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POSLOVNO POROČILO 
 

Poslovno poročilo zajema zaključeno šolsko leto 2015/16 in del novega šolskega leta 2016/17. 

 

 1. Splošni del poslovnega poročila 

Poročilo ravnatelja 

Osnovna šola Gradec je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Litija dne 

18. 05. 1998 z odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda. 

Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za 

učence OŠ Gradec s pripadajočimi podružničnimi šolami in organizacijo kulturnih, športnih in 

drugih javnih prireditev; šola organizira tudi nadstandardne dejavnosti za svoje učence.  

Dejavnost šole je javna služba, izvajanje dejavnosti je v javnem interesu. 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole na matični 

šoli in Podružnični šoli Vače, na ostalih podružnicah  Hotič, Kresnice in Jevnica pa od 1. do 

vključno 5. razreda devetletke. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način 

in po postopku, ki je določen z zakonom. 

Na matični šoli  je 618 učencev uspešno zaključilo šolsko leto 2015/16. 

V šolskem letu 2016/17je na matični šoli 9 učencev manj kot leto poprej, skupno 364 učencev, 

število oddelkov je ostalo isto (20). Na razredni stopnji je 5 učencev manj, na predmetni pa so 4 

učenci manj.  

Podružnični šoli Hotič in Jevnica imata po 3 oddelke, Kresnice 4 in od 40 do 58 učencev,  POŠ 

Vače 8 oddelkov (1 več kot lani) in 115 učencev (11 več kot lani).  

Na vseh šolah izvajamo jutranje varstvo, kjer je v 5 oddelkih v letu 2016/17 61 učencev, za 2 

manj kot leto poprej. V podružničnih šolah se število učencev postopno povečuje, kar 

posledično pomeni povečevanje števila učencev tudi na matični šoli, ko učenci iz podružničnih 

šol pridejo na matično. 

Šolsko leto 2016/17 

MATIČNA ŠOLA 

1. do 5. razred: 
10 oddelkov + 3,73 OPB 
164 učencev 

 
 

1. do 5. razred: 
10 oddelkov + 3,73 OPB 
164 učencev 

 

6. do 9. razred:  Skupaj: 
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10 oddelkov  
200 učencev 

20 oddelkov + 3,73 OPB 
364 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA VAČE 

1. -  9. r  
8 oddelkov + 1,96 OPB 
115 učencev 

 Skupaj: 
8 oddelkov + 1,96 OPB 
115 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA HOTIČ 

1. do 5. razred: 
3 oddelki + 1,28 OPB 
40  učencev 

 Skupaj: 
3 oddelki + 1,28 OPB 
40 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA JEVNICA 

1. do 5. razred: 
3 oddelki + 1,64 OPB 
52 učencev 

 Skupaj: 
4 oddelki + 1,64 OPB 
52 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA KRESNICE 

1. do 5. razred: 
4 oddelki + 1,98 OPB 
58 učencev 

 Skupaj: 
4 oddelki + 1,98 OPB 
58 učencev 

SKUPAJ vseh učencev: 629 

 Jutranje varstvo izvajamo 
na vsaki organizacijski 
enoti po enega 

38 oddelkov + 10,59 OPB + 5 JUV 
629 učencev 

Skupno: 48,59 odelkov in 5 JUV 

 

 

Šolski prostor je določen z aktom o ustanovitvi, v okviru katerega šola prevzema odgovornost 

za učence, je šolska stavba in površine v neposredni bližini stavbe, ki so v upravljanju šole. 

 

Šolski uspeh  

Matična šola 2014/15 2015/16 Podružnične šole 2014/15 2015/16 

4. razred 100 100 4. razred 100 100 

5. razred 100 100 5. razred 100 100 

6. razred 100 100 6. razred 100 100 

7. razred 100 100 7. razred 100 100 

8. razred 100 100 8. razred 100 100 

9. razred 100 100 9. razred 100 100 

SKUPNO 100 100 SKUPNO 100 100 

 

V skladu z veljavno zakonodajo se učenci številčno ocenijo ob koncu 1. triade, torej v 3. razredu. 

