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ZADEVA: POLLETNO POROEILO

SpoStovani!

Skladno z zakonom o izvrSevanju proradunov RS za leti 2016 in 2017 vam posredujemo
polletno porodilo za obdobje od L l. -30.6.2017 za JVIZ Osnovna Sola Vransko- Tabor, in
sicer:

o Izkaz prihodkov in odhodkov po nadelu denarnega toka, radun flnandnih terjatev in
naloZb, radun financiranja;

o Polletno porodilo ravnateljice zaleto 2017;
o Polletno porodilo 2017- finandni del.

S spo5tovanjem in lep pozdrav!

a

-0E- 2017
*flo' Dti: 0f

Priloge: kot v tekstu

*---!-_*

1 9



I. JAVNIZAVODI IN AGENCIJE
NAZIV

A. 
'ZKPAPRIHODKOV 

IN ODHODKOV PO NAGELU DENARNEGATOKA

OSNOVNA SOLA VRANSKO TABOR, VRANSKO 23,3305 VRAI{SKO

- v evrih - SPREJETI

FINANENI
NAERT

2017

REALIZACIJA

JANUAR.
JUNIJ
2017

OCENE
REALiZACIJE

JANUAB.
DECEIJlBEB

2017

c/o REALIZACIJE

FINANCNEGA

NACRTA

20'17
KONTO AOP IZ ZR OPIS (1) e\ (3) (4=3/1'100)

401 3180985 1624421 3180985 100.(

402 31 161138' 315398r 100.

403
A" Prihodki iz sredstev iavnih financ
(404+407+41 0+41 3+41 8+41 9)

2702231 1367144 2702231 100,0
7400 404 a. Prejeta sredstva iz drZavneqa orora, una 1798657 91 968r I 1 798657 100,0
7401 4a7 b. Prejeta sredstva iz obcinskih prorat iLlnov 885669 435854 885r 100,0
7402 410 0 0

413 skladov n 1 790 1 1601 1 7905 100,0
del740 4tB iz

741 419
t. Prejeta sredstva iz drzavnega proracuna iz sredstev
proraauna Evropske uniie

420 451754 24421 451754 100,0
del 7130 421

Prihodki oopiooap@
izvalania iavne sluZbe 443074 236162 443074 100,0

del 71Q2 422 obresti 1 320 1 501 1 320 100,(
del 7100 423

Prihodki od udeleZbe na dobiaku nd ter
hodkov

del7141 424 Drugi tekodi prihodki iz naslova izvaian a tavne 0 0
425

iz domadih vi 1 000 200 1 000 100,(
427

428 naravnih
429 UN 636( 6360 636( 100,0

ZU

431 2. pRtHODKt OD PRODAJE BLAGA tN STORTTEV
NATRGU 27000 13036 27000 100,0

71 30 432 od in 26500 '12919 26500 100.(

del 71 03 434
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od
premo2enia 500 117 500 100,0

del 7100 435
ki od udelezbe na dobicku in ter

nad od
det7141 4s6 Drrlqi tekoti prihodki, ki ne Lhai.alo i, zvalanla lavne

3180985 1623533 318098r 100.0

438 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUZBE
(439+447+453+464+465+466+457+458+469+47o) 3r 53985 1610503 31 s3985 100,0

439 A. 2256804 1 1 50801 2256404 100,0447 B. 33961 6 166210 33961 6 1 00,
del 453 495598 2s6606 495598 100,0
del 464 0 0
del 465 E. P

4'10 466

411 467

del412 qoe X.franffi n ustanovam
469 32261 1 6391 3221 100.0

del 470 ki 29704 204A7 29704 '100.0

481 2. ODHODKT tZ NASLOVA PRODAJE BLAGA tN
STORITEV NA TRGU (482+483+484) 27000 1 3036 27000 100,0

det 4oo 4a2 A. Plade in drugi izdatki zaposlenim iz naslova
prodaie blaga in storitev na trgu 492 1 933 1 651 1 933 100,0

del 401 483
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz
naslova prodaie blaqa in storitev na trou 483 267 242 267 100,0

del 402 484
C. lzdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga
in storitev na trqu 484 24800 11143 24800 100,0

oru-oru til. pRESEZEK (entuettutct-.ta1 eRtHoDKoV
NAD ODHODKI fl._[.) 0 884 0

Sifra PU:

