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1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 
 
Poročilo ravnateljice 
 
Leto 2020 je zaznamovano z epidemijo Covida 19. 16 marca se je začel pouk na daljavo za vse 
razrede. Na začetku je vsak učitelj ubral lastno pot pri poučevanju na daljavo, ker ni bilo časa za 
uskladitev. Po nekaj tednih pa so vsi učitelji vzpostavili videokonference in poučevali v živo, 
poenotili so se načini komunikacije. Dijaki 4. letnika so se vrnili v šolo 18. maja, imeli so zadnji 
teden pouka v šoli in tudi teden priprav na maturo.  Prvi trije letniki so šolsko leto zaključili na 
daljavo. 
 
Matura se je odvijala kot običajno. Vseh 14 dijakov je pristopilo maturi in jo tudi opravili. 
  
V letu 2020 smo učinkovito upravljali z razpoložljivimi resursi. V celoti smo realizirali ure pouka, ne 
pa izbirhih vsebin. Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije nismo realizirali ekskurzij v Benetke, 
Ferraro, Ljubljano, kot tudi potovanj v Milano in Torino ter v Rim.  
 
Avgusta smo preselili knjižnico v mansardo in opremili učilnico za naravoslovje v prostorih bivše 
knjižnice. 
 
Povprečni učni uspeh 3. letnika je bil nižji od pričakovanega, za vse ostale pa povprečen, celo 
nadpovprečen za 4. letnik. Letos smo imeli manjše število popravnih izpitov, vsi so bili uspešno 
opravljeni. 
Na spomladanskem roku mature so dijaki dosegli povprečno 20, 7 točk, trije dijaki so dosegli 
odličen uspeh, trije pa prav dober.  
 
Januarja je ravnateljica predstavila program in aktivnosti šole na sestankih za starše 9. razredov 
osnovnih šol. Za informativna dneva, 14. in 15. februarja, smo pripravili predstavitev nekaterih 
predmetov in aktivno vključili učence osnovnih šol. 
 
Sodelovali smo na tekovanjih znanja, ki so bila organizirana pred vpeljavo poučevanja na daljavo. 
Tekmovanje iz matematike ni bilo izpeljano, vsa ostala tekmovanja so ostala na šolskem nivoju. 
Športna tekmovanja, ki jih organizira Italijanska Unija, so bila odpovedana. 
 
Septembra nismo izpeljali tradicionalne šole v naravi, prestavili smo jo na junij 2021. Oktobra smo 
uspeli organizirati ekskurzijo v Celje pred vnovičnim zaprtjem šole. Od 19.10. do konca decembra 
je pouk spet potekal na daljavo zaradi vnovične razglasitve epidemije Covida 19.  Tokrat smo bili 
na delo na daljavo mnogo bolje pripravljeni. Poenotili smo delovanje in preselili dejavnosti v 
Arnesove spletne učilnice, pouk je potekal na platformi Zoom, za katero nam je Arnes priskrbel 
licenco. Spremenili smo tedenski urnik in ga prilagodili na pouk na daljavo. 
 
Trudimo se, da bi še izboljšali kakovost poučevanja. V letu 2020 smo nadaljevali aktivnosti 
povezane z izboljšanjem bralne pismenosti v vseh predmetih ter s povečanjem odgovornosti 
dijakov. S problemom odgovornosti se ukvarjajo predvsem razredniki v sklopu razrednih ur. Pouk 
na daljavo je vsekakor prisili dijake, da postanejo bolj odgovorni in bolj organizirani, da bi bili 
lahko uspešni. 
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Med poučevanjem na daljavo smo spremenili plan ocenjevanja in ponekod spremenili minimalno 
število ocen pri posameznem predmetu. V šolskem letu 2020/21 imamo namreč samo eno 
ocenjevalno obdobje. 
 
V letu 2020 smo imeli dober vpis v 1. letnik, vpisalo se je 12 dijakov. Letos se ni vpisal noben dijak 
iz Hrvaške. Kljub trenutni neugodni situaciji so obeti pozitivni. Število učencev v osnovni šoli raste 
in to je tudi trend za prihodnjih nekaj let. Pole tega ima šola odlično reputacijo podkrepljeno z 
uspešnostjo njenih dijakov na fakultetah. Na predstavitvah šole je bil izkazan precejšnji interes za 
vpis s strani učencev in staršev, zato si za 2021 obetamo dober vpis. Sklenili smo, da se bomo še 
naprej trudili za individualizacijo pouka in za izboljšanje kvalitete pouka, da bi omogočili vsakemu 
dijaku uspeh v šoli ob ohranjanju visokih gimnazijskih standardov. 
 
V letu 2020 smo nadaljevali aktivnosti v sklopu projekta “Krepitev kompetence podjetnosti in 
spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah”. Projekt traja 5 
let, do sedaj pa še ni ponudil učiteljem ustrezne podpore za razvoj aktivnosti za spodbujanje 
podjetnosti. Zavedamo se, da je na gimnaziji potrebno omogočiti dijakom, da poleg teoretskega 
znanja pridobijo tudi kompetence reševanja problemov in da razvijajo kreativnost. Letos smo na 
osnovi izbranih virov začeli uvajati elemente organizacije in podjetnosti v skoraj vseh predmetih. 
Opazili smo nekaj napredka in bomo nadaljevali po tej poti.  
 
Primerna opremljenost laboratorijev in učilnic nam omogoča visoko raven poučevanja. Letos smo 
nabavili učne pripomočke za naravoslovne predmete (BIO, KEM, FIZ). Nabavili smo tudi 5 
računalnikov v sklopu programa SIO 2020 in nabavili 1 računalnik in akcijsko kamero v sklopu 
projekta Erasmus+. 
 
Velika izbira obšolskih dejavnosti nudi dijakom širok nabor aktivnosti, ki bogati njihovo znanje in 
široko razgledanost. Res pa je, da je bilo izvajanje izbirnih vsebin v veliki meri onemogočeno 
zaradi epidemije Covida 19. Klima na šoli je sodelovalna in spodbudna za vse udeležence. 
 
Na šoli je vzdušje delovno in ustvarjalno. Učitelji se strokovno usposabljajo in v svoje delo vnašajo 
nove metode in oblike dela. Projekti v katere smo vključeni nam omogočajo, da bolje 
organiziramo in osmislimo strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev. Z uveljavitvijo 
izobraževanj na daljavo se učitelji udeležujejo seminarjev iz različnih področij. 
 
Letos smo bili precej aktivni v mednarodnih dejavnostih šole, čeprav le na daljavo. Sodelujemo v 
dveh projektih Eramus+. Projekt EuMiLa izvajamo skupaj s finsko gimnazijo, projekt CoNaHer pa 
še z dvema partnerja, enega madžarskega, enega pa poljskega. Udeležba v tovrstnih projektih 
pripomore k osebnostni rasti dijakov in učiteljev, spodbuja kreativnost, izmenjavo, avtonomnost 
in vse obogati. 
 