V 1. in 2. razredu se ocenijo opisno, glede na doseganje predpisanih standardov znanja. 

Glede odstotka pozitivno zaključenega šolskega leta učenci OŠ Gradec statistično dosegajo 

dobre rezultate, ki so posledica skupnega truda učiteljev, razrednika posameznega razreda, za 

nekatere učence tudi učitelja dodatne strokovne pomoči in staršev. Zadnjih pet let dosegamo 
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100% učni uspeh. Visok rezultat  je spodbuden, vendar zahteva realno oceno znanja, kar 

pomeni, da  je na šoli določeno število učencev (predvsem učenci z uspehom zadostno in 

učenci s težavami v 1. in 2. triadi), ki s težavo in dodatno pomočjo dosegajo minimalne 

standarde. 

Naloga učiteljskega zbora je, da se z motiviranjem, aktualizacijo in sodobnim poučevanjem 

kakovost znanja zvišuje, učencem se še v naprej nudi strokovna pomoč, čeprav le-ta dosega 

nerazumne meje in da se v primerih, ko  pomoč ni uspešna, izpeljejo ustrezni postopki za 

ponavljanje ali prešolanje v  lažji  program (smiselno na razredni stopnji). 

 

Nacionalno preverjanje znanja 

Slovenščina – 6. razred 

Šolsko povprečje pri slovenščini je 52, 21 %. 

Državno povprečje pri slovenščini je 54, 46 %. 

Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli (52, 21 %) je za 2,25 % nižji od povprečja v 

državi (54, 46 %). 

 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV UČENCEV S POVPREČNIM DOSEŽKOM NA ŠOLI  

Rezultat učenca, ki je dosegel najmanj točk (8 točk, kar predstavlja 16 %),  je za 36, 21 

% slabši od šolskega povprečja. 

Rezultat učenca, ki je dosegel  največ točk (46, kar predstavlja 92 %), je za  39, 79 % 

boljši od šolskega povprečja. 

 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV UČENCEV Z DRŽAVNIM POVPREČJEM 

Rezultat učenca, ki je dosegel najmanj točk (8 točk, kar predstavlja 16 %), je za  38, 46 

% slabši od državnega povprečja. 

Rezultat učenca, ki je dosegel  največ točk  (46 točk, kar predstavlja 92 %), je za 37, 36 

% boljše od državnega povprečja. 

Vse učiteljice slovenščine pri pouku poskušamo vključevati različne tipe nalog, ki jih 

srečamo v NPZ, tako pri utrjevanju, preverjanju in tudi ocenjevanju. Poudarek torej polagamo na 

tvorjenje besedil po navodilih, na utrjevanje pravopisne in jezikovne zmožnosti, na 

utemeljevanje, primerjanje besedil med seboj ipd. V aprilu sem pri pouku šestošolcem pokazala 
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spletno stran RIC-a in pot do NPZ-jev iz prejšnjih let. Poleg tega so vsi učenci prejeli dva izvoda 

NPZ za domačo nalogo. Prvega so dobili v drugi polovici aprila, drugega pred prvomajskimi 

počitnicami.  

Prvi NPZ je v 6. a in b od 40 učencev 11 učencev rešilo v celoti, 17 učencev le delno 

(skoraj pri vseh so manjkale poleg drugih tudi tvorbne naloge), 10 učencev pa se ni lotilo 

reševanja. Drugi NPZ jih je 13 rešilo v celoti, 12 le delno, 15 učencev pa ni rešilo nalog NPZ.  

Kljub spodbujanju in dejstvu, da je bilo poskusno reševanje NPZ domača naloga (imeli 

so teden dni časa za to), so učenci k temu pristopili zelo neresno.  

Tudi 3 ure dodatnega pouka je bilo namenjenih pripravam na NPZ. Udeležilo se jih je le 

11 šestošolcev (vsak je prišel le za eno šolsko uro). 

 

Slovenščina – 9. razred 

 

Šolsko povprečje pri slovenščini je 53,14 %. 

