok in učencev,  smo izbrali prioritetne cilje, 

ki veljajo tako za šolo kot za vrtec. Doseganje zastavljenih ciljev smo načrtovali najprej na ravni 

zavoda, potem po aktivih in nazadnje še individualno. Prioritetne cilje za Načrt izboljšav smo 

določili na konferenci, ki smo jo imeli učitelji in vzgojitelji skupaj. Naslednji korak je bilo delo v 

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

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

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

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

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

na začetku in ob koncu šolskega leta otrok in učenev. 

  

 

3.2 Letni cilji programskega dela (OPIS OBVEZNIH POSTAVK ŠT. 3) 
Za izboljšanje naših storitev:  

 Skupno sodelovanje vseh sodelujočih v šolskem življenju. Sodelovanje med  pedagoškim, 

tehniško-administrativnim in vodstvenim osebjem  je nujno potreben, tako za uspešen 

napredek zavoda, kot tudi za ohranjanje pozitivnega in konstruktivnega odnosa, ki omogoča 

vsakemu predstavnilkuda predstavi predloge za spremembe in izboljšanje kakovosti storitev. 

 Si prizadevamo razvijati kulturno rast učencev, omogočiti jim, da razvijejo svoje ideje na 

najbolj demokratičen način, strpno in brez predsodkov. 

 Spremljamo razvoj učnih dejavnosti posameznika, njegovega procesa socializacije in odnosa 

z zunanjo realnostjo. 

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

izobraževalnih ukrepov. V ta namen aktivno spodbujamo starše pri vključevanju v vzgojni 

proces in organiziramo delavnice, z namenom povezovanja z zunanjimi strokovnjaki. 

Učitelji in starši se seznanijo z osebnimi težavami, s težavami povezanimi z učenjem, s 

težavami v odnosih v šolskem okolju, itd.  

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

skušamo upoštevati tudi prehranjevalne navade oz. potrebe posameznih otrok, ki imajo 

predpisano dieto s strani zdravnika.  

 

Cilj letnega programskega dela je sodelovati na javnih razpisih na lokalni, občinski, regionalni 

in mednarodni ravni. Namen sodelovanja je povečanje pedagoške ponudbe (sodelovanje s tujimi 

šolami, učenje tujih jezikov, mreženje s tujimi učenci) in pridobivanje dodatnih finančnih 

sredstev, ki bodo  omogočila izboljšanje dela znotraj zavoda.  

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

skrbimo za: 

 primerno opremljenost prostorov, 

 nakup učnih pripomočkov, 

 zdrav način življenja (prehrana, šport in sprostitev), 

 varno, prijazno in spodbudno vzdušje na šoli, 

 zadovoljevanje osnovnih fizioloških in psiholoških potreb, 

 zdrav psihofizični razvoj ob upoštevanju individualnih razlik, 

 vključevanje v različne oblike obšolskih dejavnosti, športnih tekmovanjih, tekmovanjih v 

znanju, natečajih in razpisih, 

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

narodov, 

 ekološko ozaveščanje in vzgoja za ohranjanje narave, 
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 kakovostno znanje, 

 uspešnost vsakega posameznika, 

 spodbujamo otrokovo radovednost, ustvarjalnost in notranjo motivacijo, 

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

 

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

delu otrok in jih na skupnih in oddelčnih roditeljskih sestankih ter govorilnih urah spodbujamo h 

kritičnemu odnosu in spremljanju rezultatov dela. Obveščamo jih o uspehu otrok. Izvajamo 

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

 

Pedagoškim delavcem, s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem omogočamo strokovno in 

osebnostno rast. Samostojno iščejo poti za uresničevanje načrtovanih ciljev ter aktivno spremljajo 

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

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

oddelkih in v razredu. 

 

Zaposlenim zagotavljamo redne zdravniške preglede. Delavci se udeležujejo tečaja varstva pri 

delu. V skladu s predpisi jim zagotavljamo delovna oblačila in delovne pripomočke. 

 

 

3.3. Didaktične aktivnosti 

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

oz. uporabnikov. V preteklem šolskem letu je v prvih razredih (glede na število učencev) poučevala 

ena učiteljica razredničarka ter drugi učitelj za polovični delovni čas, v podaljšanem bivanju pa je 

bilo zaposlitve za 2,88 učitelja. V sodelovanju z Italijansko samoupravno narodno skupnostjo Izola, 

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

in delavcev upoštevamo priporočila HACCP, upoštevamo pa tudi prehranjevalne navade oz. 

potrebe posameznih otrok, kot jih predpiše njihov zdravnik.  
 

Sodelovali smo v naslednjih projektih: 

 

 šolski projekti: 

 Read dog – Reading Education Assistance Dog   

 Le favole 

 Ortolando 

 Spettacolo di fine anno 

 Riscopriamo il dialetto - Ponovno odkrijmo dialekt  

 L'unione fa la forza – Skupaj smo močnejši  

 Dire, fare, creare  

 La compresenza didattica (v sodelovanju z OISNS) 

 Un'Europa di amici – Prijatelji iz Evrope  

 La compresenza didattica inclusiva come risorsa per la valutazione formativa 

 La sicurezza stradale 

 Insegnante per un giorno 

 Tutti assieme appassionatamente 

 Il cassetto dei ricordi 

 In viaggio con Dante 

 Insieme con gli scacchi 

 Viaggio nella mia città 

 Genitori in sezione 

 Il richiamo della pioggia 

 Vita all’aperto  
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 Esperienze a confronto - scambio culturale con la SE Vojka Šmuc  - izmenjava učencev z 

OŠ Vojka Šmuc 

 

 državni projekti: 

 Armadillo-Pasavček 

 Introduzione della seconda lingua straniera nella scuola elementare - Vpeljevanje drugega 

tujega jezika v osnovno šolo 

 La salute nella scuola materna 

 Turismo alla scuola materna 

 Mobilità sostenibile 

 Filmska značka 

 Concorso internazionale “Europa e Giovani” 

 

 mednarodni projekti: 

 Tante lingue parli, tante persone vali - JEŠT  

 Erasmus + »EDUCOM: educare la comunità per ridurre il rischio dell’esclusione sociale dei 

bambini« 

 Erasmus + »Salt-work in progress: piccoli Ciceroni« 

 

 

3.4. Vzgojno-izobraževalna dejavnost šole 
Ker šolsko leto ne sovpada s koledarskim letom, analiziramo in vrednotimo rezultate pedagoškega 

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

realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019. Poročilo vsebuje število vpisanih 

otrok in število oddelkov, realizacijo učnih ur, učni uspeh učencev, uspeh posameznih razredov in 

šole kot celote. 

 

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

spremenijo in ne podlegajo običajnim standardom. 

 

 

 

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

 

 

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

  

2012/2013 

  

SM SE SM SE SM SE SM SE SM SE 

Š
t.

 o
d
d

el
k

o
v
 

4 9 + 2,28 5 9 + 2,32 4 9 + 2,28 5 9 + 2,32 7 9+ 2,55 

Š
t.

 

o
tr

o
k
/u

če
n

ce
v
 

90 81 107 80 90 81 107 80 129 105 

 

 

 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

SM SE SM SE SM SE SM SE SM SE SM SE SM SE 
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Š
t.

 o
d
d

el
k

o
v
 

7 
9 + 

2,55 
8 

10 + 

2,84 
8 

10 + 

2,96 

 

8 

 

11+ 8 
11+ 

2,88 
8 

12+ 

2,88 
8 

12 + 

2,60 
Š

t.
 

o
tr

o
k
/u

če
n

ce
v
 

146 107 152 129 148 133 156 134 136 171 148 176 132 180 

 

 

Tabela št. 3: URE POUKA - REALIZACIJA V %  (šolsko leto 2018/2019) 

 

razred I IIa IIb IIIa IIIb IV Va Vb VI VII VIII IX POV-

PREČJE 

in %  99,25 99,6 106,1 99,18 99,78 99,96 101,38 99,70 110,14 99,39 98,25 111,10 101,96 

 
 

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

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

2018/2019) 

 

dejavnost  realizacija ur obisk učencev 

dopolnilni in dodatni pouk 100,56 % 100 % 

interesne dejavnosti 103,17 % 100 % 

povprečje  101,87 % 100 % 

 
 

 

Nacionalno preverjanje znanja je bilo opravljeno maja 2019   

- v 9. razredu iz italijanskega jezika, matematike in državljanska in domovinska kultura ter 

etika (tretji predmet, ki ga dodeli MIZŠ), sodelovali so vsi  učenci; 

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

učenci. 