T ".-l

731 Preiete donaciie iz tuiine

del7102 433 Preiete obresti

437 ll. SKUPA, ODHODKI fr$+4a1t



B. RAEUN FINANENIH TERJATEV IN NALoZB

C. RA6UN FINANCIRANJA

- v evrih - SPREJETI

FINANENI
NAEBT

2017

REALIZACIJA

JANUAR.
JUNIJ
2017

OCENE
REALIZACIJE

JANUAR.
DECEMBER

2017

% REALIZACIJE

FINANCNEGA

NACRTA

2017
KONIO AOP IZ ZR OPIS (1) (21 (3) (4=3/1'100)

75 soo rv. nREJETa vnadir-eElNtH posoJtL tN ------ PRODA,A KAPITALSKIH oelezev

44

uro-"rnYl. PREJETA MINUS DANA POSOJ|LA lN--' --' SpREMEMBE KAptrALsxtx oeleZev (N. - v.) 0 0 0

- v evrih - SPREJETI

rrHaHeNr
NeCnr

2017

REALIZACIJA

JANUAR-
JUNIJ
2017

OCENE
REALIZACIJE

JAI.IUAR.
DECEUBER

2017

% REALIZACIJE

rnaNeNeca
NACRTA

2017
KONTO AOPIZZR OPIS (1) el (3) (4=3/1.1 0O)

ss sso vttt. oijpt_eTLe orot_ca

E7Gs71 tX. NETO ZADOLZEVANJE (V1.-v1t.) 0 0 0

s72-s73 x. povECANJE (ZMAT{JSANJE) SREEETEVTA-
(1.+lv.+Vll.-ll.-v.-vlll.)

0 884 0

Xl. NETO FINANCRANJE (Vt.+Vtt.-Vttt.-X.=-ttt.) 0 -884 0

Ot{,d" . t\q}fi ,*.}irl,L ch(. clor,. .

d1

s12 v. UANA pos9JtLA tN PQVECANJE KAP|TALSKIH
DELEZEV

VII. ZADOLZEVANJE
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Polletno porotilo ravnotelja za leto 2017
Yzgojno-izobralevalna dejavnost je potekala po nadrtovanem planu in je bila v celoti
reahzirana. Ob koncu Solskega IeIa 2016/2017 smo imeli na centralni Soli vpisanih 254 otrok,
na podruZnici pa 135, skupaj 389 otrok. V Vrtcu Vransko in v Vrtcu Tabor je bilo junija 2017
rpisanih 270 ohok. To pomeni: na Soli 22 oddelkov, v rrtcu pa 15 oddelkov.

V Soli Vransko smo imeli oblikovanih 3,12 oddelkov podaljSanega bivanja, 5 (3 RS,2 pS)
skupin jutranjega varstva in 3 skupine popoldanskega varstva vozadev, na POS Tabor smo
imeli 2,12 oddelka podalj5anega bivanja in 2 skupini jutranjega varstva ter I skupino
popoldanskega varsWa.

Javno veljar,ni vzgojno-izobraievalni program je sprejet na nadin in po postopku, dolodenim z
zakonom. Letni delovni natrt za Solsko leto 201612017 je bil sprejet na svetu zavod.a v
septembru.

Na zadetku Solskega leta 2016/2017 je bilo na centralni Soli Vransko vpisanih 136 fa.ntov in
1 1 9 deklet, skupaj torej 2 5 5 udencev v 1 4 oddelkih.

Na podruZnidni Soli je bilo na zadetku Solskega leta rpisanih 13 5 udencev, od tega 66 fantov
in 69 deklet, v 8 oddelkih (kombinacija 6. c in 8. b). Na celotnem zavodu je vpisanih ob
zadetku Solskega leta 390 otrok.

Pogoji za delo glede didaktidnih sredstev in pripomodkov ostajajo enaki kot v preteklih letih.
Stevilo udencev in oddelkov je v zavodu v primerjavi s preteklim Solskim letom vi5je.