Državno povprečje pri slovenščini je 53,54 %. 

Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli (53,14 %) je za 0,4 % nižji od povprečja v 

državi (53,54 %). 

 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV UČENCEV S POVPREČNIM DOSEŽKOM NA ŠOLI  

Rezultat učenca, ki je dosegel najmanj točk (kar predstavlja 10 %),  je za 43,14 % slabši 

od šolskega povprečja. 

Rezultat učenca, ki je dosegel  največ točk (kar predstavlja 88 %), je za  34,86 % boljši 

od šolskega povprečja. 

 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV UČENCEV Z DRŽAVNIM POVPREČJEM 

Rezultat učenca, ki je dosegel najmanj točk (kar predstavlja 10 %), je za  43,54 % slabši 

od državnega povprečja. 

Rezultat učenca, ki je dosegel  največ točk  (kar predstavlja 88 %), je za 34,46 % boljši 

od državnega povprečja. 

 



  

LETNO POROČILO OŠ Gradec – leto 2016 

  

   7 

Priprava učencev na nacionalno preverjanje znanja 

Učitelji učence pripravljamo na NPZ s poučevanjem od 6. do 9. razreda, tako da pri 

svojem delu dosledno upoštevamo učni načrt. Na srečanjih, kjer si izmenjujemo izkušnje z 

učitelji drugih šol in svetovalci Zavoda za šolstvo, je bilo v preteklih letih mnogokrat poudarjeno, 

da posebna priprava na NPZ ni potrebna. Kljub temu smo učiteljice SLJ učencem v 9. razredu 

ponudile dodatno možnost priprave, kar je razvidno iz preglednice spodaj.  

 

Skupina Število 

pol NPZ, 

ki so jih 

učenci 

prejeli 

Število pol NPZ, ki 

so jih učenci vrnili 

Ostale informacije učiteljic o pripravi učencev na 

NPZ 

MUS 1 14 pol 

(prvič) – 

vsak 

učenec 

eno polo 

5 vrnjenih (2 

popolnoma rešeni, 

tri brez tvorbnih 

nalog) 

Učencem sem že na začetku leta pokazala pot do 

spletnih strani, kjer so lahko reševali stare NPZ-je 

ter si jih pregledali ob rešitvah. Pot do spletnih 

strani in naslov so si morali zapisati v zvezek, da 

ne bi pozabili ter da bi lahko reševali in se 

pripravljali tudi doma.  

V uri, ki smo jo imeli v računalnici, so lahko tudi 

sami preskusili enega od starih NPZ-jev ter se tako 

že drugič seznanili z možnostjo priprave na NPZ. 

V aprilu so dobili še vsak dvakrat po eno polo NPZ 

v papirnati obliki, ki so jo morali do določenega 

termina rešiti doma. Odziv je bil slab, kot je 

razvidno iz prvega in drugega stolpca. Naloge smo 

tudi pregledali, ob čemer so bili opozorjeni na 

pomembne podrobnosti (dosledno upoštevanje 

navodil, reševanje tvorbnih nalog ipd.). 

                                           Učiteljica MUS 1 

14 pol 

(drugič) – 

vsak 

učenec 

eno polo 

4 vrnjene (2 

popolnoma rešeni, 

2 brez tvorbnih 

nalog) 
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MUS 2 16 pol 

(prvič) – 

vsak 

učenec 

eno polo 

Odziv zelo slab, saj 

se je le polovica 

učencev sploh 

lotila reševanja, a 

tudi to je bilo 

pomanjkljivo. 1  

učenka je rešila cel 

test, 4 učenke vse 

naloge, razen 

tvorbnih. 3 učenci 

so reševali le delno 

(npr. po nekaj 

nalog). 

Učencem 2. MUS v 9. razredu sem pri pouku 

pokazala pot do spletne strani RIC-a in s tem do 

testov NPZ iz prejšnjih let. /…/ 

 

Po drugem NPZ je bil odziv boljši, verjetno tudi 

zato, ker so ga dobili pred prvomajskimi 

počitnicami in so tako imeli več časa za reševanje. 