 

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

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

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

našega zavoda. Učitelji so na podlagi poročil pripravili predloge za izboljšanje kvalitete poučevanja 

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

prehodnega nacionalnega preverjanja znanja.  

 

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

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

znanja.   

 
 

3.5. Skrb za zdravje 
 

Vrtec in šola sta z Zdravstvenim domom Izola sodelovala pri naslednjih aktivnostih: 

- sistematskih pregledih in cepljenju, 

- nega zob in skrb za zdrave zobe otrok in učencev, 

- fluorizaciji zob, 
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- predavanja in delavnice za učence, 

- predavanja za starše. 

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

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

redne zdravniške preglede in cepljenja po nacionalnem programu ter nadaljujemo z rednim 

mesečnim programom za preprečevanje kariesa. 

   

 

3.6. Aktivnosti v sodelovanju z drugimi inštitucijami italijanske manjšine 
 

V šolskem letu 2018/2019 je vrtec sodeloval: 

- z Italijansko samoupravno  narodno skupnostjo Izola (CAN), 

- z Italijansko unijo Istre in Reke,  

- z Ljudsko univerzo iz Trsta, 

- z  Italijansko skupnostjo Pasquale Besenghi degli Ughi Izola, 

- z  Italijansko skupnostjo Dante Alighieri Izola. 

 

V šolskem letu 2018/2019 je šola sodelovala: 

- z Italijansko samoupravno  narodno skupnostjo Izola (CAN), 

- z Italijansko unijo Istre in Reke,  

- z Ljudsko univerzo iz Trsta, 

- z  Italijansko skupnostjo Pasquale Besenghi degli Ughi Izola, 

- z  Italijansko skupnostjo Dante Alighieri Izola. 

 

 

3.7. Sodelovanje z drugimi ustanovami 

 

Sodelovali smo z naslednji ustanovami: 

- MIZŠ, 

- Občina Izola, 

- Radio in TV Koper-Capodistria, 

- Policijska postaja Izola,  

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

- Zdravstveni dom Izola, 

- Kulturni dom Izola, 

- Mestna knjižnica Izola, 

- Vrtec La coccinella Lucija, 

- Vrtec Delfino blu Koper, 

- Vrtec Mavrica Izola, 

- OŠ  Vicenzo e Diego de Castro Piran, 

- OŠ  Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper, 

- OŠ Livade Izola 

- OŠ Vojke Šmuc Izola 

- Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, 

- Gimnazija Antonio Sema Piran, 

- Srednja šola Pietro Coppo Izola, 

- Srednja šola Izola,  

- Zavod  za zaposlovanje Izola in Koper, 

- Univerza na Primorskem, 

- Univerza Ljubljana, 

- Šola za ravnatelje Brdo, Kranj, 

- Zavod za šolstvo Koper in Ljubljana. 
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3.8. Druge dejavnosti 

 

Vključevanje staršev v vzgojno-izobraževalni proces smo izvedli z raznimi aktivnostmi: 

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

konference. Gostili smo strokovnjake Zdravstvenega doma Izola in Policijske postaje Izola. 

Formalno in neformalno sodelovanje s starši in odnosi z njimi so dobri. Z njimi učitelji iz meseca v 

mesec opravijo več individualnih jutranjih govorilnih ur ter opravljeni so bili vsi roditeljski 

sestanki.  

 

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

Program vsebuje informacije za starše, analizo, odločitev staršev in učiteljev za evidentiranje 

učenca kot nadarjenega, testiranje učenčevih sposobnosti, analizo testa, predstavitev rezultatov in 

njihovo ovrednotenje ter individualno delo z evidentiranimi učenci.  

 

Izobraževanje vzgojiteljic in učiteljev je potekalo po LDN. Udeležili so se več seminarjev v 

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

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

po načrtu.  

 

Med šolskim letom je zavod prejel donacije s strani Rdečega križa, Dan filantropije in Drobtinica. 

Šola je sredstva namenila za stroške šole v naravi, za plačilo učbenikov in za plačilo šolske 

prehrane.  

 

Podrobnejšo analizo vseh aktivnosti naše šole, Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2018/2019 

in analizo vzgojnega načrta, je mogoče prebrati v Poročilu ob zaključku šolskega leta 2018/2019, ki  

so ga  pripravili pedagoški delavci šole in vrtca. 

 

4. FINANČNO POSLOVANJE 
 

Naša ustanova pridobiva sredstva za izvajanje javne službe od: 

- Občine Izola, 

- MIZŠ RS, 

- staršev, 

- ostalih občin, 

- najemnikov naših prostorov, 

- ostalih (sponzorjev, projektno financiranje in donatorjev). 
 

Finančno poslovanje in šolsko poslovanje urejajo naslednji predpisi: 

- Pogodba za financiranje aktivnosti OŠ Dante Alighieri, podpisana z Občino Izola, 

- Pogodba za financiranje aktivnosti vrtca L'Aquilone, podpisana z Občino Izola, 

- Pogodba za financiranje predšolskih aktivnosti v vrtcih za italijansko manjšino za leto 2018 

in 2019, podpisana z Ministrstvom za šolstvo in šport RS, 

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 

- Zakon o delovnih razmerjih, 

- Zakon o organizaciji in financiranju osnovne šole, 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o računovodstvu, 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, 

- Pravilnik o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in občinskega 

proračuna, 

- Zakon o osnovni šoli, 

- Zakon o vrtcih, 
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- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi ob koncu obdobij v 

9-letni OŠ, 

- Pravilnik o šolski dokumentaciji, 

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

podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne OŠ iz sredstev državnega 

proračuna. 
 

Komisija za inventuro je na dan 31.12.2019 ugotovila naslednjo bilanco stanja: 

- saldo c/g  57.835,28 € 

- kratkoročni depozit: 17.179,49 €. 

 
Ekonomska obravnava osebnih prejemkov delavcev 

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

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

za sistemizacijo delovnih mest. 

 

Prispevki staršev 

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

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

 

Tabela št. 5: EKONOMSKA CENA za leto šolsko leto 2018/2019 
 

Vrsta  programa Cena celodnevnega programa Cena celodnevnega programa 

1. oktober 2014 1. januar 2019 

prvo starostno 

obdobje 

441,19 € 460,17 € 

drugo starostno 

obdobje 

310,95 €  319,22 € 

 

 

Tabela št. 6:  PLAČILO  VRTCA  – JUNIJ 2019  
 

Plačilo razred plačila % 70 % stroška 

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

število 

otrok v 

juniju 

2017 

21 28 15 20 21 22 8 1 12 26 

število 

otrok v 

juniju 

2018 

15 25 10 16 16 12 8 5 9 16 

število 

otrok 

v juniju 

2019 

20 22 17 10 28 12 19 13 6 20 

 

 

V šolskem letu 2018/2019 je naš vrtec obiskovalo 16 otrok iz Kopra, 5 iz Ljubjane in 1 iz Pirana.  V 

šolskem letu 2019/2020 obiskuje naš vrtec 9 otrok iz Kopra, 2 iz Ljubjane, 1 iz Cerknega, 1 iz 

Ankarana in 1 iz Črnomlja.  
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Svet šole in ustanoviteljica Občina Izola sta sprejela in potrdila cene šolske prehrane. V šolskem 

letu 2018/2019 se je na dan pripravljalo 148 vrtčevskih malic, kosil in popoldanskih malic ter 175 

šolskih malic, 155 šolskih kosil in 76 popoldanskih šolskih malic. V šolskem letu 2019/2020 se 

pripravi na dan 132 vrtčevskih malic, kosil in popoldanskih malic ter 180 šolskih malic, 167 šolskih 

kosil in 72 popoldanskih šolskih malic.  

