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1.1 SPLOŠNO O ZAVODU  

Zavod OŠ Miren opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost kot javno službo, katere trajno in 

nemoteno opravljanje je v javnem interesu in jo zagotavlja  Občina Miren – Kostanjevica. 

Javni zavod Osnovno šolo Miren je ustanovila Občina Miren-Kostanjevica z ustanovitvenim aktom št. 

28/97 z dne 11. 3. 1998, sprememba Odloka o ustanovitvi Ur. l. RS št. 43/2008, z dne 5. 5. 2008 ter 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Miren Ur. l. RS št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009. 

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega splošnega izobraževanja od 1. do 9. razreda 

obvezne osnovne šole ter dejavnosti vrtcev za šolski okoliš določen v Odloku o ustanovitvi javnega  

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren. 

V okviru  zavoda sta organizirani tudi  podružnični  šoli, ki imata sedež v Biljah in v Kostanjevici na 

Krasu in enote  vrtca za izvajanje  predšolske vzgoje in sicer v Mirnu, Biljah, Kostanjevici na Krasu in 

Opatjem selu. 

V zavodu so oblikovani in redno delujejo naslednji strokovni in drugi organi, ki jih zahteva (ali 

dovoljuje) zakonodaja, in sicer: 

 Svet zavoda, ki ga od 22. 10. 2012 vodi Marta Petrović; 

 učiteljski in vzgojiteljski zbor zavoda, katerega delo vodi ravnateljica Danijela Kosovelj; 

 svet staršev zavoda, ki ga v šolskem letu 2012/13 vodi Valter Pregelj; 

 oddelčni učiteljski zbori, katerih delo vodijo razredniki; 

 šolski strokovni aktivi in aktivi strokovnih delavk vrtca, ki jih vodijo vodje aktivov; 

Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovni organ zavoda. Pri delu ji pomagata pomočnika 

ravnateljice, ki opravljata naloge, ki so opisane v Aktu o sistemizaciji. 

Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program (v 

nadaljnjem besedilu: program osnovne šole). 

Vzgojno-izobraževalno delo po predmetniku in učnem načrtu izvaja šola v razredih in oddelkih. 

Program vrtca je izvajanje predšolske vzgoje. Programi vrtca so dnevni in poldnevni. 

Vzgojno delo v vrtcu poteka po Kurikulumu za vrtce 

Z letnim delovnim načrtom šole in vrtca se določijo vsebina, obseg  in razporeditev vzgojno-

izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg,  vsebina in 

razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja zavod. Določi se delo šolske svetovalne 

službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se  zavod vključuje v okolje, obseg  

dejavnosti, s katerimi zavod zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno 

izpopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo 

strokovne delavce, raziskovalnimi centri, sodelovanje z  zunanjimi sodelavci in druge naloge, 

potrebne za uresničitev programa zavoda.  
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Zavod se s svojim delom in življenjem vključuje v lokalno skupnost in si prizadeva za socialni  in 

kulturni razvoj ljudi in krajanov. 

V ta namen se povezuje s podjetji ter društvi in lokalno samoupravo, vključujoč v to svoje delavce, 

učence in otroke. Zavod soorganizira javne prireditve, delovne akcije in tako sodeluje v kulturno 

prosvetnem in telesnokulturnem življenju kraja. 

Pri  organiziranju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena  zavod sodeluje z okoljem in izvaja te 

aktivnosti s skupnimi pripravami. 

Šolski okoliš zajema kraje: Miren, Orehovlje, Bilje, Lipa, Temnica, Novelo, Vojščica, Sela, Korita, Hudi 

Log, Kostanjevica, Opatje selo, Lokvica, Nova vas. 

Šolsko leto na OŠ Miren se je pričelo v ponedeljek, 3. septembra 2012 s skupnim srečanjem pred 

šolo ter kulturno prireditvijo za prvošolčke in njihove starše. 

Zaključilo se je v ponedeljek, 24. junija 2013, za devetošolce pa 14. junija 2013. 

Na obeh podružnicah se je šolsko leto pričelo 3. septembra s kulturno prireditvijo in sprejemom 

prvošolcev v skupnost učencev in se odvijalo po šolskem koledarju do 24. junija 2013. 

V šolskem letu 2012/2013 je bilo 306 učencev razporejenih v 22 oddelkih rednega pouka, od tega je 

20 oddelkov financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ostalo pa Občina Miren-

Kostanjevica iz dodatnega programa. 

Število oddelkov podaljšanega bivanja: 

 OŠ Miren:   2,2 oddelka, 

 PŠ Bilje:   1,68 oddelka, 

 PŠ Kostanjevica: 2,16 oddelka. 

 

1.1.1 VARSTVO 

Na Podružnični šoli Kostanjevica je bilo organizirano jutranje varstvo vozačev od 7.30 do 8.00, 

popoldansko varstvo pa od 11.30 do odhoda avtobusa (do 14. ure). 

Varstvo na matični šoli je bilo organizirano za učence 6., 7., 8. in 9. razreda, ki so imeli zaradi 

organizacije pouka po urniku proste ure in so pouk nadaljevali kasneje.  
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1.1.2 ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI 

PROGRAM MATIČNA ŠOLA BILJE KOSTANJEVICA SKUPAJ 

1. triletje 42 27 37 106 

2. triletje 54 21 19 94 

3. triletje 106 / / 106 

SKUPAJ 202 48 56 306 

1.1.3 ŠTEVILO OTROK IN RAZREDNIŠTVO 

OŠ MIREN 

 

 

 

  

RAZRED ŠTEVILO OTROK RAZREDNIK 

1.  15 Nada Černe 

2.  16 Lučana Petrovčič 

3.  11 Rada Nemec 

4.  9 Laura Čermelj 

5.  11 Andreja Levstik 

SKUPAJ 62   

PB 2,2 oddelka Milena Trbižan Šatej, Monika Mozetič Rolih, 

    Borut Vodopivec, Marija Božič 

RAZRED ŠTEVILO OTROK RAZREDNIK 

6. a 17 Marta Pavlin 

6. b 17 Maks Rutar 

7. a 18 Egon Wanek 

7. b 18 Zlata Rijavec 

8. a 18 Tadeja Frančeškin 

8. b 18 Dunja Zorn 

9. a 18 Bogomir Nemec 

9. b 16 Božič Marija 

SKUPAJ 140  

SKUPAJ MIREN 202   



Osnovna šola Miren, letno poročilo 2013 

 

 

Stran 7  

PODRUŽNIČNA ŠOLA BILJE 

 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA KOSTANJEVICA 

 

ŠTEVILO ODDELKOV 

 

 

 

 

 

 

 

Organizirano je bilo tudi varstvo: na OŠ Miren za učence, ki so čakali na izbirne predmete in za 

vozače, v Podružnični šoli Kostanjevica za učence vozače. Financirano je bilo iz dodatnega programa 

občine Miren – Kostanjevica.  

RAZRED ŠTEVILO OTROK RAZREDNIK 

1. 11 Petra Tavčar 

2. 16 Nives Zelenjak 

4.  7 Mateja Pirc (porodniška), Nadja Ipavec Fabjan 

5. 14 Matejka Bavčar 

SKUPAJ 48   

PB 1,68 oddelka Lilijana Kavčič,  Tjaša Černilogar 

RAZRED ŠTEVILO OTROK RAZREDNIK 

1.  13 Teja Žerovec 

2.  16 Irena Faganeli 

3.  8 Alenka Godnik (porodniška), Lucija Colja 

4.  8 Dragica Jeklin 

5.  11 Klarisa Terčon 

SKUPAJ 56   

PB  2,16 oddelka + varstvo vozačev Romina Spačal,  Romeo Stubelj, 

    Branka Žižmond Makorič 

RAZRED ŠT. ODDELKOV 

OŠ Miren 12 

PŠ Bilje 4 

PŠ Kostanjevica 4 

Skupaj z dodatnim prog. 22 

MIZS 20 
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1.1.4 ŠOLA V NARAVI 

Organizirali smo šolo v naravi za učence 5., in 7. razred, in sicer po naslednjem razporedu: 

 5. razred – Ankaran 3. – 7. junij 2013 – letna šola v naravi 

 7. razred – Dom Breženka 11. – 15. 2. 2013 

 8. razred – Livške Ravne 3. – 7.  12. 2012. 

Za učence, ki se šole v naravi niso udeležili, smo na šoli organizirali pouk 

 

1.1.5 PLAVALNI TEČAJ 

Naša šola je organizirala 20 urni tečaj plavanja za 3. razrede v času od 15.–19. oktobra 2012 

v notranjem bazenu v Ajdovščini.  

Udeležilo se ga je 19 učencev in štirje spremljevalci. Odsoten je bil en učenec. 

Vsebina plavanja je bila v celoti izvedena:  

 najprej smo izvedli: preverjanje predznanja plavanja in na podlagi le-tega oblikovali homogene 

skupine. 

 Izvedli smo naslednje vsebine: prilagajanje na vodo (prilagajanje na odpor vode, potapljanje 

glave, gledanje pod vodo, učenje ritmičnega izdihavanja v vodo, prilagajanje na plovnost - 

lebdenje, drsenje na vodi), 

 učenje in izpopolnjevanje elementarne tehnike prsno, 

 učenje osnovnih tehnik kravl in hrbtno, 

 učenje skoka na glavo, 

 zaključno preverjanje znanja plavanja. 

 

Cilji plavalnega tečaja so bili doseženi. Vsi učenci-udeleženci plavalnega tečaja so prilagojeni na 

vodo. Po ocenjevalni lestvici so dosegli najmanj »stopnjo prilagojenosti na vodo 1«.   

Program je potekal po predvidenem načrtu. 
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1.1.6 URESNIČEVANJE PROGRAMA ŽIVLJENJA IN DELA OŠ 

1.1.6.1 POUK 

Pouk je potekal po veljavnem predmetniku in predpisanih učnih načrtih. Realiziran je bil letni delovni 

načrt, izvedli smo vse dneve dejavnosti in ekskurzije. Pozorno smo spremljali realizacijo ur pouka v 

vsakem ocenjevalnem obdobju. 

Stavka zaposlenih OŠ Miren je bila izpeljana 23. 1. 2013. 

 

 

1.1.6.1.1 REALIZACIJA POUKA, DNEVI DEJAVNOSTI IN RAZREDNIH UR  

 

OŠ MIREN 

 

RAZRED 
% 
POUKA 

%  
DNEVI 
DEJAVNOSTI 

DOP DOD 
IZBIRNI 
PREDMETI 

RAZREDNE URE 

1. 98,6 100 100 / / 

2. 99,3 100 102,8 / / 

3. 98,6 100 97,1 / / 

4. 98 100 91,5 / / 

5. 98,8 100 / / 108,6 

6. a 99,1 98,7 102,9 / 102,9 

6. b 99,3 100 100 / 108,6 

7. a 99,1 98,7 137,1 100 108,6 

7. b 98,6 100 145,7 99,5 102,9 

8. a  98 99,6 101,4 99,6 102,9 

8. b 97,6 98,7 102,9 99,2 97,1 

9. a 104,4 100 100 100,17 112,5 

9. b 104,2 100 107,8 102,0 118,8 

SKUPAJ 99,5 99,7 99,2 100,1 107,0 
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PODRUŽNIČNA  ŠOLA KOSTANJEVICA 

 

RAZRED % POUKA % DNEVI DEJAVNOSTI DOP DOD RAZREDNE URE 

1. 99,5 100 100 / 

2. 98,7 100 100 / 

3. 99,1 100 100 / 

4. 99,5 100 100 100 

5. 99,8 100 100 / 

SKUPAJ 99,3 100 100 100 

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA BILJE 

 

RAZRED % POUKA % DNEVI DEJAVNOSTI DOD DOP RAZREDNE URE 

1. 99,3 100 100 / 

3. 99,5 100 102,8 / 

4. 99,5 100 98,6 100 

5. 100 100 97,1 97,1 

SKUPAJ 99,5 100 99,6 98,55 

 

 

KONČNA ANALIZA 

 

 % POUKA % DNEVI DEJAVNOSTI DOP DOD RAZREDNE URE 

Miren 99,5 99,7 99,2 107,0 

Kostanjevica 99,3 100 100 100 

Bilje 99,5 100 99,6 98,5 

SKUPAJ 99,4 99,9 99,6 101,8 
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1.1.6.1.2 REALIZACIJA DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA 

 

DODATNI POUK : 

 

MIREN 

RAZRED PREDVIDENO ŠTEVILO UR REALIZIRANO ŠTEVILO UR REALIZACIJA v % 

1. 17,5 10 57,14 

2. 17,5 18 102,9 

3. 17,5 16 91,4 

4.  17,5 13 74,3 

6. a 17,5 18 102,9 

6. b 17,5 18 102,9 

7. a 17,5 17 97,1 

7. b 17,5 20 114,3 

8. a 17,5 17,5 100 

8. b 17,5 18 102,9 

9. a 16 16 100 

9. b 16 17,5 109,4 

SKUPAJ: 207 199 96,1 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA KOSTANJEVICA 

RAZRED PREDVIDENO ŠTEVILO UR REALIZIRANO ŠTEVILO UR REALIZACIJA v % 

1.  17,5 17,5 100 

2. 17,5 17,5 100 

3. 17,5 17,5 100 

4. 17,5 17,5 100 

SKUPAJ: 70 70 100 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA BILJE 

RAZRED PREDVIDENO ŠTEVILO UR REALIZIRANO ŠTEVILO UR REALIZACIJA v % 

1. 17,5 17 97,1 

2. 17,5 3 17,1 

3. 17,5 17 97,1 

5. 17,5 17 97,1 

SKUPAJ: 70 54 77,0 
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DOPOLNILNI POUK : 
 

MIREN 

RAZRED PREDVIDENO ŠTEVILO UR REALIZIRANO ŠTEVILO UR REALIZACIJA v % 

1. 17,5 25 142 

2.  17,5 18 102,8 

3. 17,5 18 102,8 

4. 17,5 19 108,5 

6. a 17,5 18 102,8 

6. b 17,5 17 97,1 

7. a 17,5 31 177,1 

7. b 17,5 31 177,1 

8. a 17,5 18 102,8 

8. b 17,5 18 102,8 

9. a 16,0 16 100 

9. b 16,0 17 106,2 

 207 246 118,5 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA KOSTANJEVICA 

RAZRED PREDVIDENO ŠTEVILO UR REALIZIRANO ŠTEVILO UR REALIZACIJA V % 

1.  17,5 17,5 100 

2. 17,5 17,5 100 

3. 17,5 17,5 100 

4. 17,5 17,5 100 

SKUPAJ: 70 70 100 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA BILJE 

RAZRED PREDVIDENO ŠTEVILO UR REALIZIRANO ŠTEVILO UR REALIZACIJA V % 

1. 17,5 18 102,8 

2. 17,5 33 188,5 

3. 17,5 17,5 100 

5. 17,5 17 97,1 

SKUPAJ: 70 85,5 122,1 

 

SKUPAJ DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 

POUK PREDVIDENO ŠTEVILO UR REALIZIRANO ŠTEVILO UR REALIZACIJA v % 

DOD 347 323 93,1 

DOP 347 401,5 115,7 

SKUPAJ: 694 724,5 104,4 
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1.1.6.2 UČNI USPEH 

 

SREDNJE OCENE PO RAZREDIH 24. 6. 2013 

 

 

 RAZRED ŠT. 
UČENCEV 

IZDELALO % NEZADOSTNI ŠT. 
OCEN 

ŠT. 
TOČK 

SREDNJA 
OCENA 

MIREN   2011/12 2012/13 

4. 9 9 100 0 72 304 4, 36 4, 22 

5. 11 11 100 0 99 427 4,00 4, 31 

SK 20 20 100 0 171 731 4, 18 4, 27 

BILJE 4 7 7 100 0 56 264 4,67 4, 71 

5 14 14 100 0 126 608 4,19 4, 83 

SK 21 21 100 0 182 872 4,43 4, 77 

KOST. 4 8 8 100 0 64 293 4,52 4, 58 

5 11 11 100 0 99 448 4,21 4, 53 

SK 19 19 100 0 163 741 4,36 4, 55 

RS 4 24 24 100 0 192 861 4, 54 4, 50 

5 36 36 100 0 324 1483 4,11 4, 56 

SK 60 60 100 0 516 2344 4,33 4, 53 

Miren 
PS 

6 34 34 100 0 371 1401 3,94 3, 78 

7 36 33 91,67 3 396 1550 3,98 3, 92 

8 36 33 91,67 3 465 1784 3,31 3, 80 

9 34 26 76,47 8 375 1207 3,53 3, 22 

Skupaj 
PS 

140 126 89,95 14 1607 5942 3,70 3, 68 

  Skupaj 
vsi 

200 186 94,98 14 2123 8286 3,87 4, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Osnovna šola Miren, letno poročilo 2013 

 

 

Stran 14  

 

NEGATIVNE OCENE PRED 1. ROKOM POPRAVNIH  IZPITOV 

 

RAZRED ŠT. OCEN ŠT. UČ. SLO TJA GEO MAT KEM 

7. a 1 1 1     

7. b 3 2 2   1  

Skupaj 7. 
r. 

4 3 3   1  

8. a 1 1   1   

8. b 3 2 1 2    

Skupaj 

 8. r 

4 3 1 2 1   

9. a 3 2 2  1   

9. b 15 6 5 2 4 2 2 

Skupaj  

9. r. 

18 8 7 2 5 2 2 

SKUPAJ 26 14 11 4 6 3 2 

 

SREDNJE OCENE PRI IZBIRNIH PREDMETIH 

 

PREDMET ŠT. 
UČENCEV 

ODLIČNI PRAV 
DOBRI 

DOBRI ZADOSTNI ŠT. TOČK SRED. OCENA 

II1 12 2 9 1  49 4, 08 

II2 7  4 3  25 3, 57 

II3 7 2 3 1 1 27 3, 85 

TVZ 11 9 1 1  52 4, 73 

ŽČZ 15 14 1   74 4, 93 

VE1 8 4 3  1 34 4, 25 

UBE 18 12 2 4  80 4, 44 

ŠSP  14 12 2   68 4, 86 

NPH 14 7 4 3  60 4, 29 

ŠZZ 12 7 4 1  54 4, 50 

IŠP odbojka 11 6 4 1  49 4, 45 

MME 13 11 2   63 4, 85 

ROM 10 5 4 1  44 4, 40 

OGK 6 3 3   27 4, 50 

LS1 6 3 3   27 4, 50 

LS2 13 9 3 1  60 4, 62 

SPH 9 7 1 1  42 4, 67 

SKUPAJ 186 113 53 17 2 835 4, 44 
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NEGATIVNE OCENE PO 1. ROKU POPRAVNEGA IZPITA 

 

RAZRED ŠT. OCEN ŠT. UČ. SLO TJA GEO MAT KEM 

8. b 2 2 1 1    

9. b 5 2   2 2 1 

SKUPAJ 7 4 1 1 2 2 1 

 

SREDNJE OCENE PO RAZREDIH 31. 8. 2013 

 

 RAZRED ŠT. 
UČENCEV 

IZDELALO % NEZADOSTNI ŠT. 
OCEN 

ŠT. 
TOČK 

SREDNJA OCENA 

MIREN         2011/12 2012/13 

4. 9 9 100 0 72 304 4, 36 4, 22 

5. 11 11 100 0 99 427 4,00 4, 31 

SK 20 20 100 0 171 731 4, 18 4, 27 

BILJE 4 7 7 100 0 56 264 4,67 4, 71 

5 14 14 100 0 126 608 4,19 4, 83 

SK 21 21 100 0 182 872 4,43 4, 77 

KOST. 4 8 8 100 0 64 293 4,52 4, 58 

5 11 11 100 0 99 448 4,21 4, 53 

SK 19 19 100 0 163 741 4,36 4, 55 

RS 4 24 24 100 0 192 861 4, 54 4, 50 

5 36 36 100 0 324 1483 4,11 4, 56 

SK 60 60 100 0 516 2344 4,33 4, 53 

Miren 
PS 

6 34 34 100 0 371 1401 3,94 3, 78 

7 36 36 100 0 396 1558 3,98 3, 93 

8 36 36 100 0 465 1792 3,31 3, 81 

9 34 34 100 0 375 1243 3,53 3, 27 

SK 140 140 100 0 1607 5994 3,70 3,70 

  SKUPAJ 200 200 100 0 2123 8558 4,02 4,12 

 

V drugem roku so vsi učenci opravili popravne izpite. 
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1.1.7 TEKMOVANJA 

TEKMOVANJA OD 1-5. razred  

VRSTA TEKMOVANJA VRSTA PRIZNANJA ŠTEVILO UČENCEV 

MATEMATIKA   

Matematični kenguru   Bronasto  42 

Računanje je igra Priznanje 37 

Računanje je igra Zlato  18 

SLOVENŠČINA   

Bralna značka Priznanje 158 

EKO bralna značka Priznanje 143 

CICI VESELA ŠOLA   

Cici vesela šola Priznanje 64 

ANGLEŠČINA   

Bralna značka Priznanje za sodelovanje 1 

Bralna značka Srebrno 6 

Bralna značka Zlato 27 

ŠPORTNA VZGOJA   

Zlati sonček Priznanje 1 

Zlati sonček Mala zlata medalja 27 

Zlati sonček Modra medalja 48 

Zlati sonček Zlata medalja 19 

Športna značka Krpan Bronasta medalja 23 

Športna značka Krpan Srebrna medalja 35 

ZDRAVI ZOBJE   

Zdravi zobje Priponka 66 

PLAVALNI TEČAJ   

Plavalni tečaj Zlati morski konjiček 1 

Plavalni tečaj Delfin 4 

Plavalni tečaj Bronasti delfin 11 

Plavalni tečaj Srebrni delfin 16 

POLICIST LEON SVETUJE   

Policist Leon svetuje Potrdilo o sodelovanju 25 

LIKOVNA VZGOJA   

Pedagoška akcija ZDIS Knjižna nagrada 1 

Varno v prometu Nagrajeno delo 2 

Natečaj »Po Kekčevih stopinjah« Priznanje 8 

Natečaj »Kraška hiša« Priznanje 2 

ŠAH   
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Občinsko tekmovanje  4. do 11. mesto 4 

Medobčinsko prvenstvo  2. do 7. mesto 3 

Regijsko prvenstvo  3. do 8. mesto 3 

Regijsko prvenstvo mladih  4. - 9. mesto 3 

Regijsko ekipno prvenstvo Zlata medalja 5 

Ekipno državno prvenstvo  20. mesto 4 

 

TEKMOVANJA OD 6.-9. razred  

VRSTA TEKMOVANJA VRSTA PRIZNANJA ŠTEVILO UČENCEV 

MATEMATIKA   

Matematični kenguru   Bronasto Vegovo 19 

Matematični kenguru   Srebrno Vegovo 9 

SLOVENŠČINA   

Cankarjevo tekmovanje Bronasto Cankarjevo 5 

Cankarjevo tekmovanje Srebrno Cankarjevo 1 

VESELA ŠOLA   

Vesela šola Bronasto 

 

4 

 

Vesela šola Srebrno  1 

ANGLEŠČINA   

Bralna značka Priznanje za sodelovanje 3 

Bralna značka Srebrno 8 

Bralna značka Zlato 9 

Znanje angleškega jezika Bronasto 3 

KEMIJA   

Preglovo priznanje Bronasto 12 

BIOLOGIJA   

Tekmovanje o sladkorni bolezni Bronasto  12 

Tekmovanje o sladkorni bolezni Srebrno  2 

FIZIKA   

Stefanovo priznanje Bronasto 9 

Stefanovo priznanje Srebrno 6 

ZGODOVINA   

Šolsko tekmovanje Bronasto 5 

Regijsko tekmovanje Srebrno   4 

ITALIJANŠČINA   

Bralna značka Srebrno  7 

Bralna značka Zlato 13 
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LIKOVNA VZGOJA   

Likovni natečaj  »Drevo« Priznanje za sodelovanje 2 

Likovni natečaj »Kraška hiša« Priznanje za sodelovanje 1 

Likovni natečaj »Kraška hiša« Bronasto 1 

Likovni natečaj »Kraška hiša« Srebrno  1 

ŠPORTNA VZGOJA   

Športna značka Krpan Zlata medalja 25 

Medobčinsko tek. mali nogomet 
- fantje 

drugo mesto v skupini 10 

Medobčinsko tek. mali nogomet 
- dekleta 

četrto mesto v skupini 8 

Področno tekmovanje – namizni 
tenis 

Bronasta medalja 1 

Področno tekmovanje – namizni 
tenis 

Srebrna medalja 1 

Področno tekmovanje v plavanju Od 5. do 22. mesta 12 

Medobčinsko atletika Bronasta medalja 3 

Medobčinsko atletika Srebrna medalja 1 

Medobčinsko atletika Zlata medalja 2 

Medobčinsko atletika Od 5. do 8. mesta 12 

Področno tekmovanje atletika Bronasta medalja 1 

Področno tekmovanje atletika Od 5. do 20. mesta 6 

Medobčinsko m. nogomet 6. mesto 7 

Finale državnega tekmovanja 
atletika 

9. mesto 1 

Polfinale državnega tekmovanja 
akrobatika 

7. mesto 1 

Polfinale državnega tekmovanja 
akrobatika 

16. mesto 1 

Polfinale državnega tekmovanja 
akrobatika 

4. mesto 1 

Področno namizni tenis 2. mesto 6 

Polfinalno skoki  Zlata medalja 1 

ŠAH   

Občinsko tekmovanje v šahu Srebrna medalja 1 

Medobčinsko tekmovanje v šahu Srebrna medalja 1 

Regijsko tekmovanje v šahu Bronasta medalja 1 

Posamično DP v šahu 11. mesto 1 

EKO KVIZ   

Tekmovanje Priznanje za sodelovanje 24 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ   