Na POS Tabor smo s pomodjo obdine Tabor preuredili 5e en prostor v kuhinji in na ta nadin
pridobili 5e en skanjevalni prostor. Na Vranskem pa smo s februarjem 2017 uredili in otvorili
novo knjiZnico. Sedaj pa urejamo 5e radunalni5ko udilnico. KnjiZnica in radunalniSka udilnica
sta sodobno opremljeni in nudita kakovostne pogoje za pouk.

V wtcu Vransko se je Stevilo lpisanih otrok tekom Solskega leta povedalo, zato so bili vsi
oddelki zasedeni skoraj do zgomjega nonnativa.

v vrtcu Tabor se je tekom leta 5e pridruzilo nekaj otrok, tako daje bilo tudi v tej enoti vrtca v
oddelkih polno Stevilo otrok in nastala je potreba po novi igralnici, ki smo jo s pomodjo
Obdine Tabor uredili v prostoru doma kajanov v Taboru.

Stevilo otrok s posebnimi potrebami se je v lanskem letu rahlo povedalo. Delo z udenci s

posebnimi potrebami je potekalo v skladu z individualiziranimi programi. Teh udencev z
odlodbami je bilo v Soli in vrtcu ob koncu Solskega leta 34.

Izvedba obvemega programa in dejavnosti je opisana v nadaljevanju porodila.

REALIZACIJA POUKA

Ves obvezni program po predmetih je bil realiziran v celoti.

Povpredna realizacija obveznega programa je 100 %.

Izbimi predmeti, ki so se izvajali y lefi 201612017 na centralni Soli, so bili naslednji:
filozofija za otroke: jaz in drugi, izbrani Sport: odbojka, nemSdina 1, 2 in 3, obdelava gradiv:
kovine, Sport za zdravje, gledaliSki klub, nadini prehranjevanja, poskusi v kemiji, turistidna
vzgoja. Skupaj 12 izbimih predmetov.
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Na POS Tabor pa so se izvajali naslednji izbirni predmeti: filozofija za otroke: Etidno
raziskovanje, jM in drugi; nadini prehranjevanja, nemsdina 1, 2 in3, retorika ter Sport za

sprostitev. Skupaj 8 izbirnih predmetov.

V tem Solskem letu smo tretjid izvajali neobvezne izbime predmete. V 1. VIO smo Ze tretje
leto v 1. razredu izvajali neobvezni predmet angle5dino. Na centralni Soli smo izvajali drugi
tuji jezik nem5dino, Sport v 4. , 5,in 6. nzredu in tehniko ter v 7. franco5dino, na podrufuiidni
Soli pa nem5dino v 4. in 5. razredu ter umetnost in franco5dino v 8. in 9. razredu.

Delo z nadarjenimi je potekalo v skladu z individualiziranimi programi. Nadarjenih udencev

na razlidnih podrodjih je bilo 44. Udencem so bile omogodene prilagoditve na tistih podrodjih,

ki so si jih sami izbrali. Ti udenci so se udeleLlli razlidnih tekmovanj in dosegli lepo Stevilo
priznanj. Tabor letos ni bil organiziran.

Zaulence, ki presegajo standarde znar$a,je Sola orgaruzirala dodatni pouk iz SLO, MAT,
TJA in obdasno iz drugih predmetov. Dopolnilni pouk je Sola organizirala za vse tiste udence,

ki potrebujejo pomod pri udenju. Tudi dopolnilni pouk je bil organiziran pri MAT, SLO,
tujem jeziku, obdasno pa 5e pri nekaterih ostalih predmetih.

Z u(enci, ki imajo udne teZave oziroma primanjkljaje na posameznih podrodjih, se je izvajala
dodatna strokovna pomod v skladu z odlodbami, pri nekaterih tudi na podlagi mnenja
uditelj skeg a zbora in sodelovanja s starsi.

V tem Solskem letu je bilo Stevilo udencev, ki so prejeli dodatno strokovno in individualno
skupinsko pomod 64, od tega je imelo v Soli 31 udencev odlodbo; ostali udenci pa so imeli
pomod v okviru dopolnilnega pouka, diferenciacije ali iz ostalih virov, ki so namenjeni
pomodi. Za usmerjanje je predlaganih 5e 5 otrok. V vrtcu pa so imeli odlodbo 3 otroci.