 

 

 

 

 

Tabela št. 7: CENA OBROKOV   

 šolsko leto 2013/2014 

 malica kosilo popoldanska malica 

Šola 0,80 € 2,60 €  in 2,73 € 0,54 € 

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

 šolsko leto 2014/2015 

 malica kosilo popoldanska malica 

Šola 0,80 € 2,71 €  in 2,83 € 0,60 € 

Vrtec 1,90   € 

 

 šolsko leto 2015/2017 

 malica kosilo popoldanska malica 

Šola 0,80 € 2,72 €  in 2,86 € 0,58 € 

Vrtec 1,76   € 

 

 šolsko leto 2017/2018  

 malica kosilo popoldanska malica 

Šola 0,80 € 2,66 €  in 2,80€ 0,63 € 

Vrtec 1,76   € 
 

 šolsko leto 2018/2019 

 malica kosilo popoldanska malica 

Šola 0,80 € 2,66 €  in 2,80€ 0,63 € 

Vrtec 1,76   € 

 

 

Tabela št. 8:  OSTALI PRIHODKI 

št. vir namen / nakup naslovnik Znesek 

1 Italijanska 

skupnost in 

Ljudska 

univerza Trst 

dnevnice in prevozni stroški in druge 

skupne aktivnosti  

OŠ + vrtec   5203,46 

2 Zavarovanje   Odškodnina OŠ + vrtec   629,50 

3 JEŠT in 

CMEPIUS 

Projekti OŠ 3023,09 

4 Razne 

organizacije 

 

+ Italijanska 

skupnost 

donacija  

donacije OŠ 10.752,73 

 1- 4 Skupaj 19.608,78 
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5 prehrana za 

učence 

nakup jedil in priprava obrokov hrane  

 

OŠ    58.290,73 

 

6  najemnina       

šolskih 

prostorov, kosila 

za šolske delavce 

vzdrževanje, potrošni material in 

didaktična sredstva 

OŠ + vrtec   29.736,77 

 

5 - 6 Skupaj 88.027,50 

7 obresti   OŠ + vrtec   0 

1 - 7 Skupaj 107.636,28 

 

Sredstva, ki smo jih piridobili iz naslova odškodnine zavarovalnine smo v celoti porabili in 

nadomestili oškdovana sredstva. Iz prejšnjih tabel je razvidno, da si naša ustanova prizadeva 

vpeljevati tehnične novosti, vzdrževati in obnavljati stavbo in nakupovati didaktična sredstva za 

pouk. Zavod skrbno razpolaga z dodatnimi viri denarja, kar je zelo pomembno za kvalitetno delo 

institucije. Ustanova ni registrirana za izvajanje tržnih aktivnosti, torej ne deluje zato, da bi 

ustvarjala dobiček. Je neprofitna organizacija. 
 

Šola zagotavlja tudi redno vzdrževanje šolskega kombija Ford Transit. 

 

 

4.1 Analiza izvajanja programa (OPIS OBVEZNIH POSTAVK ŠT. 5) 

 

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

 skrajno racionalno porabo materiala, 

 ukinitev nabave novih učbenikov, 

 skrajno racionalno porabo sredstev za učne pripomočke ter učbenike, 

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

ekskurzije, …), 

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

 oblikovanje skupine pri interesnih dejavnosti s spodnjim normativom 8 učencev, 

 izvajanje interesnih dejavnosti v oddelkih podaljšanega bivanja, 

 združevanje oddelkov podaljšanega bivanja, 

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

varstvu, 

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

 

5. KNJIŽNI SKLAD 

V letu 2019 šolski knjižni fond je pridobil 67 knjig v znesku 1.160,40 €. S tem smo našim učencem 

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

sredstev in branje revij. Učbeniški sklad je na podlagi novega Pravilnika o upravljanju učbeniških 

skladov (Uradni list RS, št. 27/17 in 47/17) del šolske knjižnice, ki se vodi ločeno od ostalih gradiv 

šolske knjižnice. Učbeniški sklad je zbirka učbenikov, ki so namenjeni izposoji in zbirka učnih 

gradiv za prvi razred osnovne šole. V okviru učbeniškega sklada poteka nakup učbenikov in 

delovnih zvezkov, ki jih naši učenci uporabljajo pri pouku. MIZŠ letno zagotavlja sredstva za nakup 

učbenikov ter učnih gradiv za prvi in drugi razred (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov). 

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

sklada je bilo porabljenih 492,50 €. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1510
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2276
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Tabela št. 9: KNJIŽNIČNI SKLAD   
 

ZVRSTI Vrtec Osnovna šola 

monografije 1450 10378 

avdiokasete 20 37 

videokasete 8 140 

zgoščenke 25 28 

DVD 33 14 

didaktične igre 337 59 

didaktična sredstva 362 380 

  

 

Redno vzdržujemo in sproti posodabljamo tehnično in računalniško omrežje. 

 

 

5.2 Ocena notranjega sistema finančne kontrole (OPIS OBVEZNIH POSTAVK ŠT. 4., 6.) 

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

Pravilniku za javna naročila. Plačila računov odobri ravnateljica oz V.d. ravnateljice, izvrši pa 

računovodkinja. Vsa finančna sredstva so koristno uporabljena. 

 

Finančni načrt naše šole za proračunska leta 2018 in 2019 je bil potrjen na Svetu zavoda in na 

občinskem svetu. Finančni načrt za leto 2019 je bi potrjen tudi na MIZŠ. Bila je sklenjena pogodba 

o financiranju dejavnosti zavoda s ustanoviteljem za leto 2019. Občina je redno mesečno 

zagotavljala sredstva za materialne stroške, plače in ostali del ekonomske cene vrtca. 

Med šolskim letom je šola lahko izvajala delež intervencij, čeprav v manjšem obsegu, zahvaljujoč 

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

počitnic, zaradi sredstev ki nam jih je namenila občina ustanoviteljica za investicije in zaradi 

sredstev, ki jih namenja MIZŠ. Med drugim: 

o nakup orodja za telovadnico 

o nakup materiala za likovno vzgojo 

o nakup drobnega inventarja in osnovih sredstev v kuhinji in pralnici (razne kozice,vrči         

pvc,…) 

o nakup  pečic Selfcooking 

o nakup inox mize 800X700 

o nakup opreme in orodja za poučevanje  

o nakup potrošnega materiala 

o nakup in montaža lamelnih zaves 

o stroške za tekoče vzdrževanje 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

druga tržna ter druga poslovna tveganja.  
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Zavod še naprej aktivno dela  na izterjavi zapadlih terjatev. Vse zapadle terjatve redno 

pregledujemo in sodelujemo s starši, kot skrajno možnost, ko so dolžniki neodzivni, pa posegamo 

po sodni izvršbi.  

 

Glavni cilji notranje kontrole je: 

 učinkovito izvajanje nalog šole, 

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

slabega upravljanja, napak, goljufij in drugih nepravilnosti, 

 poslovanje v skladu z zakoni, predpisi in navodili ravnatelja, (oz.V.d. ravnateljice) 

 zagotavljanje in ohranjanje pravočasnih, celovitih ter zanesljivih računovodskih in drugih 

podatkov in informacij ter njihovo pošteno razkrivanje v poročilih, 

 zagotavljanje enakih možnosti delovanja in varovanje okolja. 

 

Naloga ravnatelja (oz.V.d. ravnateljice) je, da stalno spremlja tveganja, po potrebi dodaja nova in 

predvsem izvaja ukrepe za njihovo obvladovanje. Ravnateljica (oz.V.d. ravnateljice) je v določenih 

primerih prenesla odgovornost za ukrepanje na posameznike, in sicer na pomočnico ravnateljice v 

vrtcu, na računovodkinjo, na poslovno sekretarko, na informatika, na hišnika in tudi na ostale 

delavce. 

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

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

novim strukturam tveganj. Na podlagi poročil notranjih revizij delavcev in ravnateljice oz. 

V.d.ravnateljice ocenjujemo, da obstaja dobro objektivno stanje dejstev, ki so cilj notranje kontrole. 