SODO d. o. o Priznanje za sodelovanje 7 
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1.1.8 PROJEKTI 

 

IME KRAJ IZVAJANJA MENTOR 

EKO ŠOLA 
MATIČNA ŠOLA IN OBE 
PODRUŽNIČNI ŠOLI 

Tomaž Krivec 

FLEKSIBILNI PREDMETNIK 
MATIČNA ŠOLA IN OBE 
PODRUŽNIČNI ŠOLI 

Marta Pavlin 

UNECSO ŠOLA PODRUŽNINČNA ŠOLA BILJE Nives Zelenjak 

EVROPSKA VAS 
MATIČNA ŠOLA IN OBE 
PODRUŽNIČNI ŠOLI 

Lučana Petrovčič, Tjaša 
Černilogar, Klarisa Terčon 

OŽIVLJANJE VODNJAKOV IN 
KALOV V ČEZMEJNEM 
OBMOČJU 

MATIČNA ŠOLA IN OBE 
PODRUŽNIČNI ŠOLI 

Danijela Kosovelj 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V 
PRIMORSKIH OBČINAH 

MATIČNA ŠOLA IN OBE 
PODRUŽNIČNI ŠOLI 

Borut Vodopivec 

RASTEMO S KNJIGO 
MATIČNA ŠOLA IN OBE 
PODRUŽNIČNI ŠOLI 

Elvira Brumat Medvešček 

FIRST LEGO LEAGUE MATIČNA ŠOLA 8. RAZRED Maks Rutar 

WE ARE THE PLANET 
MATIČNA ŠOLA IN OBE 
PODRUŽNIČNI ŠOLI 

Romeo Stubelj, Lilijana Kavčič, 
Dragica Jeklin, Lucija Colja, 
Lučana Petrovčič, Andreja Levstik 

SAMOEVALVACIJA 
MATIČNA ŠOLA IN OBE 
PODRUŽNIČNI ŠOLI 

Mojca Stariha 

BONTON IN PREHRANA 
MATIČNA ŠOLA IN OBE 
PODRUŽNIČNI ŠOLI 

Dunja Zorn 
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1.1.9 INTERESNE DEJAVNOSTI 

1.1.9.1 MIREN 

BRALNA ZNAČKA IN EKO BRALNA ZNAČKA 

RAZRED ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR 

1. 14 15 

2. 16 8 

3. 11 9 

4. 9 8 

5. 11 11 

6. – 9. 43 34 

  85 

 

OSTALE INTERESNE DEJAVNOSTI 

DEJAVNOST RAZRED ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR 

Cici vesela šola 2. 16 10 

Cici vesela šola 1. 14 11 

Dramsko recitacijski krožek 2.-5. 8 10 

Cici vesela šola 3. 11 11 

Evropa in jaz 4. in 5. 8 17 

Zobozdravstvena vzgoja in preventiva 1. – 9. 201 10 

Angleški krožek 2. 16 14 

Angleški krožek 3. 11 25 

Računalniški krožek 2. 11 12 

Računalniški krožek 3. 11 17 

Vesela šola 4. – 9. 6 11 

Digitalna fotografija 6. - 8. 9 6 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 8. in 9. 17 16 

Male sive celice 7. in 8. 18 6 

Eko kviz 6. – 8. 24 5 

Šport 6. – 9. 34 27 

Obnovljivi viri 5. 7 35 

Ustvarjalne delavnice 1. in 2. 12 20 

   263 
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1.1.9.2 PODRUŽNIČNIČNA ŠOLA BILJE 

BRALNA ZNAČKA + EKO BRALNA ZNAČKA 

RAZRED ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR 

1. 8 5,5 

2. 17 10 

4. 7 6 

5. 17 15 

  36,5 

OSTALE INTERESNE DEJAVNOSTI 

DEJAVNOST RAZRED ŠTEVILO 
UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

Ples in ustvarjalni gib 1.-5. 23 43,5 

Angleški krožek 1. -2. 20 64 

Recitacijski krožek 2. -5. 52 53,5 

Mladi ekolog 2. -5. 15 35 

Pohodništvo 1.-5. 4 5 

Ustvarjalne delavnice 1.-5. 15 51 

Športni krožek 1. -5. 15 36 

   288 

1.1.9.3 PODRUŽNIČNIČNA ŠOLA KOSTANJEVICA 

BRALNA ZNAČKA 

RAZRED ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR 

1. 13 6,5 

2. 16 7 

3. 8 6 

4. 8 8 

5. 11 8 

  35,5 

OSTALE INTERESNE DEJAVNOSTI 

DEJAVNOST RAZRED ŠTEVILO 
UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

Pravljični krožek 1. – 3. 25 20 

Pohodništvo 1 .- 5. 11 15 

Likovni krožek 1. in 2. 15 20 

Plesni krožek 1 .- 5. 28 34 

Cici vesela šola 1. – 3. 21 21 

   110 
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1.1.9.4 KONČNA ANALIZA VSEH INTERESNIH DEJAVNOSTI 

 ŠTEVILO UR 

Miren 348 

Bilje 324,5 

Kostanjevica 145,5 

 818 

 

 

1.1.10 POROČILO O IZVEDBI IN ANALIZA DOSEŽKOV NPZ  

 

Naloge in dejavnosti, povezane z nacionalnim preverjanjem znanja so na naši šoli potekale v skladu z 

Izvedbenim načrtom, Navodili za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovi šoli ter 

Koledarjem nacionalnega preverjanja znanja 2012/2013.   

Strokovni delavci, učenci in starši so bili pravočasno in natančno seznanjeni z vsemi potrebnimi 

informacijami povezanimi s samo organizacijo in izvedbo preverjanja, tako da je preverjanje potekalo 

nemoteno in brez težav.  

Ob koncu tretjega obdobja je nacionalno preverjanje znanja opravljalo 34 učencev. K opravljanju 

nacionalnega preverjanja znanja ob koncu drugega obdobja se je prijavilo 9 učencev. Od le-teh je bil 

en učenec odsoten vse dneve pisanja NPZ-ja. Skupaj je torej preverjanje opravljajo 43 učencev, 

razdeljeni so bili v štiri skupine.  

Devetošolci so preverjali svoje znanje iz matematike, slovenščine in geografije, šestošolci pa iz 

matematike, slovenščine in angleščine. Preverjanje je potekalo v rednem roku po sledečem 

razporedu:  

PREDMET REDNI ROK NAKNADNI ROK RAZRED 

Matematika 7. maj 2013 30. maj 2013 6. in 9.  

Slovenščina 9. maj 2013 31. maj 2013 6. in 9. 

Geografija 14. maj 2013 3. junij 2013 9.  

Angleščina 14. maj 2013 / 6.  

 

Preverjanja ob koncu tretjega obdobja v naknadnem roku so opravljali trije učenci, ki so bili zaradi 

opravičljivih razlogov odsotni pri preverjanju v rednem roku. Ena učenka je bila odsotna vse tri dneve 

pisanja, medtem ko je ena učenka bila odsotna pri preverjanju iz geografije, ena učenka pa je bila 

odsotna pri dveh predmetih in sicer pri slovenščini in matematiki. Preverjanja ob koncu drugega 

obdobja se ni udeležil en učenec, saj je bil odsoten vse tri dneve pisanja NPZ-ja. Staršem je bila 

ponujena možnost naknadnega preverjanja za omenjena učenca, vendar pa te možnosti niso 

izkoristili.  
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V sredo, 29. 5. in četrtek, 30. 5. 2013 so imeli starši in učenci 9. razreda možnost elektronskega 

dostopa do ovrednotenih nalog. V četrtek 30. 5. pa je potekala na šoli seznanitev vseh učencev v 

drugem in tretjem obdobju z rezultati pri NPZ in vpogled v ovrednotene naloge, skupaj z učiteljem 

predmeta, pri katerem je potekalo preverjanje. Starši učencev 6. razreda, ki so se udeležili pisanja 

NPZ-ja, so imeli možnost vpogleda v ovrednotene naloge v četrtek 30. 5. v popoldanskem času. 

Vpogleda so se udeležili starši dveh učencev 6. razreda.  

Učenke, ki so se udeležile NPZ- ja v naknadnem roku so imele možnost vpogleda v ovrednotene 

naloge v sredo, 12. junija 2013.  

Pravico do poizvedbe je uveljavljalo pet devetošolcev v rednem roku in ena devetošolka v 

naknadnem roku in sicer štirje učenci pri slovenščini, dva pri matematiki in en pri geografiji. Pri 

geografiji se pripomb ni upoštevalo, pri matematiki se je upoštevalo vse pripombe, medtem ko se je 

pri slovenščini upoštevalo samo pripombe dveh učencev.  

 

1.1.10.1 ANALIZA DOSEŽKOV PRI NACIONALNEM PREVEJANJU  

Primerjava dosežkov NPZ-ja OŠ Miren in celotne Slovenije: 

 

6. RAZRED: 

Predmet OŠ Miren Vse šole 

Povpr. št.% točk Povpr. št.% točk Stand. odklon 

Slovenščina 46,00 49,79 18,15 

Matematika  55,25 67,91 19,22 

Angleščina 42,19 56,76 22,69 

 

9. RAZRED: 

Predmet OŠ Miren Vse šole 

Povpr. št.% točk Povpr. št.% točk Stand. odklon 

Slovenščina 48,13 51,77 16,40 

Matematika 64,13 55,26 19,84 

Geografija 62,88 64,14 16,68 

 

Člani strokovnih aktivov za matematiko, slovenščino, geografijo in angleščino so vsak za svoj 

predmet izdelali analizo dosežkov učencev OŠ Miren na nacionalnem preverjanju znanja. Na osnovi 

analize so oblikovali predloge za nadaljnje delo in izboljšave v prihodnjih šolskih letih. Analize so 

sestavni del Izvedbenega načrta za NPZ na OŠ Miren 
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1.1.11 ŠOLSKI PARLAMENT 

Šolski parlament se je sestajal med šolskim letom, predstavniki šolskega parlamenta so sodelovali na 

skupni prireditvi v Novi Gorici ter se pogovarjali na temo ODRAŠČANJE. 

Predstavniki šolskega parlamenta so, 8. aprila 2013, obiskali državni parlament v Ljubljani, ker je 

potekalo 23. nacionalni otroški parlament, na katerem so mladi parlamentarci razpravljajo o letošnji 

temi z naslovom Odraščanje. 

Predstavljena so bila razmišljanja, ugotovitve, akcije, kaj v zvezi s temo smo pripravljeni storiti sami, 

da bi dosegli izboljšanje stanja. Mentorice in mentorji Otroških parlamentov na osnovnih šolah so 

izvajali ankete o odraščanju. Iz analize ankete je razvidno, da imajo mladi zadovoljivo samopodobo, 

da zaupajo staršem in imajo pozitiven odnos do odraslih, kar pomeni, da se počutijo upoštevane in 

imajo tudi dovolj informacij, tako doma, kot v šoli o temi, ki so jo izbrali za parlament: ODRAŠČANJE. 

Tema tedna otroka, ki je potekal od 1. – 7. oktobra 2012, je bila: Stiske in radosti odraščanja. 

1.1.12 DELO STROKOVNIH ORGANOV 

1.1.12.1 HOSPITACIJE 

V preteklem šolskem letu je bilo opravljenih 33 ur hospitacij. 

Spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev je potekalo skozi vse šolsko leto. Pregledan je bil 

njihov letni načrt dela in dnevna priprava za uro spremljanja pouka ter ustreznost vodenja 

dokumentacije o pouku in o učencih. Ravnateljica je spremljala preverjanje in ocenjevanje znanja in 

preverjanje skladnosti s pravilnikom o Preverjanju ter ostalo zakonodajo. Ob koncu hospitacije je bil 

med strokovnim delavcem in ravnateljico izveden pogovor o poteku učne ure, izmenjava pogledov in 

mnenj, ravnateljica je podala priporočila strokovnim delavcem.  

Izvedene so bile hospitacije pri učiteljicah, ki so se pripravljale na strokovni izpit. Spremljala je potek 

dela in izvedbo dejavnosti v letni šoli v naravi, ki je bila izvedena v Ankaranu. 

1.1.12.2 PRIPRAVNIŠTVO 

Pripravništvo na Podružnični šoli Kostanjevica, je pod mentorstvom Dragice Jeklin, opravljala 

praktikantka Romina Spačal, od 1. 2. 2012 do 1. 11. 2012, v četrtem razredu. 

 Študentsko prakso so opravljale tri študentke:  

 Nina Pahor, v Podružnični šoli Kostanjevica, od 8. 4. 2013 do 24. 4. 2013, pod mentorstvom 

Teje Žerovec v prvem razredu 

 Petra Batistič , v Osnovni šoli  Miren, od 19. 11. 2012 do 30. 11. 2012, pod mentorstvom Lare 

Spinazzola v svetovalni službi 

 Maja Tribušon, v Podružnični šoli Bilje, od 8. 4. 2013 do 24. 4. 2013, pod mentorstvom Nadje 

Ipavec Fabjan v četrtem razredu.  
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1.1.12.3 IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 

Strokovni delavci smo se med letom udeleževali programa stalnega strokovnega izobraževanja. 

Celo leto smo vključeni v izobraževanje o samoevalvaciji v sodelovanju s Šolo za ravnatelje iz Brda 

pri Kranju. V okviru projekta E-šolstvo je bilo organizirano izobraževanje v Excelu, za zaposlene.  

Urejena je nova spletna stran OŠ Miren in vrtca, na kateri so aktualni dogodki, obvestila, življenje in 

delo naše šole. 

 

NASLOV SEMINARJA, PROGRAMA IZVAJALEC 

Usposabljanje za samoevalvacijo, 3. faza Šola za ravnatelje 

Študijske skupine Zavod za šolstvo 

Zdrav življenjski slog za zdrave zaposlene in praktični 

principi ergonomije 

Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica 

We are the planet LUNG 

Varno s soncem Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica 

Stres v šolskem okolju Samuela Bandi 

Hiperaktivni sanjači Marko Ferek  

Neodvisen.si Bojan Kodelja, Vlasta Nussdorfer,Frančiška Čeh, 

Miha Kramli 

Glasba in njen vpliv Inge Breznik 

Excell E-šolstvo; Mojca Stariha 

Mediacija – uvodni seminar Zavod RAKMO Center za mediacijo 

''Med trmo, samozavestjo in odgovornostjo'', 

predavanje 

Bogdan Žorž 

Izobraževanje za e-vrednotenje NPZ Mojca Stariha in Maks Rutar 

Kodeks obnašanja: KAJ JE ŠOLA (VRTEC) IN 

KOMU JE NAMENJEN/A 

Sonja Rutar 

  individualna izobraževanja 

  mentorska mreža šol.  
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1.1.12.4 REDOVALNE  KONFERENCE 

 prve redovalne konference so bile izvedene: 

 29. januar  2013 Podružnična šola Kostanjevica 

 30. januar 2013 OŠ Miren  1. – 5. razred 

 31. januar 2013 Podružnična šola Bilje 

 4. februar  2013 OŠ Miren 6. – 9. razreda  

 druge redovalne konference so bile izvedene: 

 13. junij 2013  za učence 9. razredov OŠ Miren 

 17. junij 2013  Podružnična šola Kostanjevica 

 18. junij 2013   Podružnična šola Bilje  

 19. junij 2013   OŠ Miren  1. – 5. razreda 

 19. junij 2013   OŠ Miren  6. – 8. razreda 

 

 

1.1.12.5 PEDAGOŠKE KONFERENCE 

Na pedagoških konferencah je učiteljski zbor: 

 oblikoval predlog LDN na osnovi predlogov in dogovorov aktivov in komisij ter organizacijskih 

enot 

 spremljal realizacijo  LDN 

 obravnaval učni uspeh in vzgojno problematiko v posameznih obdobjih 

 obdelal nekatere izobraževalne teme 

 

Pedagoške konference so bile skupne ali ločene po enotah glede na obravnavano vsebino. 

1. seja učiteljskega zbora (30. 8. 2012) Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto2012/13. 

2. seja učiteljskega zbora (1. 10. 2012) Status učenca, eko-šola. 

3. seja učiteljskega zbora (7. 11. 2012) Status učenca. 
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4. seja učiteljskega zbora (19. 11. 2012) Učni uspeh, individualni delavni projekt pomoči – 

predstavitev, aktualni dogodki. 

5. seja učiteljskega zbora (26. 11. 2012) Samoevalvacija – analiza za šolsko leto 2011/12, 

bonton: predstavitev projekta, akcijski načrt za šol. leto 2012/13, delavnice, potrditev 

individualiziranih programov za učence tujce.  

6. seja učiteljskega zbora (21. 2. 2013) Opredelitev samoevalvacije na ravni šole, vzgojni 

opomin. 

7. seja učiteljskega zbora (19. 3. 2013)  Predstavitev IP-ja. 

8. seja učiteljskega zbora (3. 4. 2013)  Predstavitev NPZ-ja, predstavitev nadaljnjega dela v 

okviru izbirnih predmetov, delovna akcija zbiranja starega papirja. 

9. seja učiteljskega zbora (3. 7. 2013) Poročilo o delu v šolskem letu 2012/13, realizacija pouka 

za šolsko leto 2012/13, učni uspeh po razredih ob koncu šolskega leta, organizacija dela in 

razredništva za šolsko leto 2013/14. 

 

1.1.13 VZGOJNI NAČRT 

Na podlagi Zakona o osnovni šoli je bil v šolskem letu 2008/2009 izdelan Vzgojni načrt OŠ Miren, ki 

so ga v mesecu maju 2009 obravnavali učiteljski zbor, skupnost učencev šole in svet staršev in ga je 

25. 5. 2009 sprejel Svet zavoda OŠ Miren. 

6. 10. 2012 je bil vzgojni načrt spremenjen. 

Julija 2013 smo dodali predloge in spremembe v vzgojni načrt, katere bo obravnaval Svet zavoda v 

septembru 2013. 

Vzgojni načrt obsega navedbo temeljnih vrednot, načine doseganja in uresničevanja ciljev 

osnovnošolskega izobraževanja v povezavi s temeljnimi vrednotami šole, navedbo vzgojnih 

dejavnosti in oblike sodelovanja s starši. Vzgojni načrt je razvojni dokument, ki je namenjen delavcem 

šole in učencem. Namen dokumenta je bil opredeliti način življenja oziroma odnosov na šoli, ki ne 

morejo obstajati kot učni predmet, pa čeprav se skrivajo znotraj vsakega predmeta in dejavnosti na 

šoli.   
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1.1.14 ŠOLSKA PREHRANA 

1.1.14.1 MATIČNA ŠOLA 

Učenci so se  lahko naročili na malico, kosilo in popoldansko malico. Za nemoten potek malice so bili 

odgovorni dežurni učenci in učitelj, ki je imel 2. šolsko uro pouk v razredu.  

Učenci so se na kosilo prijavili vsak dan posebej. Podatke je  zbral dežurni učenec, ki je prišel v vsak 

razred 1. ali 2. šolsko uro. Kdor se na topli obrok ni prijavil, ga tega dne ni dobil.  

Več o urniku malice in kosil je zapisano v Hišnem redu OŠ Miren.  

 

1.1.14.2 PODRUŽNIČNI ŠOLI 

Na podružničnih šolah je bila šolska prehrana organizirana po šolskem urniku. Na  Podružnični šoli 

Kostanjevica deluje  šolska kuhinja, tako da so bili učenci deležni svežih obrokov. Na Podružnično 

šolo v Bilje se je kosilo vozilo iz centralne kuhinje v Mirnu. 

 

1.1.14.3 SUBVENCIONIRANA PREHRANA  

 

Malico je prejemalo: 

Miren 197 

Bilje 51 

Kostanjevica 57 

 305 

 

V celoti subvencionirano iz MŠŠ (malice) 

Miren 113 

Bilje 34 

Kostanjevica 34 

 181 

 

V celoti subvencionirana iz MŠŠ (kosila) 

Miren 10 

Bilje 3 

Kostanjevica 3 

 16 
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1.1.15 SODELOVANJE S STARŠI, POVEZOVANJE Z OKOLJEM IN 

OBČINO MIREN - KOSTANJEVICA  

 

Celo šolsko leto je potekalo sodelovanje s starši na roditeljskih sestankih, svetu staršev, na skupnih 

srečanjih, prireditvah. Organizirani so bili roditeljski sestanki in predavanja za starše. 

V celem letu je potekalo veliko kulturnih prireditev za starše in krajane. 

 

 

1.1.15.1 POROČILO OD 1. DO 5. RAZREDA OŠ MIREN  

 Prvi šolski dan se je začel 3. septembra 2012 s kulturno prireditvijo na  šolskem dvorišču  pod 

vodstvom učiteljice Nade Černe.  

 7. 9. 2012 so v drugem in tretjem razredu imeli tehniški dan. Uredili so šolske potrebščine in 

sprejeli ter oblikovali razredna in šolska pravila. 

 9. 9. 2012 je bil izveden športni dan. Učenci od 1. do 5. razreda so se udeležili tradicionalnega 

pohoda po Biljenskih gričih. Prehodili so 6 km dolgo progo.  

 Vse učiteljice so izpeljale roditeljske sestanke :  

o 6.  9. 2012: (1. razred, , 3. razred, 4. in 5. razred) 

o 10. 9.2012: (2. razred). 

 11. 9. 2012 smo imeli sestanek šolske skupnosti za učence od 1. do 5. razreda. Najprej so se 

nam predstavili novi člani šolske skupnosti – prvošolci. Skupaj z učiteljicami so se ponovno 

spomnili najpomembnejših šolski pravil, ki veljajo v šolski stavbi pa tudi na dvorišču. Učiteljice 

so tudi predstavile krožke, ki jih bodo vodile v tem šolskem letu. 

 20. 9. 2012 so učenci 1. in 2. razreda imeli preventivni sistematični pregled zob.  

 25.10. 2012 so učenci 3. razreda v okviru naravoslovnega dne obiskali kmetijo. Seznanili so 

se z  delom in pridelovanjem hrane.  

 26. 10. 2012 so se s kratkim programom in prižiganjem sveč učenci 1., 2., in 3. razreda 

poklonili spominu mrtvim ob spomeniku v Mirnu, učenci 4. in 5. razreda pa so imeli podoben  

program ob spomeniku v Orehovljah.  

 30. 10. 2012 so učenci OŠ Miren sodelovali na komemoraciji ob spomeniku v Mirnu in 

Orehovljah. Učence je pripravila mentorica dramsko recitacijskega krožka Nada Černe, 

spremljala pa jih je gospa Elvira Brumat Medvešček. 

 16. 11. 2012. so se učenci okrepčali s pravim slovenskim zajtrkom - maslom, medom, črnim 

kruhom, mlekom in jabolkom.  

 19. 11. 2012 so učenci 1. razreda obiskali banko. S pomočjo bančne uslužbenke so spoznali 

delo v banki in se navdušili nad varčevanjem. 
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 Učenci od 1. – 5. razreda so v decembru s pomočjo učiteljic izdelali 150 voščilnic za potrebe 

občine.  

 3. 12. 2012  so učenci 3. razreda v okviru tehniškega dne naredili  dekorativne izdelke iz 

odpadnega materiala in okrasili učilnico. 

 Tehniški dan so 4. 12. 2012  imeli tudi  učenci 2. razreda, seznanili so se s papirjem  in z njim 

oblikovali izdelke. 

 18.12. 2012 so tako kot vsako leto  tudi letos učenci razredne stopnje Miren obiskali sestre na 

Gradu. Dan so jim polepšali s plesom, pesmijo in recitacijami.  

 V kotalkarskem klubu v Renčah so tudi za letošnje božično novoletne praznike pripravili 

kotalkarsko revijo. Nastopajoči so se predstavili s pravljico na kotalkah »Grdi raček«. Učenci 

od  1. do 5. razreda  Osnovne šole Miren in obeh podružničnih  šol, so si jo ogledali 19.12. 

2012, v telovadnici Osnovne šole Renče. Ogled revije nam je omogočila Goriška knjižnica 

Franceta Bevka.  

 21.12. 2012 so učenci dramsko-recitacijskega krožka pod mentorstvom učiteljice Nade Černe 

popestrili šolsko prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti.  

 21.12. 2012 so učenci dramsko-recitacijskega krožka pod mentorstvom učiteljice Nade Černe 

nastopali z dramatizacijo pravljice Revna in bogata srajca za učence razredne stopnje. 

 14. 1.2 013 so učenci 4. razreda imeli tehniški dan. Sestavili so voziček na notranji pogon in 

ga tudi preizkusili. 

 31. 1. 2013 so se učenci in učiteljice od 1. do 5. razreda OŠ Miren naužili zimskega veselja na 

športnem dnevu na Javorniku. Prijetni sončni žarki so rdeče obarvali lica. Idilična zimska 

narava in snežni užitki pa so usta razpotegnili v radosten otroški smeh, ki je zadovoljne obraze 

krasil še dolgo po vrnitvi v megleno dolino. 

 Naravoslovni dan so imeli učenci 2. razreda. Mira Stanič, zunanja sodelavka iz zdravstvenega  

doma v Novi Gorici,  je učencem v okviru delavnice predstavila kaj lahko vsak stori za svoje 

zdravje.  

 6. februarja 2013 so si učenke in učenci prve triade OŠ Miren, Bilje in Kostanjevica v SNG 

Nova Gorica na malem odru ogledali predstavo Zajtrk. Po predstavi so si ogledali gledališče, 

se srečali z odrskimi delavci in se seznanili s celostnim delovanjem gledališča. 

 Učenci od 1. do 5. razreda so se 7. 2. 2013 udeležili prireditve, ki so jo pripravili učenci višjih 

razredov ob slovenskem kulturnem prazniku. 