PRISOTNOST UEENCEV Pzu POUKU

Udenci so pouka obiskovali dokaj redno. Bilo je nekaj izostankov zaradi opravidenih
razlogov, nekaj tudi iz neopravidenih, vendar vidnejSih odstopanj in kr5itev nismo beleZili.

UENa USPESNoST UEENCEV

V 3. razredu je ponavljala ena udenka, v 5. in 8. razredu sta ponavljala dva udenca. Vsi so

letos uspe5no zakljudili razred.4 udenci so imeli popravni izpit, od tega ena udenka 9. razreda
in 3 udenci 8. ruzreda. V prvem roku sta opravila popravni izpit dva udenca 8. in ena udenka

9. razreda. En udenec 8. razreda bo opravljal 5e enkrat popravni izpit v avgustovskem roku.

Vsi ostali udenci so uspe5no napredovali v vi5ji razred.

Dnevi dejavnosti so bili v celoti realizirati, prav tako pa so bile uspe5no izvedene vse 5o1e v
naravi in tedaji plavanja ter posebne aktivnosti Sole.

Na tem mestu so [e kratka porodila projektov, ki jih izvajamo Ze vrsto let in jih iz leta, v leto
nadgrajujemo. Vsi projekti, ki so bili nadrtovani na ravni Sole in vrtca ter drlave, so bili
realizirani. Dolodene projekte izvajamo samo v dolodenih oddelkih, ostali so vezati na vse
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oddelke. Nekaj projektov je bilo v lanskem Solskem letu uspeSno zakljudenih, ostale izvajamo
5e naprej. Vsak projekt je namenjen pridobivanju dolodenih izku5enj, spoznanj, raziskovanj,
odkrivanju ter udence 5e dodatno motivira, osebnostno bogati in jih navaja na samostojno
raziskovanje. Projekti so namenjeni trajnostnemu razvoju otrok.

Mednarodna projekta:

o EKOSOLA KOT NACIN ZfvUSNle (Klavdija Kropec, Zlatka AvZner, Manja
Majcen).
EkoloSko usmerjanje udencev in otrok v vrtcu poteka Ze od leta 1996 v okviru projekta
Eko5ola. Uspe5ni smo bili pri zbiralnih akcijah, ki jih redno izvajamo. Vrtec se redno
pridruZuje pri vseh vidnih aktivnostih na podrodju ekologije. V jeseni smo prejeli
priznanje za dvajsetlebro sodelovanje.

Glar.ni tematski sklopi so bili energija, odpadki in voda. V okviru projekta so tekle
dejar.nosti, kot so zbiranje papirja, kartuS, baterij, pokovdkov. Sodelovali smo tudi na
natedajih in distilnih akcijah . V okviru Ekosole smo izvedli ved projektov:
- Ekokviz,
- Voda naSe bogastvo,
- Jaz, ti, mi za Slovenijo (zbiralne akcije papirja, Solskih potreb5din, igrai, obladil,

obutve in drugega tekstil4
- ozaveSdevalneakcije.
- Ekoprojekt,
- Vrtnarjenje z najmlaj5imi,
- Ekokotidek,
- Ekobralna znadka.

Redno skrbimo za vodenje energetske bilance.
. Z glavo v oblakih (Erasmus+; podrodje naravoslovja).

Projekti na ravni drZave:

. OTROSKI PARLAMENT je letos potekal na temo Svet, v katerem Zelim Ziveti. Na
to temo je bil na Soli izveden kultumi dan. Na to temo je potekal Solski parlament.
Izbrani predstar.niki na Solskem parlamentu so se udeleZili medobdinskega otro5kega
parlament4 ki je bil letos na naii Soli.

. DEDISd[NA GRE V SOLE (Danijela Jer5id): Izvedli smo kultumi dan v okrobru.

. Delo z nadarjenimi (projektni tim: Mira Brinar HuS, Polona Vodidar, Tadeja Zupaac,
Majda Pikl). Na temo nadarjenih smo imeli dve predavanji, ki ju je izvedla Tanja
Bezi6.

a Zgodnje poudevanje angle5dine v prvem vzgojno-izobraievalnem obdobju poteka v
skladu z operativnim nadrtom, ki gaje pripravil projektni tim v sestavi: Lavra Kondnik
Perpar, Darja Korpnik, Stanislava Tomin3ek KuZnik, Lejla Jahjefendid, Polona
Vodidar, Darja Savinek, Mira Brinar HuS in Majda Pikl.
Uditelji so uvajali raznolike oblike in metode dela ter uvajali sodobne didaktidne
pristope.