Leto 2020 je zagotovo zelo posebno. Šola je bila zaprta skoraj 5 mesecv. Bili smo primorani 
korenito spremeniti lastne navade, postopke, učne metode, da bi lahko uspešno izvajali na pouk 
na daljavo. Ta premik je zahteval veliko truda, fleksibilnosti, in motivacije za učinkovito uporabo 
informacijske tehnologije. Na začetku smo naredili nekaj napak, ki smo jih popravili. Avgusta so 
vsi učitelji izboljšali digitalne kompetence in se izpopolnjevali za bolj učinkovito izobraževanje na 
daljavo ali s pomočjo IT. Ravno zaradi tega je bil ponovni prehod na poučevanje na daljavo veliko 
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 enostavnejši in uspešnejši od prvega, uporabili smo skupno platformo, ki smo jo predhodno 
preizkusili. Kljub vsem pretresom smo zabeležili zelo spodbudne rezultate, predvsem na maturi. 
 
Sodelovanje učiteljev v različnih projektih se kaže v uvajanju novih praks, ki izboljšujejo kakovost 
poučevanja. Letos smo ugotovili, da klasično poučevanje na katerega smo navajeni in za katerega 
smo bili usposobljeni ne zadošča več za spopad z izzivi moderne družbe ali spopad z izjemnimi 
dogodki, kot je pandemija. Potrebno je namreč spremeniti naše prakse in poiskati nove učinkovite 
načine poučevanja.   
 
V luči vseh sprememb v preteklem letu se trudimo, da bi izboljšali sistem za kvalitetno in 
učinkovito poučevanje, obenem pa si želimo ponuditi dijakom pester izbor kvalitetnih izbirnih 
vsebin. Vseskozi se trudimo, da bi ohranili spodbudno in sodelovalno klimo na šoli in dobre 
medsebojne odnose. V prihodnjih letih pričakujemo, da bodo naši dijaki še bolj uspešni. 
 
 
 

 
 
     Ravnateljica 
Aleksandra Rogić 

 
 
 
Poročilo predsednice sveta zavoda 
 
Svet zavoda se je sestal 3 krat v naslednjih datumih: 6. februarja, 18. junija in 29. septembra 2020. 
 
 
Kratka vsebina sej 
 

Datum 6.02.2020 

Vrsta Redna seja na sedežu Gimnazije Antonio Sema Piran 

Dnevni red 
Poslovno poročilo 2019, finančno poročilo 2019, finančni načrt 2020. 

Obrazložitev 
V zvezi s finančnim načrtom se MIZŠ pošlje vlogo za dopolnilna sredstva v 
skupni vsoti 497.901,32 € za uresničitev programa za 2020. 

Podrobnosti 
Za leto 2019 zavod izkazuje dobiček, ki znaša 5.448,12 €. 
 

Sklepi 
Sprejetje poslovnega in finančnega poročila 2019, sprejetje programa dela in 
finančnega poročila 2020. Svet je sprejel sklep o porabi dobička. 

 
 

 
 

 
 

Datum 18.06.2020 

Vrsta Redna seja na sedežu Gimnazije Antonio Sema Piran 
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Dnevni red 

Konstituiranje sveta šole in izvolitev predsednika. 

Obrazložitev 
/ 

Podrobnosti 
/ 

Sklepi 

Za predsednico sveta zavoda je bila izvoljena Dora Manzo. 

 
 

  
 

Datum 29.09.2020 

Vrsta Redna seja na sedežu Gimnazije Antonio Sema Piran 

Dnevni red 
Poročilo o realizaciji LDN 2019/20, Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21, 
razpis za vpis 2021/22, poročilo o notranji reviziji, sprememba finančnega 
načrta. 

Obrazložitev 
Zaradi spremembe minimalne plače je potrebno sprejeti majhen popravek k 
finančnem načrtu. 

Podrobnosti / 

Sklepi 
Sprejetje poročila o realizaciji LDN 2019/20, sprejetje LDN 2020/21, sprejetje 
predloga za vpis 21/22, izvolitev komisije za pritožbe.  

 
                Predsednica sveta zavoda 
                  Dora Manzo 
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Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda 
 
ime: Ginnasio Antonio Sema Pirano - Gimnazija Antonio Sema Piran 
kratica: GASP 
naslov: Fra gli orti 8 / Med vrtovi 8, 6320 Portorose/Portorož 
matična številka : 5086892 
davčna številka: 54783020 
registrska številka 5040000571 
telefon 05 6744230 / fax 05 6744231 
e-mail: info@ginnasiosema.net 
spletna stran : www.ginnasiosema.net 
 
Ustanoviteljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Antonio Sema Piran sta Republika 
Slovenija in Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti. Sklep o ustanovitvi je bil sprejet 
18.09.2003, številka akta je 622-02/2001-41. 
 
Šola je ustanovljena za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba 
na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov. Gimnazija Antonio Sema Piran 
izvaja redno izobraževalno delo po programu splošne gimnazije IS. 
 
Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 

 
Ravnateljica: Aleksandra Rogić 

Predsednica sveta šole: Dora Manzo 

Predsednik sveta staršev: Mauro Polzonetti 

Svet

zavoda

Učiteljski zbor

Strokovni aktivi

Razredniki

Svetovalna 
služba

Knjižnica Računovodstvo
Tehnično 

osebje

Tajnica Ravnateljca
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Glavni podatki o poslovanju 
 
Šola je od l. 2013 v projektu MOFAS – kosovno financiranje, ki ima cilj vzpodbuditi šole k 
zagotavljanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela z odgovornim načrtovanjem organizacije 
in programa.  
Viri financiranja dejavnosti šole so: proračunska sredstva RS (98,13 %), sredstva Evropske Unije, 
(0,85%), financiranje staršev – dejavnosti dijakov (0,59 %), Italijanska Unija (0,22%), tržna 
dejavnost (0,21%). 
 
V letu 2020 je šola imela 600.073€ prihodkov, 587.921€ odhodkov ter 12.152€ presežka prihodkov 
nad odhodki. 
 
 
Vizija in poslanstvo 
 

Gimnazija Antonio Sema je ustanovljena za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti, ki se 
opravlja kot javna služba. Izvaja veljavni izobraževalni program splošne gimnazije IS, ki ga je 
potrdil minister za šolstvo.  
Vizija šole je, da dijak Gimnazije Antonio Sema v štirih letih šolanja razvije sebe kot osebnost, 
usvoji uporabna znanja in spretnosti v skladu s cilji gimnazijskega programa, pridobi široko 
splošno razgledanost. To  mu bo omogočilo kakovostno in uspešno življenje v skupnosti.  
 