 Knjižničarka Elvira Brumat Medvešček je v okviru kulturnega tedna  skozi Prešernove pesmi 

predstavila pesnika Franceta Prešerna in njegovo življenje v razredih nižje stopnje. 

 12. 2. 2013 so za šolskimi klopmi sedela čudna bitja – čarovnice, klovni, princeske, razni 

bojevniki ter druga strašna  in čarobna bitja. Po tretji uri so   rajali z drugimi pustnimi šemami v 

šolski telovadnici.   

 14. 2. 2013 so imeli starši bodočih prvošolcev roditeljski sestanek. Vodila ga je gospa 

ravnateljica, sodelovala je tudi gospa Neva Humar in bodoče učiteljice 1. razredov. 

 V okviru Glasbene mladine so učenci 1., 2. in 3. razreda sodelovali na otroški tolkalni 

delavnici. 
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 29. 1. 2013 so si učenci 4. in 5. razreda Osnovne šole Miren in obeh podružničnih šol ogledali 

gledališko predstavo »Butalci« v Slovenskem narodnem gledališču  Nova Gorica. Tako 

očarljivih in radoživih junakov v resničnem življenju res ni mogoče srečati, zato smo z užitkom 

spremljali njihove dogodivščine na velikem odru. 

 5. 3. 2013 so učenci 4. in 5. razreda prisluhnili  glasbeni pripovedi Lunin med. Predstava je 

bila izvedena v okviru Glasbene mladine. 

 6. 3. 2013 je bil roditeljski sestanek za starše prvega razreda. Učiteljica Nada Černe in Monika 

Mozetič Rolih sta staršem predstavili nadaljnje delo v 1. razredu. 

 27. 3. 2013 so v okviru akcije » Policist Leon svetuje « učenci petega razreda imeli delavnico. 

 4. 2013 so učencem 4. in 5. razreda, v okviru naravoslovnega dne, predstavili zanimivo temo. 

Pogovarjali so se o razlikah med moškim in žensko, njihovem odraščanju in rojstvu otroka.  

 4. so se učenci od 1. do 5. razreda povzpeli na Trstelj. Po vzponu so na vrhu lahko uživali v 

razgledu na morje na eni strani in v pogledu na zasnežene gore na drugi strani. 

 5. sta se Andreja Levstik in Lučana Petrovčič udeležili predavanja Izgubljen med osebno in 

družbeno odgovornostjo. Izobraževanje je potekalo pod okriljem organizatorjev projekta Mi 

smo planet. 

 22. 4. 2010 so učenci 4. razreda izdelali vodni hram in vodno kolo v okviru tehniškega dne ob 

Dnevu Zemlje. Ravno tako so učenci 1. in 3. razreda v okviru raznih dejavnosti zabeležili Dan 

Zemlje. 

 V sklopu projekta »Mi smo planet« je bila 22. 4. 2013 zaključna prireditev na Bevkovem trgu v 

Novi Gorici. Med drugim so učenci 2. in 5. razreda na ustvarjalni delavnici izdelovali različne 

izdelke iz odpadnih materialov. Na ogled je bila tudi  razstava likovnih del otrok na temo 

ogrožene živalske vrste. 

 Od 1. septembra 2012 so učenci sodelovali v projektu na temo Bonton. Z različnimi 

dejavnostmi so osvajali osnovna pravila lepega vedenja. Zaključek projekta smo zabeležili 25. 

4. 2013 s prireditvijo za starše.  

 6. 5. 2013 so učenci 4. razreda v okviru naravoslovnega dne spoznavali svet okoli sebe s 

pomočjo čutil. 

 8. 5. 2013 so v okviru državnega projekta »Evropska vas« učenci 2. in 5. razreda pod 

vodstvom Andreje Levstik in Lučane Petrovčič zastopali Osnovno šolo Miren. Madžarsko so 

predstavili na prijeten in zanimiv način. 

 21. 5. 2013 so učenci 2. razreda s pomočjo učiteljice pripravili glasbeno-plesni nastop za 

starše.  
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V mesecu juniju je bilo kar nekaj dni dejavnosti:  

 

RAZRED DATUM DEJAVNOST VSEBINA 

4. 4. 6. 2013 tehnični dan lesena škatlica 

4. 5. 6. 2013 naravoslovni dan dan obnovljivih virov energije 

3. 15. 5. 2013 naravoslovni dan ogled avtobusne in železniške 
postaje 

3. 12. 6. 2013 tehnični dan mlinček od načrta do izdelka 

1. 4. 6. 2013 naravoslovni dan Življenjska okolja 

1. 19. 6. 2013 športni dan plavanje 

od 1. do 5. 18. 6. 2013 športni dan orientacijski pohod 

5. 3. 6. – 7. 6. 2013 šola v naravi šola v naravi 

5. 19. 6. 2013 tehnični dan mahač  in vzvod 

5. 20. 6. 2013 tehnični dan Tehnični muzej Bistra 

5. 21. 6. 2013 tehnični dan naprava, ki jo poganja veter 

od 1. do 5. 14. 5. 2013 (4.r.) 

16. 5.2013 (3.r.) 

20. 5. 2013 (5.r.) 

21. 5. 2013 

(2.r./bodoči 1.r.) 

22.5. 2013 (1.r.) 

roditeljski sestanek učbeniki in delovni zvezki 

 

Šolsko leto se je zaključilo s prireditvijo 24. 6. 2013 na šolskem dvorišču. Učenci so s pesmijo in 

plesom namenili še zadnji pozdrav šoli, nato pa so se z nasmehom na obrazu zapodili počitnicam 

naproti.  

 

Zapisala : Laura Čermelj 
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1.1.15.2 POROČILO OD 6. DO 9. RAZREDA OŠ MIREN  

 

 Prvi šolski dan, 3. 9. 2012, smo začeli z kulturno prireditvijo za učence od 2.-9. razreda, pod 

vodstvom Nade Černe in Tadeje Frančeškin. 

 8. 9. 2012 smo imeli športni dan – pohod po Biljenskih gričih in s tem nadomestili 24. 12. 

2012, ko bomo imeli pouka prost dan. 

 11. 9. 2012 smo izvedli prve roditeljske sestanke za starše učencev od 6. Do 9. Razreda. 

 14. 9. 2012 so imeli 9. razredi tehniški dan – promocija deficitarnih in obetavnih poklicev v 

Novi Gorici, pod vodstvom šolske psihologinje Lare Spinazzola. 

 20. 9. 2012 se je 6 učencev 7. razredov udeležilo regionalnega kviza Male sive celice na OŠ 

Dušana Bordona v Kopru, z mentorico Tadejo Frančeškin. Ena ekipa se je uvrstila na 16. 

Mesto, druga pa na 7. (od 32 ekip). 

 21. 9. 2012 so imeli učenci 6. razredov tehniški dan na temo proizvodnja in potrošnja, pod 

vodstvom Marije Božič. Učenci izbirnih predmetov TVZ in ŽČZ pa so se pod vodstvom Mateje 

Grmek odpravili raziskovati kraški rob. 

 22. 9. 2012 je mladinski pevski zbor sodeloval na prireditvi Dan miru na Cerju in požel veliko 

pohval. 

 28. 9. 2012 so učenci 5. In 7. razredov obeležili evropski dan jezikov (26. 9.) In se učili 

pozdravljati ''dobro jutro'' v 23 evropskih jezikih. 

 10. 2012–5. 10. 2012: v tednu otroka so učenci izdelovali igro 4 v vrsto iz odpadnih zamaškov 

in kartona ter se z njo igrali. 

 9. 10. Smo izvedli 2. Športni dan – kros in igre z žogo v Javi. 

 10. Je za učence 8. In 9. razredov potekalo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. 

 V petek, 19. 10. 2012, in v ponedeljek, 22. 10. 2012,  so imeli 8. razredi sistematski pregled v 

Zdravstvenem domu v Šempetru.  

 23. 10. 2012 so imeli učenci 9. razredov tehniški dan. 

 Učenci od 6. – 8. Razreda so 9. In 15. Novembra opravili sistematske preglede zob pri šolski 

zobozdravnici v Mirnu. 

 9. novembra 2012 so učenci izbirnega predmeta Turistična vzgoja skupaj z mentorico obiskali 

gostilno Štirna v Opatjem selu, kjer so se seznanili s poklici v gostinstvu ter se učili obnašanja 

za mizo. 

 Novembra so imeli učenci 9. razredov naravoslovni dan na temo spolne vzgoje. Tega dne smo 

imeli tudi spominsko uro ob 100-letnici rojstva Stanka Vuka. 

 V sredo, 14. novembra 2012 smo izvedli kulturni dan v Ljubljani. Učenci 6. in 7. razredov so si 

najprej ogledali Narodni muzej, medtem pa so si učenci 8. razreda ogledali parlament, učenci 

9. razreda pa Narodno galerijo. Nato smo se skupaj odpravili v Cankarjev dom, kjer smo se 

udeležili simfonične matineje z naslovom Ljubezen v operi. 
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 16. novembra 2012 so si učenci izbirnega predmeta Turistična vzgoja ogledali Gorico. 

Spoznavali so njeno kulturno dediščino, si ogledali grad in se seznanjali s slovensko 

prisotnostjo v Gorici. 

 Novembra so nekateri učenci 9. razredov sodelovali na šolskem tekmovanju iz znanja 

angleščine za devetošolce. 

 21. novembra 2012 je bil učencem 9. razredov predstavljen poklic vojak. 

 V petek, 23. 11. 2012, se je šola predstavila na prireditvi 1000 biserov za šolo, kjer so vsa 

zbrana sredstva namenjena šolskemu skladu. 

 V soboto, 24. 11. 2012, pa so 3 učenci sodelovali na državnem tekmovanju iz znanja o 

sladkorni bolezni. 

 Med 3. In 7. decembrom 2012 so se učenci 8. razredov skupaj z razredničarkama udeležili 

šole v naravi v Domu Kavka na Livških Ravnah, kjer so opravili 2 naravoslovna dneva in 2 

tehnična dneva. Nekateri učenci so sodelovali na šolskem tekmovanju za Cankarjevo 

priznanje. 

 11. 12. 2012  so učenci 8. in 9. razredov sodelovali na šolskem tekmovanju iz znanja 

zgodovine. 

 12 2012 so učenci od 6. – 9. razreda odšli v Kulturni dom v Novi Gorici, kjer so poslušali 

tolkalni koncert. 

 21. 12. 2012 smo imeli novoletna praznovanja in proslavo ob dnevu enotnosti in 

samostojnosti. 

 Izdelovali smo tudi voščilnice za potrebe občine Miren-Kostanjevica, sodelovali pri projektu 

Nivee – Podari roko ter pisali božičku. 

 Izvedena sta bila 2 naravoslovna dneva; 6. razredi so se 9. januarja 2013  učili o tokovih in 

energiji, 9 razredi pa so se  isti dan učili o zasvojenostih in kemijskih vsebinah. 

 5 učencev 8. razreda se je pod mentorstvom Maksa Rutarja udeležilo tekmovanja First Lego 

League in osvojilo 4. Mesto. Uvrstili so se tudi na državno tekmovanje, ki bo februarja v 

Kranju.  

 Izvedeni sta bili tudi šolsko tekmovanje iz kemije za 8. in 9. razred ter regijsko tekmovanje iz 

znanja angleškega jezika za devetošolce. 

 Mesec smo začeli s kulturno uro v četrtek, 7. 2. 2013 , posvečeno Francetu Prešernu. 

 V ponedeljek, 11. 2. 2012, so nas obiskali liški pustarji, učenci 6., 8. In 9. razredov pa so s 

pomočjo Glasbene mladine spoznavali avstralsko glasbo. 

 Na pustni torek smo izvedli pustno rajanje z izborom najboljše samostojne in skupinske 

maske, nato pa je sledil pustni ples. 

 Na valentinovo, 14. 2. 2013, so pismonoše razdelili Valentinovo pošto. 

 Učenci 7. razredov so teden med 11. In 15. 2. Preživeli v CŠOD Breženka v Fiesi. 

 16. 2. 2013 so srednje šole izvedle informativne dneve za devetošolce.   

 Smo izvedli zimski športni dan s pohodom, smučanjem in drsanjem. 

 5. marca so učenci 7. razredov poslušali izvajalce Glasbene mladine. 
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 11. marca 2013  je šolo obiskal E-transformer. Učenci so pred in po obisku odgovarjali na 

anketo o upravljanje z odpadnimi baterijami, sijalkami in električnimi aparati. Do 18. Marca pa 

so te odpadne stvari tudi zbirali. 

 13. in 14. marca 2013 je potekalo tekmovanje iz angleške bralne značke.  

 20. marca 2013 pa so 9. razredi imeli tehniški dan. 

 21. marca 2013 je potekalo matematično tekmovanje Kenguru. 

 22. marca 2013 pa so naši učenci sodelovali na področnem tekmovanju iz fizike.  

 V soboto, 6. aprila 2013,  smo nadomeščali 3. maj 2013. Imeli smo tehniški dan, na katerem 

smo izvedli akcijo zbiranja odpadnega papirja. 

 Aprila so na SGLŠ Postojna za 6. razrede izvedli tehniški dan. Šestošolci so spoznavali 

lastnosti lesa ter poklic gozdarja. 

 V mesecu aprilu se je začela tudi akcija zbiranja odpadnih mobilnih telefonov, ki se bo 

nadaljevala do konca meseca maja. 

 Učenci so v tem mesecu sodelovali na državnih tekmovanjih iz Vesele šole, iz matematike in 

iz fizike.  

 Osmošolci so 12. aprila 2013 izvedli tehniški dan v muzeju Bistra. 

 7. maja 2013 je gospa Gergolet sedmošolcem predavala o Simonu Gregorčiču, saj se bodo v 

kratkem udeležili literarne ekskurzije na to temo.  

 8. maja 2013 smo na predmetni stopnji imeli Dan odprtih vrat na temo Bonton. Učenci so 

najprej ponovili kakšen je spletni bonton, nato pa po delavnicah spoznavali bonton v raznih 

situacijah, od bontona na javnih prireditvah, bontona v tujini, bontona pri mizi ipd. Vsak razred 

se je predstavil na zaključni prireditvi.  

 Maja smo razredniki 6., 7. in 8. razredov  izvedli roditeljske sestanke, na katerih smo staršem 

predstavili naše predloge za delovne zvezke in ostale učne pripomočke, ter izbirne predmete 

za naslednje šolsko leto. 

 29. maja 2013 so se 4 devetošolci, ki so imeli čiste zobe vseh 9 let, udeležili prireditve zanje v 

Novi Gorici. 

 Dan kasneje, 30. maja 2013, smo na šoli izvedli dogodke v okviru programa NE-ODVISEN.SI.   

 Junija smo izvedli literarne ekskurzije. 

 Junija so se nadarjeni učenci odpravili na Grad Dobrovo. 

 10. 6. 2013 so učenci izbirnega predmeta Italijanščina opravili ekskurzijo v Devin. 

 12. in 13. junija je potekal naravoslovni dan z eksperimentalnimi vajami in mikroskopiranjem. 

 So sedmošolci na tehniškem dnevu spoznavali kako biti varni v prometu. 

 24. 6. 2013 smo izvedli zadnji športni dan – igre z žogo ter prireditev ob zaključku šol. Leta ter 

dnevu državnosti. 

 

Zapisala: Tadeja Frančeškin  
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1.1.15.3 POROČILO PODRUŽNIČNE ŠOLE KOSTANJEVICA  

KULTURNE DEJAVNOSTI 

 

Nastop učencev za - Sprejem prvošolcev – Teja Žerovec 03. 09. 2012 

Začetek bralne značke – knjižničarka Branka Žižmond Makorič – pripovedovanje 
pravljic 1., 2., 3., 4.  in 5. razred 

Teden otroka 
oktober 2012 

Nastop učencev za otroke iz vrtca, Sestanek šolske skupnosti. Prireditev vodila Irena 
Faganeli. 

03. 10. 2012 

PIŠČANČEK PIK – vse učiteljice smo nastopale za otroke iz šole s kratko igrico. 05. 10. 2012 

Vsi učenci so se udeležili žalne slovesnosti pri spomeniku  na pokopališču v 
Kostanjevici. Vodila Dragica Jeklin 

25. 10. 2012 

Komemoracija učencev iz Kostanjevice na pokopališču. 01. 11. 2012  

Učenci plesnega krožka so pod vodstvom učiteljice Lucije Colja oblikovali program in z 
njim nastopali ob 60. obletnici Društva upokojencev Kostanjevica. Učence je spremljala 
tudi Romina Spačal 

10.11.2012 

TISOČ BISEROV ZA ŠOLO, VRTEC – prireditev Šolskega sklada 

30. 11. 2012 Učenci plesnega krožka Kostanjevica pod vodstvom učiteljice Lucije Colja 
so zelo uspešno nastopili na prireditvi za šolski sklad – TISOČ BISEROV ZA ŠOLO v 
Biljah. 

30. 11. 2013 

Učenci so si v šolski telovadnici Renče, ogledali predstavo Grdi raček v izvedbi 
Kotalkarskega društva Reče. 

19. 12. 2012 

Novoletni Živ - Žav, Obisk dedka Mraza Pripravili smo pester novoletni program, na 
katerega smo povabili otroke iz vrtca, nekatere naše upokojence in ravnateljico 
Danijelo Kosovelj. Program je vodila Lucija Colja. 

20. 12. 2012 

Starši  so učencem zaigrali novoletno igrico - Zrcalce. 21. 12. 2012 

Učenke in učenci prve triade OŠ Miren, Bilje in Kostanjevica v SNG Nova Gorica na 
malem odru ogledali predstavo Zajtrk. 

6. 02. 2013 

KULTURNI DAN – Ogled Goriškega gradu (Kulturni program v TELOVADNICI; 
Poslušanje pravljice Trnuljčica; Malica; Vožnja do Gorice; Preko delavnic primernih 
starostni stopnji otrok bomo imeli voden ogled razstave umetniških del v Goriškem 
gradu.)  

7. 02. 2013 

Učenci vseh razredov so imeli predstavitev Liških mask. Prikazali so kako se izdeluje 
liške maske in se oblekli v pustno oprava. Učenci so spoznali da je to prava umetnost. 

11. 02. 2013 
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Pustovanje 12. 2.  2013 

Učenci so si ogledali tolkala iz Južne Amerike CAJON – OTROŠKA TOLKALNA 
DELAVNICA, izvajalec: Jaka Strajnar  

19.02. 2013 

Učenci 4. in 5. razreda Osnovne šole Miren in obeh podružničnih šol so si ogledali 
gledališko predstavo Butalci v Slovenskem narodnem gledališču  Nova Gorica.  

4. 3. 2013 

Potopisno predavanje o Franciji, z učiteljico Matejo Grmek 4. 2. 2013 

Učenci šole Kostanjevica so popestrili program na Občnem zboru Društva upokojencev 
v Kostanjevici. Učence je vodila Teja Žerovec in Romina Spačal. 

16. 03. 2013 

V nedeljo smo učenci podružnične šole iz Kostanjevice na Krasu sodelovali na žalni 
slovesnosti v Lascu. Pevci našega pevskega zbora so zapeli dve pesmi, recitirali smo 
in zaplesali. Vodila jih je Dragica Jeklin. 

24. 03. 2013 

Učenci OŠ Kostanjevica so nastopali in razveselili svoje mame na Materinskem dnevu 
v kulturnem domu v Kostanjevici. Program je vodila Irena Faganeli. 

01. 4. 2013 

Imeli smo dan odprtih vrat. Ob 9.30 smo imeli prireditev ter nato delavnice s starši. 
Prireditev in delavnice so bile na temo EVROPSKA VAS Francija. Prireditev je vodila 
Lucija Colja. 

06. 04. 2013 

Predstavniki učencev 4. in 5. razreda so uspešno zastopali našo šolo na prireditvi » 
Evropska vas«, predstavili so Belgijo. Vodile sta jih učiteljica Klarisa Terčon in Lucija 
Colja. 

8. 5. 2013 

Kulturno društvo »FACE« iz Solkana so nam zaigrali lutkovno igrico PALČEK 22. 5. 2013 

V Temnici je bila prireditev »Dogodek ob vodnjaku«. Otvoritev prenovljenega vodnjaka 
v okviru projekta »Projekt LivingFountains, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija 
– Italija 2007 – 2013« Vodja Teja Žerovec 

11. 06. 2013 

Podelitev brošk Zdravi zobje za nagrajene učence. Zmagovalni razred v tekmovanju je 
bil 2. in 5. razred 

3. 6. 2013 

Učenci, pravljičnega Krožka so zaigrali igrico Maček Marčkusoon 13. 6. 2013 

Prireditev ob zaključku bralne značke 21. 6. 2013 

Prireditev ob zaključku šolskega leta, vodja prireditve učiteljica Klarisa Terčon. 

Učenci petega razreda in učiteljica Klarisa Terčon so nam pripravili zanimiv program za 
zaključek šolskega leta. Petošolci so se tako poslovili od učencev, učiteljic, kuharic in 
čistilke podružnične šole v Kostanjevici.  Za vso pomoč in podporo so se zahvalili tudi 
gospe ravnateljici Danijeli Kosovelj. 

Na prireditvi je sodeloval tudi plesni krožek  

24. 6. 2013 
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

 

Jesenski kros v Kostanjevici. Vodila ga je  Irena Faganeli. 1., 2., 3., 4., 5. razred 22. 09. 2012 

Učenci Podružnične šole Kostanjevica so imeli pohod na Fajti hrib. Pohod je vbil a 
Dragica Jeklin in Darjo Spačal. 1., 2., 3., 4., 5. razred 

26. 10. 2012 

Izvedli smo športni dan na snegu – sankanje Črni vrh nad Idrijo. Vodila ga je  Klarisa 
Terčon 1., 2., 3., 4., 5. razred  

31. 1. 2013 

Pohod v Temnico – ogled prenovljenega vodnjaka. Vodila ga je  Teja Žerovec. 29. 5. 2013 

Športne dejavnosti – športne igre 2., 3., 4. Razred. Vodila ga je  Lucija Colja 21. 6. 2013 

 

NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI 

 

1. RAZRED 

Skrb za zdrave zobe 8. 1. 2013  

Zdrav način življenja 21. 2. 2013  

Sadovnjak 5. 6. 2013 

 

2. RAZRED 

Kisanje zelja Učenci 2. razreda so imeli naravoslovni dan. Kisanje zelja jim je predstavil 
oče Primoža Čotarja. 

22. 11. 2012 

Kaj lahko vsak dan storim za svoje zdravje 5. 2. 2013  

Travnik – naravoslovni dan 3. 6. 2013 

 

3. RAZRED 

Gozd - Panovec 04. 10. 2012 

Nalezljive bolezni 26. 11.2013 

Promet - Ogled avtobusne, železniške postaje in vožnja z vlakom 15. 5. 2013 

 

4. RAZRED 

Dan zemlje WE ARE THE PLANET 07. 3. 2013 

Rojstvo in spolna vzgoja 10. 4. 2013 

Čutila  6. 6. 2013 

 

5. RAZRED 

Kras in kraški pojavi 24.10. 2012  

Puberteta in čustvovanje 30. 5. 2012 

EKO dan 22. 4. 2013 
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TEHNIČNI DNEVI 

 

1. RAZRED 

Urejanje šolskih potrebščin in oblikovanje pravil 04. 09. 2012 

Ustvarjamo iz odpadnega materiala (voščilnice, novoletni okraski) 29. 11. 2012 

Dan zemlje – Mi smo planet 22. 04. 2014 

 

2. RAZRED 

Urejanje šolskih potrebščin in oblikovanje pravil 04. 09. 2012 

Ustvarjamo iz odpadnega materiala -  Dan odprtih vrat 6. 4. 2012 

Naš planet zemlja 6. 6. 2013 

 

3. RAZRED 

Urejanje šolskih potrebščin in oblikovanje pravil 04. 09. 2012 

Ustvarjamo iz odpadnega materiala (voščilnice, novoletni okraski) 29. 11. 2012 

Dan zemlje 22. 4. 2013 

 

4. RAZRED 

Ustvarjamo iz odpadnega materiala (voščilnice, novoletni okraski) 29. 11. 2012 

Lesena škatla – izdelava okrasitev 9.1. 2013 

HE Solkan, Svetilnik 13. 3. 2013 

Naravoslovna škatla - vozila 6. 6. 2013 

 

5. RAZRED 

Naprava, ki jo poganja veter 7. 3. 2013 

Evropska vas 8. 5. 2013 

Mahač 14. 6. 2013 

Tehnični muzej Bistra - tkanje 20. 6. 2013 

 

DRUGE DEJAVNOSTI 

 

Začel se je teden otroka. V ponedeljek so imeli vsi učenci v okviru pouka igralne urice. 01. 10. 2012 

Obeležili smo DAN SLOVENSKE HRANE. Tudi otroci iz OŠ Kostanjevica so se 
pridružili akciji in zajtrkovali mleko, črn kruh, maslo, med in jabolko – vse domačega 
porekla. V zdravem zajtrku so dobili dovolj energije, da so bili pri šolskem delu še 
uspešnejši.. 

16.11. 2012 

Akcija Varno v prometu 1. razred September, 
oktober 2012 

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je letos potekal od 19. do 27. 19. 11. – 26. 11 
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novembra. Vsi učenci in učitelji smo še intenzivneje pristopili k tej akciji in jo bomo tudi 
naprej uresničevali. Pomembno je, da se prebivalci Evrope seznanijo s preprostimi 
ukrepi, ki jih lahko sprejmejo v vsakdanjem življenju kot prispevek za zmanjševanje 
količine odpadkov. 

2012 

Izdelali in oddali smo 100 novoletnih voščilnic za potrebe občine. S strani občine smo 
dobili pohvalo za lepo izdelane voščilnice. 

Izdelali smo tudi 70 novoletnih voščilnic za potrebe Društva upokojencev Kostanjevica. 