Formativno spremljanje udendevega napredka - inovacijski projekt (Zvonka Cencelj,
Tina Rus Rozina, Klavdija Kropec, Tadeja Zupanc ...).
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Uditelji Sportne vzgoje se uspe5no vkljudujejo v projekt Sodasno poudevanje
profesorja Sportne vzgoje z uditeljem razrednega pouka v prvem VIO, ki ga financirata
obe obdini (ZlatkaBukovec, Miha Miklavc).
Uvajanje fleksibilnega predmetnika v Solskem letu 2016117 je potekalo pri pouku
ZGO in GEO 6. razredu, pri pouku DKE in TIT v 7. in 8. Razredu. Fleksibilno smo
izvajali tudi nekatere izbirne predmete.

Od septembra 2010 izvajamo tudi projekt Zdrav Zivljenjski slog. S tem spodbujamo
dnevno Sportno aktivnost pri otrocih. Projekt se izvaja na celotni vertikali 1.-9.
razreda. V letu 20|6117 je ta projekt potekal Ze sedmo leto. Projekt je zelo pozitivno
sprejet tako pri otrocih kot pri starSih. Pri urah so upo5tevani interesi otrok, zlasti pa so
otroci motivirani s predstavitvijo novih Sportov, ki jih 5e ne poznajo. Zato se v veliki
meri posluZujemo tudi sodelovanja z druStvi in klubi, ki nam popestrijo to izvajanje.
V okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava (Martina Puntar, Polona Miklavc
Zebovec, Miha Miklavc) smo sodelovali na regijskem festivalu v Velenju in prejeli
zlato primanje ter se uvrstili na drZavno tekmovanje.
V okviru projekta Rastem s knjigo so sedmo5olci obiskali Medobdinsko matidno
knjiZnico v Zalcu(Marija Zavrsnik).
WAJANJE IZBOLJSAV IN SAMOEVALVACIJA (Projekt v okviru Soie za
ravnatelje - v projekt so vpleteni strokovni delavci, udenci in ostali partnerji)

Projekti na ravni Sole:

Teden otroka: izvedli smo literarni in likovni natedaj, izdali tematsko Stevilko glasila
bela vrana in izvedli literarni veder z gostom Petrom Svetino.

MEDIACIJA je projekt, ki ga uspe5no izvajamo Ze ved let. Udence spodbujamo k
samostojnemu razreSevanju konfliktov.Izvedli smo kultumi dan na temo medsebojnih
odnosov.

a

a

Braina pismenost ostaja naSa stalna naloga.

Otroci s posebnimi potrebami - s specifidnimi udnimi teLavarri (Darja Korpnik, Mira
Brinar HuS, Mirjana Kelavi6, Sanja Draksler, Spela Vunderl).
V skladu z zakonodajo je potrebno posebno skrb namenjati vsem udencem s

posebnimi potrebami. Zanje so pripravljeni posebni individualizirani programi z vsemi
prilagoditvami.

Zelo kakovostno je potekal tudi koncept odkrivanja nadarjenih udencev, ki je bil
zasnovan v raznih oblikah: delavnice, predstave, dodatni pouk (Mira Brinar HuS)

a

a

o

a

a

a

a

a

a

Skupaj z vrtcem sodelujemo v nekaterih prej na5tetih projektih. Prav tako pa se vrtec
vkljuduje 5e v druge projekte, ki so prilagojeni zmoZnostim in sposobnostim otrok. Vse
posebne aktivnosti, ki so bile nadrtovane za preteklo Solsko leto, so bile realizirane.

Proiekti:

- Inovacijski projekt To pa ni slovensko, je potekal v obeh okoljih. Ker je 51a ga. Strojan5ek v
porodni5ko, jo j" v intervalih nadome5dalav izvajaqu ga. Zajec.
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- Eko5ola- Vrtec Tabor

- Prednostno podrodje -participacija otrok in odgovornost. Na to temo smo se strokovni
delavci izobraLevali, ponudili smo tudi izobralevanje za star5e dr. Ranka Rajovi6a, ki pa ni bil
tako mnoZidno obiskano, kot bi si Zeleli.