Želimo doseči da dijak: 

 pridobi široko splošno znanje;  

 razvije sposobnosti za reševanje problemov; 

 razvije sposobnosti kritičnega mišljenja in odločanja; 

 usvoji znanje v skladu z zahtevami mature;  

 usvoji kompetence za uspešno dokončanje univerzitetnega študija; 

 razvije sposobnosti za vseživljenjsko učenje in načrtovanje profesionalne poti;  

 pridobi široko splošno razgledanost; 

 razvije lasten pogled na svet. 

Želimo, da dijak zraste v samostojno in odgovorno osebo, ki je aktiven član družbe in: 

 razvije osebnost kot celoto na vseh področjih (telesnem, spoznavnem, čustvenem, 

socialnem, moralnem in estetskem); 

 razvije zavest o narodni identiteti ter lastni kulturni tradiciji; 

 razvije spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti; 

 razvije védenja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini slovenskega naroda in 

italijanske narodne skupnosti ter njenega matičnega naroda; 

 razvije pozitivno samopodobo in občutek za sočloveka; 

 se zavzema za varovanje naravnega okolja. 

 



  

 

 

9 
 

Ginnasio Antonio Sema Pirano - Gimnazija Antonio Sema Piran 
Fra gli orti 8, 6320 Portorose - Med vrtovi 8, 6320 Portorož 

info@ginnasiosema.net        www.ginnasiosema.net 
Tel. 05 674 42 30  

 

  
To vizijo je mogoče dosegati z ustvarjanjem spodbudne klime, kjer je učenje vrednota in kjer 
se zaposleni, dijaki in starši  trudimo, da gradimo dobre medsebojne odnose, ki nam 
omogočajo, da skupaj delujemo za doseganje ciljev, ki smo si jih zastavili.  
V šoli skrbimo za posodabljanje metod poučevanja, za medpredmetne povezave, za 
premišljen izbor in izvedbo izbirnih vsebin, za strokovno usposabljanje zaposlenih, za 
povezovanje z okoljem.  
Trudimo se, da vsakemu dijaku pomagamo odkriti in razvijati talente, ki jih ima. Zato 
vztrajamo na čim večji individualizaciji pouka: na veliki izbiri tujih jezikov, na umetniških 
izbirnih vsebinah, na naravoslovnih dodatnih vsebinah, na veliki izbiri maturitetnih 
predmetov. 

 

 

 

2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 
 
2.1. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov  
 
Vpis, uspeh 
V šolskem letu 2019/20 je bilo 32 vpisanih: 
 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

4 7 7 14 

 
V šolskem letu 2020/2021 je 28 vpisanih: 
 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

10 4 7 7 

 
 
Človeški viri 
Na šoli je 22 zaposlenih, od tega je 17 strokovnih delavcev.  
 
 
Realizacija pouka 
 
V šolskem letu 2019/20 je bila realizacija pouka: 
 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

100% 101% 102% 96% 
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Učni uspeh 
Uspeh v letu 2019/2020: 
 

letnik povprečni uspeh junija povprečni uspeh 31.8.20 

I 3,50 3,50 

II 3,57 3,58 

III 3,01 3,03 

IV 3,96 3,96 

 
Uspeh na maturi  
 

Spomladanski rok 2019/20 

Št. kandidatov Opravili Povprečno št. točk 

13 13 20,7 

Jesenski rok 2019/20 

1 matura v 2 rokih 1 18 

1 iz prejšnjih let 1 14 

 
 
 
Realizacija aktivnosti in projektov 
 

Realizirane izbirne vsebine: 

 
 

 Tečaj učenja učenja 
 Tekmovanja iz znanja 
 Zdrava šola 
 Il Gaspino – šolsko glasilo  
 Sodelovanje na informativnem dnevu 
 Ekskurzija v Celje 

 

 
Realizacija projektov 
 

Projekt ERASMUS+ KA229 EUMILA (European Minority Languages)  
Leta 2019 smo začeli izvajati projekt na temo dvojezičnosti v katerem je naš partner finska 

gimnazija iz Lieta (Turku). Cilj projekta je ozavestiti dijake o prednosti, ki jih prinaša dvojezičnost 

tako pri študiju, kot tudi pri zaposlovanju. V 2019 smo izvedli prvo mobilnost v Sloveniji ter drugo 

na Finskem. Poleg mobilnosti so dijaki pripravili predstavitev na temo jezikovne situacije v regiji, 

izdelali so tudi mapo manjšinskih jezikov Evrope. Zaradi epidemije smo nekatere dejavnosti 

nadaljevali na daljavo, večino dejavnosti pa smo prestavili na leto 2021. 
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Projekt ERASMUS+ KA229 CoNaHer 

Projekt smo začeli septembra 2019. Cilj projekta je valorizacija naravne in kulturne dediščine regij, 

ki sodelujejo v projektu. Čeprav bi morali izvesti več mbilnosti v 2020, smo se morali zadovoljiti z 

dejavnostimi na daljavo. Naša partnerja sta šoli iz Poljske in Madžarske. V preteklem letu smo 

opravili naslednje aktivnosti: 

- prestavitev šole in države 

- izdelava on line qviza 

- sodelovanje v eTwinning projektu 

-predstavitev naravnih rezervatov 

- predstavitev skupne zgodovine 

 

Projekt NA-MA poti 

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem 

novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, 

matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok, učencev in dijakov od 

vrtcev do osnovnih in srednjih šol. V 2020 so se učitelji naravoslovnih predmetov udeleževali 

rednih srečanj projektnega tima ter se udeležili treh izobraževanj, ki so bila organizirana v sklopu 

projekta in so potekala na daljavo. Preizkušali so tudi primere dejavnosti pri pouku in podajali 

povratne informacije avtorjem. Sodelovali smo v virtualnem mreženju regijskih šol. 

 

Projekt Zdrava šola 
Maja 2016 je bila naša šola sprejeta v slovensko mrežo zdravih šol, ki je del evropske mreže SHA.  
Cilji zdravih šol so: 

1. Aktivno podpirati pozitivno samopodobo vseh učencev 

2. Skrbeti bomo za vsestranski razvoj dobrih medosebojnih odnosov med učitelji in učenci, 

učitelji med seboj ter med učenci. 

3. Aktivno podpirati zdravje in blaginjo vseh na šoli 

4. Sodelovati s specializiranimi službami v skupnosti, ki lahko svetujejo in pomagajo na 

področju zdravja otrok in mladostnikov. 