Priporočila za izboljšave nadaljnjega dela so taka:  

 dobro opredeljene odgovornosti in pristojnosti posameznikov, 

 jasen opis dolžnosti delavcev, 

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

 jasna razmejitev dolžnosti delavcev, 

 boljše planiranje investicijskih sredstev,  

 kontrola izplačevanja položnic. 
 

 

5.3 Ukrepi in terminski plani 

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

doseženi in razloge za nedoseganje le teh. Sistem nadzora uporabe finančnih sredstev se izvaja po 

naslednjem postopku: 

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

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

ki so bili naslovljeni na MIZŠ in na Občino Izola; 

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

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

 z revizijo računovodskih izkazov, v zakonsko predvidenih terminih; 

 s preverjanjem računov, faktur in potrditve denarnih nakazil; 

 s preverjanjem plačevanja računov in preverjanje prihodkov v skladu z dokumentacijo 

izdanih plačil; 

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

poravnave. 

Med finančnim letom bomo: 

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

 skrbno uravnavali porabo energije, 

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

kvaliteto, 

 spremljali plačevanje računov in tudi sami upoštevali plačilne roke.  
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5.4 Ocena učinkov poslovanja zavoda (OPIS OBVEZNIH POSTAVK ŠT. 7) 

S pogledom na program didaktičnih aktivnosti šole, program investicij, vzdrževanje stavbe in šolske 

okolice, nabavo računalniške opreme s finančnimi sredstvi, ki smo jih imeli na razpolago, lahko 

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

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

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja zavoda. 

 

5.5 Druga pojasnila 

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

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

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

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

delno razširiti program izbirnih predmetov ter zmanjšali program podaljšanega bivanja. V šolskem 

letu 2017/2018 smo ravno tako odprli dodatni oddelek prvega razreda in razširili program izbirnih 

predmetov ter zmanjšali program podaljšanega bivanja. 

 

Na podlagi Pravilnika o normativih in standardih smo načrtovali nove zaposlitve. Financer novih 

delovnih mest je MIZŠ in se predvideva zaposlitev tudi iz tržne dejavnosti. Zaposlovanje strokovnih 

delavcev je optimalno racionalizirano z: 

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

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

dopolnitvah ZOFVI,  

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

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

2015/2016,  

 uvajanjem novosti po Zakonu o vrtcih.  

Z soustanoviteljico Občina Izola smo dne 29.1.2020 podpisali pogodbo o financiranju dejavnosti in 

o investicijskih del za vrtčevski in šolskega programa našega zavoda.  
 

6. OCENA FINANČNEGA POSLOVANJA IN ZAKLJUČEK (OPIS OBVEZNIH POSTAVK 
ŠT. 8) 

 

V finančnem letu 2019 smo bili primorani na našem zavodu upoštevati obseg financiranja iz 

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

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

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

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

projektov financiranih s strani evropskih socialnih skladov. 

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

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

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

vsem razpoložljivim finančnim sredstvom smo lahko uresničili potrebe šole in vrtca po ciljih, ki 

smo si jih načrtovali v skladu z vsemi zakoni. V bodoče nameravamo izboljšati kvaliteto 

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

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

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

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

 
 
 

                                                                                                             V.d. ravnateljice 

Cristina Valentič Kostić                                                                                                               



SE DANTE ALIGHIERI ISOLA - OŠ DANTE ALIGHIERI IZOLA                              Računovodsko poročilo – leto 2019 
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1. UVOD 
 
Ob zaključku leta 2019 smo izdelali letno poročilo po predpisih, ki urejajo pripravo in sestavo 
finančnih dokumentov v javnih zavodih. Usmeritve za vodenje naših poslovnih knjig in izdelavo 
letnega poročila so zakoni, predpisi in pravilniki navedeni v točki  1. Pravne podlage. 
 
V poslovnem letu 2019 smo se trudili verodostojno zagotavljati: 
 
- spremljanje in evidentiranje poslovnih dogodkov po enotnem kontnem načrtu, 
- spremljanje poslovanje šole s sredstvi za izvajanje javne službe iz javnih financ in drugih 
virov ter  poslovanja na trgu, 
- namensko porabo prejetih sredstev, 
- upoštevanje enotnih načel in standardov za vodenje poslovnih knjig in sestavljanje letnih 
poročil, 
- časovno in vsebinsko usklajeno načrtovanje ekonomskih kategorij pri pripravi finančnih 
načrtov. 
- računovodska poročila, kot so predpisana. 
 
Letno poročilo zavoda, v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu, obsega: 
 
1) Bilanco stanja s prilogami in pojasnili k računovodskim izkazom 

a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev 

b) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
2) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov EKN s pojasnili k računovodskim 

izkazom 
a) Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 
b) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
c) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
č) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 
d) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

3) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. 
4) Pojasnila k izkazom in poslovno poročilo. 

 
Letno poročilo se v elektronski obliki predloži prek spletnega portala AJPES s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom. S tem se zagotovi javnost podatkov in za 
potrebe državne statistike. V skladu s 51. členom zakona o računovodstvu se letno poročilo 
predloži do zadnjega dne v februarju leta, ki sledi letu, za katero se sestavlja letno poročilo. 
Letno računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri vodenju poslovnih 
knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju smo uporabljali naslednje pravne 
podlage: 
 
Pravne podlage pri sestavi letnega poročila so: 

 

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

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 
58/10, popr. 60/10, 104/11 in 86/2016) 
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• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 
97/12, 108/2013 in 100/2015, 75/2018, 82/18) 

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS 112/09 in 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/2013, 
94/14 in 100/2015, 84/2016, 75/2018, 82/18) 

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

• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o raču-

novodstvu in kapitalskih naložb (Uradni list RS 117/02 in 134/03, 108/2013 

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

ZIPRS1617, 
• Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2019 (Uradni list 

RS 96/15, 

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

• Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS 
26/03, 117/05, 120/07, 32/08, 10/09, 101/10 in 106/13)-oddaja preko AJPESA, dopis MF 
samo zbirna PB 

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

• Pravilnik o računovodstvu 

• Samoocenitveni vprašalnik in 
•  navodila za izpolnjevanje vprašalnika 
• Drugi podzakonski akti in interni pravilniki šole 

 
Pravne podlage pri sestavi davka od dohodka pravnih oseb: 

 
• Zakon o davku od dohodkov pravih oseb - ZDDPO-2 (Ur.l.RS št. 117/06, 56/08, 76/08, 

5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/2014, 23/2015, 82/2015, 
63/2016 

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

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

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

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

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

2. BILANCA STANJA 
 

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan 
tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja (stanje na dan 31.12.2019). 
Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige (glavna knjiga in pomožne knjige). S 
popisom sredstev se doseže, da se knjigovodski podatki o sredstvih in obveznostih do njihovih 
virov ne razlikujejo od dejanskih. Le tako usklajeni podatki so podlaga za sestavitev bilance 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3436
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-0722
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3781
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stanja. 
 
POVZETEK BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2019; TABELA 1.: 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 1.567.739

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 667

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 361

NEPREMIČNINE 2.622.576

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 1.173.713

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 493.535

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 393.143

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 18.178

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 286.203

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 0

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 75.015

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 58.422

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 145.314

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 7.452

C) ZALOGE

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

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023) 1.853.942

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 161.629

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 12

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 111.472

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 29.049

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 19.574

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 792

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 730

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 1.692.313

SPLOŠNI SKLAD 0

REZERVNI SKLAD 0

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 41.048

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.547.037

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 104.228

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044) 1.853.942  
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3. PRIHODKI IN ODHODKI   
 

 
V nadaljevanju prikazujemo in pojasnjujemo prihodke in odhodke, ki so nastali kot poslovni 
dogodki v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019: 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov so izkazani prihodki in odhodki v skladu z Zakonom o 
računovodstvu in podzakonskimi predpisi, za katerih izdajo je pooblaščen minister za finance. 
Za ugotavljanje prihodkov in odhodkov je pomembna predvsem določba prvega odstavka 16. 
člena  
Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, ki pravi, da določeni uporabniki 
ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v skladu s SRS, ki veljajo za nepridobitne 
organizacije. Ta določba pomeni, da pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega 
obdobja upoštevamo načelo nastanka poslovnega dogodka, pri členitvi stroškov, odhodkov in 
prihodkov na posamezne vrste pa pravila iz slovenskih računovodskih standardov. Omenjeni 
člen pravilnika pa še določa, da pri razčlenjevanju in izkazovanju prihodkov in odhodkov 
upoštevamo tudi Pravilnik o enotnem kontnem načrtu.  
 