- Gibalno-Sportni program Mali sondek, so izvedli v vseh oddelkih, ki so pristopili k temu
projektu.

- Mednarodna projekta Pomahajmo v svet, Erazmus *, Bo. Strojan5ek je nadomestila v Taboru
ga. Lukman.

- Bralna znatka Tudi mali Savinjdani berejo, je bila izvedena visoko Stevilna. Veseli smo, da
na ta nadin spodbujamo branje v druZinah, s dimer prav gotovo najved pridobijo otroci.

- Mednarodni projekt Odgovorno s hrano-Vrtec Tabor.

V leto5njem letu smo prvid popeljali starej5e otroke z avtobusnim prevozom v Celje v
Gimnazijo Celje Center, kjer so jim pripravili mnogo vzgojnih izzivov.

Poleg omenjenih zadev, smo na pobude star5ev tudi dodali v LDN 2016117 dan odprtih vrat,
ki smo ga v vrtcu Vransko izvedli 6.6.2017 od 9. do 10 ure, v vrtcu Tabor pa nas daka jutri,
13.6.2017. Zanani staZe tudi oba zakljudna sredanja in sicer v Taboru je bil v torek, 30.5. ob
17. uri in na Vranskem dan kasneje, 31.5.2017 ob 18. uri.

Letovanje tudi letos ponuja kmetija Weis iz Tabora. Vabljeni so bili oddelki 5-6 let, izvedbo
pa nadrfujemo od 2. do 4.7 .201 7. Prijavljenih je 20 otrok iz vrtca Vransko in 3 iz vrtca Tabor.

Zadnji vikend je tudi planinski kroZek izvedel zakljudno dejanje, otroci in tri mentorice so
prenodili namred na ereti in tako zakljudili celoleten trud,. Zadovoljni smo, da imajo druZine
posluh za nai trud po kvalitetno preZivljanju prostega dasa, 5e posebno v kombinaciji s

Sportnimi aktivnostmi. . ..

V nadaljevanju predstavljamo Se posebne aktivnosti, ki so potekale na obeh Solah, tako
centralni kot podruinidni.

CENTRALNA SOLA

1 5PREJEAA PRVOSOLCEV

Nosilci: N. Pedovnik. M. Terbov3ek, B. ivan, /tA. Jermon;
vodstvo 30le

t. september
?a$

TEDEN OTROKA (Svet, v koterem ielim iiveti)
Nosilci : rozredniki, vodstvo 5ole, D. Korpnik

3. do 9. oktober
2A$

3 DRZAVNO TEKAAOVANJE \Z LOaTKE
Nosilko: D. Cvetko

22. oktober
?oL6

4 KOi EiiORACrJA (v okviru Sole in krojo)
Nosilci: D. Jeriid , V. Govek

28. oktober
2016
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OTVORTTEV KNJIZNICE
Nosilko: Obdino Vronsko, vodstvo 3ole, M. ZovrSnik

?. februor
2AU

VESELO V LETO ?:OtTt

DOBRODELNA PRTPEDTTEV - 2ENET UPANJA ZA OTPO4KT
NASI$EH
Nosilci: Obiino Vronsko, ZKTS Vronsko

PPO5LAVA OB DNEVU SAfiIOSTOJNOSTT TN ENOTNOSfi
IN NOVOLETNI PROORA0I

Nosilci: T. Zuponc,Z. Av2ner, J. Toplok, razredniki, vodje oktivov,
vodstvo iole

24. november

2016

23. december
20t6

LITERARNI VEEER
(v povezavi s temo tedno otroko in notedajem iole:
Svet, v katerem ielim iiveti; gost Peter Svetino)
Nosilci: P. Uiokor, B. Pertinoi in tim zo izvedbo
Sodelujeto centrolno in podruiniino 3olo.