Leta 2020 so bile v sklopu projekta, ki ga vodi Janez Ohnjec, izvedene sledeče aktivnosti: 

 Delavnice za prepoznavanje in premagovanje stresa 

 Vaje za hrbtenico 

 Informacije o nalezljivih boleznih, predvsem o Covidu 19 

Načrtovane konference o preventivi in prve pomoči niso bile izvedene zaradi epidemije. V času 

šole na daljavo je učitelj telovadbe redno organiziral video povezave za telovadbo, protistesne 

vaje in dihalne vaje. 
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Projekt PODVIG 
Partnerji projekta PODVIG so: ZRSŠ (vodja projekta), 28 razvojnih in 42 implementacijskih 

gimnazij, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza na 

Primorskem, Pedagoška fakulteta, Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica 

Slovenije, Društvo HUMANITAS.  Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega 

razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z 

okoljem in širšo skupnostjo. V letu 2020 so dijaki izvajali aktivnosti za spodbujanje podjetnosti v 

sklopu pouka in v interesnih dejavnostih: 

- šolsko galsilo Il Gaspino 

- organizacija maturanske večerje 

- projektne naloge pri geografiji in zgodovini 

- raziskovalne naloge pri sociologiji 

- organizacija turnirja odbojke 

Precej načrtovanih aktivnosti nismo mogli izpeljati zaradi epidemije. Vseeno smo nekaj 

elementov podjetnosti realizirali med delom od doma (organizacija lastnega dela, raziskovalne 

naloge). 

 
2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih  
 
2.2.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega  
uporabnika  
 
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR),  

- Zakon o zavodih,  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

- Zakon o gimnazijah,  

- Zakon o maturi.  

- Zakon o javnih uslužbencih, 

- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,  

- Zakon o javnih financah,  

- Zakon o računovodstvu,  

- Zakon o varstvu osebnih podatkov,  

- Pravilnik o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole, 

- Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju,  

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS,  

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) 
 



  

 

 

13 
 

Ginnasio Antonio Sema Pirano - Gimnazija Antonio Sema Piran 
Fra gli orti 8, 6320 Portorose - Med vrtovi 8, 6320 Portorož 

info@ginnasiosema.net        www.ginnasiosema.net 
Tel. 05 674 42 30  

 

  
 
2.2.2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in  
razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov  
 
Dolgoročni cilji zavoda izhajajo iz vizije in poslanstva šola: 
 

 Zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževanja 

 Zagotoviti pridobivanje široke splošne razgledanosti 

 Omogočanje razvoja osebnosti dijakov kot celoto na vseh področjih (telesnem, 

spoznavnem, čustvenem, socialnem, moralnem in estetskem); 

 
 

2.2.3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v  
njegovem letnem programu dela  
 

 Dvig kakovosti poučevanja 

 Dvig kakovosti na področju profesionalnega razvoja učiteljev 

 Internacionalizacija šole 

 Izboljšanje prostorskih in materialnih pogojev 
 
 

2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne  
kazalce po posameznih dejavnostih  
 

Zap.št. 
cilja 

Kratkoročni cilj 
Zap.š
t.dolg
. cilja 

Opis kazalnikov 2019 2020 2020/2019 

1. 

Dvig kakovosti na 

področju učenja in 

poučevanja za dvig 

ravni dosežkov 

dijakov 

1. 

1. kaz 
Delež 
uspešnih 
dijakov 31.8. 

92,3% 100% 0,95 

2. kaz 
Povprečna 
ocena 31.8. 

3,25 3,52 0,96 

3. kaz 

Delež 
uspešnih 
maturantov-
pomladni rok 

100% 100% 1,1 

4. kaz 
Povprečno št. 
točk na maturi 

21,5 20,7 1,02 
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2.2.5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa  
Epidemija Covida 19 je vplivala na realizacijo obveznih izbirnih vsebin in projektov. 
 
 
 
 
 

2. 

Dvig kakovosti na 

področju 

profesionalnega 

razvoja učiteljev in 

ravnatelja 

2. 

1. kaz 

Število 
izobraževanj, 
ki jih 
organizira šola 

1 1 1,0 

2. kaz 

Število 
učiteljev na 
regijskih in 
nacionalnih 
izobraževanjih 

13 16 1,08 

3. kaz 

Skupno število 
dni 
profesionalne
ga 
usposabljanja 

87 66 0,75 

3. 
Internacionalizaci- 

ja šole 
3. 

1. kaz 

Število 
mednarodnih 
projektov, ki 
vključujejo 
mobilnost 
dijakov 

2 2 1 

2. kaz 
Število dijakov 
na izmenjavi 

10 0 0 

3. kaz 

Število 

eTwinning 

projektov v 

katere 

sodelujejo 

dijaki 

2 3 1,5 

4. 

Izboljšanje 

prostorskih in 

materialnih 

pogojev 

4. 
1. kaz 

Izgradnja WIFI 
mreže 

50% 100% 2,0 

2. kaz 
Nakup 20 
računalnikov 

2 6 3,0 
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2.2.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz  
poročila preteklega leta ali več preteklih let  
 

Kazalnik 
Šolsko leto 
2017/2018 

(Leto 2018) 

Šolsko leto 
2018/2019 

(Leto 2019) 

Šolsko leto 
2019/2020 

(Leto 2020) 

Prehodnost dijakov med prvim  
in drugim letnikom  

100% 70% 100% 

Prehodnost dijakov med drugim  
in tretjim letnikom  

100% 100% 100% 

Prehodnost dijakov med tretjim  
in četrtim letnikom  

100% 87,5% 100% 

Odstotek pozitivnih ob koncu  
pouka v četrtih letnikih  

80% 85,7% 100% 

Odstotek 'ponavljavcev' v prvem letniku  / / / 

Odstotek 'ponavljavcev' v drugem letniku  / / / 

Odstotek 'ponavljavcev' v tretjem letniku  / / / 

Število vseh izstopov med šolskim letom  / 3 / 

Odstotek uspešnih na maturi - junijski 
rok  

100% 80% 100% 

Odstotek uspešnih na maturi - skupno  90% 100% 100% 

Realizacija pouka v prvih letnikih  98,0% 99,0% 100% 

Realizacija pouka v drugih letnikih  100,8% 102,3% 101% 

Realizacija pouka v tretjih letnikih  98,2% 98,8% 102% 

Realizacija pouka v četrtih letnikih  95,0% 95% 96% 

 
2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in  
merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje  
učinkovitosti in kakovosti poslovanja  
 

Gospodarnost = 
Σ 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑜𝑣

Σ 𝑜𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑜𝑣
=  

600.073

587.921
= 1, 02 

 
 

Donosnost = 
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒ž𝑒𝑘

𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑧𝑎  𝑝𝑟𝑒𝑑.𝑖𝑛 𝑜𝑝𝑟𝑒𝑑.𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
=  

12.152

366.023
= 0,0332 

 
 
2.2.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora   
 
Finančno poslovanje urejamo v skladu z veljavnimi zakoni in pravilniki. Pri tem upoštevamo 
priporočila notranje revizije. 
V okviru kadrovskih možnosti imamo ločene funkcije odobravanja, evidentiranja in izvajanje 
naročil/plačil. 
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 V šoli imamo urejena naslednja interna pravila in postopke: 
- Pravilnik o računovodstvu 
- Pravilnik o popisu 
- Samoocenitveni vprašalnik 
- Register tveganj 
 
 
2.2.9. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 
 
Na področju obveznih izbirnih vsebin nismo realizirali ciljev povezanih z ekskurzijami, izleti, 
mobilnostmi.  
 