Izkaz prihodkov in odhodkov v obliki tabele (glej Tabela 2. Izkaz prihodkov in odhodkov) je 
priloga k računovodskemu poročilu, pomembnejše informacije pa so podane v nadaljevanju. 
 
Uspešnost poslovanja javnega zavoda v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je izkazana v 
priloženem izkazu prihodkov in odhodkov. Celotni prihodki so bili realizirani v višini 
1.966.634,12 € in so bili za 2,07% višji od lanskih (1.926.787,61 €), ter  za 1,01% nižji od 
načrtovanih po finančnem načrtu (1.986.500 €).  
 
Celotni odhodki so bili ustvarjeni  v višini 1.947.429,77 € in so bili za 2,8% višji  
(1.894.295 €) od lanskih, ter za 2,01% nižji od načrtovanih po finančnem načrtu.  
 
Zavod v poslovnem letu izkazuje 19.204,35 € presežka prihodkov nad odhodki.  
Presežek je tudi rezultat skrbnega ravnanja z razpoložljivimi denarnimi sredstvi. 
Zavod mora, zlasti zaradi plačilne nediscipline skrbnikov otrok, ves čas zagotavljati tako 
imenovano rezervo denarnih sredstev, da se obveznosti do dobaviteljev ves čas nemoteno 
poravnavajo. 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1.1. do 31.12.2019; Tabela 2. 
 

Naziv podskupine konta Znesek Znesek primerjava v %

Tekočega leta Prejšnjega leta indeks
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(861+862-863+864) 1.964.409 1.922.170 1,02

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.964.409 1.922.170 1,02

B) FINANČNI PRIHODKI 0 0 0,00

C) DRUGI PRIHODKI 2.223 4.616 0,48
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

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

(860+865+866+867) 1.966.632 1.926.786 1,02
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874) 334.364 373.088 0,90

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0 0,00

STROŠKI MATERIALA 157.116 151.832 1,03

STROŠKI STORITEV 177.248 221.256 0,80
F) STROŠKI DELA

(876+877+878) 1.590.132 1.519.532 1,05

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 1.218.631 1.157.571 1,05

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 197.717 187.648 1,05

DRUGI STROŠKI DELA 173.784 174.331 1,00

G) AMORTIZACIJA 8.472,00 623,00 13,60

H) REZERVACIJE 0 0 0,00

J) DRUGI STROŠKI 348 1.015 0,34

K) FINANČNI ODHODKI 0 0 0,00

L) DRUGI ODHODKI 204 37 5,51
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

(885+886) 13.912 0 0,00

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 0,00

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 13.912 0 0,00
N) CELOTNI ODHODKI

(871+875+879+880+881+882+883+884) 1.947.432 1.894.295 1,03  
 

 
Prihodki in ravno tako odhodki so bili višji predvsem zaradi višjih stroškov dela. Amortizacija je 
višja zaradi nakupa drobnega inventarja, ki je bil financiran s strani MIZŠ po projektu SIO-2020 
in je vrednost celotne amortizacije tudi krita s prihodki. Vrednost 13.912 € predstavlja 
dvomljive/sporne terjatve, za katere je bila imenovana inventurna komisija in sprejela predlog 
za dokončen odpis neizterljivih terjatev v vrednosti 6.194,38 €, katerega se preda v sprejem 
svetu zavoda. (glej poročilo o popisu za leto 2019). 
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CELOTNI PRIHODKI; 

 

VIRI PRIHODKOV LETA 2019 V PRIMERJAVI Z LETOM 2018; TABELA 3. 

PRIHODKI PO VIRIH TEKOČE LETO V EUR PRETEKLO LETO V EUR INDEKS

Prihodki MIZŠ 1.112.008,79 1.022.739,77 1,09

Prihodki občine Izola 522.761,78 574.179,11 0,91

Prihodki drugih občin 36.763,79 40.172,36 0,92

Plačilo staršev 247.656,70 226.356,40 1,09

Najem šolskih prostorov in kombi-kosila zunaji 29.736,77 33.868,14 0,88

Donacije in nagrade 576,34 11.018,70 0,05

Projekti-RAP-JEŠT 7.159,56 4.475,85 1,60

Drugi prihodki (odškodnine, obresti izvržb) 1.743,84 3.551,82 0,49

MOFAS, ZPIZ 0,00 334,16 0,00

CMEPIUS+UNIAMOCI 3.023,09 9.576,80 0,32

UNIONE 5.203,46 514,49 10,11

Totale entrate: 1.966.634,12 1.926.787,60 1,02

 
 
PRIHODKI  VIR VRTEC 

Zmanjšal se je delež financiranja drugih občin (vpisanih je manj otrok katerih starši imajo 
stalno bivališče v drugih občinah), nekoliko se je zmanjšal tudi delež financiranja občine 
ustanoviteljice, predvsem zaradi manjšega števila spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami, 
ki jih v celoti financira občina. Prav tako se je zmanjšal delež financiranja s strani MIZŠ v 
primerjavi s preteklim letom. Delež financiranja staršev se je v primerjavi s preteklim letom 
povečal. Obseg sredstev iz ekonomske cene vrtca (prihodki občin, MIZŠ in staršev) je približno 
enak; lani 706.863€, letos pa 701.777€ (razlika je minimalna 4.906€), le struktura pridobivanja 
vira se je spremenila. Plačila staršev so določena z odločbo, ki jo izda pristojni organ. Višina 
plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši od cene programa, v katerega je 
otrok vključen. 
 

Graf 1; EKONOMSKA CENA VRTCA 
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Graf 2; NAKAZILA MIZŠ 

 
 
Prihodki MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) predstavljajo 56,54 % vseh 
prihodkov. Ministrstvo zagotavlja sredstva za plače, nadomestila plač, prispevke in davke ter 
druge stroške v zvezi z delom v skladu s sistemizacijo delovnih mest. 
Sredstva za plače, materialne stroške, regresirano prehrano učencev, sredstva za ekskurzije, 
učila in učne pripomočke, izobraževanje delavcev,  ter za zdravniške preglede delavcev se 
zagotavljajo glede na število oddelkov in število učencev. 
 
 
Prihodki Občine Izola  predstavljajo 26,58% vseh prihodkov. Občina Izola kot ustanoviteljica 
zavoda zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov (električne energije, stroške ogrevanja, 
stroške vode,  tekoče vzdrževanje, plače za sofinancirane delavce, ter plače ki predstavljajo 
razliko od ekonomske cene vrtca). 
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Graf 3; NAKAZILA OBČINE IZOLA 

 

 
 
 
 
 

ZA TEKOČE STROŠKE MATERIALA, KURILNEGA OLJE, ELEKTRIKE IN STORITEV NAM JE 

OBČINA IZOLA  ZA LETO 2019 NAMENILA; TABELA 4. 

NAMEN PRORAČUN PRORAČUN Indeks

2019 2018

elektrika 13.887,00 9.732,00 1,43

voda, komunal.st., čist. 10.714,00 11.948,00 0,90

tekoče vzdrževanje 11.541,00 15.000,00 0,77

zavarovanje 4.294,00 2.688,00 1,60

ostali material. stroški 2.600,00 4.000,00 0,65

varovanje 586,00 578,00 1,01

tečaj plavanja 0,00 1.000,00 0,00

OŠ-Šola v naravi prevozi uč. 666,00 666,00 1,00

SKUPAJ 44.288,00 45.612,00 0,97

 
CELOTNI ODHODKI; 

 
STROŠKI MATERIALA; 
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 so v letu 2019 znašali 157.166 € in predstavljajo postavke za porabljen material, pomožni 
material, stroški energije, stroški nadomestnih delov, vodarino, strokovno literaturo, material za 
vzdrževanje, pisarniški material in drugo.  
 