November in 
december 2012 

Učenci 3. razreda  so obiskali Splošno bolnišnico v Šempetru, kjer jih je sprejela mama 
Andraža Korona, ki je tam zaposlena. Seznanili so se kako mladi bolniki preživijo dan in 
kako za njih skrbi zdravstveno osebje. 

28. 11.  2012 

Učenci tretjega razreda so izdelali svojo prvo knjigo in jo v okviru kulturnega tedna 
razstavili na šolskem hodniku. 

Februar 2013 

Učenci 3. In 4. razreda so se udeležili delavnic v projektu "Mi smo planet". 07. 03. 2013 

 

Zapisala: Dragica Jeklin 
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1.1.15.4 PODRUŽNIČNA ŠOLA BILJE 

KULTURNE DEJAVNOSTI 

Nastop učencev za - Sprejem prvošolcev – Lilijana Kavčič 03. 09. 2012 

Začetek bralne značke – knjižničarka Elvira Brumat Medvešček – pripovedovanje 
pravljic, zgodbic 1., 2., 4.  in 5. razred 

september 

KD: Unesco – Iskrica pod pepelom; Tolminski punt na OŠ Simona Gregorčiča v 
Kobaridu.  

Koordinirala: Nives Zelenjak, vodja projekta UNESCO šole na Podružnični šoli Bilje 

4. 10. 2012 

Kulturni dan. Ta dan so učenci tudi obiskali spominska obeležja v kraju. 26. 10. 2012 

Komemoracija učencev iz Bilj  pri spomeniku 01. 11. 2012  

TISOČ BISEROV ZA ŠOLO, VRTEC – prireditev Šolskega sklada 

Učenci pod vodstvom učiteljice Petre Tavčar so nastopili s plesno točko na prireditvi za 
šolski sklad – TISOČ BISEROV ZA ŠOLO v Biljah. 

30. 11. 2013 

Učenci so si v šolski telovadnici Renče, ogledali predstavo Grdi raček v izvedbi 
Kotalkarskega društva Reče. 

19. 12. 2012 

Novoletni Živ -  Žav, Obisk dedka Mraza v Domu krajanov Negovan Nemec. Program 
je koordinirala Petra Tavčar. 

20. 12. 2012 

Prireditev ob Dnevu samostojnosti in enotnosti .Pripravila učiteljica Nadja Ipavec 
Fabjan. 

21.12.2012 

Pravljična ura  s knjižničarko go. Elviro Brumat Mevešček.- 1. in 2. razred 

Prešeren v zgodbah s knjižničarko go. Elviro Brumat Mevešček.- 4. in 5. razred 

6. 2. 2013 

Kulturni program ob Tednu kulture, v učilnici 5. razreda - pripravila učiteljica Matejka 
Bavčar. 

7. 02. 2013 

Učenci vseh razredov so imeli predstavitev Liških mask.  11. 02. 2013 

Pustovanje – vodila Matejka Bavčar 12. 2. 2013 

Učenci so si ogledali tolkala iz Južne Amerike CAJON – OTROŠKA TOLKALNA 
DELAVNICA, izvajalec: Jaka Strajnar  

19.02. 2013 

Učenci 4. in 5. razreda Osnovne šole Miren in obeh podružničnih šol so si ogledali 
gledališko predstavo Butalci v Slovenskem narodnem gledališču  Nova Gorica.  

4. 3. 2013 

Predstavniki učencev 4. in 5. razreda so uspešno zastopali našo šolo na prireditvi » 
Evropska vas«, predstavili so Portugalsko. Vodili sta jih učiteljici Nives Zelenjak in 
Tjaša Černilogar 

8. 5. 2013 

Tradicionalno srečanja Unesco osnovnih in srednjih šol Slovenije v Celju spremljevalka 
Nives Zelenjak, vodja projekta UNESCO šole na Podružnični šoli Bilje 

20. maja 2013 

Dan odprtih vrat »Bonton«, Pripravili  učiteljici Nives Zelenjak in Tjaša Černilogar 17.4.2013  

Podelitev brošk Zdravi zobje za nagrajene učence. Zmagovalni razred v tekmovanju je 
bil 5. razred 

3. 6. 2013 

Učenci so se udeležili ustvarjalne delavnice z glino pred staro opekarno, Frnažo v 
Biljah. Koordinatorica :Nadja Ipavec Fabjan 

8. 6. 2013 

Podružnična šola Bilje je s ponosom proslavila zmagovalko za naziv naj učiteljice 
Slovenije za tekoče šolsko leto. Naziv je prejela učiteljica Nives Zelenjak Uredništvo 
revije ONA Sabina Obolnar s sodelavkami, in predstavnici civilne iniciative Kakšno šolo 
hočemo, ki z Delovo prilogo ONA  že tretje leto na podlagi zbiranja kuponov podeljuje 
zmagovalcu/zmagovalki naziv naj učitelj/ica Slovenije za tekoče šolsko leto. Akcija se 

14. 6. 2013 
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je začela in končala na pobudo staršev in krajanov iz Bilj. 

Prireditev ob Dnevu državnosti, vodja prireditve učiteljica Lilijana Kavčič 24. 6. 2013 

 

 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

 

Dejavnost  Čas izvajanja  Vodja   

Jesenski pohod po Biljenskih gričih  8.9.2013 Tjaša Černilogar 

Kros (Bilje)  7.10.2013 Matejka Bavčar 

Igre na snegu (Črni vrh)  5.2.2013 Petra Tavčar 

Pohod (Vitovlje)  8.6.2013 Mateja Pirc  

Športne igre 17.6.2013 Nives Zelenjak 

 

NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI 

 

1. RAZRED   

Dejavnost Čas izvajanja Vodja 

Zobje sept./oktober Petra Tavčar 

Zdrav način življenja februar ZZV Nova Gorica 

Dan Zemlje 22.4.2013 Lilijana Kavčič,Petra Tavčar 

 

2. RAZRED  

Dejavnost  Čas izvajanja  Vodja   

Delo na kmetiji, pridelovanje hrane oktober  Nives Zelenjak 

Zdrav način življenja februar  ZZV Nova Gorica 

Dan Zemlje 22.4.2013 Lilijana Kavčič,Nives Zelenjak 

 

 

4. RAZRED  

Dejavnost  Čas izvajanja  Vodja   

Dan Zemlje 22.4.2013 Nadja Ipavec Fabjan ,Lilijana Kavčič 

Predpuberteta 5. 4. 2013 ZZV Nova Gorica 

Čutila maj Nadja Ipavec Fabjan 
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5. RAZRED  

Dejavnost  Čas izvajanja  Vodja   

Kras in kraški pojavi  24.10. 2012 Matejka Bavčar 

Puberteta in čustvovanje 5. 4. 2013 ZZV Nova Gorica 

Dan Zemlje 22.4.2013 Matejka Bavčar, Lilijana Kavčič, 

TEHNIŠKI DNEVI 

 

1. RAZRED   

Dejavnost  Čas izvajanja  Vodja   

Urejanje učilnice, potrebščin in 
oblikovanje pravil  

4. 9. 2012 Petra Tavčar 

Izdelek iz odpadnega materiala  december  Petra Tavčar 

Evropska vas  8. 5. 2013 Nives Zelenjak, Tjaša Černilogar 

 

2. RAZRED  

Dejavnost  Čas izvajanja  Vodja  

Urejanje učilnic, šolskih potrebščin, 
oblikovanje pravil  

4. 9. 2012 Nives Zelenjak 

Izdelek iz odpadnega materiala december Nives Zelenjak 

Evropska vas 8. 5. 2013 Nives Zelenjak, Tjaša Černilogar 

 

4. RAZRED 

Dejavnost  Čas izvajanja  Vodja  

Vozilo na zunanji ali notranji pogon  21. 11. 2012 Nadja Ipavec Fabjan 

Elektrarna in svetilnik  13. 3. 2013 Nadja Ipavec Fabjan 

Lesena škatlica  24. 5. 2013 Nadja Ipavec Fabjan 

Evropska vas  8. 5. 2013 Nives Zelenjak, Tjaša Černilogar 

 

5. RAZRED  

Dejavnost  Čas izvajanja  Vodja   

Naprava, ki jo poganja veter  januar, februar  Matejka Bavčar 

Možiček kopitljaček april, maj  Matejka Bavčar 

Tehniški muzej Bistra: tkanje  20. 6. 2013 Klarisa Terčon 

Evropska vas  8. 5. 2013 Nives Zelenjak, Tjaša Černilogar 
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DRUGE DEJAVNOSTI 

 

Ogled razstave Društva keramikov Bilje in Kanala v Domu krajanov Negovan 
Nemec. 

12. 9. 2012 

Akcija Varno v prometu 1. razred September, oktober 
2012 

Teden otroka . 

Potekale so ustvarjalne delavnice v sodelovanju z mentorji DPM za Goriško, ure 
igric, športne delavnice in kulturne animacije ter obisk gasilcev iz Gasilskega 
društva Kostanjevice. 

01.10. – 07.10. 2012 

Ob Mednarodnem dnevu miru so učenci in učitelji podružnične šole Bilje posadili 
drevo miru , na travniku ob potoku. Pod vodstvom učiteljice Mateje Pirc so dogodek 
obeležili s prisrčnim kulturnim programom, na katerem so sodelovali vsi učenci šole. 

21.9.2012 

Vsi učenci so imeli » Tradicionalni slovenski zajtrk«. Zajtrkovali so mleko, črn kruh, 
maslo, med in jabolko – vse domačega porekla. 

16.11. 2012 

Izdelali in oddali smo 150 novoletnih voščilnic za potrebe občine. November in 
december 2012 

Brezplačna otroška likovna delavnica v februarju.  V sklopu programa Mestne 
galerije Nova Gorica 

Teden kulture 

V okviru projekta  We are the planet, ki ga sofinancira Generalni direktorat Evropske 
komisije za razvoj in sodelovanje, slovenski partner pa je Mestna občina Nova 
Gorica, so učenci 5. razreda pod vodstvom  mentorice Lilijane Kavčič, otrokom iz 
Burkine Faso pripravili in poslali različne izdelke oz. predmete, preko katerih so se 
predstavili in delili svoje ideje ter občutja z afriškimi vrstniki.   

november, december 

Izvedba eksperimentov v didaktičnem centru LUNG v Novi Gorici in obisk e-Hišo.- 
hišo poskusov v Solkanu. Koordinirala: Lilijana Kavčič 

24.1.2013 

Predstavitev  dobre prakse ekošole na sejmu  Altermeda v Celju,pod vodstvom 
mentoric Lilijane Kavčič in Dunje Zorn. 

17.3.2013 

V organizaciji Društva prijateljev mladine za Goriško je v prostorih Mestne občine 
Nova Gorica je potekal 23. občinski otroški parlament severno primorske regije na 
temo odraščanje. Učence je spremljala Lilijana Kavčič. 

27. 3. 2013 

23. nacionalnem otroški parlament (NOP) v veliki dvorani Državnega zbora 
RS,Šubičeva 4, Ljubljana. Mladi parlamentarci in parlamentarke so se pogovarjali o 
temi ODRAŠČANJE. 

Parlamenta sta se udeležila učenca iz 5. razreda Podružnične šole Bilje Jani 
Martinuč in Nejc Korče. Učence je spremljala Lilijana Kavčič. 

8. 4. 2013 

Učenci od 1. do 5. razreda so se obeležili prireditve ob Dnevu Zemlje v Novi Gorici. 
Prireditev je organizirala Mestna občina Nova Gorica v okviru mednarodnega 
projekta »We are the planet«.   

Koordinirala: Lilijana Kavčič 

22. 4. 2013 

V stavbi Občine Miren – Kostanjevica podelitev nagrad in priznanj nagrajenim 
učencem ustvarjalnega natečaja, projekta Več zdravja v občini Miren-Kostanjevica, 
katerih likovna dela  je posebna natečajna komisija ocenila kot najbolj izvirne. Dva 
avtorja nagrajenih izdelkov iz I. triade Kristjan Tribušon, mentorica Nives Zelenjak, 
in II. triade Polona Lestan , mentorica Lilijana Kavčič sta prejela za nagrado set za 
badminton (4 loparji, 2 žogici, mreža in etui).  

13. 6. 2013 

Opekarski dan- ustvarjalne delavnice z glino pred staro opekarno, Frnažo v Biljah. 

Koordinatorica: Nadja Ipavec Fabjan 

8. 6. 2013 

Podružnična šola Bilje je s ponosom proslavila zmagovalko za naziv naj učitelj/ica 
Slovenije za tekoče šolsko leto. Naziv je prejela učiteljica Nives Zelenjak 

14. 6. 2013 
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.Uredništvo revije ONA Sabina Obolnar s sodelavkami, in predstavnici civilne 
iniciative Kakšno šolo hočemo, ki z Delovo prilogo ONA že tretje leto na podlagi 
zbiranja kuponov podeljujemo zmagovalcu/zmagovalki naziv naj učitelj/ica  
Slovenije za tekoče šolsko leto. Akcija se je začela in končala na pobudo staršev in 
krajanov iz Bilj. 

Zaključna prireditev natečaja Prostovoljec leta na Brdu pri Kranju  v dvorani Grandis 
v Kongresnem centru Brdo . 

Priznanje so prejeli tudi prostovoljci OŠ Miren Natali Oblak, Tim Mozetič, Veronika 
Nemec in  Podružnične šole Bilje Anita Malnič Kocjančič in Timotej Lukežič, za 
uspešno opravljajo prostovoljno delo v okviru različnih aktivnosti na šol ter pomoč 
vrstnikom in mlajšim učencem.  

Učence je spremljala Lilijana Kavčič in Mateja Simčič. 

26. junija 2013 

 

 

zapisala: Lilijana Kavčič 
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1.1.15.5 ZAKLJUČEK 

Na OŠ Miren in njenih podružnicah je bila uspešno izvedena delovna akcija zbiranje starega papirja. 

Potekala je v vseh krajih občine Miren-Kostanjevica.  

Celo šolsko leto je potekla tudi akcija Zbiranje odpadnih tonerjev in kartuš.  

Celo leto smo skrbeli za čisto okolje in izvajali aktivnosti, ki so povezane z ekologijo in ekološko 

osveščenostjo. 

V skrbi za razvijanje ekološke zavesti, tako pri otrocih v vrtcu, učencih v šoli, med zaposlenimi in 

ostalimi občani, smo se odločili za sodelovanje v vseslovenskem projektu – Eko šola.  

V okviru projekta je bilo izvedenih veliko akcij na temo zdrav način življenja, zdrava hrana, sožitje z 

naravo in skrb za živali ter naše okolje.  

V skladu z zakonom smo spremljali Vzgojni načrt OŠ Miren skupaj s Pravili šolskega reda. 

Celo leto smo sodelovali z Občino Miren-Kostanjevica, krajevnimi skupnostmi, društvi in ostalimi 

organizacijami. 

Tekom šolskega leta so se odvijale dejavnosti, načrtovane z LDN-jem. 

 

 

 

1.1.16 POROČILO VRTCA ZA LETO 2013 

 
PREDNOSTNE NALOGE VRTCEV OSNOVNE ŠOLE MIREN: 

SAMOEVALVACIJA ŠR – KULTURNO OBNAŠANJE IN PREHRANJEVANJE 

Vrtec naj bi bil prostor, v katerem bi rekli otroci, starši in sodelavci: radi prihajamo sem, ker nam je tu 

lepo. Za samoevalvacijo smo si zadali dva cilja:  

Pri otroku razvijamo spoštljiv, naklonjen in odgovoren odnos do sovrstnikov v skupini ter ga navajamo 

na kulturno obnašanje in 

Otrok spoznava, dojema in uporablja kulturno prehranjevanje. 

V zvezi z doseganjem ciljev bomo izpeljali anketo za otroke in starše (maj 2013). 

Samoevalvacija je nacionalni projekt, ki ga MIZS vpeljuje v vse vrtce in OŠ po Sloveniji, zato naj bi jo 

vključevali v naše vzgojno delo tako, da bo na ravni oddelka in celotnega zavoda, postalo še bolj 

strokovno in kvalitetno. 
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V vseh oddelkih smo izvedli opazovanja glede ciljev, ki smo si jih zastavili. Strokovne delavke so 

spoznale prednosti opazovanj ( pregledno in hitro označimo, merila prilagodimo starosti, imamo večjo 

preglednost nad dosežki posameznega otroka, znotraj skupine, merila lahko odvzemamo ali 

spreminjamo) in slabosti čekiranja (neprimerno merilo, preveč ciljev, ki jih ne zmoremo vnesti v 

tabelo, preširoko zastavljeni cilji, merilo, ki ga ne zmoremo slediti oz. zapisati) in spoznale da  so nam 

tabele, ki jih uporabljamo v pomoč, saj imamo pregled nad posameznim otrokom (individualizacija), 

hkrati pa nad vso skupino ter nad vsemi oddelki v zavodu. Mnenja so, da je potrebno določiti 

konkretnejši cilj in jasnejša merila. Starši so odgovarjali na dve anketi (november, maj), ki pa nam 

nista povedali bistvenih spoznanj. 

Za novo šolsko leto smo v juniju že zastavili nov cilj v povezavi s Pismenostjo. V tim smo predlagali 

še Doris Vuk in Saro Murovec. V septembru na prvem roditeljskem predstavimo cilja  staršem, do 

novembra se oblikuje ček lista na strokovnem aktivu; opazovanja otrok oz. spremljanje izboljšav, 

bomo izvedli 2x, v mesecu januarju in aprilu. Oblikuje se anketa za starše. 

 

KREPIMO DRUŽINE -  

Zaposlene smo skozi dejavnosti in sodelovanje s starši promovirale in krepile zaščitne dejavnike 

staršev v vrtcih: Prožnost staršev – skozi vsakodnevno delo. Znanje o starševstvu in otrokovem 

razvoju so krepile vzgojiteljice na pogovornih urah in roditeljskih sestankih. Socialne mreže, 

Konkretna podpora v kriznih časih, Zdrav socialni in čustveni razvoj pa se je krepil na medsebojnih 

srečanjih staršev oddelkov ali vrtcev ali vseh skupaj.  

PASAVČEK - 

Podrobnejše projektne aktivnosti in informacije v zvezi s projektom smo dobili šele v marcu mesecu in 

izvedeli, da je potrebno izobraževanje vzgojiteljic za izpeljavo marsikatere naloge projekta. Tudi v 

sodelovanju z Občino Miren-Kostanjevica nismo mogli izpeljati dodatnih akcij ker ni projekt bil v planu. 

Kljub temu smo imeli na obisku v vseh vrtcih policiste, kjer so predstavili svoje delo.  

IKT V VRTCIH - 

V vrtcih OŠ Miren smo zaposlene odgovorne za uporabo oglasne deske, za popravljanje in 

obnavljanje dogodkov in galerije na spletnih straneh vrtca. Strokovne delavke pripravljajo  

videoposnetke pri VIZ  za delo v vrtcu in delo s starši, izdelujejo CD s fotografijami oddelka. Pri delu 

uporabljajo IKT tako pri sodelovanju s starši kot pri načrtovanju VIZ dela. Pri delu jim svetuje 

računalničarka. 

EKO VRTEC  

Naši vrtci so eko-vrtcih in zato izvajamo dejavnosti, ki so določene za ohranjanje eko-zastave. EKO 

VODJA ZA VRTCE – Adrijana Kodre. 

ZELENI NAHRBTNIK na temo: Hrana naših nonotov in non, potuje po več vrtcih celotne Primorske. Z 

Zelenim škratom so se otroci pogovarjali o hrani nekoč in jedi pripravili ter jih poskusili. Nekaj starih 

receptov so tudi zbrali v knjigo.     

Tradicionalen slovenski zajtrk, Dan gibanja 10.5. 2012 in Varno s soncem – so projekti, ki so spadali v 

zdrav način življenja in jih izvajamo vsako leto.  
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ZGODNJE NARAVOSLOVJE: Ekoizdelek za ptičje krmilnice (Zajci in Ježi Kostanjevica - Z otroki so 

opazovali spremembe v naravi in dogajanju skozi vse letne čase. Opazovali so različne ptice, 

poslušali njihovo petje, se o njih pogovarjali in jih krmili jim izdelali: lojne pogače, ptičje krmilnice in 

plakate na temo), Klopi in mi (Opatje selo - Otroke in starše so opozarjali na pregledovanje otrok po 

sprehodih in bivanju v naravi), Čaji z zeliščnega vrta (Žabe in Pike Bilje - Za vsako bolezen raste 

rož/ca«, v katerem so spoznavali zelišča našega kraja, jih nabirali, sušili, izdelali zeliščni kotiček. 

Kuhali so čaje, pekli frtaljo…. Izdelali so tudi knjigo o zeliščih., Metulji in Pike Miren - spoznali so 

nekatera zelišča (kamilica, melisa, bezeg, šipek, lipa), spremljali so rast kamilice, nabirali in sušili 

cvetove ter si pripravili čaj. Bezeg, lipo in šipek pa so nabrali v okolici. Otroci so pri teh praktičnih 

dejavnostih uživali). 

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE s ciljem, da Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot 

vir ugodja, zabave in reševanja problemov. Otroci so razvili individualno kreativno mišljenje, ter se 

aktivno vključevali, povezovali in izmenjavali izkušnje. Izvajali smo aktivnosti z ekološkimi vsebinami 

in svoje znanje prikazali z izdelavo konkretnih izdelkov. 

ODPADKI (vse enote vrtcev): Poudarili smo navajanje na ločevanje odpadkov, ter prispevanje h 

koristni izrabi odpadkov in odlaganje odpadkov na ekološke otoke. Spremljali smo s pomočjo tabel o 

količini zbranih zamaškov. Pregledovali zbrane količine papirja v koših po skupinah in jih odnašali na 

ekološke otoke. Zbiranje papirja (jeseni skupaj z razredno stopnjo), zamaškov in tonerjev celo šolsko 

leto za šolski sklad, bioloških odpadkov (zbiranje v kuhinjah) ….  

ENERGIJA – Borut Vodopivec - Varčevanje z električno energijo, pogovarjali smo se o tem, zakaj in 

kako ter označili s stikala slikopisi. Pozorni smo bili tudi na varčevanje z vodo. 

PORAJAJOČA SE PISMENOST V VRTCU 

V okviru projekta ZRSŠ, pod vodstvom Marije Sivec sta se Sara Murovec in Doris Vuk udeležili petih 

srečanj, kjer sta: pridobivali nova znanja s področja Porajajoče se pismenosti. Prisluhnili sta primerom 

iz prakse, ter same sodelovale s svojo predstavitvijo iz prakse. Sara je predstavila porajajočo se 

pismenost v povezavi z gibanjem Gibalno zgodbo » Račkin dan« Doris pa projekt Eko hiša v katerega 

je vključila veliko dejavnosti, kjer so otroci pridobivali na področju pismenosti, pa tudi na samopodobi 

in ustvarjalnosti. 

V naslednjem letu bomo v okviru samoevalvacije izpeljali vsebine porajajoče pismenosti, zato smo 

Doris Vuk in Saro Murovec vključili tudi v tim samoevalvacije. 

 

ŠTEVILO OTROK PO ODDELKIH IN PROGRAMIH – MAJ 2013 

 

PROGRAM MIREN BILJE OPATJE S. KOST. SKUPAJ 

9 urni prog. 51 45 12  42 150 

6 urni  11 4 5 1 21 

4 urni  1 3 / 2 6 

SKUPAJ 63 52 17 45 177 

 

Starši izbirajo za svoje otroke dnevne in poldnevne programe, ki jih lahko mesečno tudi spreminjajo 

glede na potrebe družine. V programe so zajeti vsi otroci, ki jih starši vpišejo v vrtec in ga potem 

obiskujejo do izpisa oziroma do vstopa v šolo. 
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Poslovni čas prilagajamo in spreminjamo glede na potrebe staršev. Zaradi racionalizacije poslovanja 

med počitnicami ali drugimi posebnimi dnevi zaradi manjšega obiska otrok v vrtcu  lahko v dogovoru s 

starši in ustanoviteljem enoto vrtca tudi zapremo. Zavod v tem primeru določi dežurni vrtec.  

 
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI OTROK 
 

SKRB ZA ZDRAVE ZOBE – vsakodnevno umivanje je naša stalna praksa, potekalo je po planu. 

 

LUTKOVNE IGRE, OBISKI, NASTOPI, OGLEDI, ŠPORTNI DOPOLDNEVI IN POPOLDNEVI, 

NASTOPI GLASBENE MLADINE, KONCERTI …, Glasbena mladina – trije predvideni Koncerti po 

vrtcih – razen v Mirnu (za otroke 2007, 2008 – oddelkov Žabe, Pike Bilje, Medvedi Opatje selo, Ježi in 

Zajci Kostanjevica): Peter Pavel žakelj šiva, Dooolgčas?....Kje pa!!, Rdeča kapica. 12.12.2012 za vse 

otroke rojene v letu 2007 je bil organiziran v sklopu GM koncert Mojčin lepi svet. Občina je plačala 

prevoz, starši pa vstopnino 3 €. 

 

MALI SONČEK – za vse vrtce: 

Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta) – 32 otrok dobilo priznanje. 

Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta) – 40 otrok dobilo priznanje. 

Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta) -  38 otrok dobilo priznanje. 

Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta) – 38  otrok dobilo priznanje. 

Zaključna prireditev za otroke in starše je bila na Mini Olimpijadi v Opatjem selu na prireditvenem 

prostoru 23. maja 2013. 

PLAVALNI TEČAJ – enotedenski tečaj za petletnike (rojeni 2007) v mesecu marcu 2013 (od 18. do 

22. 3. 2013) v bazenu v Novi Gorici. Udeležilo se ga je 33 otrok – 12 iz Mirna, 14 iz Bilj, 3 iz Opatjega 

sela in 4 iz Kostanjevice. 