2.2.10. Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja,  
regionalni razvoj ipd.  
 
Na gospodarstvo in socialo poslovanje Gimnazije Antonio Sema Piran nima neposrednih učinkov. 
Uspešno poslovanje šole vpliva na socialno varnost delavcev, dobre pogoje dela in s tem dobre 
rezultate.  
Z vzgojo in vzgledom poskušamo vplivati na dijake, da varujejo okolje, varčujejo z energijo in 
vodo in ločujejo odpadke. Sami skrbimo za urejeno okolico stavbe. Za ogrevanje že nekaj let 
uporabljamo toplotno črpalko, kar je vplivalo na občutno zmanjšanje stroškov.  
S celotnim vzgojno-izobraževalnim programom dvigujemo raven znanja, kulturne zavesti in 
pozitivne naravnanosti do družbe. 
 
 
2.2.11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj 
 
Na dan 31. 12. 2020 je bilo zaposlenih 22 delavcev, od tega 17 pedagoških, 1 laboratorijski tehnik 
in 4 nepedagoških delavcev (tajnica/računovodkinja, hišnik, čistilka in ravnateljica). V letu 2020 ni 
bilo upokojitev. 
 
Struktura zaposlenih po nazivih: 

 4 učiteljev brez naziva 

 3 učitelji mentorji 

 7 učiteljiev svetovalcev 

 3 učitelj svetniki 
 
V letu 2020 smo realizirali naslednja vzdrževalna dela ter investicije: 

 Slikopleskarska dela in poliranje tal v novi učilnici 

 Zamenjava talne obloge v pisarnah 

 Nakup opreme za učilnico naravoslovja 

 Nakup opreme za knjižnico (donacija UI-UPT) 

 Nakup 6 računalnikov in akcijske kamere 

 Nabava učnih pripomočkov za BIO, KEM in FIZ 
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 3. RAČUNOVODSKI DEL 
 

GINNASIO ANTONIO SEMA PIRANO – GIMNAZIJA ANTONIO SEMA PIRAN 
FRA GLI ORTI 8 - MED VRTOVI 8 
6320 PORTOROSE - PORTOROŽ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO 

ZA LETO 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portorož, 19.02.2021 
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1. NAMEN RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 
 

 

Letno poročilo sestavljata računovodsko poročilo in poslovno poročilo. 

 

Računovodsko poročilo je torej pomemben del letnega poročila. Sestavljajo ga: 

- bilanca stanja,  

- izkaz prihodkov in odhodkov ter  

- pojasnila k obema izkazoma. 

 

Računovodski izkazi in letno poročilo so pripravljeni v skladu z določbami: 

- zakona, ki ureja javne finance, 

- zakona, ki ureja računovodstvo, 

- 2. in 16. do 18. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega 

proračuna ter metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna, 

- 4. do 8., 13. do 17. in 21. do 28. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

 

Računovodsko poročilo je namenjeno notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih izkazov. Vsebuje 

računovodske podatke in računovodske informacije ter razkritja, razlage in pojasnila posameznih 

računovodskih postavk in ga je potrebno predložiti pristojnemu ministrstvu in organizaciji, pooblaščeni za 

obdelovanje in objavljanje podatkov. 

 

 

2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 

 

Ta pojasnila se nanašajo na obrazložitev posameznih postavk v okviru obveznih računovodskih izkazov, ki sta: 

 

- Bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12. 2020 – 

(sestavni del sta tudi obrazca: »Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev« in »Stanje in gibanje dolgoročnih naložb in posojil«) - več o tem v 

poglavju 3 

 

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki prikazuje prihodke in odhodke, ter poslovni 

izid v obdobju od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 – več o tem v poglavju 4 

 

Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega 

proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 

uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 102/10) vsebuje naslednjo končno določbo: 

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v prilogi) 
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3. STANJE SREDSTEV TER OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 

 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznostih do virov  sredstev 

uporabnika enotnega kontnega načrta ob koncu obračunskega obdobja.  

 

Na dan 31.12.2020 je stanje sredstev tako na aktivni kot na pasivni strani bilance stanja znašalo 472.457€. 

 

 
3.1.  AKTIVA -   sredstva zavoda 
 

Sredstva zavoda v bilanci stanja na aktivi so razdeljena na: 

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

- kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve 

- zaloge 

 

V bilanci stanja izkazuje aktiva na dan 31.12.2020 sledeča sredstva: 

 

Vrsta sredstev 31.12.2019 31.12.2020 Indeks 2020/2019 

Dolgoročna sredstva 393.647 372.280 0,95 

Kratkoročna sredstva,razen zalog 74.564 100.177 1,34 

SKUPAJ AKTIVA 468.211 472.457 1,01 

 

Znesek dolgoročnih sredstev se je povečal za 4.246 evrov.  

 

V okviru kratkoročnih sredstev so zajeta tudi denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila, ki so 

na dan 31.12.2020 znašala 52.3584 evrov.  Popisano stanje denarnih sredstev na podračunu pri UJP, na dan 

31.12.2020 je skladno s knjigovodskim stanjem. 

 

Za amortizacijo, katero smo obračunali v letu 2020 smo zmanjšali vrednost virov sredstev v znesku 40.214 EUR 

 

Vsebina drugih pomembnejših aktivnih bilančnih postavk je razvidna iz priložene bilance stanja in podrobneje 

razkrita v okviru poglavja 5 tega poročila. 
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3.2.  PASIVA – viri sredstev zavoda 
 

Sredstva zavoda v bilanci stanja na pasivi so razdeljena na: 

- Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

- Lastni viri in dolgoriočne obveznosti 

 

V bilanci stanja so na dan 31.12.2020 izkazani naslednji viri sredstev: 

 

Obveznosti do virov sredstev 31.12.2019 31.12.2020 Indeks 

2020/2019 

Kratkoročne obveznosti in PČR 50.923 67.757 1,33 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti 417.288 404.699 0,96 

SKUPAJ PASIVA 471.537 468.211 0,99 

 

V okviru lastnih virov se izkazuje tudi presežek prihodkov nad odhodki (kotni skupine 985). Le ta je na dan 

31.12.2020 znašal 12.731 evrov. V tem znesku so upoštevani tako tekoči presežek kot vsi še neporabljeni 

presežki preteklih let.  