 
Največji strošek materiala predstavlja strošek živil v višini 89.574 €, ki predstavlja 56,99% vseh 
stroškov materiala, sledijo mu stroški električne energije, ki zanašajo 27.153 € kar predstavlja 
17,28%. 
Stroški materiala  v celotnih odhodkih predstavljajo 8,07%  stroškov. 
 
STROŠKI STORITEV; 
so v letu 2019 znašali 177.248 € in predstavljajo postavke iz storitev za opravljanje dejavnosti, 
za stroške za tekoče vzdrževanje, izobraževanje delavcev, stroški v zvezi z delom (dnevnice in 
kilometrine), stroški zavarovanja, prevozne storitve, zdravstvene storitve, stroški plačilnega 
prometa,  delo po podjemi, delo preko študentskih servisov (zaradi daljših bolniških odsotnosti 
delavcev),  komunalne storitve. 
Največji strošek storitev predstavlja tekoče vzdrževanje programske in računalniške opreme – 
računalniški programi, računalničar in  gostovanje v vrednosti 9.982 €, E-Asistent za šolo in 
vrtec in e-hramba dokumentov 6.452 €, tekoče vzdrževanje stavbe (menjava svetil, razne 
meritve univar…) 19.571 €. Skupen strošek vzdrževanja je 34.219 € in predstavlja 19,31% 
stroškov storitev. 
Stroški storitev  v celotnih odhodkih predstavljajo 9,1%  stroškov. 
 
STROŠKI DELA; 

so v letu 2019 znašali 1.590.132 €. V celotnih odhodkih  predstavlja strošek dela 81,65%. in so 
bili višji od lanskih za 4,65%. 
 
PRIMERJAVA STROŠKOV DELA Z LETOM 2018; TABELA 5. 

 
STROŠKI DELA V LETU 

2019

STROŠKI DELA V LETU 

2018 INDEKS

Plače in nadomestila plač zaposlenim 1.158.673,83 1.109.437,46 1,04

Boleznine 59.956,47 48.133,79 1,25

Prispevki na plače 197.716,50 187.647,98 1,05

Premije KAD 24.425,93 23.884,72 1,02

Stroški prehrane med delom 46.078,93 47.304,99 0,97

Stroški prevoza na delo in z dela 38.083,43 41.572,63 0,92

Regres za letni dopust 58.381,59 56.656,64 1,03

Jubilejne nagrade in solidarnostna pomoč 2.367,80 1.155,02 2,05

Upokojitve in odpravnine za DČ 0,00 3.738,87 0,00

SKUPAJ 1.585.684,48 1.519.532,10 1,04  
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Graf 4; STRUKTURA PLAČ V LETU 2019 

 
 
 
 
 
DRUGI ODHODKI; 
so v letu 2019 znašali  22.936 € in predstavljajo prevrednotovalne poslovne odhodke, plačilo sodnih taks 

in obresti v zvezi s tožbami neplačnikov, ter amortizacijo drobnega inventarja ki smo ga direktno 

odpisali, ter amortizacijo knjig. 

 

Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta znaša 19.204  €. 
 
Predvidevamo, da bomo v letu 2020 delno krili stroške tudi iz lastnih virov, torej iz presežka 
prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let za nakup osnovnih sredstev in vzdrževanja stavbe. 
 
 
Povečanja ali znižanja sredstev v primerjavi s preteklim letom so odvisna od števila 
otrok, oddelkov, višine stroškov, ki jih povrne pristojna ustanova, investicij ter od 
dohodkovnega razreda staršev plačnikov. Na te dogodke nimamo vpliva. Povečanja 
prihodkov in hkrati tudi stroškov so predvsem posledica  višjih plač in regresa za letni 
dopust v primerjavi s preteklim letom. 

 
 

4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI     
 

Javni zavod ustvarja prihodke za izvajanje javne službe iz sredstev proračuna, prodaje blaga in 
storitev v okviru javne službe, del prihodkov pa ustvari tudi na trgu. 
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V tem izkazu je prikazana sestava prihodkov in odhodkov v javni službi in tržni dejavnosti. 
Dejansko poslujemo skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Poglavitni cilj tržne 
dejavnosti pa je, izboljšanje kakovosti opravljanja te dejavnosti ter zmanjšanje porabe javnih 
sredstev. 
 
V našem primeru smo upoštevali naslednja sodila in ključe za delitev stroškov po vrstah 
dejavnosti, ki jih imamo tudi zapisana v Pravilniku – Sodila za razmejevanje prihodkov in 
odhodkov SE-OŠ Dante Alighieri Izola.  
 
Pri nastanki sodil smo upoštevali kot iztočnico sklep župana Občine Izola štev. 600-27/2006 z 
dne 8.12.2006, ki določa vrste programov za: 
 
JAVNO SLUŽBO: 

- Obvezno vzgojno in izobraževalno delo (zagotovljena sredstva iz proračuna) 
- Druge dejavnosti, za katere ni zagotovljenih javnih virov: 
- Malica za učence 
- Tečaj plavanja 
- Šole v naravi opredeljene v LDN šole 
- Kolonija-letovanje 
- Dodatna športna vzgoja 
- Druge dejavnosti v okviru javne službe: šolski sklad, učbeniški sklad, … 

In 
 
TRŽNO DEJAVNOST: 

- program organizacije šolske prehrane (zajtrk, malica v podaljšanjem bivanju, kosila) 
- jutranje varstvo za učence 2. Razreda naprej 
- tržne interesne dejavnosti 
- oddaja šolskih prostorov v najem 

 

PRIHODKI TRG:  
 
Prihodke dosežene na trgu predstavljajo prihodki iz naslova oddaje šolskih prostorov v 
uporabo in prihodki iz naslova prodaje storitev šolske kuhinje učencem, zaposlenim zavoda ter 
zunanjim odjemalcem. 
 
PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI PO VIRIH; TABELA 6 

PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI

AFFITTO -NAJEMNINE 7.914,15

AFFITTO -NAJEMNINE DRUŠTVA OI 2.313,50

COMBI - KOMBI 1.474,15

MERENDE -MALICE DELAVCI 6.972,80

CALENDARIO 420,00

KOSILA ZUNANJI 10.642,17

MERENDA POM.-popold.malica 7.842,24

PRANZI -kosila šola 40.331,64

MERENDE SCUOLA -pl.starši 10.116,85

SKUPAJ 88.027,50  
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Graf 5; PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI 2019 

 
 

 

 

4.1 SODILA 
 
Po sodilih, ki jih uporablja zavod in jih je sprejel svet zavoda, predstavlja delež prihodkov iz 
naslova opravljanja javne službe za leto 2019,  95,52%  celotnih prihodkov, tržni delež pa 
4,48%  celotnih prihodkov.  
 
Prihodki so razmejeni že ob nastanku in so vodeni po stroškovnih nosilcih, oziroma ustreznih 
stroškovnih kontih. 
 

ODHODKI:  
 
Pri določenih stroških pri razmejevanju uporabimo najprej individualno delitev na stroškovnih 
kontih, kjer je to mogoče natančno določiti že ob nastanku stroška, na kateri stroškovni nosilec 
sodi.  
 
Odhodki, kjer ni možno stroška neposredno pripisati stroškovnemu mestu, po sodilih delimo  

glede na razmerje  med  deležem prihodkov tržne dejavnosti proti celotnim prihodkom, v 

deležu pri vseh odhodkih. Za delitev na predšolsko in osnovnošolsko dejavnost, se upošteva 

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

vrtcu (letno povprečje).  
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Izjema so stroški živil, ki se delijo po ključu; razmerje vseh obrokov v vrtcu, vseh šolskih 

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

Razmerje – ključ je  določen v materialnem knjigovodstvu. Stroške živil knjižimo na konto 

4600000. Tako razmerje se uporabi tudi za izračun Ekonomske cene vrtca. 

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

 

Podrobnejša delitev stroškov je napisana v že omenjenih sodilih. 