BRALNA ZNAČKA IN KNJIŽNI NAHRBTNIK  

Za Knjižni nahrbtnik so zaposlene mnenja, da se ga začasno ukine ker je preživet. Možnost 

organiziranja Bralne značke za vse otroke, že najmlajše.  

Bralno značko so dosegli: v Biljah 14 otrok, Mirnu 13, Kostanjevici 6 in Opatjem selu 5 otrok. 

RAČUNALNIŠKE URICE  

Potekale na OŠ Miren za 13 otrok iz vrtca Miren in na Podružnični šoli Bilje za 6 vrtčevskih otrok.  

BIVANJE V NARAVI - ZIMOVANJE z možnostjo smučanja – Pokljuka  v sodelovanju z Društvom MT 

Šport Ljubljana od 21. do 25. januarja 2013 -  udeležilo se je 10 otrok: 2 iz Kostanjevice, 5 iz Mirna in 

3 iz Bilj. 

DODATNE DEJAVNOSTI: 
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telovadba za predšolske otroke – je potekala v Kostanjevici 1x tedensko po 1 uro za 10 otrok v 

organizaciji Mika šport. V Mirnu je potekala 1x tedensko po 1 uro za 9 otrok v organizaciji Mete 

Mačus. 

VZGOJNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC obdaritev s prihodom dedka 

Mraza – na prireditve smo povabili in obdarili tudi zunanje otroke: Miren 18, Bilje, 8, Kostanjevica 4 in 

Opatje selo 4 otroke. Dedek Mraz je bil Šajina Borut – kuhar povsod razen v Opatjem selu. V 

naslednjem letu bo prihod dedka z obdaritvijo izpeljan v dopoldanskem času. 

Kulturne in druge prireditve vrtca: obiskali so nas Liški pusti 11.2.2013 po vseh podružnicah. 

Prireditve so se udeležili tudi najstarejši otroci vrtcev. 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

SVET ZAVODA  

V svetu zavoda Osnovne šole Miren je  bila predstavnica staršev vrtcev Ivana Šolc iz vrtca 

Kostanjevica (izvoljena 18.9.2012) - v decembru je odstopila zaradi izpisa otroka iz vrtca. Nadomestil 

jo je Valter Povšič.  

SVET STARŠEV VRTCA Spremembe v Svetu staršev tekom leta: 

 MIREN – Zamenjava Tanja Laharnar z Jano Ličen zaradi prehoda otroka v starejšo skupino. 

 KOSTANJEVICA - Ivano Šolc, ki je odstopila zaradi izpisa otroka je zamenjala Tanja Kavčič. 

NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI INFORMATIVNA SREČANJA: 

Izpeljan je bil uvodni roditeljski sestanek v vrtcu Miren za starše novosprejetih otrok, individualni 

pogovori s starši novincev po oddelkih in roditeljski sestanki, ki so namenjeni staršem (2 x letno). 

Pogovorne ure za vse oddelke so potekale vsako PRVO SREDO popoldan od 16.00 do 17.30 ure. 

Vsakodnevne informacije so starši dobili preko oglasnih desk (ob prihodu in odhodu) kot tudi nujne 

telefonske informacije. 

KULTURNA SREČANJA: 

 razne prireditve in nastopi otrok na prireditvah (Opajski semenj in kulturni praznik, 

 8. marec ali Materinski dan v Opatjem selu, Materinski dan v Kostanjevici) 

 obisk gledališke predstave v Novi Gorici – 6.12.2012 – Zajtrk 

 starši nastopajo otrokom v veselem decembru: v vrtcu Kostanjevica - Zrcalce, v vrtcu Bilje – 

Dobri snežak, v vrtcu Miren - Zrcalce. 

 strokovne delavke nastopajo otrokom – Debela repa vrtec Kostanjevica v Tednu otroka, 13.12. 

pa v Domu Krajanov Negovana Nemca za vse otroke vseh vrtcev. Pravljico Živali pri babici 

Zimi so zaigrale strokovne delavke v Opatjem selu za dedka Mraza. 
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IZOBRAŽEVALNIH SREČANJ: nismo izvedli. Starši so imeli možnost vključitve na predavanje 

strokovnjakov v Bilje na večerni prireditvi neodvisen.si 30. maja 2013. 

 
SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 

Občina Miren – Kostanjevica omogoča: 

 izvedbo Malega sončka - V marcu 2013 smo organizirali plavalni tečaj za petletnike v bazenu 

v Novi Gorici. Stroške prevoza nam je krila občina Miren – Kostanjevica v vrednosti 983 €; 

 obisk župana po vrtcih ob novem letu z obdaritvijo v vrednosti 800 €; 

 brezplačen avtobusni prevoz na prireditev Glasbene mladine v Novo Gorico Mojčin lepi svet 

12.12.2012 v vrednosti 279, 52 €. 

 brezplačen avtobusni prevoz na zaključno prireditev Zelenega nahrbtnika za starejše otroke 

vrtcev za Dobrovo 15.5. 2012 v vrednosti okrog 200 €; 

MIKA šport rekreacija – pomaga pri izvedbi plavalnega tečaja in organizaciji malih OI ter prireditvi 

Malega sončka v maju na prireditvenem prostoru v Opatjem selu. 

MDZPM Nova Gorica – nam pomaga pri organizaciji novoletnega obdarovanja v vrtcih. 

Glasbena mladina Slovenije –  nastopi po vrtcih Bilje, Opatje selo in Kostanjevica razen v vrtcu Miren.  

AKTIVNOSTI ZA VKLJUČEVANJE VRTCA V OKOLJE, da bi se vrtec vključil v okolje,  

 pripravljamo božično-novoletno praznovanje vseh otrok iz KS z obdaritvijo. Darila za otroke 

pripravi MDZPM N.G. za katere prispeva Občina Miren-Kostanjevica; 

 z otroki smo sodelovali na krajevnih prireditvah: vrtec Opatje selo -  Opajski semenj, Kulturni 

dan,  8. marec ali Materinski dan in vrtec Kostanjevica – KS Temnica praznuje, KS 

Kostanjevica Materinski dan. 

SODELOVANJE S ŠOLAMI, KI IZOBRAŽUJEJO DELAVCE ZA POTREBE VZGOJE PREDŠOLSKIH 
OTROK: 

ŠTUDENTI V NAŠIH VRTCIH:  

 od 3. do 7. decembra 2013 – študentka Edukacijskih ved PEF Koper na praksi vezani na 

predmet pedagoške psihologije. 

 3. letnik  - 2. starostno obdobje - od 8.4. do 26.4. 2013: Kodre Neža (Pike – Jana Žorž) in 

Špela Faganeli (Metulji - Doris Vuk) 

 2. letnik – 2. starostno obdobje - od 6.5. do 24.5.2013: Kris Frančeškin (Ježi – Marija Vergolini), 

Sara Marušič (pike – Jana Žorž), Tjaša Nemec (Žabe – Tatjana Mozetič) 

 2. letnik december 2012 - Projektno delo– Marušič Sara in Karin Vecchiet – Kako pride kruh na 

našo mizo – Metulji Miren; Frančeškin Kris in Mojca Fajdiga – prijateljstvo – Ježi Kostanjevica. 
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 letnik –  en teden 1. starostno obdobje in dva tedna 2. starostno obdobje - od 6. 5. do 24. 5. 

2013 – Greta Zavadlav – Bilje in Jasmina Klanjšček – Miren in Opatje selo.  

DIJAKINJE V NAŠIH VRTCIH 

- 4. letnik - Pangos Tadeja – Medvedi Opatje selo – Mojca Ivanc – vsak ponedeljek od oktobra 

do aprila. 

- 3. letnik - Jarc Sindi – Žabe Bilje – Tatjana Mozetič. 

- 2. letnik dijakinje od 15.4.2013 do 26.4.2013: Maja Tomšič – Račke Miren (Sara Murovec), 

Valentina Mermolja – Muce Bilje (Amelija Tribušon) in Veronika Lukežič – Žabe Bilje (Tatjana 

Mozetič). 

PREKVALIFIKANTI LUNG- A: 

- Jerica Turk in Ana Mozetič  

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V VRTCIH OŠ MIREN JE POTEKALO: 

 delavnice Korak za korakom za vse strokovne delavke – izpeljane so bile med letom v obliki 

timskih srečanj. Na delavnici smo obdelali standard Strategije učenja in poučevanja. Vse 

strokovne delavke udeležene. 

 tematska konferenca KZK – Strategije učenja in poučevanja – 2x 4 ure izpeljane 10. In 31. 

januarja 2013 pod vodstvom dr. Sonje Rutar. Vse strokovne delavke udeležene. 

 Samoevalvacija pod vodstvom Majde Škarabot in Jane Žorž - vse strokovne delavke 

udeležene. 

 Porajajoča se pismenost – projekt –  vključene: Sara Murovec, Doris Vuk, Majda Škarabot. 

Udeležili smo se srečanja 21.11.12, 7.2.13, 10.4.13 in 4.6.13. 

 Predavanje z delavnico – mag. Sonja Rutar – Kaj je vrtec in komu je namenjen? – 20.9.2012 – 

vse strokovne delavke udeležene. 

 Predavanje – Bonton - Bojana Košnik, univerzitetna diplomirana geografinja – 25.10.2012 - 

vse strokovne delavke udeležene. 

 Krajšo delavnico za vse vzgojiteljice je ob obisku po naših vrtcih (hospitacija pri Ameliji 

Tribušon in Karmen Kržič) izvedla mag. Mateja Režek - Pedagoški inštitut 13. maja 2013. 

 Amelija Tribušon, Irena Srebot, Adrijana Kodre – so se udeležile seminarja KZK od 0 – 3 let v 

Novi Gorici – 26.1.,16.2. in 2.3.2013. 

 Varstva pri delu 4.10 2012 so se udeležile: Andreja Faganeli, Sanela Husejnagič, Jerica M. 

Vukoje, Martina Pušnar, Špela P. Vidovič in Irena Srebot. 

 V oktobru se je Jerica M. Vukoje udeležila seminarja za koordinatorje KZK v Ljubljani. 

 18. in 19. marca sta se posveta v Portorožu udeležili Jana Žorž in Amelija Tribušon. 
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 Požarna varnost predavanje je potekalo 14.11.2012 – udeležile so se ga Almira Batistič, 

Jožica Trampuž in Snežana Kavčič. 

 Dr. Inge Breznik  : Glasba in ljudski plesi v vrtcu (14.5.13) za vse strokovne delavke razen: 

Doris Vuk, Majda Janjevski, Špela P. Vidovič, Mojca Ivanc 

 Vzgojnozahtevnejši otroci – društvo Sonček – predavanj so se udeležile: Jana Žorž, Vesna 

Gregorič, Adrijana Kodre, Mojca Šinigoj, Špela P. Vidovič, Amelija Tribušon in Mojca Ivanc. 

 Predavanje strokovnjakov neodvisen.si 30. maja 2013 so se udeležile vse strokovne delavke. 

 Predavanja g. Juhanta sta se udeležili Sara Murovec in Vesna Gregorič 

 Marko Ferek: ADHD motnje (9.4.13) v Novi Gorici smo se udeležile vse strokovne delavke. 

 Irena Jerič, Tjaš : Zdravo življenje (16.4.13) udeležile vse strokovne delavke. 

 IKT  krajša izobraževanja ( obnovitveni Xel – Majda Š., Spletne ankete – Maja Prinčič, Vesna 

Gregorič) ter krajše vsebine svetovanja računalničarke zaposlenim, 

 izbrano vsebino za Haccp za vse delavke vrtcev in ostale delavce - kuhinja, čistilke, hišnika -  

je 20.2.13 vodila Eva Bičič - podjetja Sanitarka - Udeležili so se vsi zaposleni. 

 Majda Škarabot se je udeležila: Šola na Slovenskem, KZK – 16.5.2013 , Pedagoška praksa 

na PeF Koper - 20.6.2013. 

 16.5.2013  je vodila Majda Škarabot za vzgojiteljice predavanje Varno s soncem na Zavodu za 

zdravstveno varstvo v Novi Gorici, ki so se ga udeležile Martina Pušnar, Andreja Faganeli in 

Nejka Krpan. 

 

SISTEMIZACIJA 

Delovna mesta se sistemizira na podlagi Normativov in jo odobri Občina Miren Kostanjevica.  

Kakšnih kadrovskih sprememb po enotah ni bilo razen: 

 Pedagoginjo Vukoje M. Jerico je zaradi nastopa porodniške nadomestila Maja Prinčič, za delo 

pomočnice v Biljah pa Martina Pušnar. 

 Zaradi daljše bolniške odsotnosti v vrtcu Kostanjevica vzgojiteljico Majdo Janjevski je 

nadomestila Krpan Nejka. 

VZGOJITELJSKI ZBOR 

Srečali smo se na 6. sejah na katerih smo razpravljali o organizaciji dela v novem šolskem letu avgust 

– 27.8.2012/ letnem delovnem načrtu (LDN) v septembru – 27. 9. 2012/ ocenjevanje zaposlenih za 

napredovanje v naziv – 17.10.2012 / kaj delamo dobro, kje imamo težave, in predavanje o epilepsiji – 

14.2.2013/ informacijah v zvezi z vpisom, zakonodaja, pravilnik o varnosti otrok – 30. 5. 2013. 



Osnovna šola Miren, letno poročilo 2013 

 

 

Stran 54  

Na zadnjem srečanju pa smo predstavili prednostne naloge oddelkov kot primera dobre prakse in 

analizali LDN ter sprejeli pravilnika o varnosti otrok – 13. 6. 2013. 

 

AKTIVI STROKOVNIH DELAVK –  

srečanja vseh aktivov so potekala vsako drugo sredo v mesecu (Bilje, Miren). Aktiv 1. starostnega 

obdobja - vodja: Amelija Tribušon, aktiv 3-4 letnih 2. starostnega obdobja - vodja: Jana Žorž in aktiv 2. 

starostnega obdobja - vodja: Doris Vuk. 

 
TIMSKI SESTANEK -  

1. srečanje - smo izpeljali delavnico Samoevalvacije, oblikovali smo izziv porajajoče se 

pismenosti in delavnico ustvarjanje knjig. 29. novembra 2012. 

2. srečanje – standard poučevanja, metode aktivnega učenja smo izpeljali 24. januarja 2013. 

HOSPITACIJE POMOČNICE RAVNATELJICE IN PEDAGOGINJE: 

Spremljala sem nastope zaposlenih za strokovni izpit, nastope dijakinje SVŠ in dveh prekvalifikantk 

LUNG-a. Pregled izpolnjevanja predpisanih rubrik dnevnika v skladu z navodili sem opravila 25. 

januarja 2013. 

S pedagoginjo sva spremljali vzgojno delo v oddelku in bili pozorni na STRATEGIJE UČENJA IN 

POUČEVANJA. Hospitacije so bile izvedene v vsakem oddelku po enkrat, in sicer od januarja do 

maja 2013. 

 

DRUGA POMEMBNA SREČANJA: 

Aktivi ravnateljev, pomočnikov ali vodij VRTCEV PRIMORSKE – vodja Majda Škarabot – srečanja naj 

bi potekala 3-krat letno (22. oktober 2012 – Sežana, januar, 25. april 2013 – Sežana in MIZS).  

Srečanja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev vrtcev na ZAVODU ZA ŠOLSTVO NOVA GORICA (4. 

10. 2012- posvet – Kako otrok raziskuje – Postojna – udeležila Majda Škarabot) 

Srečanja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev vrtcev –– 2-krat letno (jeseni in pomladi), ki izvajajo 

na otroke osredotočeno metodologijo Korak za korakom. 

Srečanja zhr delavk – srečanja organizira Martina Kumer iz vrtca Nova Gorica – 18. junija 2013. 

Strokovno srečanje ravnateljev vrtcev v Portorožu – 8. in 9. oktober 2012. 

OPRAVLJENO DELO  - TEHNIČNI POGOJI 

Med poletjem 2013 se dogradi vetrolov v kuhinjo. Prelakira se parket v vrtcu Kostanjevica v obeh 

igralnicah. 

Pripravila : Majda Škarabot, pomočnica ravnateljice 
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1.2 ZAPOSLOVANJE 

Kadrovska struktura – v šolskem letu 2012/13 je bilo na šoli zaposlenih povprečno 89,58 delavcev.  

31. 8. 2013 je bilo zaposlenih 93 delavcev, od tega je bilo 44 strokovnih delavcev šole, 28 strokovnih 

delavk vrtca, 21 je bilo tehničnega osebja.  

Za nedoločen čas je bilo zaposlenih 82 delavcev, za določen pa 11.  

Delovna mesta delavcev šole so sistemizirana na podlagi normativov in standardov ob upoštevanju 

obsega učno – vzgojnega dela in drugega dela ter zakonsko določene delovne obveznosti. 

Sklepanje delovnih razmerij oz. zaposlovanje v zavodu poteka na osnovi: 

 sistemizacije delovnih mest Osnovne šole Miren s podružnicama v Biljah in v Kostanjevici, za 

katero daje soglasje Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 

 sistemizacije delovnih mest enot vrtcev Osnovne šole Miren, za katero daje soglasje Občina 

Miren-Kostanjevica, 

 dodatnega programa za šolo in vrtec.   

OŠ Miren si prizadeva zagotavljati učiteljem in drugim zaposlenim čim boljše materialne in prostorske 

razmere. Vsa delovna mesta so zasedena na podlagi usklajene sistemizacije z ministrstvom ali z 

občino. 

 

1.3 TEŽAVE ZAVODA  

1.3.1 OŠ MIREN 

Šolska zgradba v Mirnu je stara. Prva večja dograditev šole v Mirnu je potekala  v letih 1968. Takrat 

so dozidali dve učilnici, dva kabineta in hodnik. Leta 1982 je bila šoli prizidana telovadnica in štiri 

učilnice. Tretja faza dozidave OŠ Miren je zgrajena iz montažnih elementov in je v zelo slabem stanju, 

poleg tega pa je ta del objekta še vedno prekrit s salonitno kritino, ki vsebuje nevarne snovi (azbest). 

Leta 2003 se je podstrešje prezidalo v dve učilnici s kabinetoma in v pisarne. 

Prostori za pouk so neprimerni za sodobno poučevanje. Manjkajo specializirane učilnice, knjižnica z 

multimedijsko učilnico, večnamenski prostor s klubskimi prostori za učence in primerni prostori za 

garderobo učencev. Prostorov za upravo in administracijo primanjkuje, obstoječi pa so nepovezani in 

neustrezno locirani. Manjkajo ustrezni klubski prostori za učitelje in za strokovne službe. 

Primanjkujejo gospodarski prostori. Potrebno bi bilo prenoviti strojne instalacije, zamenjati notranje in 

zunanje stavbno pohištvo in nadomestiti dotrajano opremo. Jedilnica in kuhinja sta v sosednjem 

objektu brez ustrezne pokrite povezave s šolo.  
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Pohištvo in gospodinjski aparati v učilnici za gospodinjstvo so dotrajani in neprimerni za izvajanje 

pouka. 

Celovite obnove so potrebni sanitarni prostori za učence in učitelje. 

Telovadnica je neustreznih dimenzij (primanjkuje varnostni prostor) in je v slabem stanju. V letu 2012 

je bila streha telovadnice popravljena, vendar je še vedno pokrita z azbestno kritino, ki je zdravju 

škodljiva. Obnovljen je bil tudi poškodovan in neraven tlak.  

Telovadnica je projektirana in zgrajena tako, da ne nudi nikakršne zaščite pred hrupom. Meritve 

prostorske akustike so pokazale, da je telovadnica močno odmevna. Hrup lahko ob izvajanju športnih 

aktivnosti preseže raven preko 90 dB, kar je primerljivo s hrupom, ki se odraža v oddaljenosti 10-ih m 

od avtoceste. Previsoka raven hrupa deluje stresno, negativno vpliva na kakovost športne vzgoje ter 

počutje in zdravje učencev in učiteljev. Primanjkujejo nam tudi nepokrite vadbene površine, ki so 

namenjene športni vzgoji. 

Za izvedbo učnega načrta za športno vzgojo sedaj uporabljamo druga športna igrišča, ki pa so v veliki 

oddaljenosti od šole (več kot 5 min hoje). To je tudi v nasprotju z navodili za graditev osnovnih šol v 

Sloveniji.  

Pri obnovi in novogradnji je potrebno upoštevati celovito energetsko sanacijo:  

 izvedbo toplotne zaščite ovoja stavbe, 

 menjavo zunanjega stavbnega pohištva, 

 vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja ter sistemov  

 soproizvodnje toplote in elektrike,  

 prenovo notranje razsvetljave,  

 namestitev male fotonapetostne elektrarne na streho objekta. 

Na stopnišču, ki vodi v mansardne prostore je potrebna sanacija protipožarnega okna. Ugotovljeno je, 

da je okno vgrajeno na neprimernem mestu za izvajanje svoje funkcije. Stopnišče mora namreč imeti 

na vrhu odprtine za odvod dima. Okno za odvod dima in toplote (ODT) je zato potrebno vgraditi v 

mansardo objekta, saj bo le tako služilo svojemu namenu v slučaju požara. Tako bomo pridobili tudi 

manjkajočo dokumentacijo, saj na osnovi pregleda in preizkusa niso bili podani pogoji za izdajo 

potrdila o brezhibnem delovanju naprave za odvod dima in toplote vgrajene v objektu Osnovne šole 

Miren (mansarda, stopnišče). 

Zid, ki obdaja šolsko stavko na SV strani, je poškodovan, omet odpada, ponekod manjka opeka, 

potreben je sanacije. 

Na Občini Miren-Kostanjevica še vedno potekajo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za 

OŠ Miren. 
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1.3.2 PODRUŽNIČNA ŠOLA BILJE 

Zgradba je stara več kot sto let. Šolska stavba je dotrajana in potrebna temeljite obnove. Primanjkujta 

nam jedilnica in dvigalo za prevoz hrane v nadstropje. Dotrajane so strojne instalacije. Poleg izvedbe 

toplotne zaščite ovoja stavbe in menjave zunanjega stavbnega pohištva je potrebno v prvi vrsti 

pomisliti tudi na varnost, zato je potrebno pri izdelavi fasadne izolacije uporabiti take materiale, ki so 

hkrati tudi negorljivi.  

Plesen, krušenje in odpadanje slojev ometa ter luščenje in odpadanje notranjega zidnega belila so 

pokazatelji, da imamo opravka z vlago. Verjetno gre za kapilarni dvig vlage, ki se pojavlja zaradi 

nepravilno izvedene, poškodovane ali neobstoječe hidroizolacije, saj se vlaga dviga po konstrukciji 

navzgor tudi do višine nekaj metrov. Propadanje je počasno a neustavljivo. Zato je potrebno pred 

izdelavo fasade narediti hidroizolacijo objekta, kar pa obnovo podraži, saj znajo biti stroški 

hidroizolacije visoki. 

Ko bo poskrbljena ustrezna izolacija, bo potrebno ponekod v pritličju stavbe obnoviti tudi notranje 

zidne površine, saj samo ponovno beljenje ne bo dovolj.  

Šola nima prostora za izvajanje športne vzgoje, zato uporabljamo v ta namen dvorano v Domu 

krajanov Negovan Nemec v Biljah, ki je ločena od šolske stavbe. Tu moramo omeniti vsakodnevno 

skrb strokovnih delavcev za varnost otrok, saj morajo zagotoviti ustrezno spremstvo pri odhodu v 

telovadnico in ob povratku otrok v šolo. 

Za potrebe predšolske vzgoje je šola odstopila eno učilnico v pritličju. Za šolsko leto 2014/15 se 

omenjena učilnica še lahko odstopi, za kasnejša leta pa ne več. 

Občina Miren-Kostanjevica je na državnem razpisu pridobila sredstva za energetsko sanacijo 

(stavbno pohištvo, fasada, streha) šole. Predvidena je tudi novogradnja-dozidava vrtca k šoli.   

 

1.3.3 PODRUŽNIČNA ŠOLA KOSTANJEVICA 

Stavba je bila obnovljena v letu 2001, a imamo kljub temu tudi v tej zgradbi predvsem na severnem 

delu objekta težave. Težave predstavlja vlaga, ki s seboj prinaša tudi soli in druge škodljive snovi. 

Zaradi pojava le-teh imamo opravka z vidnimi poškodbami ometa. Vlaga v zidovih raztaplja soli, zato 

nastajajo vlažni in solni madeži. Pojavlja se plesen, omet poka in se kruši, zid pa počasi propada.  

Vlago je potrebno ustaviti, da ne bi še naprej prodirala v zid. Ker je vlaga v zidovih kompleksen pojav, 

je tudi tu potreben strokovni pristop.  

Obstoječo ograjo ob športnem igrišču je potrebno zaradi dotrajanosti in varnosti obnoviti oz. jo na 

novo namestiti, in sicer višine vsaj 220 cm, v conah visokih žog pa z ograjo dvojne višine (440 cm).  

Za potrebe predšolske vzgoje je šola odstopila eno učilnico v pritličju. Za šolsko leto 2014/15 se 

omenjena učilnica še lahko odstopi, za kasnejša leta pa ne več.  
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1.3.4 VRTCI   

1.3.4.1 VRTEC MIREN  

Čeprav smo vrtec leta 2003 dogradili in preuredili, bi bilo potrebno obnoviti (pobarvati) fasado v atriju. 

Potrebna je ureditev nadstreška in ureditev varne podlage v atriju vrtca. Del nadstreška v atriju je 

potrebno prekriti in ograditi za otroke 1. starostnega obdobja. Na podlagi Pravilnika o normativih in 

minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08 in 

spremembe),  bomo morali razmišljati o uporabi vratnih zaščit na strani tečajev (čl. 48).  