/…/ Tako smo se lotili tudi pregledovanja, 

opozorila sem jih na določene naloge, način 

vrednotenja ipd. Poleg tega so imeli učenci 

možnost dodatnih priprav oz. dela za NPZ pri 

dodatnem pouku. V ta namen sem izvedla tri ure 

dodatnega pouka, vendar devetošolci za to niso 

pokazali interesa.    

 

 

 Učiteljica MUS 2 

16 pol 

(drugič) – 

vsak 

učenec 

eno polo 

3 učenci se niso 

lotili reševanja, 

ostalih 13 učencev 

pa ga je večinoma 

rešilo.  

MUS 3 30 pol 

NPZ 

(dvakrat 

po eno) 

15 vrnjenih (od 

tega 2 delno 

rešena) 

 

4 učenci so rešili 

obe poli NPZ 

 

4 učenci niso rešili 

nobene pole NPZ; 

 

7 učencev je rešilo 

po eno polo NPZ; 

 

 

- pokazala na spletu 

- motivirala za obisk dodatnega pouka, a se ga ni 

udeležil nihče 

- sprotno utrjevanje snovi, utrjevanje pred POZ in 

osveščanje napak, ki so pri NPZ najpogostejše 

 

       

Učiteljica MUS 3 
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MUS 4 16 pol 

(prvič) – 

vsak 

učenec 

eno polo 

6  

(4 popolnoma 

rešene in 2 delno) 

V šolskem letu 2015/2016 sem učencem v mesecu 

aprilu pri pouku pokazala, kako se pride do starih 

testov NPZ na RIC-ovi spletni strani. Za reševanje 

sem jim skopirala 2 poli iz preteklega šolskega leta 

in eno starejšega datuma. 

/…/ Skupaj z vsemi učenci smo pregledali rešitve. 

Tisti, ki so imeli prazne pole, so pač samo 

poslušali. /…/ Od učencev, ki so naloge rešili 

delno, so vsi trije pustili nerešene tvorbne naloge 

iz UB in NUB, eden od učencev pa še nekaj nalog 

iz NUB (naloge, ki se tičejo besednih vrst in 

stavčnih členov). Njihova utemeljitev je bila, da se 

tvorbnih nalog niso lotili, ker jim to vzame preveč 

časa. 

Učiteljica MUS 4 

16 pol 

(drugič) – 

vsak 

učenec 

eno polo 

7 

(4 popolnoma 

rešene in 3 delno) 

POŠ 

Vače 

Prvič 

vsak 

učenec 

eno polo 

Rešila ga je 1 

učenka od devetih, 

ostali so ga delno 

rešili do 

naslednjega roka 

(gl. opombe 

učiteljic) 

Prav posebej in izrecno učencev nisem pripravljala 

na NPZ (v devetem že tako celo leto pregledno 

ponavljamo književnost in jezik), smo pa skupaj 

najprej rešili 1 star NPZ, nato pa so za domov 

dobili še 2 NPZ-ja. 

Prvega je rešila samo 1 učenka (od devetih), do 

drugega roka so potem rešili, vendar nihče 

popolno - brez tvorbnih nalog in tistih, kjer je bilo 

potrebno utemeljevati kaj samostojno in več 

zapisati. 

Drugi NPZ, ki so ga dobili za domov, je zopet 

rešila samo ena učenka, štirje samo pol, ostalo 

niso rešili. Skupaj smo ga nato pregledali v šoli. 

Tri učenke so pred pisanjem NPZ prišle k 

dodatnemu pouku, da so rešile še kakšno polo. To 

sem jim predlagala  jaz, ker so čakale v varstvu 

vozačev, sama sem pa imela DOD pouk, a ni bilo 

nikogar. Sicer ne bi prišle. 

Učence NPZ ne skrbi niti malo, pomemben jim je 

Drugič 

vsak 

učenec 

eno polo 

V celoti rešila 1 

učenka, 4 učenci 

samo pol 
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zgolj, ker v tistem času ne smejo pisati POZ-ov.  