14. februor
?ot7

8 KULTURNI PRAZNIK (v okviru Sole in krojo)
Nosilci: B. Pertinod

3. februor
20t7

9 PUSTNI KARNEVAL
Nosilci: rozredniki, vodje oktivov, vodstvo Sole

25. februor
2017

10. PRO5LAVA OB &TATERTNSKEiA DNEVU
Nosilc i: D. JerSid in tim zaizvedbo, vodstvo Sole

20. morec
2017

11 PODELITEV BRALNE ZNAdKE (gostjo B. G.6orenc)
Nosilko: M. Zovrinik

21. opril
?017

t2. VALETA
Nositci: V. Govek,P. rlliklovc Zebovec,vodstvo Sole

15. junij 20t7

13. OBELEZTTEV DNEVA DRZAYNOSTI
Nosilci: T. Zuponc, N. PeIovnik, razredniki in vodstvo Sole

Obdinsko priznonjo podeli iupan obEine

22. junij 2017

JUNU

PoDRU2Nrirua 5ou TABoR

1 SPREJE,IA PRVOSOLCEV

Nosilci: 5. Tominiek Kuinik, M. DrnolSek, M. Majcen
1. september

20t6
70 LET LOVSKE DRUZINE TABOR
Nosilco: 5. T. Kuinik

24. september
2016

3 TEDEN OTROKA (Svet, v katerem ielim iivefi)
Nosilci: rozredniki, vodstvo 3ole , D. Korpnik

3. do 9. oktober
2016

KOAAE,lAORACIJA

Nosilko: M. Dobnik
28. oktober

2016
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5 DAN aASaLC9V
Nosilci: GZ ialec,S. Jon

ok?ober

AAARTINOVANJE 5TAREJSIH OBdAN OV O}Er:NE TABOR

Nosilko: lu\. DrnolSek

12. november

20t6
7 VESELO V LETO 2O17:

DOBROOELNA PETREDTTEV - TENET UPANJA ZA
OTPOdKT NAST4EH
Nosilci: ObEino Vronsko, ZKTS Vronsko

PPOSLAVA OB DNEVU SAIITOSTOJNOSTT TN
ENOTNOSTT
rN NOVOLETNT PPO6RAT4

oktivov, vodstvo Sole

24. november
2A$

23. december ?016

I KULTURNI PRAZNIK (sodelovonje no obiinski proslovi)

Nosilko: P. Miklovc

7. februar
2017

8 PRAZNIdNI DAN V IAARCU (krojevno prireditev)
Nosilci: M. lvlojcen, rozredniki, vodstvo iole, tim zo izvedbo
progromo

21. marec 2Ot7

9 PODELITEV BRALNE ZNAaKE @osfjo g. O.6orenc)
Nosilko: M. ZovrSnik

21. april2Ol7

11. irSrfUN A AKCLtrA (v sodelovonju z Obtino Tobor)
Nosilci: B. iketo, rozredniki

1. april 2017

10. DAN DRUZINE (sodelovonJe z Obdino Tobor)
Nosilko: 5. Rizmol

17. moj 2AL7

11. VALETA
Nosilci: V. Govek,P. Miklovc Lebovec,vodsfvo Sole

15. junij ?0t7

t2. OBELEZITEV DNEVA DRZAVNOSTI
Nosilci: Z. Aviner, razredniki in vodstvo Sole

ObEinsko priznonjo podeli iupon obiine.

22. junij ?OL7

.iuni.i

UdeleZili smo se tudi vseh tekmovanj v manju in ostalih natedajev. Tudi na teh smo bili
uspe5ni, saj so udenci dosegli kar nekaj vidnej5ih doseZkov.

Vsako leto opravimo nujna vzdrilevalna dela ter nakupimo najnujnej5i didaktidni material, s

katerim lahko zagotavljamo nemoteno osnormo5olsko in pred5olsko izobraLevanje.

Solo je vodila ravnateljica, ki je pedago5ki in poslovodni organ zavoda. Pri delu sta ji
pomagali pomodnici ravnateljice, ki opravljata naloge, za katere ju pisno pooblasti
ravnateljica in so opisane v aktu o sistemizaciji. Dvakrat mesedno oziroma po potrebi se je
sestal tudi kolegij, ki je usklajeval sprotne organizacijske zadeve in zavzemal stali5da glede
razlidnih dilem in dejstev.

Veliko je bilo sodelovanja s star5i udencev in z okoljem, v katerem Sola deluje. Sodelovanje je
potekalo tudi na SirSem slovenskem prostoru in v mednarodnem okolju z razlilnimi

8
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strokovnimi institucijami, ki so posredno ali neposredno povezane z vzgojno-izobraZevalnim
delom v Soli in vrtcu.