1.3.4.2 VRTEC BILJE 

Vrtec je dotrajan in potreben temeljite obnove. Še vedno je pokrit z neustrezno salonitno kritino, ki 

vsebuje azbest in ob močnem deževju na več mestih prepušča vodo. Zamenjava azbestnih plošč je 

neizbežna.  

Potrebno je obnoviti tudi ravne dele strehe vrtca, strojne instalacije in zamenjati zunanje in notranje 

stavbno pohištvo. Atrij vrtca je potrebno pokriti in urediti varno podlago. 

Na hodniku, v garderobi in v eni igralnici so tla dotrajana, težko se jih čisti, parket odstopa.  

Na stenah vrtca se pojavlja plesen, oplesk in omet odstopata od podlage, se krušita oz. odpadata. 

Igralnice ne nudijo zaščite pred hrupom. Previsoka raven hrupa deluje stresno, negativno vpliva na 

kakovost dela ter na počutje in zdravje otrok in vzgojiteljev. 

V vrtcu primanjkuje prostora za otroke, zato imamo en oddelek vrtca na šoli. To je le začasna rešitev, 

saj prostori v šoli za predšolske otroke zaradi neustreznih normativov in standardov niso primerni.  

Na podlagi Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. 

RS, št. 73/00, 75/05, 33/08 in spremembe),  bomo morali razmišljati o uporabi vratnih zaščit na strani 

tečajev (čl. 48). 

1.3.4.3 VRTEC OPATJE SELO 

Opravljali bomo redna vzdrževalna dela, saj se predvideva adaptacija oz. novogradnja vrtca.  

1.3.4.4 VRTEC KOSTANJEVICA 

Tudi v tem vrtcu od leta 2008 primanjkuje prostora za vse vpisane otroke. Sedaj en oddelek otrok iz 

vrtca gostuje na šoli v večji učilnici v pritličju. Ta rešitev je začasna, saj prostori v šoli za predšolske 

otroke zaradi neustreznih normativov in standardov niso primerni. 

Prostori vrtca ne nudijo nikakršne zaščite pred hrupom. Previsoka raven hrupa deluje stresno, 

negativno vpliva na kakovost dela ter na počutje in zdravje otrok in vzgojiteljev. 

Sanitarni prostori za osebje (pritličje vrtca) so potrebni adaptacije. 
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Talna obloga notranjega stopnišča in hodnika odstopa od podlage zato jo je potrebno obnoviti. 

Zaradi ohranjanja energije, je potrebno narediti toplotno zaščito ovoja stavbe. 

Zunanje igrišče se zaradi erozije ugreza, nastal je naklon in teren ni varen za otroke, predvsem za 

najmlajše. Potrebna je sanacija zidu in ograje. 

 

1.3.5 KUHINJA 

1.3.5.1 KUHINJA MIREN 

V koledarskem letu 2013 je bil na novo prekrit del strehe nad jedilnico in vrtcem ter nad kuhinjo. 

Dozidan je bil predprostor pri stranskem vhodu v kuhinjo. 

Na zunanji fasadi kuhinje in jedilnice je potrebno odstraniti dotrajane in nevarne lesene obloge. 

Nadomestil naj bi jih omet. 

V jedilnici se pojavlja plesen, oplesk se lušči in odpada. Potrebna je sanacija ometa in opleska v 

jedilnici. 

1.3.5.2 KUHINJA KOSTANJEVICA 

Obstoječo jedilnico bi bilo smiselno preurediti v igralnico, zato bi bilo potrebno dograditi jedilnico za 

potrebe šole in jo s povezovalnim hodnikom povezati s šolo in vrtcem. Za te namene bi bilo potrebno 

delno adaptirati kuhinjo.   

Plošče pred jedilnico odstopajo, zaradi varnosti je potrebno urediti zunanjo ploščad. 

Sanitarni in garderobni prostori za osebje so potrebni adaptacije.  

  



Osnovna šola Miren, letno poročilo 2013 

 

 

Stran 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  POSEBNI DEL 

  



Osnovna šola Miren, letno poročilo 2013 

 

 

Stran 61  

2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI 

POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE  

 

Delo Osnovne šole Miren, kot javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda za področje predšolske 

vzgoje in osnovnošolske vzgoje in izobraževanja, opredeljujejo naslednji zakoni in predpisi: 

1. Zakon o zavodih 

2. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

3. Zakon o vrtcih 

4. Zakon o osnovni šoli 

5. Zakon o devetletni osnovni šoli 

6. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

7. Zakon o varstvu osebnih podatkov 

8. Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje ter na področju 

osnovnošolskega izobraževanja 

9. Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu 

10. Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli 

11. Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 

12. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

13. Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 

14. Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli 

15. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 

16. Zakon o delovnih razmerjih 

17. Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

18. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

19. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 

20. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 

21. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. 
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Poslovno poročilo je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov: 

1. Zakon o računovodstvu 

2. Zakon o javnih financah 

3. Slovenski računovodski standardih 

4. Zakon o javnih naročilih. 

5. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava 

6. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

7. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava 

8. Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev 

9. Navodilo o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu 

10. Zakon o izvrševanju proračuna RS  

11. Drugi predpisi. 

 

2.2 DOLGOROČNI CILJI IN DOSEGANJE LETNIH CILJEV V LETU 

2012 

 

Delovanje zavoda temelji na Zakonu o organizaciji in financiranju VIZ, Zakon o OŠ, Zakon o vrtcih in 

podzakonskih aktih. 

 

2.2.1 CILJI ZAVODA 

 

Dolgoročni cilji:  

 adaptacija in dozidava manjkajočih prostorov:  

- adaptacija OŠ Miren in izgradnja nove športne dvorane za potrebe šole, 

- adaptacija Podružnične šole Bilje, 

- novogradnja ali adaptacija Vrtca Opatje selo, 

- novogradnja Vrtca Bilje; 

- dozidava jedilnice za potrebe šole in preureditev sedanje jedilnice v manjkajočo 

igralnico vrtca; 
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 zagotavljanje ustreznih materialno-tehničnih pogojev za izvajanje sodobnega pouka; 

 zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture; 

 učencem privzgajati čut odgovornosti, delovne navade, strpnost, strpen odnos do drugačnih, 

osnovne moralne vrednote. 

 

Letni cilji v tem šolskem letu:  

 

Te cilje določamo vsako leto z Letnim delovnim načrtom šole in vrtca za šolsko leto, ki ga sprejema in 

potrjuje svet zavoda na seji v septembru. Letni delovni načrt šole in vrtca podrobno določa obseg in 

način izvedbe posameznih dejavnosti, šolski koledar, naloge strokovnih delavcev, ravnatelja in 

organov upravljanja. 

 

Zastavili smo si naslednje kratkoročne cilje: 

 slediti viziji zavoda, 

 realizirati Letni delovni načrt za šolo in vrtec, 

 izvajanje fleksibilnega predmetnika, 

 organizirati in izvajati čim kvalitetnejši pouk in ostale dejavnosti, ki se odvijajo v šoli, ter izvajati 

kvalitetno in kakovostno vzgojno-izobraževalno delo vrtca, 

 uvajanje timskega dela za boljše načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, 

 utrditi strokovnost in znanje ter veščine IKT-ja, 

 razvijati eko zavest, skrb za naravo, čisto okolje in urejenost v zavodu in izven njega, 

 zagotoviti zdravo prehrano v šoli in vrtcu, 

 preprečevanje – zaznavanje nasilja v zavodu, izpeljava predavanj za varno uporabo interneta, 

 še utrditi in razširiti dobro sodelovanje s starši, krajani, občino in ostalo okolico,  

 simbioza medgeneracijsko sodelovanje 

 spremljati Vzgojni načrt šole in ga oblikovati po naših potrebah, 

 osveščati in izobraževati učence in starše o zasvojenosti s prepovedanimi substancami in 

ostalimi odvisnostmi današnjega časa, 

 vzgajati in izobraževati za trajnostni razvoj in za vključevati v demokratično družbo, kar 

vsebuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, do svojega zdravja, do drugih ljudi in 

kultur, 

 vzgajati za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, 

za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

 razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, izobraževati o zgodovini 

Slovencev, njihovi kulturi in naravni dediščini, 

 vzgajati za splošne civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske kulturne tradicije. 
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Letni delovni načrt (LDN) 

 

Svet zavoda sprejme vsako leto v mesecu septembru na predlog ravnateljice ter po predhodni 

obravnavi na učiteljskem in vzgojiteljskem zboru, svetu staršev ter na roditeljskih sestankih, letni 

delovni načrt (v nadaljevanju LDN) šole in vrtca. LDN posredujemo tudi Občini Miren -Kostanjevica 

kot ustanoviteljici šole. Podlaga načrtovanju LDN šole je število oddelkov, predmetnik in učni načrti, 

interesi učencev, interesi in predlogi staršev, pedagoškega zbora in okolja.  

 

V letnem delovnem načrtu je opredeljeno delo, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport, in zajema: 

 pouk po veljavnem predmetniku in učnih načrtih,  

 dopolnilni in dodatni pouk, 

 ure oddelčne skupnosti, 

 pevski zbor, 

 oddelke podaljšanega bivanja,  

 pomoč učencem s posebnimi učnimi težavami,  

 interesne dejavnosti, 

 šola v naravi, 

 plavalni tečaj v prvem triletju. 

 

Opredeljen je tudi razširjen program, ki ga financira Občina in starši, ta pa zajema: 

 del stroškov šole v naravi, 

 varstvo učencev vozačev, jutranje varstvo in varstvo med in po pouku,  

 podaljšano bivanje, 

 dodatne ure k čistim oddelkom, 

 obiski kulturnih prireditev, 

 plavalni tečaj,  

 tekmovanja, 

 proslave in prireditve, 

 šolska prehrana – kosila,  

 šolske prevoze,  

 investicije,  

 del stroškov za šolska tekmovanja in športne rekvizite. 

Dejavnost vrtca in izvajanje predšolske vzgoje financirajo ustanovitelj (na podlagi sistemizacije), 

MIZKŠ (drugorojenci v vrtcu) in starši. Vrtec ima svoj LDN v katerem so opredeljeni programi in 

dejavnosti za otroke, poslovanje vrtcev, delo in naloge strokovnih delavk, sodelovanje s starši in 

vključevanje vrtca v ožje in širše okolje.  
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2.2.2 POVZETEK OPRAVLJENIH DEL IN REALIZACIJA CILJEV V LETU 

2012 

ENOTA   
OCENJENA 
VREDNOST  

REALIZACIJA 
2013 

OŠ MIREN 

Obnova zidu 3.000,00 0,00 

Zunanje stavbno pohištvo-vrata telovadnice 
  

2.108,40 
2.400,00 

  Ureditev učilnice gospodinjstva 7.500,00 0,00 

  
Protipožarno okno v mansardi šole 2.500,00 0,00 

  skupaj: 15.400,00 2.108,40 

VRTEC MIREN Ureditev akustike prostora v igralnici 5.000,00 4.554,98 

  
Popravilo strehe 3.000,00   

  skupaj: 8.000,00 4.554,98 

KUHINJA MIREN 

Predprostor-vhod v kuhinjo  * 7.000,00 11.559,74 

Obnova strehe *   31.745,51 

Obnova fasade 6.300,00 0,00 

    skupaj: 13.300,00 0,00 

OŠ 
KOSTANJEVICA 

Zamenjava ograje ob šolskem igrišču 15.000,00 0,00 

Obnova fasade 30.000,00 0,00 

    skupaj: 45.000,00 0,00 

VRTEC KOST. 

Ureditev zunanjega igrišča 600 0,00 

Zamenjava talne obloge notranjega stopnišča 1.000,00 0,00 

Obnova tal (dve igralnici, previjalnica) 8.000,00 1.993,62 

  skupaj: 9.600,00 1.993,62 

KUHINJA  
KOST. 

Ureditev ploščadi pred jedilnico 3.000,00 0,00 

  skupaj: 3.000,00 0,00 

VRTEC  
OP. SELO 

Zamenjava oz. ojačitev lesenih tramov 1.000,00 0,00 

Zunanje stavbno pohištvo-okna (7 kos)  2.500,00 0,00 

  skupaj: 3.500,00 0,00 

VRTEC BILJE 

Talna obloga-igralnica, garderoba, hodnik 8.000,00 0,00 

Zunanje stavbno pohištvo-vrata (vhodna in 
stranska)  4.000,00 

0,00 

  skupaj: 12.000,00 0,00 

VSE ENOTE 

Računalniška oprema 29.000,00 17.073,27 

Učila in učni pripomočki 10.000,00 10.562,04 

Stroji, naprave 24.000,00 9.968,66 

Kuhinjska posoda 5.000,00 2.198,24 

Pomivalni stroj 20.000,00 23.911,38 

Kombi 40.000,00 0,00 

  skupaj: 128.000,00 63.713,59 

SKUPAJ 237.800,00 72.370,59 

* dela je vodila občina  
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2.3 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 

LETU 2013 IN CILJI V LETU 2014 

 

Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2013 ugotavljamo, da so bili cilji uresničeni glede na finančne 

zmožnosti.  

Na objektih so bila opravljena naslednja vzdrževalna dela: 

 nova vrata v telovadnici OŠ Miren 

 ureditev akustike v igralnici vrtca Miren 

 dozidan predprostor- v kuhinjo OŠ Miren 

 obnova strehe kuhinja Miren 

 obnova tal (dve igralnici in previjalnica) vrtec Kostanjevica 

 

Vodstvo zavoda si je za leto 2014 postavilo nove cilje, s katerimi želi zagotoviti materialne pogoje za 

izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. 

Z letnim planom je seznanjena lokalna skupnost in Svet zavoda OŠ Miren. 

2.4 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 

POSLOVANJA 

Ocenjujemo, da zavod posluje odgovorno, gospodarno in učinkovito. Tudi sam zavod aktivno skrbi za 

pridobivanje dodatnih sredstev za potrebe vzgojno-izobraževalnega dela in pomoč socialno ali 

ekonomsko ogroženim učencem (npr. preko subvencioniranih sredstev, izrabe kapacitet šolske 

telovadnice in ostalih šolskih prostorov, v času, ko v njih ni pouka, kuhanje za zunanje odjemalce). 

Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi skrajno racionalno in gospodarno, v kar nas sili tudi 

dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna sredstva vedno več. 

Za nabavo živil in drugega dražjega blaga uporabljamo neposredno Zakon o javnem naročanju. Kot 

naročnik za izvedbo javnega naročila z izborom ponudbe zagotavljamo, da je poraba sredstev za 

zavod najbolj gospodarna. 

Za področje vzgoje in izobraževanja je država določila prostorske in kadrovske normative in 

standarde. 

Prav tako je z mnogimi predpisi naložila dodatne obveznosti (izjava o varnosti z oceno tveganja, 

HACCP, sanitarni in zdravstveni pregledi,…). Za vse to nam ne zagotavlja dodatnih sredstev. 

Ker nimamo svojega pravnika, se poslužujemo Ravnateljskega servisa za odgovore na pravna in 

pedagoška vprašanja. 
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Naloge, ki si jih zastavljamo, temeljito premislimo in načrtujemo. 

Veliko različnega materiala za vzgojno delo pridobimo tudi s sponzorji in v sodelovanju s starši. Žal pa 

odmerjena sredstva v proračun in finančni plan, izdelan na podlagi proračuna, ne sledita dodatnim 

potrebam in ne odražajo dejanskih potreb. Plan je načrtovan za dve leti, ker nam sredstva ne 

omogočajo realizacije zastavljenih ciljev v enem letu.  

2.5 OCENA DELOVANJA NOTRANJEGA NADZORA 

Notranji nadzor poslovanja vrši svet zavoda, ravnateljica in računovodstvo šole, vsak v okviru svojih 

pooblastil in odgovornosti. 

Zavod vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu, javna naročila pa 

po Zakonu o javnih naročilih. 

Prejete račune pred plačilom likvidira oseba, ki je strošek povzročila in odobri ravnateljica ter likvidira 

računovodski delavec, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente. 

Sistem notranje kontrole je vzpostavljen: 

 pri mesečni najavi vrednosti zneskov za plače, stroškov in prehrane za delavce ter ostalih 

stroškov zahtevke pošiljamo ministrstvu in občini; 

 pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti; 

 preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila; 

 preverjanje plačil položnic; 

 spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov ali pogodb s strani poslovnih  

 partnerjev. 

Notranji finančni nadzor poslovanja zavoda spremlja nadzorni organ lokalne skupnosti. Notranja 

revizijska služba je organizirana v okviru Občine Miren-Kostanjevica, ki ima organizirano revizijsko 

službo v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah. Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno 

preverjanje sistemov finančnega poslovanja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje 

njihove učinkovitosti. 

Notranja revizija v OŠ Miren je potekala v času od 6. 12 .2013 . do 6. 1. 2014 in bila izvedena na 

naslednjih področjih: 

 izvajanje nadstandardnega programa  

 oblikovanje cene predšolskih programov ter financiranje na tej podlagi. 
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2.6 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA 

 

Uspešno delo in poslovanje zavoda ima velik pozitiven vpliv na celotno življenje v Občini Miren-Kostanjevici, 

zlasti v smislu:  

- zagotavljanja in dviganja izobrazbene ravni prebivalcev, 

- zagotavljanja vzgoje in varstva predšolskih in osnovnošolskih otrok, 

- zmanjševanja in preprečevanja socialno nezaželenih pojavov (nasilja, zlorabe drog…), 

- šole kot pomembnega, kulturnega, športnega centra naše občine.  

 

 

2.7 ZAKLJUČEK 

 

Letno poročilo Osnovne šole Miren za leto 2013 bo obravnaval in potrdil svet zavoda na svoji 2. redni seji dne 

27. 2. 2014. 
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3.1 FINANCIRANJE ZAVODA 

Občina Miren – Kostanjevica je z ustanovitvenim aktom številka 28/97 z dne, 11. 3. 1997 in s 

spremembo Odloka o ustanovitvi (Ur.l. RS št. 43/2008), ustanovitelj javnega zavoda Osnovne šole 

Miren. 

Zavod je ustanovljen za opravljanje dejavnosti osnovnošolskega splošnega in predšolskega 

izobraževanja. 

Ostale dejavnosti, ki jih zavod še opravlja so: 

- izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje 

- glasbeno izobraževanje 

- storitev menz 

- cestni potniški promet 

- dajanje lastnih premičnin v uporabo 

- obratovanje športnih objektov 

- organiziranje in izvajanje drugih različnih interesnih dejavnosti 

 

Delovanje Osnovne šole Miren (v nadaljevanju – zavod), temelji na Zakonu o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11), Zakonu o vrtcih (Ur. l. 

RS, št. 100/05, 25/05, 62/10) in podzakonskih aktih. Področje financ za zavod, ki je opredeljen kot 

določen proračunski uporabnik urejajo predpisi, ki so navedeni v poslovnem poročilu kot podlaga za 

sestavo finančnega poročila. 

Vzgoja in izobraževanje se financira iz: 

- javnih sredstev 

- sredstev ustanovitelja 

- plačila staršev za storitve  

- sredstev od prodaje storitev na trgu 

- iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov 

 

Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom  za katerega so mu bila dodeljena. 

Letni delovni načrt zavoda je pripravljen za posamezno šolsko leto, financiranje pa poteka po 

koledarskem letu. Zaradi različnega števila učencev in vpisanih otrok v vrtec, se oblikuje različno 

število oddelkov v posameznem šolskem letu. Število oddelkov in otrok  je osnova za določitev višine 

priliva sredstev v šolskem letu.  
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3.2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

3.2.1 PRIHODKI 

3.2.1.1 OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE IZ JAVNIH SREDSTEV 

Osnovno izobraževanje se financira iz javnih proračunskih sredstev mesečno po najavah. Sredstva 

za materialne stroške se zavodu določijo na osnovi števila oddelkov in števila učencev. Število 

oddelkov vpliva tudi na višino sredstev za interesne dejavnosti, izobraževanje, nabavo učil in učnih 

pripomočkov, za zdravniške preglede, spremstvo na ekskurzijah, … 

V šolskem letu 2012/13 je šolo obiskovalo 306 učencev, ki so bili razporejeni v 20 oddelkov in 6,04 

oddelkov podaljšanega bivanja. V šolskem letu 2013/14 imamo na šoli prav tako 20 rednih oddelkov s 

309 učenci in 5,84 oddelkov podaljšanega bivanja.  

Ministrstvo je v šolskem letu 2012/13 (januar - avgust) financiralo malico 178 učencem, 13 učencem 

poleg malice tudi kosilo. V šolskem letu 2013/14 (september – december) Ministrstvo financira malico 

121 učencem in 3 kosilo. Poleg regresirane prehrane Ministrstvo delno financira stroške ekskurzij,  

delno financira stroške šole v naravi učencem 5. razreda.  

 

PLAN 

2013

LETO

2012

LETO 

2013

INDEKS

13/12

INDEKS

R/P

Srerdstva za plače 1.286.566,90 1.290.376,33 1.256.225,19 0,97 0,98

Ostali prilivi 58.630,94 53.033,77 52.912,82 1,00 0,90

Regresirana prehrana 30.745,60 21.196,10 22.263,60 1,05 0,72

Subvencija vrtca 2. otrok 53.666,82 55.902,79 35.133,94 0,63 0,65

SKUPAJ 1.429.610,26 1.420.508,99 1.366.535,55 0,96 0,96  

Tabela1: Prilivi MIZŠ 

 

Ministrstvo je v letu 2013 financiralo 1.366.535,55 eur prilivov, kar predstavlja 53,45% vseh prilivov. 

Zavod vodi  del sredstev Ministrstva na pasivnih časovnih razmejitvah, ker se ta sredstva mesečno ob 

nastalem dogodku prenašajo med prihodke. Sredstva za plače so se v letošnjem letu zmanjšala za 

3%. Zmanjšanje je na račun Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem 

sektorju (ZSPJS-R)(Uradni list RS, 46/2013). Ostali stroški (materialni stroški, sredstva za učila, 

ekskurzije, šolo v naravi, solidarnostne pomoči,…) so se v primerjavi  z letom 2012 zmanjšali za 1%. 

Sredstva za regresirano prehrano učencev so se v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 5%. V 

letu 2012 je Ministrstvo  od meseca januarja do konca meseca avgusta financiralo malico 58 

učencem. Od septembra do decembra 178 učencem. Za leto 2013 sem vrednosti že navedla v 

prejšnjem odstavku. Zmanjšala pa so se sredstva namenjena za financiranje drugega otroka v vrtcu, 

za 37%. Ministrstvo financira samo 70% cene vrtca in ne več v celoti.  V letu 2012 je Ministrstvo 

financiralo oskrbnino vrtca 29 otrokom, v letošnjem letu 24 otrokom.  
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3.2.1.2 DODATNI PROGRAM IZ SREDSTEV USTANOVITELJA 

Dodatni program financira ustanovitelj Občina Miren – Kostanjevica (v nadaljevanju ustanovitelj) na 

osnovi Sklepa o financiranju za vsako šolsko leto posebej.  Ustanovitelj nam financira učitelje za 

reševanje kombiniranih oddelkov, varstvo vozačev, delno delovno mesto računalnikarja. Financira 

nam dve kuharici za pripravo kosil in popoldanskih malic učencem.  

Sredstva ustanovitelja za izvajanje dodatnega programa so plače in osebni prejemki, materialni 

stroški, sredstva za tekoče vzdrževanje. Poleg tega nam zagotavlja sredstva za šport v višini 3.400,00 

eur, učencem financira prevoze v višini 1.500,00 eur.  

Osnova za določitev višine sredstev za materialne stroške in za tekoče vzdrževanje, je število rednih 

oddelkov in oddelkov podaljšanega bivanja ter število učencev v posameznem šolskem letu. V 

letošnjem letu znašajo ta sredstva 47.919,56 eur, kar je za 2% več kot leto prej. V letu 2013 smo imeli 

celo leto na šoli 22 oddelkov  in 306 učencev, leto prej pa  le od septembra do decembra. V šolskem 

leti 2013/14 se je število oddelkov podaljšanega bivanja zmanjšalo, kar je vplivalo na minimalno 

spremembo materialnih stroškov. 

Višina plač in osebnih prejemkov, se je v letošnjem letu zmanjšala za 12%. Razlog je v manjšem 

številu zaposlenih, ki se financirajo iz dodatnega programa ter  Zakona o spremembi in dopolnitvah 

zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R)(Uradni list RS, 46/2013). 

Tudi v letošnjem letu so bila vsa investicijska dela opravljena v okviru občine. Delno je bila obnovljena 

streha vrtca in kuhinje v Mirnu, zgrajen je bil vetrolov v kuhinji v Mirnu. Skupna vrednost investicijskih 

del je 43.305,25 eur. 

Ustanovitelj nam je tako kot lansko leto prispeval sredstva za šport v višini 3.400,00 eur. Sredstva 

smo namenili za nabavo športnih pripomočkov in pokrivanje stroškov povezanih s tekmovanji 

učencev. Ustanovitelj je učencem na podlagi potrjenih vlog za regresirano malico oz. kosilo, še 

dodatno financiral malico oz. kosilo. V letošnjem letu je bil za ta namen prispevek ustanovitelja nižji, 

767,00 eur. Financiral nam je nekatere prevoze učencev, vrednosti 1.562,32 eur.  