 

V okviru PČR, katerih bilančna vrednost se izkazuje v višini 4.916 EUR, se izkazuje prejti avans projekt PODVIG 
– Podjetnost v gimanzijah. Zavod ima na dan 31.12.2020 za 10.042 EUR odložene prihodke, bomo v 
naslednjem letu zaradi epidemije COVID – 19  porabili za nujna vzdrževana dela kot so streha ter nakup 
zaščitnega meteriala, ter za ostale projekte kot so KA102.  
 
 
Vsebina drugih pomembnejših pasivnih bilančnih postavk je razvidna iz priložene bilance stanja in podrobneje 

razkrita v okviru poglavja 5 tega poročila. 

 

4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  
 

V nadaljevanju pojasnjujemo posamezne postavke izkaza prihodkov in odhodkov. Tam, kjer ni izrecno 

navedeno, gre za postavke, izkazane po načelu nastanka poslovnega dogodka (t.i. fakturirana realizacija).  

 

4.1.  PRIHODKI V LETU 2020 
 

Pregled realiziranih prihodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka: 

   LETO 2019 LETO 2020 
Indeks 

2020/2019 

 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA  586.599 599.942 1,02 
 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 583.652 598.655 1,02 
 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  2.947 1.287 0,44 

B) FINANČNI PRIHODKI / / / 

C) IZREDNI PRIHODKI 6.160 131 0,02 

D) CELOTNI PRIHODKI 592.759 600.073 1,01 

VIR: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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Pregled realiziranih prihodkov po načelu denarnega toka ( t.i. plačana realizacija): 

   LETO 2019 LETO 2020 

Indeks 

2020/2019 

A) PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE:  608.660 610.866 1,00 

 Prihodki iz sredstev javnih financ 526.014 548.149 1,04 

 Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 82.646 62.717 0,76 

B) PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 2.538 2.212 0,87 

 CELOTNI PRIHODKI 611.198 613.078 1,00 

VIR: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2020 do 31.12.2020 

 

Iz zgornje navedene preglednice izhaja, da smo v letu 2020 realizirali 613.078  evrov celotnih prihodkov po 

načelu denarnega in doseglio 1,00% realizacije v primerjavi s preteklim letom, ko smo realizirali 611.198 eurov 

celotnih prihodkov.  Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so se zmanjšali za 20% saj  v letu 2020  

prejeli manj sredstev iz proračuna Evropske unije (projekt KA 102, projekt NA-MA POTI, projekt PODVIG), 

zaradi razglasitve epidemije se niso izvajali določeni projekti.  

 

4.2. ODHODKI V LETU 2020 

 

Pregled realiziranih odhodkov PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA: 

  LETO 2019 LETO 2020 
Indeks 

2020/2019 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 95.732 63.893 0,66 

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  / / / 

STROŠKI MATERIALA 34.189 25.632 0,75 

STROŠKI STORITEV 61.543 38.261 0,62 

STROŠKI DELA 491.579 524.028 1,07 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 383.883 409.866 1,07 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 61.200 64.885 1,06 

DRUGI STROŠKI DELA 46.497 49.277 1,06 

AMORTIZACIJA / /  

REZERVACIJE / /  

DRUGI STROŠKI / /  

FINANČNI ODHODKI  / /  

DRUGI ODHODKI / /  

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI / /  

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV / /  

SKUPAJ ODHODKI  - T.I. FAKTURIRANA REALIZACIJA 587.311 587.921 1,00 

VIR: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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Povečali so se drugi stroški dela za 7 % kar gre na račun večjih stroškov regresa za letni dopust in povečanja 

vrednosti KAD premije ter napredovanja skupine D v plačilne razrede (povišanje september 2020 za učitelje, 

ki imajo naziv svetovalca in svetnik). Glede na epidemijološko stanje  smo v letu 2020 izplačali dodatek za 

preobremenjenost in dodatek za rizične razmere.  

Stroški blaga, materiala in storitev so se zmanjšali za 25% v večini zaradi stoškov projektov katerih je naš zavod 

moral  zaradi epidemijološkega stanja premestiti na nasldnje leto (2021).  

 

Zavod iz poslovnega leta 2020 izkazuje 12.152 evrov presežka prihodkov nad odhodki, kar je podrobneje  

razkrito v nadaljevanju pod točko 5.3. 

 

 

Pregled realiziranih odhodkov po NAČELU DENARNEGA TOKA: 

  LETO 2019 LETO 2020 
Indeks 

2020/2019 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 594.800 597.364 1,00 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim:  419.175 449.746 1,07 
Plače in dodatki 378.836 410.432 1,08 
Regres za letni dopust 15.558 15.538 1,00 

Povračila in nadomestila 23.395 20.241 0,86 

Sredstva za delovno uspešnost 0 0 0 

Drugi izdatki zaposlenim 1.386 3.535 2,55 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 69.273 70.402 1,02 
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 92.072 59.821 0,65 
D. Plačila domačih obresti 0 0  
J. Investicijski odhodki 14.280 17.395 1,22 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

NA TRGU 
  

 

SKUPAJ ODHODKI  - T.I. PLAČANA REALIZACIJA 594.800 597.364 1,00 

VIR: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2020  do 31.12.2020 

 

Zavod iz poslovnega leta 2020 po načelu denarnega toka izkazuje 13.502 evrov presežka prihodkov nad 

odhodki, kar je podrobneje razkrito v nadaljevanju pod točko 5.3. Glede na to, da je zavod prejel sredstva iz 

proračna Evropske unije (za izvajanje projektov) v vrednosti 15.106 eur (projekt Podvig, KA101, KA102), katere 

še nismo porabili v celoti. Zavod ima odprte obveznosti katere nismo poravnali v letu 2020 v vrednosti 4.361 

eur imel več odhodkov kot prihodkov se ne izračunava presežka po fiskalnem pravilu (Zakon o fiskalnem pravilu 

ZfisP). 

 

Uspešnost poslovanja v obdobju od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020  javnega zavoda je izkazana v priloženem 

izkazu prihodkov in odhodkov. 
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5. OSTALA POMEMBNA RAZKRITJA  
 

V računovodskih informacijah je potrebno skladno z določbo 26. člena Pravilnika  o sestavljanju letnih poročil 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega (Ur.l. RS, št. 115/02 s spr.) razkriti zlasti: 

 

1. sodila, če so bila ta uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter 

dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, 

2. namene, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in porabo dolgoročnih 

rezervacij po namenih, 

3. vzroke za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov, 

4. metodo vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje, 

5. podatke o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oziroma razlogih neplačila 

6. podatke o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih neplačila, 

7. vire sredstev, uporabljene za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter 

dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila), 

8. naložbe prostih denarnih sredstev, 

9. razloge za pomembnejše spremembe stalnih sredstev, 

10. vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence, 

11. podatke o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih  sredstvih, ki so ţe v 

celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti 

12. drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja uporabnikov 

enotnega kontnega načrta 

 

5.1. SODILA ZA RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNE SLUŽBE TER DEJAVNOST 
PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

Na naši šoli smo v letu 2020 kot tržno dejavnost izkazovali uporabo trim kabineta, ki jo mesečno zaračunavamo 

uporabnikom. 