NaSe poslovanje je potekalo v skladu z nadrtovanim planom. Polletno porodilo izkazuje
preseZek prihodkov nad odhodki v vrednosti 884,00 ELIR. To pomeni, da v polletnem
porodilu ntso izkazarta bistvena odstopanja po posameznih postavkah, s dimer smo lahko
zadovoljni. V spomladanskem dasu smo otvorili novo knjiZnico, ki je sodobno opremljena in
prostorsko razgibana, da nudi optimalne pogoje za uresnidevanje vseh dejavnosti, ki potekajo
v knjiZnici. Trenutno smo v fazi opremljanja radunalni5ke udilnice, v kateri Zelimo v novem
5o lskem letu iztr ajxi pouk.

Prepridana sem, da nihde od vpletenih v vzgojno-izobraievalni proces ni bil za nidesar
prikraj5an, saj je vse potekalo v skladu z nadrtovanimi dejavnostmi. Ocenjujemo, da bomo
sprejet finandni plan realizirali do 100% v postavkah.

Ravnateljica
univ.dipl.ped.

hr
Majda Pikl,

I
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No osnovi ZlPRS16l T smo priprovili polletno porodilo, S stroni obeh ustnoviteljic-
Obdine Vronsko in Obdine Tobor smo prejeli soglosjo k sprejetemu finondnemu
nocrtu.
No osnovi posredovonego sklepo Ministrsfuo zo izobroZevqnje, znonost in 5port zo

finoncironje plod in ostolih operotivnih stro5kov zo leto 2017 ter priprovljenih
predlogov smo z ustonovitelji sklenili pogodbe o finoncironju Solske in predSolske
vzgoje zo leto 20l7 in sicer zo del, ki se finonciro iz lokolnego proroauno.
Sredsfuo ministrstvo zo Solstvo in Sport iz noslovo plod in drugih operotivnih odhodkov
so bilo plonirono no osnovi sklepo do 5,9,2017, preostolo sredsfuo iz novedenego viro
po so plonirono brez sklepo no osnovi ocene stro5kov,
Predvidevomo, do bomo do septembro prejeli od N/IZS dodoten sklep no osnovi
nopovedonego obsego dejovnosti zo Solsko leto 2017ll B,

Finondni nodrt zo celotni zovod po nocelu denornego toko ter plon finoncironjo smo
sprejeli no Svetu zqvodo dne 

,l8.4,20,l7,

obveznosti do doboviteljev
obveznosti iz noslovo plod
in ostolih obveznosti do zoposlenih

147,6,l5 eur
179,414 eur

Glede no stonje smo v letu 20,l7 prejemoli tudi prihodke-prilive oz. terjotue iz preteklih
let in iz leto 201 6, prov toko smo imeli odhodke-odlive zo stro5ke leto 20'l6. Prilivi in
odlivi v letu 2017 so bili zo odprte terjofue in obveznosti preteklego koledorskego leto
zojeti tudi v finondnem plonu,

Oceno reolizocije smo priprovili v vi5ini plonironih sredstev v finondnem no6rtu.

Vronsko, 9.8.2017

Priprovilo:
Mortino KriTnik dipl,ekon,

V polletnem porociluje reolizocijo izkozono po denornem toku zo obdobje od l.l.
do 30.6.2017. Skupni prihodki po noaelu denornego toko znoSojo 1,624.422,82 eur,
kor predstov|o 51 ,07 7" no6rtovonih prihodkov, skupni odhodki znoSojo L623,539 eur
oziromo 51,04y" nodrtovonih. lzkozon je preseZek prihodkov nod odhodki v vi5ini BB4

eur,
Pri tem moromo podoti 5e nekoj kl.judnih podotkov, ki odroZojo dejonsko finoncno
stonje nosego zovodo:
No dqn 1.1.2017 so v bilonci stonjo izkozone noslednje postovke:
stonje no rodunu 22.986 eur
gotovino v blogojni 4eur
terjotue do obdin 130.447 eut
terjofue do noro6nikov storiev 95.514 eur
terjotve do ministrstuo 143,652 eur