 

 Učiteljica POŠ Vače 

 

Povzetek zgornje preglednice: 

Vsak devetošolec je poleg ostalih informacij dobil dve papirnati poli starih NPZ (skupaj 142). 

Vrnjenih in v celoti rešenih  je bilo 43, vrnjenih in delno rešenih je bilo 23 pol, nevrnjenih oz. 

nerešenih je bilo 76 pol. 

 

Matematika – 6. razred 

 

Šolsko povprečje pri matematiki (6. razred) leta 2016 je 51,55%. 

 

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 2. obdobja (6. razred) je v Sloveniji leta 2015 

pisalo 16827 učencev, leta 2016 pa 17358 učencev (531 učencev več kot leta 2015). 

 

Državno povprečje pri matematiki (6. razred) leta 2016 je 53,79%. 

 

Standardni odklon kaže razpršenost odstotnih točk okrog povprečnega števila odstotnih 

točk v preizkusu znanja; višja vrednost standardnega odklona na OŠ Gradec (za 0,65) 

predstavlja višjo razpršenost okrog povprečja. 

 

Povprečni dosežek pri matematiki na šoli (51,55%) je za 2,24% nižji od povprečja v 

državi (53,79%). 
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PRIMERJAVA DOSEŽKOV UČENCEV S POVPREČNIM DOSEŽKOM NA ŠOLI 

Rezultat učenca, ki je dosegel najmanj točk (kar predstavlja 6%), je za 45,55% slabši od 

šolskega povprečja. 

Rezultat učenca, ki je dosegel največ točk (kar predstavlja 96%), je za 44,45% boljši od 

šolskega povprečja. 

 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV UČENCEV Z DRŽAVNIM POVPREČJEM 

Rezultat učenca, ki je dosegel najmanj točk (kar predstavlja 6%), je za 47,79% slabši od 

državnega povprečja. 

Rezultat učenca, ki je dosegel največ točk (kar predstavlja 96%), je za 42,21% boljši od 

državnega povprečja. 

Učitelji matematike, ki smo poučevali v 6. razredu, smo že pri pripravi letnih delovnih 

načrtov poskrbeli, da smo vsebine, napovedane za letošnje nacionalno preverjanje znanja, 

obravnavali pred izvedbo NPZ. 

Tekom šolskega leta smo pri utrjevanju v razredu in pri domačih nalogah vključevali 

naloge različnih tipov, ki jih učenci srečujejo pri nacionalnem preverjanju. Tudi pisna 

ocenjevanja znanja smo sestavljali po principu vključevanja raznovrstnih nalog, ki bi jih NPZ 

lahko vključeval.  

V marcu in aprilu so vsi učenci 6. razreda dobili dva izvoda pol NPZ-jev iz prejšnjih let. 

Približno 35% učencev je naloge vestno reševalo – pri čemer tudi njihove pole niso bile v celoti 

rešene, ostali pa so našli cel kup izgovorov npr.: 

»saj točk ne potrebujem«, 

»nisem imel časa«, 

»ne da se mi«, 

»sem pozabil«, 

»naj NPZ preveri moje dosedanje znanje brez utrjevanja«, 

»starši so rekli, da to ni potrebno«, 

»rezultat ne vpliva na mojo oceno«. 
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Glede na to, da smo učitelji pričakovali rešene pole v smislu domače naloge, smo jih 

dodatno vzpodbujali in opravili tudi analizo reševanja: 

Rešili dve 

poli 

Rešili eno polo Reševali dve ali eno polo, vendar 

zelo hitro in pomanjkljivo 

Niso reševali 

33% 19% 10% 38% 

 

Iz navedenega lahko povzamemo, da se večina učencev ni resno zavzela za doseganje 

dobrih rezultatov. Tudi tisti, ki so pole reševali, so jih izključno zato, ker je bila to domača 

naloga, nismo pa opazili njihove želje po uspešno opravljenem NPZ. 