V letu 2020 so sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnosti prodaje 

blaga in storitev manjša kot v letu 2019.   

 

Za razmejevanje smo uporabljali naslednja sodila: ugotavljanje deleža tržne dejavnosti znotraj skupnega 

prihodka in obračunavanje dejanskih stroškov po vrstah nastanka za delež iz naslova tržne dejavnosti. 

Viri in struktura prihodkov v letu 2020                            % Znesek v € 

Proračunski prihodki 99,79 598.655 

Finančni prihodki 0 0 

Drugi prihodki javne službe   

Izobraževanje ob delu 0,00 0 

Drugi prihodki - tržna dejavnost 0,21 1.287 

SKUPAJ 100 % 599.942 
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5.2. DOLGOROČNE REZERVACIJE IN PČR 
 

V bilanci stanja na skupini kontov 93 ne izkazujemo DOLGOROČNIH REZERVACIJ.   

V bilanci stanja na skupini kontov 92 izkazujemo DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE in sicer: 

- Dologoročne pasivne časovne razmejitve – projekti v vrednosti 23.455 eur 

- Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  - šolski sklad v vrednosti 2.490 eur 

 

5.3. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 
 

Prihodki in odhodki so podrobneje pojasnjeni že pod točko  4.0  tega poročila 

 

Poslovni izid po načelu nastanka poslovnega dogodka: 

POSLOVNI IZID Leto 2019 Leto 2020 Indeks 

VSI PRIHODKI 592.759 600.073 1,01 

VSI ODHODKI 587.311 587.921 1,00 

Presežek prihodkov nad odhodki 5.448 12.152 2,23 

VIR: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 01.01.2020 do 31.12.2020 

 

Presežek prihodkov nad odhodki je v letu 2020 znašal 12.152 evrov v letu 2019 pa 5.448 evrov. 

Poslovni izid po načelu denarnega toka: 

POSLOVNI IZID Leto 2019 Leto 2020 Indeks 

VSI PRIHODKI 611.198 613.078 1,00 

VSI ODHODKI 597.338 599.576 1,00 

Presežek prihodkov nad odhodki 13.860 13.502 0,97 

VIR: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2020 do 31.12.2020 

 

Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka je v letu 2020 znašal 13.502 evrov, v letu 2019 pa 

so odhodki presegli prihodkov v višini 13.860 evrov.   

Po denarnem toku v letošnjem letu izkazujemo dobiček v višini 13.502 eur, ker bomo veliko obveznosti iz leta 

2020 (nastalih konec leta) poplačali v letu 2021. Izkazujemo dobiček tudi zato, ker smo prejeli 15.106 eur iz 

projektov, katerih jih nismo v letu 2020 porabili v celoti. 

 

Poslovni izid po vrstah dejavnosti: 

POSLOVNI IZID Javna služba Prodaja na trgu 

VSI PRIHODKI 598.786 1.287 

VSI ODHODKI 586.634 1.287 

Presežek prihodkov nad odhodki 12.152        0 

VIR: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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V letu 2020  izkazujemo prihodke nad odhodki javne službe v višini 12.152 evrov, pri prodaji na trgu so prihodki 

enaki odhodkom.  

V BILANCI STANJA na dan 31.12.2020 na skupini kontov 985 izkazujemo PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

v  višini 12.732 evrov, ki smo ga izračunali iz presežka prihodkov nad odhodki pretklih let in smo ga povišali za 

presežek odhodkov nad odhodki leta 2020 v višini 12.152 eur in zmanjšali za vrednost novih nabavljenih 

opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. 

 

5.4. VREDNOTENJE ZALOG  
 

Zavod ne izkazuje nobenih zalog ali porabe gotovih izdelkov, materiala oz. nedokončne proizvodnje.  

Zavod skladno s svojim pravilnikom, ki ureja računovodstvo, ne vodi materialnega knjigovodstva zalog, pač pa 

se stroški materiala v celoti evidentirajo kot strošek takoj ob njegovi nabavi. 

    

5.5. TERJATVE 
 

Kratkoročne terjatve so v bilanci stanja izkazane v višini  45.017 EUR: 

KRATKOROČNE TERJATVE  

 

31.12.2019 

 

31.12.2020 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 2.554  

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV  

ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA  
42.463 47.818 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE  / / 

SKUPAJ KRATKOROČNE TERJATVE 45.017 47.818 

 

Iz bilance stanja izhaja, da je na dan 31.12.2020 zavod izkazoval skupne terjatve v višini 47.818 evrov, kar je za 

2.801 evrov več kot eno leto pred tem. Struktura terjatev je pojasnjena v nadaljevanju. 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev 

Na dan 31.12.2020 zavod ne izkazje nobenih kratkoročnih terjatev do kupcev.  

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

V BILANCI STANJA izkazujemo na skupini kontov 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA  terjatve za neposredne in posredne uporabnike proračuna v višini 47.818 evrov.  
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 Te terjatve se nanašajo na nakazilo MZŠŠ v januarju 2021 za december 2020. Prav tako tukaj izkazujemo 

terjatve do drugih zavodov nastale v decembru 2020 in so bile poplačane v januarju 2021. 

 

5.6. OBVEZNOSTI  
 

Kratkoročne obveznosti so v bilanci stanja izkazane v višini  48.364 EUR: 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  

 

31.12.2019 

 

31.12.2020 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 37.117 42.341 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 5.651 4.361 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 5.596 6.069 

SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 48.364 52.771 

 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih   

V višini 42.341 evrov so obveznosti za izplačilo plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov za december 

2020, ki bodo izplačani v januarju 2021. Te obveznosti so znašale 42.341 evrov ali 5.224 eur več  kot v 

predhodnem letu. V BILANCI STANJA jih izkazujemo na skupini kontov 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

ZAPOSLENIH. 

 

Obveznosti do dobaviteljev v državi 

V  bilanci stanja na skupini kontov 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV izkazuje stanje na dan 

31.12.2020 v višini 4.361 eur. Gre za račune, ki so vezani na leto 2020, vendar smo jih prejeli šele v letu 2021 

in smo jih večinoma tudi že poravnali januarju 2021.  Te obveznosti so na dan 31.12.2020 znašale 1.290 evrov 

manj kot leto prej.  