 

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

5. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA     

 
Zaradi spremljanja gibanja javno finančnih prihodkov in odhodkov smo ugotovljene podatke 
zaključnega računa razčlenili tudi na način, ki je z Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o 
enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava ter na podlagi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih 
oseb javnega prava določen za druge uporabnike enotnega kontnega načrta, kar z drugimi 
besedami pomeni, da smo podatke o prihodkih in odhodkih izkazali tudi evidenčno – po načelu 
denarnega toka oziroma po plačani realizaciji. Evidenčno izkazovanje podatkov je potrebno 
zaradi sestavljanja bilanc javno finančnih prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz. izdatkov na 
ravni države ali občine.  
 
V obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka smo 
ločeno izkazovali prihodke in odhodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti. 
Uporabili smo enaka sodila, kot v obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
po vrstah dejavnosti.  
 
Ta izkaz vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in predhodnem obračunskem 
obdobju. Upoštevano je načelo denarnega toka oz. načelo plačane realizacije. To pomeni, da 
je poslovni dogodek nastal in je dejansko prišlo do prejema ali izplačila denarja. Izkaz 
prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka se praviloma razlikuje od izkaza prihodkov in 
odhodkov določenih uporabnikov (po fakturirani realizaciji) vsaj za dogodke nastale v 
decembru, ki so plačani v januarju. 
 
Prihodki doseženi po načelu denarnega toka v letu 2019 znašajo 1.991.405,12 €. Odhodki 
doseženi po načelu denarnega toka pa znašajo 1,954,860,25 €. Zavod na dan 31.12.2019 
izkazuje pozitiven denarni tok v vrednosti 36.544,87 €. Razlog za višji presežek po denarnem 
toku, so nakazila za projekt Erazmus PLUS (Cmepius) 13.502,40 €  in projekt Uniamoci  
9.668,00 €, do 31.12.2019 je bilo porabljenih sredstev za ta namen 3.023,09 € . Projekta bosta 
trajala 2 oz. 3 leta.  
 
Končni cilj je bil tekoče pozitivno poslovanje zavoda, ki smo ga letos uspešno dosegli. 
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6. ZAVOD NE VODI ZALOG   zaradi dnevne priprave svez ih obrokov in prostorske stiske se z ivila 
nabavljajo in porabljajo sproti., zato zavod nima zalog. 

 

7. KRATKOROČNE TERJATVE  

 
 

Konti skupine 12 
            Kratkoročne terjatve do kupcev € 5.635 

Kratkoročne terjatve (terjatve do učencev in otrok vrtca) € 52.788 
 

Konti skupine 14 
MIZŠ: €  88.949 
Občina Izola.€ 49.532 
Ostale občine: € 6.429 
Kratkoročne ter. Do drugih PU: € 405 
 

Konti skupine 17 
            Kratkoročne terjatve do ZZZS:  € 7.453 

 
 

Vse terjatve so usklajene po 37.čl. ZR, poslani so bili IOP obrazci  za uskladitev stanja, 
pregledali so jih člani inventurne komisije odgovorni za popis terjatev in obveznosti. 
 
 

8. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI   
 

 
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, predstavljajo postavke za plače za 
mesec december 2019 (neto plače, nadomestilo za prehrano in prevoz, povračilo potnih 
Stroškov), izplačane v januarju 2020  € 111.472 
 
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz  naslova poslovanja predstavljajo 
obveznosti iz naslova plač (premije KDPZ, dohodnina, prispevki, predstavljajo obračunane 
plače za mesec december 2019, ki so bile izplačane v začetku januarja 2020) v znesku € 
19.574 
 
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (Obveznosti do dobaviteljev, ki so 
bile opravljene iz naslova računov za dobavljeno blago oz. opravljene storitve v letu 2019 in 
zapadejo v letu 2020) v znesku  € 29.049 
 
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 
2019 in zapadejo v letu 2020) v znesku  € 792 
 
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve v znesku  € 729 predstavlja znesek donacij 
RKS in Učbeniškega sklada, ki bo porabljen v letu 2020. 
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9. OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE   
 

Usklajevanje terjatev in obveznosti smo opravili na podlagi 37. čl. Zakona o računovodstvu in 
Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznostih. Uskladitev smo opravili z 
občino Izola na podlagi prejetega izpiska odprtih postavk za sredstva dana v upravljanje na 
dan 31.12.2019.  
 
 
Konti skupine 922 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve: € 2.523 predstavljajo sredstva 
pridobljena iz donacij za nakup osnovnih sredstev.  
 
Konti skupine 980 – obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva prejeta v upravljane. Stanje na dan 31.12.2019 znaša € 1.547.037.  
R0 in ter konti podskupine 980  in 922 so usklajeni (€ 1.549.560,38) 
 

9.1  DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
 
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

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

9.2  INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA 
INVENTARJA 

 
Iz letnih proračunskih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje nam je občina Izola 
letos namenila sredstva v vrednoti 1.412 €, del smo dobili v obliki donacij od Italijanske 
skupnosti v obliki knjig v vrednosti 10.753 €, del od MIZŠ za projekt SIO-2020 975 € za 
osnovna sredstva in 2.979 € za drobni inventar . Osnovna sredstva v vrednosti 29.618 € je 
zavod kril iz presežka prejšnjih let.  
 

9.3   AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA 
 

Predmet obračunavanja amortizacije so amortizirana neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva, ki se uporabljajo v obdobju daljšem od 1 leta, imajo omejeno dobo 
koristnosti in so namenjena uporabi.  
 
Način obračunavanja amortizacije je posamično in po enakomerni časovni metodi – 
amortizacijske stopnje so enake v vseh letih dobe koristnosti sredstev. 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati s prvim dnem naslednjega meseca, ko 
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je razpoložljivo za uporabo. Osnova za obračun amortizacije je nabavna vrednost sredstva. 
Amortizacijo smo obračunali po določilih 44. čl. Zakona o računovodstvu in Navodilu o načinu 
in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
Neopredmetena sredstva, katerih posamična vrednost ne presega 500 € štejemo kot strošek v 
obdobju, v katerem se pojavijo. 
 
Ne glede na način pokrivanja stroškov amortizacije se v primeru drugega odstavka 13. Člena 
pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Url.RS, št.134/03, 34/04 in 13/05) za znesek zmanjšanja knjigovodske vrednosti osnovnega 
sredstva zmanjša obveznost do vira sredstev. 
 

Na dan 31.12.2019 izkazujemo naslednja sredstva:  
situazione in 
data/stanje  

01.01.2019

acquisti/nove 
nabave

Odpisi po 
inventurnem 

zapisniku

ammortizzazione
/amortizacija

valore/sedanja 
vrednost 

31.12.2019

Edificio/Zgradbe 1.525.699 0 0 76.836 1.448.863

Mobili/Oprema 119.209 50.738 30.121 39.393 100.391
Pendenza a  lungo 

termine/ Dolgoročne 

premož.prav. 439 0 0 133 306

skupaj 1.644.908 50.738 30.121 116.362 1.549.560  
 
Dolgoročna sredstva v upravljanju so se v letu 2019 povečala za nove nabave opreme skupaj 
v vrednosti 50.738 EUR (oprema za kuhinjo, računalniki-projekt SIO2020+ drobni inventar), 
Zmanjšali smo vrednost za popravek vrednosti in sicer za amortizacijo v višini 116.363 €  in 
odpis dotrajanih in uničenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki je bil direktno odpisan 
v višini 30.131€.  
 
Za učbeniški sklad nam je Ministrstvo za šolstvo letos namenilo 3.634 €, porabljenih je 
bilo 2.979 €, z  razliko bomo krili primanjkljaj lanskega leta v vrednosti 801 € ostalo 146 € 
pa porabili v letu 2020. 
 
Stopnjo odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev smo upoštevali 
po zadnjem pravilniku o načinu in stopnjah odpisa (Ul.RS 100/15). 
 