Na naši šoli je praksa, da se NPZ-jev udeležijo prav vsi učenci, tudi tisti, ki imajo dodatno 

strokovno pomoč oziroma dosegajo le minimalne standarde znanja in s tem nižje število točk. 

Tudi učitelji želimo, da so učenci uspešni pri reševanju NPZ, zato bomo z dosedanjimi 

aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje. Bi pa želeli, da tudi starši redno spremljajo šolske 

obveznosti svojih otrok (domače naloge). Učitelji matematike pa jih bomo še naprej motivirali in 

spodbujali k sprotnemu delu kot tudi pripravam na NPZ. 

 

Matematika – 9. razred 

 

Šolsko povprečje pri matematiki je 49,62 %. 

Državno povprečje pri matematiki je 51,51 %. 

 

Povprečni dosežek pri matematiki na šoli je za 1,92 % nižji od povprečja v državi. 

Vsi učitelji matematike, ki smo poučevali v 6. in 9. razredu, smo že pri pripravi letnih 

delovnih načrtov poskrbeli, da smo vsebine, napovedane za letošnje nacionalno preverjanje 

znanja, obravnavali pred izvedbo NPZ. 

Tekom šolskega leta smo pri utrjevanju v razredu in domačih nalogah vključevali naloge 

različnih tipov, ki jih učenci srečujejo pri nacionalnem preverjanju. Tudi pisna ocenjevanja znanja 

smo sestavljali po principu vključevanja raznovrstnih nalog, ki bi jih NPZ lahko vključeval.  
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V marcu in aprilu pa so vsi učenci 6. in 9. razreda dobili tri izvode pol NPZ-jev iz prejšnjih 

let. Približno 35% učencev je naloge vestno reševalo – pri čemer tudi njihove pole niso bile v 

celoti rešene, ostali pa so našli cel kup izgovorov npr.: 

»saj točk ne potrebujem«, 

»nisem imel časa«, 

»ne da se mi«, 

»sem pozabil«, 

»naj NPZ preveri moje dosedanje znanje brez utrjevanja«, 

»starši so rekli, da to ni potrebno«, 

»rezultat ne vpliva na mojo oceno«, 

»brez veze, sem že sprejet v srednjo šolo«. 

 

Glede na to, da smo učitelji pričakovali rešene pole v smislu domače naloge, smo jih 

dodatno vzpodbujali in opravili tudi analizo reševanja: 

Razred Rešili tri pole Rešili dve poli Rešili eno polo Niso reševali 

6. 33% 10% 19% 38% 

9. 37% 20% 11% 32% 

 

Iz navedenega lahko povzamemo, da se večina učencev ni resno zavzela za doseganje 

dobrih rezultatov. Tudi tisti, ki so pole reševali, so jih izključno zato, ker je bila to domača 

naloga, nismo pa opazili njihove želje po uspešno opravljenem NPZ. 

Na naši šoli je praksa, da se NPZ-jev udeležijo prav vsi učenci, tudi tisti, ki imajo dodatno 

strokovno pomoč oziroma dosegajo le minimalne standarde znanja in s tem nižje število točk. 

Tudi učitelji želimo, da so učenci uspešni pri reševanju NPZ, zato bomo z dosedanjimi 

aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje. Bi pa želeli, da tudi starši redno spremljajo šolske 

obveznosti svojih otrok. Učitelji matematike pa jih bomo še naprej motivirali in spodbujali k 

sprotnemu delu kot tudi pripravam na NPZ.  

 

 



  

LETNO POROČILO OŠ Gradec – leto 2016 

  

   14 

Angleščina – 6. razred 

 

Šolsko povprečje pri angleščini v 6. r je 48,13%. 

Državno povprečje pri angleščini v 6.r je 49,55%. 

Državni dosežek je za 1,42% višji od povprečja na šoli. 

 

6.razredi matična šola 

Rešili obe poli: 21 učencev 

Rešili 1 polo: 3 učenci 

Niso rešili nobene pole: 16 učencev 

 

1. pola:  pola 2013 (14. maj 2013) 

2. pola:  pola 2010 (9. maj 2010) 

Še ena oz. dve poli – pola 2014 (14. maj 2014) in pola 2015 (11. maj 2015) – sta bili 

reševani  v razredu, s praktičnim prikazom reševanja.  