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

V  bilanci stanja na skupini kontov 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA izkazuje zavod 

stanje na dan 31.12.2020 v višini 6.069 eur. Gre za obveznosti iz poslovanja, ki so vezane na leto 2020, a jih 

bomo poravnali v letu 2021.  

Te obveznosti so na dan 31.12.2020 bile za 473 eur višje kot leto poprej. V okviru te postavke so izkazane 

obveznosti do državnih inštitucij iz naslova prispevkov na izplačane plače. 
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DOLGOROČNE  obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 

V BILANCI STANJA na skupini kontov 980 izkazujemo OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA  v višini 385.664 evrov. Gre za sredstva, ki jih imamo v upravljanju od 

ustanovitelja, to je Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Italijanske Unije. 

 

 BILANČNA POSTAVKA  2019 2020 

 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 385.664 366.023 

 

Ob tem je potrebno izpostaviti, da smo znesek obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva  uspeli v celoti uskladiti z ustanoviteljem.  

 

5.7. VIRI SREDSTEV ZA VLAGANJA V SREDSTVA 
 

L. 2020 ZNESEK  

Sredstva amortizacije l. 2020 40.214 

Sredstva šolskega sklada 0 

Namenska sredstev MŠŠ 0 

Lastna sredstva-presežek  prihodkov iz preteklih let 0 

Skupaj 40.214 

 

5.8. NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV 
 

Med letom sam zavod ni ustvarjal presežkov v tolikšnem obsegu, da bi se le-te izplačalo vezati ali kakorkoli 

drugače plasirati.  

V letu 2020 torej sredstev nismo nalagali nikamor, kar je razvidno tudi iz  IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV. 
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 5.9. POMEMBNEJŠE SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV 
 

Iz spodnje tabele pregleda vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti za leto 2020 v primerjavi z letom 

2019 je razvidno, da se je vrednost dolgoročnih sredstev zmanjšala zaradi amortizacije in nismo nabavljali 

veliko nove opreme.   

Vrsta dolgoročnega  sredstva vrednost l. 2019 vrednost l. 2020 Indeks 

2020/2019 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 12.550 14.239 1,13 

Popravek vrednosti ne-opredmetenih sredstev 5.402 7.795 1,44 

Nepremičnine 904.306 909.252 1,00 

Popravek vrednosti nepremičnin 526.333 553.539 1,05 

Oprema 251.514 264.539 1,05 

Popravek vrednosti opreme 228.696 260.266 1,14 

Drobni inventar 24.802 23.687 0,95 

Popravek vrednosti DI  23.512 24.093 1,02 

Skupaj dolgoročna sredstva 385.664 366.023 0,95 

 

Za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela nam je ustanovitelj zagotovil licenčne programe Gambit trade v višini 

1.689 evrov. 

Iz presežka prihodkov nad odhotki preteklih let smo kupili:  

- Oprema za učilnico A2 v vrednosti 2.316 eur 

- Pasivna infrastruktura – ADVANT v vrednosti 1.067 eur 

- Aktivna oprema – ISKRA  v vrednosti 475 eur 

- Aktivna oprema – SMART COM v vrednosti 313 eur 

- Prenosnik Lenovo v vrednosti 699 eur 

- Computer DELL v vrednosti 313 eur  

Preko sofinanciranja iz projekta SIO 2020 smo lahko kupili: 

- Prenosnik Lenovo v vrednosti 699 eur 

- Computer DELL v vrednosti 313 eur 

- Pasivno infrastrukturo – ADVANT v vrednsoti 1.778 eur 

- Aktivno infrstrukturo – ISKRA  in SMART COM v vrednosti 1.313 eur 

Preko sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je Republika Slovenije, Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport v sodelovnaju z  Evropsko unijo donirali dva računalnika Lenovo ThinkPad E595 

v vrednosti 1.488 eur.   

Iz Italijanske Unije smo prejeli kot donacijo opremo za knjižnico v vrednosti 6.701 eur. 

Iz projekta PNC smo kupili computer v vrednosti 1.018 eur ter kamero v vrednosti 390 eur. 
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5.10. IZVEN BILANČNA EVIDENCA 
 

Zavod ne vodi izven bilančnih evidenc, ne na aktivni in ne na pasivni strani. 

 

A) Podatki o vrednostno najpomembnejših osnovnih sredstvih 

Iz bilance stanja je razvidno, da ima zavod na dan 31.12.2020 za: 

A. 14.239 € neopredmetenih sredstev (to je programska oprema, licence ipd), katerih neodpisana 

vrednost na dan 31.12.2020 znaša 6.444; 

B. 909.252 € nepremičnin, katere sedanja vrednost znaša še 355.713 €. Gre za zgradbo, saj je zemljišče 

v lasti Občine Piran; 

C. za 264.539€ opreme in drugih opredmetenih sredstev, katere odpisana vrednost je 260.266 €, tako 

da sedanja vrednost te opreme znaša 4.273 €. 

Iz registra osnovnih sredstev je razvidno, da je šola imela na dan 31.12.2020 za  23.686€  drobnega 

inventarja. 

 

B) Podatki o osnovnih sredstvih , ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo 

 

Iz registra osnovnih sredstev je razvidno, da je večji del osnovnih sredstev, ki jih zavod uporablja, že v celoti 

odpisan, vendar jih še vedno uporabljamo, ker težko zagotavljamo sredstva za njihovo nadomeščanje. 

 

5.11. OSTALI POMEMBNI PODATKI, VEZANI NA POSLOVANJE ZAVODA 
 

 

Pri izdelavi računovodskega poročila smo izhajali iz bilančnih podatkov, ki so bili oddani pristojnemu ministrstvu 

in organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov za leto 2020 po stanju na dan 31. 12. 2020. 

 

Računovodsko poročilo za leto 2020 vsebuje računovodske podatke in računovodske informacije ter razkritja, 

razlage in pojasnila posameznih računovodskih postavk, ki smo ga izdelali na podlagi veljavne zakonodaje in ga 

bomo predložili pristojnemu ministrstvu in organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov. 

 

Poslovni dogodki v letu 2020 so v računovodskih knjigah izkazani popolno in skladno z računovodskimi predpisi. 

 

 

Pripravila:   

Elena Zlatič                                                                                                                                Aleksandra Rogić 

računovodkinja                                                                                                           ravnateljica 
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PRILOGE K TEMU POROČILU: 

 

1. Bilanca stanja  

Obvezne priloge k bilanci stanja so: 

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil ter  

- druga pojasnila določena s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava. 

 

2. Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so:  

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in  

- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov ter 

- druga pojasnila določena s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava. 

 

3. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