LETNI INVENTURNI POPIS OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA TER 

ODPISI;   

na podlagi pravilnika o popisu smo opravili inventurni popis sredstev za leto 2019 in uskladitev 
stanja za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019, stanje na dan 31.12.2019. Za izvedbo popisa 
je odgovoren ravnatelj, ki je imenoval popisne komisije. Vsi odgovorni za pripravo popisa in vsi, 
ki so sodelovali pri popisu, so prejeli Sklep o imenovanju popisnih komisij, Pravilnik o popisu in 
Navodila za popis. Komisije so pred popisom prejele popisne liste za osnovna sredstva, za 
katere se vodi računalniška evidenca. Za popis knjig je posebna evidenca. Terjatve in 
obveznosti, za katere je bilo ugotovljeno stanje na podlagi dokumentov in IOP obrazcev, so se 
preverjale na dan 31.10.2019 in 31.12.2019. 
 
 
Imenovane so bile inventurne komisije za: 
- popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v šoli in drugih prostorih, 
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- popis knjig, 
- za terjatve in obveznosti, 
 
Komisija za popis osnovnih sredstev je opravila dejanski popis vse opreme in evidence 
osnovnih sredstev, stanje na dan 31.12.2019, po 36. - 40. čl. Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 
št. 23/99 in 30/02). Knjižno stanje v glavni knjigi je na dan 31.12.2019 enako dejanskemu 
stanju, po popisu, vodeno v registru osnovnih sredstev. Komisija je predlagala  odpis in 
izločitev iz evidence dotrajana in neuporabna osnovna sredstva v skupni nabavni vrednosti 
30.121 €.  
 

9.4  PODATKI O POMEMBNEJŠIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH IN NEOPREDMETENIH 
DOLGOROČNIH SREDSTVIH, KI SO ŽE V CELOTI ODPISANA, PA SE ŠE VEDNO UPORABLJAJO ZA 
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI: 

 
Večina opreme je že v celoti odpisane. Ravno tako drobni inventar  vrednosti do 500 €, ki ima 
po predpisih ob predaji v uporabo 100% odpis. Zavod nima zadosti lastnih sredstev za nakup 
nove opreme, zato uporabljamo tudi staro in izrabljeno opremo do možnosti nadomestitve le-
te. 
Nekaj pomembnih osnovnih sredstev, ki so že v celoti odpisana in so še vedno v uporabi:  

- Plinski kotel z nabavno vrednostjo 5.868,00 € 
- Kombi Transit Custom 25.136,00 € 
- Pretočni stroj za pomivanje posode 8.845,00 € 
- Server ML1502x 6.581,12 €  

10. KRATKOROČNA SREDSTVA   

 
Terjatve in obveznosti so bile popisane po stanju v knjigah na dan 31. december 2019,ko so 
opravljena vsa knjiženja v poslovnem letu in po uskladitvi. Terjatev se šteje za usklajeno v 
skladu s pravili, opredeljenimi v pravilniku o računovodstvu šole. Usklajene so bile terjatve in 
obveznosti s proračunskimi viri (občina, ministrstva in podobno). Za vse terjatve in obveznosti 
so bili poslani IOP obrazci – usklajevanje stanja na dan 31.12.2019. 
 
Dejanske terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev so enake knjigovodskemu stanju. 
 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah:  
 

- stanje na podračunu 056 0124 0603 0653 602 je  € 57.835,28 
- kratkoročni depoziti na odpoklic  € 17.179,49 ( sredstva so vezana zaradi projektov, 

JEŠT/CMEPIUS/UNIAMOCI), ki bodo predvidoma trajali tri leta)  
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11. ZAVOD NIMA KNJIŽB NA IZVENBILANČNIH KONTIH  
 

12. ZAVOD NIMA OBLIKOVANIH DOLGOROČNIH REZERVACIJ NA KONTIH 93   
 

13. KAPITALSKE NALOŽBE IN POSOJILA  Zavod nima danih posojil in nima dolgoročnih finančnih 
naložb. 

 

14. ZAVOD IMA OBLIKOVANE DOLGOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE NA KONTIH 92 
 

- Konto 92000 Saldo konta na dan 31.12.2019 je 15.363,80 € in predstavlja preostanek zneska 
projekta po pogodbi Erasmus/Cmepius 

- Konto 920001 Saldo konta na dan 31.12.2019 je 23.161,11 € in predstavlja preostanek zneska 
projekta po pogodbi Uniamoci  

 

15. IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU  
 

Presežek po fiskalnem pravilu smo izračunali tako, da smo dejanski presežek izračunan 
po ZIPRS1718,  dejansko zmanjšali za računovodske postavke ki pomenijo obveznosti, 
ki so določene po 77. Čl. ZIPRS1718 
 
Zavod v letu 2019 beleži 36.544 € presežka prihodkov  nad odhodki po denarnem toku 
in 161.629,77 € vseh obveznosti po bilanci stanja na dan 31.12.2019, torej beležimo po 
fiskalnem pravilu negativen izid v vrednosti – 125.085,77 €. 
 
 

16. DAVEK OD PRIHODKOV PRAVNIH OSEB 
 

V skladu s Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. list RS št. 109/07 
in spremembami Uradni list RS št. 68/2009) se kot 
 
 PRIDOBITNA DEJAVNOST šteje vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja 
dobička, oziroma dejavnost, s katero se konkurira na trgu z drugimi osebami in za katero se 
izstavi račun. Šola razvršča pod pridobitno dejavnost naslednje dejavnosti:  
 
- sredstva za izvajanje javne službe, ki niso iz javnofinančnih virov: šolske storitve, ki jih 
doplačajo skrbniki otrok (malice, izleti, ekskurzije, kulturne dejavnosti, vstopnine,…)  
- razširjen program, ki ga doplačajo skrbniki otrok (šole v naravi, plavanje, …)  
- doplačila skrbnikov otrok  za šolsko prehrano  
- prihodki od prodaje prehrane zunanjim odjemalcem, delavcem in drugim šolarjem  
- najemnine in druga plačila iz oddajanja šolskih prostorov 
- prihodki doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev 
- druga tržna dejavnost  
 
NEPRIDOBITNA DEJAVNOST štejejo:  
 
- donacije, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali naravi 
oziroma so donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2 od fizičnih in 
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pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode ali storitve, 
katerih kupci so te osebe  
- Za donacijo iz prve alineje prvega odstavka tega člena se šteje tudi izkupiček oziroma 
denarna protivrednost sredstev, zbranih v akciji zbiranja odpadkov in materiala, primernega za 
recikliranje, ki jo organizira zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2 z namenom zbiranja finančnih 
sredstev za namene opravljanja dejavnosti, za katero je zavezanec ustanovljen, če gre za 
zbiranje odpadkov in materiala, ki v trenutku transakcije nima vrednosti ali je ta zanemarljiva, 
ker gre za odpadke in material, ki je namenjen recikliranju, in ne gre za izogibanje davkom 
- članarine, če gre za članarine, ki dejansko pomenijo obvezni denarni prispevek članov 
zavezancu in za katere iz ene ali več okoliščin izhaja, da so po vsebini članarine  
- sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov - prihodki iz proračuna  
- obresti za sredstva na podračunu  
- namenska javna sredstva 
 

 

Sodilo za razmejevanje pridobitne in nepridobitne dejavnosti za poročanje DDPO je razmejevanje na 

podlagi deleža nepridobitnih prihodkov v primerjavi s celotnimi prihodki, tako izračunan delež 
se uporabi tudi pri izračunu odhodkov. 
  
Zavod v letu 2019 izkazuje 277.393 € pridobitnih prihodkov in 274.684,70 € pridobitnih 
odhodkov to je 14.10% izračunano po sodilih zavoda. Razlika med prihodki  in odhodki po 
davkih znaša 7.081,90 €. Zavod uveljavlja tudi davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov, ki 
presega davčni znesek. 

 
Presežek leta 2019 v vrednosti 19.204 €  ostaja nerazporejen, dokler o razporeditvi ne odloči 
svet zavoda,  po predlogih ravnateljice in potrditvi soustanoviteljev. 

 

Priloge  Izkazi:  

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 
- Bilanca stanja na dan 31.12.2019 
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 
- Razčlenitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti                      