Materialni stroški 37.724,96 37.089,20 38.059,96 1,03 1,01

Tekoče vzdrževanje 9.760,80 9.727,84 9.859,60 1,01 1,01

Nabave in vzdrževanje 0,00 15.186,60 0,00 0,00

Plače 84.271,69 105.359,98 92.582,51 0,88 1,10

Šport 3.400,00 3.434,00 3.400,00 0,99 1,00

Regresirana prehrana 650,00 2.343,60 767,00 0,33 1,18

Prevozi 1.500,00 1.510,21 1.562,32 1,03 1,04

Sredstva Goriške knjižnice 1.200,00 1.150,00 1.200,00 1,04 1,00

SKUPAJ 138.507,45 175.801,43 147.431,39 0,84 1,06

I

R/P
PRILIVI

LETO

2012

PLAN

2013

LETO

2013

I

13/12

Tabela 2: Prilivi  dodatni program  
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3.2.1.3 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 

Zavod pripravlja učencem dopoldanske in popoldanske malice, kosila, organizirano ima jutranje 

varstvo, ki je za učence z letošnjim šolskim letom brezplačno. Prilivi teh sredstev predstavljajo 

prihodke zavoda. Prevoze, vstopnine in ostale dodatne dejavnosti, ki jih zavod organizira za učence 

(v okviru letnega delovnega načrta), jih prefakturira. Večjih problemov s plačili nimamo, nekaj 

nerednih plačnikov je še vedno. V letošnjem letu je zavod oblikoval popravek vrednosti v višini  

2.703,25 eur. Zavod neplačnikom mesečno pošilja opomine.  Večje terjatve so vodene preko sodišča. 

V letošnjem letu nam je uspelo izterjati terjatve v višini 1.303,88 eur.  

 

PRIHODKI PLAN 2013 LETO 2012  LETO 2013
INDEKS

13/12

INDEKS 

R/P

Malica učenci 15.736,80 22.253,70 23.994,15 1,08 1,52

Kosila učenci 78.190,40 86.074,90 89.223,80 1,04 1,14

Popoldanska malica 6.681,00 7.660,20 6.889,80 0,90 1,03

Jutranje varstvo 583,10 513,00 204,00 0,40 0,35

Drugo 0,00 1.872,49 258,00 0,14 0,00

SKUPAJ 101.191,30 118.374,29 120.569,75 1,02 1,19

Tabela 3: Prihodki prodaje proizvodov in storitev 

 

V letošnjem letu je bil priliv sredstev od prodaje proizvodov višji od priliva lanskih sredstev za 2%. 

Omenila bi samo, da je z mesecem septembrom omogočeno brezplačno koriščenje jutranjega in 

popoldanskega varstva. Sklep je bil sprejet na 7. seji Sveta zavoda 1.10.2013. 

3.2.1.4 PREDŠOLSKA VZGOJA  

Predšolsko vzgoja se financira iz sredstev ustanovitelja, sredstev drugih občin (otroci s stalnim 

prebivališčem v drugi občini), sredstev staršev in sredstev Ministrstva (drugi otrok v vrtcu).  

 

Graf 1: Struktura financiranja predšolske vzgoje  
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3.2.1.4.1 PRISPEVEK USTANOVITELJA 

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 

120/05), zavod vsako leto pripravi predlog cene programov, ki ga posreduje ustanovitelju  v sprejem. 

Zaradi vpliva Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-

R)(Uradni list RS, 46/2013), se je strošek plač prav tako v letošnjem letu znižal. Ta je najpomembnejši 

element za oblikovanje cene programa. Šola je predlagala spremembo cene programov, ki jo je 

ustanovitelj sprejel s 1. 9. 2013. Cena oskrbnine vrtca za prvo starostno obdobje se je znižala za 

5,75%, cena za drugo starostno obdobje za 4,35%. 

Ustanovitelj nam zagotavlja sredstva na podlagi mesečnih zahtevkov za plače in osebne prejemke ter 

za materialne stroške. Poleg tega nam ustanovitelj zagotavlja sredstva za dodatno strokovno pomoč, 

sredstva za boleznine, sredstva za nadomeščanje delavcev na bolniški odsotnosti, sredstva za 

poletne rezervacije in izpise, prevoze v višini 1.500,00 eur. Na dan 1.1.2013 je bilo v vrtec vključenih 

175 otrok. Razporejeni so bili v 11 oddelkov, (4 oddelki prvega starostnega obdobja, 3 oddelke 

drugega starostnega obdobja in 4 kombinirane oddelke). V šolskem letu 2013/2014 je bilo na dan 31. 

12. 2013 v vrtec vpisanih 168 otrok, ki so razporejeni prav tako v 11 oddelkov (4 oddelki prvega 

starostnega obdobja, 6 oddelkov drugega starostnega obdobja in 1 kombiniran oddelek).  

 

Občina M - K 534.830,90 521.529,51 531.160,57 1,02 0,99 60,77

Starši 224.887,81 227.957,18 253.009,76 1,11 1,13 28,95

Druge občine 60.546,72 55.902,79 54.762,80 0,98 0,90 6,27

MIZŠ 2. otrok 51.897,19 64.574,47 35.133,94 0,54 0,68 4,02

SKUPAJ 872.162,62 869.963,95 874.067,07 1,00 1,00 100,00

Tabela 4: Prihodki predšolska dejavnost

DELEŽ

2013
PRIHODKI PLAN 2013 LETO 2012 LETO 2013

I

13/12

I

R/P

 

Največjo spremembo v letošnjem letu beležimo pri financiranju Ministrstva. Število otrok, katerim 

oskrbnino financira Ministrstvo, se je v letošnjem letu zmanjšalo za 17%. Zakon o uravnoteženju 

javnih financ, ki je bil sprejet s 1. 6. 2012, je vplival na višino financiranja drugega otroka v vrtcu. Do 

junija 2012 je Ministrstvo financiralo višino oskrbnine v celoti. Od junija 2012 naprej financira 70% 

višine oskrbnine. Ta ukrep, ki je veljal celo leto 2013 in velja še naprej, je vplival, da se je višina priliva 

sredstev Ministrstva v letošnjem letu zmanjšala. 
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3.2.1.4.2 PRISPEVEK STARŠEV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO 

Starši morajo vsako leto oddati vlogo za znižano plačilo vrtca. Na podlagi višine bruto osebnega 

dohodka na družinskega člana, v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki 

Sloveniji in na podlagi premoženja družine, se starše razporedi v plačilne razrede, ki določajo 

prispevek staršev. V letošnjem letu je bil prispevek staršev za 11% višji od prispevka lanskega leta. 

Ministrstvo je financiralo 70% cene oskrbnine vrtca za drugega otroka celo leto 2013. V preteklem letu 

je Ministrstvo financiralo oskrbnino drugega otroka do meseca junija v celoti.  

Struktura plačnih razredov v letošnjem letu ni bistveno spremenjena v primerjavi z letom prej. Največ 

plačil staršev je razporejenih v 4. plačilni razred. V naše vrtce sta vključen dva otroka iz zamejstva. 

Do znižanega plačila vrtca nista upravičena in plačujeta 100% cene vrtca.  

 

Oproščeni plač. 0 3 2 0 0 5 2,98 2,98

1. plačni razred 10 9 2 0 2 13 7,74 10,71

2. plačni razred 20 7 0 0 2 9 5,36 16,07

3. plačni razred 30 21 4 0 6 31 18,45 34,52

4. plačni razred 35 40 5 0 7 52 30,95 65,48

5. plačni razred 43 22 3 0 1 26 15,48 80,95

6. plačni razred 53 15 0 0 2 17 10,12 91,07

7. plačni razred 66 8 0 0 1 9 5,36 96,43

8. plačni razred 77 2 0 0 2 4 2,38 98,81

100% plačila 100 0 0 2 0 2 1,19 100,00

Skupaj 127 16 2 23 168 100

Tabela 5: Razporeditev plačil staršev v plačilne razrede na dan 31. 12. 2013

Kumul.Skupaj
%

otrok

%

plačila
Plačilni razred
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otrok

naša

občina
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otrok
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Graf 2: Razporeditev plačil staršev v plačilne razrede  
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3.2.1.5 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

Zavod je ustanovljen tudi za izvajanje storitev menz in dajanje nepremičnin v uporabo. Zavod prodaja 

kosila delavcem zavoda, zunanjim odjemalcem in omogoča uporabo šolskih prostorov fizičnim in 

pravnim osebam. Od teh sredstev je zavod dolžan obračunavati in plačevati davek na dodatno 

vrednost in si zmanjševati stroške za odbitni delež vstopnega DDV. S prihodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu zavod pokriva živila, materialne stroške, amortizacijo in enega zaposlenega.  V 

letošnjem letu so se prihodki tržne dejavnosti zmanjšali za 16% in znašajo 48.022,27eur. V letošnjem 

letu se je zmanjšalo število zunanjih odjemalcev kosil (selitev podjetja, katerega delavci so koristili 

naša kosila v drug kraj), in uporabnikov naših prostorov. 

 

Prehrana zaposleni 11.090,20 13.908,28 12.064,86 0,87 1,09

Kosila zunanji 31.753,08 37.044,63 30.433,22 0,82 0,96

Uporaba šol. prostorov 5.193,76 6.359,52 5.431,40 0,85 1,05

Drugo 172,74 172,74 92,79 0,54 0,54

SKUPAJ 48.209,78 57.485,17 48.022,27 0,84 1,00

Tabela 6: Prihodki tržna dejavnosti

PRIHODKI PLAN 2013 LETO 2012 LETO 2013
I

13/12

I

R/P

 

3.2.1.6 DRUGI PRIHODKI 

Druge prihodke zavod pridobi z izterjavami škod, izterjavami terjatev do uporabnikov naših storitev in 

iz donacij. S pomočjo prispevkov staršev, organizacijo prireditev, zbiranjem starega papirja in kartuš  

in prispevkov ostalih donatorjev, je šolskemu skladu uspelo zbrati  3.133,69 eur sredstev. Višina 

zbranih sredstev ni prikazana v prihodkih, ampak so vodena ločena za vsako enoto šole in vrtca 

posebej na časovnih razmejitvah in se ob nastalem dogodku prenašajo med prihodke oz. med 

dolgoročne pasiven časovne razmejitve. V letošnjem letu je bilo s sredstvi sklada nabavljenih za 

4.867,86 eur učnih pripomočkov (osnovna sredstva), ki so v celoti vodena na dolgoročnih pasivnih 

časovnih razmejitvah za pokrivanje stroškov amortizacije, oziroma na sredstvih v upravljanju. 

Delež drugih prihodkov je zelo majhen. V letošnjem letu zavod ni uveljavljal nobene škode. Zavodu je 

uspelo izterjati 1.303,88 starih terjatev. Tudi v letošnjem letu je zavod spremenil delež vstopnega 

DDV, ki si ga priznava v stroških. Višina vstopnega DDV, ki si ga je zavod  upravičen v letošnjem letu 

upoštevati se je zmanjšala iz treh na dva procenta. Sprememba je vplivala na višino stroškov. 
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3.2.1.7 ZBIRNIK PRIHODKOV 

Proračunska sred. 2.134.532,88 2.042.495,71 2.099.399,48 1,03 0,984 83,21

1. Ministrstvo 1.344.049,95 1.353.139,13 1.331.149,21 0,98 0,990 52,76

  - MIZŠ 2. otrok 51.897,19 55.902,79 35.133,94 0,63 0,677 1,39

2. Dodatni program 140.146,12 167.827,07 141.830,12 0,85 1,012 5,62

3. Predšolska vzgoja 536.330,90 521.529,51 531.160,57 1,02 0,990 21,05

  - Druge občine 60.546,72 64.574,47 54.762,80 0,85 0,904 2,17

4. Drugo * 1.562,00 661,43 5.362,84 8,11 3,433 0,21

Prispevek staršev 224.887,81 219.651,23 253.009,76 1,15 1,125 10,03

Prodaja blaga in stor. 101.191,30 118.374,29 120.569,75 1,02 1,192 4,78

Tržna dejavnost 48.137,04 57.485,17 48.022,27 0,84 0,998 1,90

Finančni prihodki 900,00 6.360,60 845,89 0,13 0,940 0,03

Drugi prihodki 2.000,00 1.177,72 1.303,88 1,11 0,652 0,05

SKUPAJ 2.511.649,03 2.566.683,41 2.523.151,03 0,98 1,005 100,00

* SVZI za preseganje kvote, projekti, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije

Tabela 8: Zbirnik prihodkov

DELEŽ

2013
PRIHODKI

PLAN

2013
LETO 2012 LETO 2013

I

13/12

I

R/P

 

 

V tabeli je prikazan zbirnik vseh prihodkov Osnovne šole Miren v letu 2013. Šola vodi 2.523.151,03 

eur na prihodkih, ostala sredstva vodi na časovnih razmejitvah. Sredstva porabljena za nabavo 

osnovnih sredstev pa na sredstvih v upravljanju. Prihodki zavoda so v letošnjem letu za 2% nižji od 

prejšnjega leta.  

Največje zmanjšanje prihodkov beležimo pri finančnih prihodkih. V tek skupini so poleg obresti zajeti 

tudi prihodki šolskega sklada. V letošnjem letu so bila s sredstvi sklada nabavljena samo osnovna 

sredstva, ki se vodijo na sredstvih v upravljanju oziroma na dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah 

za pokrivanje stroškov amortizacije. Neporabljena sredstva šolskega sklada so vodena na 

kratkoročnih časovnih razmejitvah, ločena za vsako enoto posebej.  

Največje povečanje beležimo pri skupini drugo. V tej skupini so zajeta sredstva Sklada RS za 

vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Na dan 31. 12. 2013 smo na naši šoli imeli zaposlenih šest 

invalidov. Sredstva namenjena za vzpodbujanje zaposlovanja, je zavod namenil za financiranje plače 

Zavarovalnica za škode 2.115,58 0,00 0,00

Izterjane terjatve 691,79 1.303,88 1,88

Šolski sklad, donacije 3.398,80 0,00 0,00

Popravek vstopnega DDV 485,93 0,00 0,00

SKUPAJ 6.692,10 1.303,88 0,19

Tabela 7: Drugi prihodki

PRIHODKI LETO 2012 LETO 2013
I

13/12
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enega izmed invalidov  ter za nabavo osnovnih sredstev.  Šola je ta sredstva v letu 2012 koristila le 

štiri mesece.  

V skupino drugi prihodki so vključena sredstva projektov, ki se izvajajo na naši šoli in se delno 

financirajo s sredstvi Evropske unije. V letošnjem letu se je šola prijavila tudi na razpis pri Javnem 

skladu za razvoj kadrov in štipendije. Prejeli smo sredstva za financiranje nagrade dijakom za 

opravljanje prakse na naši šoli. 

 

Graf 3: Prihodki po virih financiranja 

 

 

3.2.2 ODHODKI 

3.2.2.1 STROŠKI BLAGA 

Stroški blaga so se v letu  2013 v primerjavi z letom 2012 povečali za 6% in predstavljajo 11% vseh 

stroškov zavoda.  Vpliv na povečanje stroškov blaga je imel dvig DDV-ja in dvig cen blaga. Največje 

povečanje beležimo pri postavki šport. Z letošnjim letom stroške tekmovanj mora kriti šola sama in ne 

več Zavod za šport, kot je bilo vsa leta do sedaj. To pa pomeni, da za vsako tekmovanje, katerega se 

udeležijo naši učenci, mora zavod plačati prijavnino. Povečal se je strošek ogrevanja. Šola je v 

decembru 2012 prešla na nov način ogrevanja za enoto šole in vrtca v Mirnu. Nov način ogrevanja 

vključuje poleg stroškov ogrevanja, še stroške priključnine, katero plačujemo vse mesece v letu. Šola 

je v letošnjem letu nabavila delovno obleko za tehnično osebje, (Izjava o varnosti z oceno tveganja, ki  

je bila sprejeta 1. 9. 2010), strošek je bil v okviru plana. Ostali stroški blaga ostajajo v okviru višine 

lanskega leta.  
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Stroški živil 117.295,95 114.212,22 117.278,18 1,00 1,03 42,93

Pomožni material 14.942,41 14.942,41 17.246,06 1,15 1,15 6,31

Material za čiščenje 10.309,08 10.038,05 12.082,65 1,17 1,20 4,42

Material za vzdrževanje 3.004,98 2.925,98 2.450,94 0,82 0,84 0,90

Pisarniški material 13.692,95 13.332,96 11.501,05 0,84 0,86 4,21

Učni pripomočki 4.560,64 4.440,74 5.280,52 1,16 1,19 1,93

Projekti 0,00 0,00 567,31 0,21

Šport 212,36 206,78 766,38 3,61 3,71 0,28

Delovna obleka 2.817,55 1.310,49 2.640,15 0,94 2,01 0,97

Časopisi, revije 3.500,00 3.997,48 2.934,55 0,84 0,73 1,07

Električna energija 34.014,97 32.309,35 32.958,18 0,97 1,02 12,06

Gorivo 52.114,77 50.744,66 58.283,56 1,12 1,15 21,33

Pogonsko gorivo 3.648,61 3.409,92 4.023,86 1,10 1,18 1,47

Plin 6.091,52 5.588,55 5.201,09 0,85 0,93 1,90

SKUPAJ STROŠKI BLAGA 266.205,79 257.459,59 273.214,48 1,03 1,06 100,00

DELEŽ

2013

PLAN 

2013

LETO

2012

LETO

2013

I

R/P

I

13/12

Tabela 9: Stroški blaga v letu 2013 s primerjavo z letom 2012 

 

3.2.2.2 STROŠKI STORITEV 

V letu 2013 je zavod imel 6% stroškov storitev manj kot v letu 2012. Največje znižanje stroškov 

beležimo pri postavki šah. V letošnjem letu se krožek šaha ni izvajal v sklopu zavoda zato zunanjega 

izvajalca krožka ni bilo potrebno financirati. Zaradi obnove pogodb s Telekomom, se je znižal strošek 

telekomunikacije. Zaračunljive tiskovine so se zmanjšale, ker šola veliko položnic staršem pošilja v 

elektronski obliki. V letošnjem letu je bilo opravljenih manj periodičnih zdravniških pregledov, ker se je 

večina le teh opravila v predhodnem letu. V lanskem letu je bilo obnovljeno javno naročilo za 

prehrano, zato je ta strošek v letošnjem letu nižji. Zaradi ZUJF-a (stroški prevoza), se je zmanjšal 

strošek službenih potovanj in strošek izobraževanj. Beležimo pa velik porast pri postavki prevozi. Pod 

to postavko so vodeni vsi prevozi učencev, ki jih je v letošnjem letu financirala občina. Povečal se je 

strošek šole v naravi ter strošek vračil. V letošnjem letu je šola organizirala šolo v naravi za učence 

četrtega in petega razreda skupaj, ker se na dveh enotah ta dva razreda izvajata v kombinaciji. V 

kolikor bi organizirali šolo v naravi samo za učence petega razreda, bi bil strošek šole v naravi še višji. 

Poleg šole v naravi za učence v petih razredih, je bila v jesenskem času organizirana tudi šola v 

naravi za učence sedmih razredov, posledično je tudi strošek vračil višji. 
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Prevozi 177,73 173,06 1.584,92 8,92 9,16 1,22

Telefon, faks 12.185,07 11.864,72 11.272,41 0,93 0,95 8,67

Znamke, provizija 2.598,03 2.529,73 2.543,29 0,98 1,01 1,96

Zaračunljive tiskovine 689,59 671,46 652,89 0,95 0,97 0,50

Tekoče vzdrževanje 40.000,00 57.768,66 45.577,38 1,14 0,79 35,04

Investicijsko vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odvoz smeti, komunalne storitve 7.505,53 7.308,21 7.580,81 1,01 1,04 5,83

Poraba vode 8.949,40 8.714,12 8.792,46 0,98 1,01 6,76

Kotizacije in seminarji 4.781,33 4.781,33 7.152,15 1,50 1,50 5,50

Zdravstvene storitve 4.019,79 3.495,47 2.338,76 0,58 0,67 1,80

Varstvo pri delu 2.075,95 2.021,37 2.519,16 1,21 1,25 1,94

Šola v naravi 780,28 780,28 1.338,84 1,72 1,72 1,03

Prireditve 0,00 194,06 189,20 0,97 0,15

Predavanja za starše in učence 1.544,06 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avtorski honorarji, pod. pogodbe 0,00 341,88 0,00 0,00 0,00

Revizija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razvijanje filmov, okvirjanje 105,08 102,32 5,01 0,05 0,05 0,00

Razpisi, objave v urad.l., pravne s. 600,00 2.045,40 1.090,80 1,82 0,53 0,84

Druge storitve 1.317,65 1.283,01 1.883,14 1,43 1,47 1,45

Študentski servis 1.376,96 1.376,96 1.628,25 1,18 1,18 1,25

Storitve šah 500,00 2.087,92 1.196,59 2,39 0,57 0,92

Registracija vozil 549,60 458,00 564,13 1,03 1,23 0,43

Vstopnine učenci 8.514,10 8.290,26 14.183,04 1,67 1,71 10,90

Članarine 187,10 182,18 184,18 0,98 1,01 0,14

Službeno potovanje - povračilo str. 2.880,31 2.804,59 1.929,49 0,67 0,69 1,48

Izobraževanje- povračilo str. 5.391,34 5.249,60 4.126,40 0,77 0,79 3,17

Stroški ekskurzij, pogostitve 500,00 1.292,96 1.868,43 3,74 1,45 1,44

Plačilni promet, provizija 70,00 322,03 258,12 3,69 0,80 0,20

Zavarovanje 10.224,58 10.224,58 9.622,35 0,94 0,94 7,40

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 117.523,48 137.714,16 130.082,20 1,11 0,94 100

DELEŽ

2013

PLAN 

2013

LETO

2012

LETO

2013

I

R/P

I
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Tabela 10: Stroški storitev v letu 2013 s primerjavo z letom 2012 
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3.2.2.3 TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Za vsa večja investicijska dela se zavod odloča na podlagi plana, ki ga vsako leto pripravi in ga potrdi 

svet zavoda. Vsa večja investicijska dela v sklopu plana je tudi letos vodila občina. V letošnjem letu je 

bila sanirana streha kuhinje v Mirnu. Pri vhodu v kuhinjo v Mirnu je bil zgrajen vetrolov. Vrednost 

investicijskih del, ki jih je vodila občina znaša 43.305,25 eur.  

Manjša dela tekočega vzdrževanja so bila opravljena v sklopu zavoda. V vrtcu Miren so bila 

montirana akustična jadra, opravljena so bila tlakarska dela v obeh igralnicah vrtca v Kostanjevici. 

Obnovili smo vrata telovadnice v Mirnu. Strošek tekočega vzdrževanja se je v letošnjem letu zmanjšal 

za 21%.  

3.2.2.4 AMORTIZACIJA 

Letna amortizacija za leto 2013 znaša 106.304,90 eur. Obračunana je v skladu s predpisanimi 

stopnjami. Vrednost amortizacije, ki povečuje naše odhodke je 23.462,45 eur. Delež te amortizacije je 

vključen v ceni naših storitev, razlika pa zmanjšuje obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. 

Strošek amortizacije za sredstva nabavljena v okviru projekta ,, LivingFountains,, znaša 1.690,39 eur. 

 

Amortizacija v breme sredstev v upravljanju 82.962,71 81.152,06 0,98

Amortizacija lasten del 19.146,68 23.462,45 1,23

Amortizacija ,,LivingFountains,, 301,51 1.690,39 5,61

Skupaj amortizacija 102.410,90 106.304,90 1,04

AMORTIZACIJA
LETO

2012

LETO

2013

INDEKS

13/12

Tabela 11: Amortizacija v letu 2013 s primerjavo z letom 2012 

 

3.2.2.5 STROŠKI DELA 

Višina stroškov dela je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 

št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 95/11, 110/11), na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za 

dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 57/08, 83/10), Pravilnika o normativih in 

standardih za izvajanje programa osnovne šole  (Uradni list RS, št. 75/05, 85/06, 68/07, 73/08, 

18/11), Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

(Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09, 102,/09, 105/10) in Zakona o uravnoteženju 

javnih financ (Uradni list R, št. 40/12), Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v 

javnem sektorju (ZSPJS-R)(Uradni list RS, 46/2013).  
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▪ Plača 1.632.863,52 1.655.338,89 1.607.076,43 0,97 77,53

▪ Prispevk i delodajalca 259.724,69 268.343,69 256.772,25 0,96 12,39

▪ Pokojninske premije 36.368,83 37.746,95 20.051,00 0,53 0,97

Skupaj plača 1.928.957,04 1.961.429,53 1.883.899,68 0,96 90,88

▪ Regres za LD 39.449,87 34.836,81 72.100,89 2,07 3,48

▪ Jubilejna nagrada 4.403,52 2.466,78 5.370,85 2,18 0,26

▪ Odpravnina 0,00 4.610,64 177,39 0,04 0,01

▪ Solidarnostna pomoč 0,00 1.732,53 0,00 0,00 0,00

▪ Terensk i dodatek 170,00 53,50 50,40 0,94 0,00

▪ Prevoz zaposlenih 61.006,63 71.543,35 50.453,03 0,71 2,43

▪ Prehrana zaposlenih 60.915,73 64.329,59 60.582,34 0,94 2,92

▪ Nagrade dijakom 0,00 131,66 333,88 2,54 0,02

Skupaj osebni prejemki 165.945,75 179.704,86 189.068,78 1,05 9,12

SKUPAJ STR. DELA 2.094.902,79 2.141.134,39 2.072.968,46 0,97 100,00

DELEŽ

2013

PLAN 

2013

LETO 

2012

LETO 

2013

I
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 Tabela 12: Stroški dela v letu 2013 s primerjavo z letom 2012 

 

V letošnjem letu se je strošek dela zmanjšal za 3%. Pri vrednosti plač za letošnje leto, je vključena 

tudi vrednost tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij. Po navodilih Ministrstva za šolstvo, znanost 

in šport smo v letošnjem letu zavodi morali v poslovnih knjigah evidentirati obveznost do delavcev, 

posledično s tem stroške iz naslova prvega obroka odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih 

plačah. To povečuje strošek plač za 2%, kljub temu, da dejansko izplačilo nesorazmerja se bo izvedlo 

šele konec februarja 2014. V kolikor zavod ne bi evidentiral stroška tretje četrtine odprave 

nesorazmerij v decembru 2013, bi se strošek plač v letu 2013 v primerjavi s predhodnim letom, 

zmanjšal za 5%.  

V letošnjem letu beležimo večji strošek regresa. Razlog je v tem, da smo zavodi v letošnjem letu 

izplačevali poleg regresa za leto 2013, tudi premalo izplačan regres v letu 2012, s pripadajočimi 

obrestmi. 

Izplačanih je bilo 10 jubilejnih nagrad, od teh šest za 30 let delovne dobe, ena za 20 let delovne dobe 

in tri za 10 let delovne dobe. Zaradi izplačila prvega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij, bo 

zavod izplačal odpravnino s pripadajočimi obrestmi delavki, ki se je upokojila v letu decembru 2010. V 

decembru 2013 se je upokojila delavka. Odpravnina bo izplačana v letu 2014. Terenski dodatek je bil 

izplačan delavcem, ki so spremljali učence v šoli v naravi. V letu 2013 je bilo v zavodu povprečno 

zaposlenih 85 delavcev iz ur. Opravljenih je bilo za 3% manj ur rednega dela. Izplačanih je bilo 

17.344 ur refundacij, oz 8 zaposlenih. Pretežni del teh delavcev je koristilo porodniški dopust. 
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Število Delež Število Število Delež Število

ur % zaposl ur % zaposl

▪ Redno delo 172.848 91,16 82,78 168.123 86,07 80,52 0,97

▪ Povečan obseg* 1.952 1,03 0,93 2.565 1,31 1,23 1,31

▪ Bolovanje 6.500 3,43 3,11 7.310 3,74 3,50 1,12

Skupaj redno delo 181.300 95,61 86,83 177.998 91,12 85,25 0,98

▪ Bolovanje  nad 30 dni 2.480 1,31 1,19 4.448 2,28 2,13 1,79

▪ Nega 872 0,46 0,42 504 0,26 0,24 0,58

▪ Porodnišk i dopust 2.400 1,27 1,15 9.340 4,78 4,47 3,89

▪ Invalidnina 2.564 1,35 1,23 3.052 1,56 1,46 1,19

Skupaj refundacije 8.316 4,39 3,98 17.344 8,88 8,31 2,09

Skupaj 189.616 100,00 90,81 195.342 100,00 93,55 1,03

        LETO 2012         LETO 2013 Indeks

št. ur

13/12

 
Tabela 13: Zbirnik ur 

Nadomeščanje, varstvo, spremstvo, interesne dejavnosti, DSP 

 

3.2.2.6 DRUGI ODHODKI 

Finančni odhodki 0,00 4.203,68

 - obresti zaradi odprave nesorazmerij 0,00 4.203,68

Drugi odhodki 0,00 691,08

 - Humanitarna pomoč 0,00 100,00

 - popravek vstopnega DDV 0,00 591,08

Izredni odh. 3.182,89 2.703,25 0,85

 - Pop. vred. terjatev 3.182,89 2.703,25 0,85

SKUPAJ 3.182,89 7.598,01 2,39

ODHODEK LETO 2012 LETO 2013
INDEKS

13/12

 

Tabela 14: Drugi odhodki s primerjavo z letom 2012 

 

Zaradi izplačila tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij, je zavod moral obračunati pripadajoče 

obresti, kar povečuje finančne odhodke zavoda. Zaradi zmanjšanja deleža tržne dejavnosti se je 

zmanjšal delež vstopnega DDV, ki si  ga zavod priznava, posledično so se stroški zavoda povečali. 

Namesto novoletnih voščilnic, je zavod namenila denar za otroke, ki so utrpeli škodo na Filipinih. V 

letošnjem letu smo oblikovali za 2.703,25 popravka terjatev. Vrednost popravka terjatev je v 

primerjavi z lanskim letom nižji za 15%. V popravku vrednosti terjatev so vključene tiste terjatve, za 

katere nam sredstev še ni uspelo izterjati.  
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3.2.2.7 ZBIRNIK ODHODKOV 

Stroški blaga 266.205,79 257.459,59 273.214,48 1,06 10,90

Stroški storitev 117.523,49 137.714,16 130.082,20 0,94 5,19

Amortizacija - lasten del 16.082,95 19.146,68 23.462,45 1,23 0,94

Stroški dela 2.094.902,79 2.141.134,39 2.072.968,46 0,97 82,68

Drugi odhodki 0,00 3.185,89 7.598,01 2,38 0,30

SKUPAJ ODHODKI 2.494.715,02 2.558.640,71 2.507.325,60 0,98 100,00

DELEŽ

2013
ODHODKI  LETO 2012PLAN 2013  LETO 2013

I

13/12

 

Tabela 15: Zbirnik odhodkov 

 

Zavod je v letu 2013 imel 2.507.325,60 eur odhodkov, 2% manj kot v letu 2012. Največji delež 

odhodkov zavodu predstavlja strošek dela, in sicer 82,68% vseh odhodkov. V primerjavi z letom prej 

se je zmanjšal za 3%. Večje povečanje beležimo pri strošku amortizacije. Zavod je v letošnjem letu 

nabavil veliko osnovnih sredstev s sredstvi tržne dejavnost, kar je vplivalo na večji strošek 

amortizacije, ki povečuje stroške zavoda. V skupini drugih odhodkov imamo evidentirane stroške 

obresti zaradi izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij, stroške spremembe vstopnega DDV, ki si 

ga zavod priznava ter popravek terjatev, ki jih je zavod oblikoval v letošnjem letu.  

 

Graf 4: Odhodki v letu 2013 
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3.2.3 TRETJA ČETRTINA ODPRAVE PLAČNIH NESORAZMERIJ 

Z avgustom 2008 je javni sektor prešel na nov sistem plač. Nov sistem je pripeljal do razlik med 

plačami pred in po prevedbi, zato je vlada sklenila te razlike v plači odpraviti postopoma, in sicer v 

četrtinah. 1/4 nesorazmerja naj bi se odpravila z vstopom v nov plačni sistem, vendar s poračunom od 

1. 5. 2008 dalje, naslednja s 1. 1. 2009, tretja s 1. 9. 2009 in zadnja 1. 3. 2010. Ta dinamika pa je bila 

zaradi finančne krize spremenjena. Vlada je zaradi vsesplošne finančne krize sprejela interventne 

ukrepe in eden od interventnih ukrepov je bil prestavitev odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij.  

Z Aneksom št. 1 h KPJS, je bil sprejet dogovor, da se tretja četrtina plačnih nesorazmerij prestavi na 

1. 10. 2010. V navedenem terminu pa do izplačila ni prišlo zaradi podpisa Aneksa št. 4 h KPJS, ki je 

izplačilo plačnih nesorazmerij prestavil v obdobje, ko naj bi realna rast bruto družbenega proizvoda 

presegla 2,5%. Pravna stroka je menila, da to ne bi smelo vplivati na izplačilo, ker je pravica do 

izplačila bila podpisana z Aneksom št. 1 h KPJS. Z Aneksom št. 5 h KPJS, je bilo dogovorjeno, da  

zaposleni v javnem sektorju s 1. 6. 2012 prejmejo osnovno plačo, brez upoštevanja plačnih 

nesorazmerij. Vrednost plačnih razredov pa se je zmanjšala za 8%. Vrhovno sodišče je določilo, da 

sam postopek izplačila odprave nesorazmerij ni pravilen. Zaposlenim v javnem sektorju se bo 

premalo izplačane plače zaradi neplačila plačnih nesorazmerij v dogovorjenem roku plačalo za nazaj 

s pripadajočimi obrestmi. V Uradnem listu RS št. 100/13 je bilo sprejet Zakon o načinu izplačila razlike 

v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Sprejeto je 

bilo, da se nesorazmerja poravnajo v dveh obrokih. Prvi obrok do konca meseca februarja 2014, drugi 

do konca meseca januarja 2015. Ministrstvo za finance je javnim ustanovam poslalo dopise, kjer 

navaja, da si javne ustanove morajo sredstva za izplačilo plačnih nesorazmerij pokrivati s prihranki 

sredstev iz prejšnjih let. Šole smo od Ministrstva za šolstvo, znanost in šport prejele okrožnico z 

navodili za delo. Do 3. februarja 2014 smo na Ministrstvo morali zavodi poslati zahtevek s potrebnimi 

sredstvi za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij za zaposlene, katere financira Ministrstvo.  

Zavodi smo prejeli navodila, da se obveznost do delavcev za izplačilo prvega obroka plačnih 

nesorazmerij evidentira v poslovnih knjigah pod obdobjem 31. 12. 2013. V skladu z vsemi 

računovodskimi pravili in zakoni, v kolikor se evidentira obveznost do delavcev na eni strani, se na 

drugi strani evidentira terjatev do financerja. To je tudi v skladu z Zakonom o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja. Zavodi pa smo prejeli navodila povsem prilagojena državi in 

državnim zakonom. Terjatev do financerja (v kolikor bi proračunski uporabnik od financerja prejel 

zagotovilo, da bo zagotovil sredstva za izplačilo), bi morali evidentirati v poslovnih knjigah v letu 2014. 

Občina nam je dala navodila glede evidentiranja plačnih nesorazmerij v poslovnih knjigah. Glede na 

to, da vsak zahtevek, ki ga pošiljamo na Ministrstvo pomeni nastalo terjatev do njih, smo tudi terjatev 

do Ministrstva evidentirali v poslovnih knjigah pod obdobjem 31. 12. 2013. Smatramo, da je to edini 

pravilni način in v skladu z vsemi zakoni evidentiranja dogodka v poslovnih knjigah. Sprašujem se, kje 

so tukaj računovodska pravila. 
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3.2.4 POSLOVNI IZID 

Skupaj prihodki 2.566.683,41 2.523.151,03 0,98

Skupaj odhodki 2.558.637,71 2.507.325,60 0,98

Poslovni izid 8.045,70 15.825,43 1,97

LETO 

2012

LETO 

2013

INDEKS

13/12

 

Tabela 16: Poslovni izid 

 

Leto 2013 je zavod zaključil s pozitivnim poslovnim rezultatom, ki je višji kot predhodno leto. Presežek 

prihodkov nad odhodki za leto 2013 znaša 15.825,74 eur in ga bo zavod namenil za nabavo kombija 

v letu 2014.  

V kolikor bi zavod evidentiral tretjo četrtino odprave plačnih nesorazmerij v poslovnih knjigah po 

navodilih Ministrstva, (obveznost do delavcev v letu 2013, terjatev do financerja v letu 2014), bi leto 

zaključil negativno, z 18.795,79 eur presežka odhodkov nad prihodki. Vrednost negativnega izida, bi 

zavod moral pokrivati s presežki prejšnjih let, kar bi pomenilo, da bi sredstva namenjena za 

vzdrževanje in nabave porabili za pokrivanje stroškov plač, kar pa je obveznost financerja.  

 

3.2.5 BILANCA STANJA 

3.2.5.1 SREDSTVA 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 1.840.172,27

Kratkoročna sredstva in aktivne časoven razmejitve 358.475,26

Zaloge 9.736,25

SKUPAJ AKTIVA 2.208.383,78
Tabela 17: Sredstva  

 

3.2.5.2 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je 5.334,94 eur  

Nabavna vrednost nepremičnin se je povečala za vrednost prizidka pri kuhinji, in je 3.311.356,77eur. 

Popravek vrednosti se je povečal za vrednost amortizacije 84.924,39 eur  in zmanjšal za vrednost del 

na stavbi vrtca in kuhinje, za 31.745,51 eur in znaša 1.540.671,79 eur. Nabavna vrednost opreme in 

drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je povečala za 67.664,94eur, amortizacija opreme v 

letošnjem letu je 21.044,92 eur.   
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3.2.5.3 KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Naše kratkoročne terjatve do kupcev v višini 51.253,42 eur predstavljajo terjatve do kupcev naših 

storitev (malice, kosila, prispevka staršev za plačilo vrtca, kosila in malice delavcev, zunanjih kosil in 

najema šolskih prostorov).  

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 206.683,84 eur, so terjatve do 

Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in do lokalnih skupnosti, ki nam nakazujejo sredstva po 

najavah prve dni v mesecu za pretekli mesec. 

Terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje znašajo 3.046,48 eur. To so terjatve za delavce, ki 

so na bolniški nad 30 dni in za tiste, ki so koristili spremstvo ali nego. 

 

3.2.5.4 ZALOGE 

Zavod ima zaloge goriva in zaloge živil, katere vodi po povprečnih cenah. Na dan 31. december 2013 

je zavod imel na zalogi 6.600 litrov goriva, v vrednosti 6.635,66 eur in za 3.100,59 eur zalog živil. 

Skupna vrednost zalog je  9.736,25 eur.  

 

3.2.5.5 .OBVEZNOST DO VIROV SREDSTEV 

Kratkoročne obveznosti in pasiven časovne razmejitve 265.749,30

Lastni viri in dolgoročne obveznosti 1.923.158,61

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 19.475,57

SKUPAJ PASIVA 2.208.383,48  

Tabela 18: Obveznost do virov sredstev  

 

3.2.5.6 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVEN RAZMEJITVE 

Kratkoročne obveznosti predstavljajo obveznosti zavoda do zaposlenih (plače, nadomestila, prispevki 

na plače) in znašajo 195.715,02 eur. V vrednosti obveznosti zavoda do zaposlenih, je vključena 

vrednost tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ki znaša 34.621,22 eur. Kratkoročne obveznosti do 

dobaviteljev znašajo 46.485,75 eur, obveznost za plačilo DDV po obračunu je 232,00 eur.  Zavod vodi 

preko časovnih razmejitev sredstva šolskega sklada, sredstva akontacij za vpis v vrtec, zakup ključev 

za koriščenje kosila in namenska sredstva prejeta za šolsko leto 2012/13 in 2013/14. Skupna 

vrednost sredstev vodenih preko časovnih razmejitev je 23.316,53 eur. Na dolgoročnih pasivnih 

časovnih razmejitvah, zavod vodi 19.475,87 eur sredstev. To so sredstva osnovnih sredstev 

nabavljenih s sredstvi šolskega sklada, sredstvi projektov ter sredstvi Sklada za vzpodbujanje 

zaposlovanja invalidov, podarjena osnovna sredstva za pokrivanje stroškov amortizacije.  
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3.2.5.7 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI TER DOLGOROČNE 

REZERVACIJE 

V letu 2013 je zavod nabavil za 37.539,53 eur osnovnih sredstev. Zavod je 7.524,34 eur razporedil na 

donacije, ki jih bo črpal za nadomeščanje amortizacije teh sredstev. Ustanovitelj ni financiral nobene 

nabave osnovnih sredstev. Na šoli poteka projekt ,, LivingFountains,,. S sredstvi projekta je bilo 

nabavljenih za 2.217,39 eur sredstev. Nekaj nabav je zavod pokrival sredstvi šolskega sklada, s 

sredstvi Sklada za zaposlovanje invalidov, sredstvi Ministrstva namenjenih za nabavo učil. Podjetje 

Sodo d.o.o., nam je v okviru projekta OVE in URE podaril računalnik.  Za ostale nabave je zavod 

črpal lastna sredstva. Vse nabave so bile v okviru letnega plana. 

Zavod je v letu 2013 nabavil za 16.669,65 eur osnovnih sredstev, ki se amortizirajo v celoti ob nabavi. 

S sredstvi športa, ki nam jih nameni ustanovitelj, je zavod pokrival nabave v višini 1.638,77eur. S 

sredstvi projekta ,, LivingFountains,, je bilo nabavljenih za 1.416,75 eur sredstev. Nekaj nabav je 

zavod pokrival sredstvi Sklada za zaposlovanje invalidov, s sredstvi šolskega sklada, sredstvi 

Ministrstva namenjenih za nabavo učil. Podjetje Bitea d.o.o. nam je podarilo tiskalnik.  Za ostale 

nabave je zavod črpal lastna sredstva. 

Nabavljen je bil drobni inventar v vrednosti 6.469,54 eur.  

Sredstvi Ministrstva namenjenih za nabavo učil, je zavod poleg osnovnih sredstev nabavil knjige v 

vrednosti 3.009,69 eur. Prav tako je zavod črpal ta sredstva za nabavo učbenikov, in sicer 3.848,69 

eur.  

Na dolgoročnih rezervacijah imamo 19.475,56 eur amortizacijskih sredstev iz donacij. Obveznost za 

neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva so za 31.617,53 eur višja od 

sedanje vrednosti osnovnih sredstev. Skupna vrednost presežka prihodkov nad odhodkov je 

38.292,92 eur.  

 

3.2.6 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI   

3.2.6.1 SODILA ZA RAZMERJEVANJE STRŠKOV JAVNE SLUŽBE IN TRŽNE 

DEJAVNOSTI 

Zavod vodi ločeno po stroškovnih mestih prihodke javne službe in prihodke tržne dejavnosti. Zavod 

določi strošek živil na osnovi deleža živil v strukturi cene naših storitev, oz. na osnovi primerjave 

števila in vrednosti izdanih obrokov tržne dejavnosti v primerjavi z vsemi pripravljenimi obroki. V 

letošnjem letu predstavlja strošek živil tržne dejavnosti 18,21% vseh stroškov živil. Za razmejevanje 

manjših stroškov povezanih z izvajanjem tržne dejavnosti (pisarniški material, delovna obleka, gorivo, 

telefon, znamke, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje) zavod uporablja višino vstopnega DDV 

zavoda, ki je v letošnjem letu 2%. Za razmejevanje večjih stroškov povezanih z izvajanjem tržne 

dejavnosti (voda, elektrika, plin, čistila), zavod izračuna delež, s primerjavo izračuna iz strukture cene 

ter primerjave kosil tržne dejavnosti z vsemi izdanimi kosili. V letošnjem letu je ta delež 15,56%. Delež 

stroška amortizacije je izračunan na podlagi primerjave stroška amortizacije tržne dejavnosti s 
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stroškom celotne amortizacije in je v letošnjem letu 24,67%. Stroške dela zavod vodi ločeno  na 

stroškovnem mestu trg. 

Delež javne službe je bil v letošnjem letu 98,10%. Delež tržne dejavnosti se je v letošnjem letu 

zmanjšal in predstavlja 1,90%. Razlog je v manjšem številu zunanjih odjemalcev kosil. 

V letošnjem letu je zavod posloval pozitivno in leto zaključil s 15.825,43 eur presežka prihodkov nad 

odhodki, 15.159,63 eur iz javne službe in 665,80 eur iz tržne dejavnosti. 

 

 

▪ Prorač. sred. 2.042.495,71 2.020.526,97 2.004.139,90

▪ Malice, kosila učenci 118.374,29 101.191,30 120.569,75

▪ Starši za vrtec 219.651,23 224.887,81 253.009,76

▪ MIZŠ za vrtec 55.902,79 51.897,19 35.133,94

▪ Druge občine 64.574,47 60.546,72 54.762,80

▪ Drugo 661,43 1.562,00 5.362,84

▪ Sredstva trga 0,00 57.485,17 48.137,04 48.022,27

Prihodki poslovanja 2.501.659,92 2.460.611,99 2.472.978,99

Finančni prihodki 6.360,60 900,00 845,89

Drugi prihodki 1.177,72 2.000,00 1.303,88

SKUPAJ PRIHODKI 2.509.198,24 2.463.511,99 2.475.128,76 57.485,17 48.137,04 48.022,27

DELEŽ 97,76 98,08 98,10 2,24 1,92 1,90

▪ Strošk i blaga 226.028,50 238.713,01 247.211,48 31.431,09 27.492,78 26.003,00

▪ Strošk i storitev 132.153,54 114.096,65 127.616,73 5.560,62 3.426,84 2.465,47

Sk. str. blaga in stor. 358.182,04 352.809,66 374.828,21 36.991,71 30.919,62 28.468,47

Amortizacija 14.321,72 12.030,05 17.674,26 4.824,96 4.052,90 5.788,19

Stroški dela 2.126.445,29 2.081.961,67 2.059.892,54 14.111,59 12.941,12 13.075,92

Finančni odhodki 0,00 0,00 4.179,79 0,00 23,89

Drugi odhodki 3.182,89 0,00 3.394,33 0,00 0,00

SKUPAJ ODHODKI 2.502.131,94 2.446.801,38 2.459.969,13 56.505,77 47.913,64 47.356,47

97,79 98,08 2,21 1,92

POSLOVNI IZID 7.066,30 16.710,61 15.159,63 979,40 223,40 665,80

PLAN 

2013

LETO 

2013

LETO 

2012

PLAN

2013

LETO 

2013

LETO 

2012

  
Tabela 19: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
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3.2.7 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 

prihodkov in odhodkov. Prihodki po načelu denarnega toka v letu 2013 znašajo 2.495.599,64 eur in 

so za 5% nižji od predhodnega leta. Odhodki po načelu denarnega toka znašajo 2.510.587,97 eur in 

so za 2% nižji od predhodnega leta. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 14.688,33 eur. V 

letošnjem letu je imel zavod več izdatkov kot prilivov, kar smo tudi planirali. V letošnjem letu je zavod 

nabavil pomivalni stroj in računalniško opremo s sredstvi presežkov iz prejšnjih let in sredstvi tržne 

dejavnosti. Sredstva za nabavo  predstavljajo prihranke zavoda iz prejšnjih let, zato za te nabave ni 

bilo v letošnjem leti priliva. 

 

LETO LETO INDEKS DELEŽ

2012 2013 13/12 %

Javna služba 2.566.876,23 2.447.414,03 0,95 98,07

▪ Sred. iz drž. proračuna 1.428.937,70 1.354.712,02 0,95 54,28

▪ Sred. iz  proračuna lok . skup. 780.732,69 707.783,70 0,91 28,36

▪ Drugi prih. javne službe 357.205,84 384.918,31 1,08 15,42

Tržna dejavnost 57.121,61 48.185,61 0,84 1,93

▪ Prih. tržne dejavnosti 57.121,61 48.185,61 0,84 1,93

SKUPAJ PRIHODKI 2.623.997,84 2.495.599,64 0,95 100,00

Javna služba 2.507.981,51 2.456.186,73 0,98 97,84

▪ Plače in osebni prejemki 2.136.217,41 2.039.340,21 0,95 81,24

▪ Blago in storitve 371.764,10 416.846,52 1,12 16,61

Tržna dejavnost 56.959,83 54.101,24 0,95 2,16

▪ Plače in osebni prejemki 14.669,80 12.862,77 0,88 0,51

▪ Blago in storitve 42.290,03 41.238,47 0,98 1,64

SKUPAJ ODHODKI 2.564.941,34 2.510.287,97 0,98 100,00

PRESEŽEK PRIH. NAD ODH. 59.056,50 -14.688,33 -0,25

Tabela 20: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka   

 

3.2.8 OCENA GOSPODARNOSTI IN USPEŠNOSTI POSLOVANJA 

V letošnjem letu je zavod kot vsa leta deloval kot dober gospodar, kar priča sam rezultat. V letošnjem 

letu je le ta toliko višji, ker je zavod za naslednje leto planiral nabavo kombija, v celoti z lastnimi 

sredstvi. Temu je botrovalo še toliko bolj gospodarno ravnanje tekom leta. Planirana dela in nabave 

za leto 2013 je zavod realiziral. Potreb je veliko, tako v nabavah kot v investicijah. Sredstva  so vsako 

leto bolj omejena. Verjamemo, da nam bo skupaj s proračunskimi sredstvi, našim racionalnim delom, 

varčevanjem, strpnostjo in medsebojnim sodelovanjem uspelo doseči zastavljene cilje. 
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3.2.9 PREDLOG ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV UGOTOVLJENEGA 

POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2013 

Zavod je leto 2013 zaključil s 15.825,43 eur pozitivnega poslovnega rezultata in ga je razporedil med 

presežke prihodkov nad odhodki. Skupaj s presežki iz preteklih let znaša 38.292,92 eur. Zavod 

predlaga, da se del teh sredstev nameni za nabavo kombija, preostanek pa ostane nerazporejen za 

morebitno pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v naslednjih letih. Za leto 2013 predlagamo 

porabo dela sredstev tržne dejavnosti za nabavo kuhinjske nape v kuhinji v Mirnu. Predvidena 

vrednost nabave je 3.500,00 eur. Ostala sredstva ostajajo nerazporejena za morebitne nenačrtovane, 

nujne nabave, ki se pokažejo tekom leta. 
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PRILOGA 1 

 

SREDSTVA OSNOVEN ŠOLE  MIREN VODENA PREKO SKLADA 

 

Šolski sklad Osnovne šole Miren je leto 2013 začel s 6.936,80 eur sredstev. 

V letošnjem letu je bilo iz sredstev sklada nabavljenih za 4.867,86 eur osnovnih sredstev in učnih 

pripomočkov. 

Šolski sklad je v letu 2013 pridobival sredstva od prispevkov staršev in ostalih donatorjev, od akcij 

zbiranja starega papirja in odpadnih kartuš ter organizacije prireditev. Skupna prejeta sredstva sklada 

na dan 31. 12. 2013 znašajo 3.133,69 eur. 

 

Starši……………………………………………………………………………….1.145,00 eur 

Donatorji……………………………………………………………………………..690,98 eur 

Komunala d.d. za odpadni papir……………………………………………….....335,40 eur 

Bitea d.o.o. za rabljene kartuše in tonerje…………………………………….....  85,39 eur 

Nastop vzgojiteljic in prireditve..………………………………………………      876,92 eur 

SKUPAJ PRILIVI………………………………………………………………….3.133,69 eur 

 

 

Začetno stanje sklada 1. 1. 2013……………………………………………….6.936,80 eur 

Prejeta sredstva sklada januar 2013 – december 2013 ………………….. ..3.133,69 eur 

Nabave januar 2013 – december 2013………………………………………..4.867,86 eur 

Končno stanje sklada 31. 12. 2013………………………………………….....5.202,63 eur 

 