En učenec je prišel še po eno dodatno polo (ker je bilo možno po pouku v tednih pred 

NPZ dobiti dodatne pole za vaje). 

 

Nazadnje bi rada poudarila še neresen pristop nekaterih učencev do pisanja NPZ-jev. 

Nekateri učenci so NPZ iz angleščine pisali v slovenščini, drugi so načrtno izpuščali strani, niso 

se maksimalno potrudili, jim je bilo vseeno. Zato rezultati dejansko ne predstavljajo čisto 

realnega stanja nivoja znanja. Dokler NPZ ne bo ovrednoten tudi v spričevalu ali oceni,  bo žal 

tako, kljub maksimalnemu trudu učitelja, da bi učencem pri pripravah stal ob strani,  jim svetoval, 

z njimi dodatno vadil. itd. 

 

Ne smemo pozabiti omeniti, da je interes učencev za tuji jezik zelo različen, socialne in 

druge okoliščine učencev pa poleg naravne nadarjenosti za tuji jezik določajo končni uspeh.  
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Angleščina – 9. razred 

 

Državno povprečje pri angleščini je 61,58%. 

Šolsko povprečje pri angleščini je 57,14% in je za 4,2 % nižje od državnega. 

 

Učitelji angleščine v manjših učnih skupinah smo, tako kot vsako leto, tudi letos usmerjali 

učence v reševanje dostopnih arhivskih nalog na spletu že na začetku šolskega leta.  

Za učence smo v aprilu natisnili dva primera NPZjev, od katerih so enega v celoti rešili v 

šoli, drugega pa doma. Ob vodenju evidence za celo generacijo so rezultati naslednji:  

Od 71 učencev jih je prvo polo rešilo in oddalo 44, drugo pa 37.  

Za določene učence, ki so že sami dovolj ozaveščeni, da bi pole reševali, tudi če jim jih 

učitelji ne bi sprintali, lahko predpostavljamo, da jim nacionalni preizkusi niso bili pretežki in so 

dosegli pričakovane rezultate. Od nekaterih učencev smo tudi dobili tako povratno informacijo 

po seznanitvi z rezultati NPZ. 

Za tiste, ki se niso potrudili niti, da bi rešene natisnjene pole oddali, pa predpostavljamo, 

da jih rezultati NPZjev ne vznemirjajo, niti če so pod državnim povprečjem ali bistveno nižji, kot 

imajo zaključno oceno. Kot opravičilo in izgovor za tak odnos do NPZ nekateri sami navajajo, da 

je škoda časa za NPZje, saj bodo v vsakem primeru sprejeti na izbrano šolo in da rezultat NPZja 

tako ne vpliva na zaključno oceno iz angleščine.  

V zvezi s tem je omembe vredno tudi priporočilo RIC, naj se za NPZ posebej ne žrtvuje 

učnih ur, saj je eden izmed namenov NPZja tudi preverjanje realnega znanja v danem trenutku 

brez predhodnih priprav.  

Za boljše rezultate NPZjev bi se obrestovala tudi motivacija s strani staršev, ki bi lahko s 

svojo pozitivno naravnanostjo do pisanja NPZjev lahko precej vplivali na odgovoren pristop k 

reševanju arhivskih testov in v maju tudi samih NPZjev. 

Vsekakor pa je precej devetošolcev izrazilo pozitiven odnos do tega, da smo jih učitelji 

pred samim NPZjem temeljito pripravili in tudi od njih zahtevali, da pokažejo, da so pole z NPZji 

rešili. Nekateri so izrazili mnenje, da jim je bilo tako dosti lažje reševati predvsem naloge 

slušnega razumevanja, s katerimi se pri rednem pouku pri ocenjevanju znanja ne srečajo ravno 

pogosto. 
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Povzetek 

Rezultati NPZ sami po sebi ne pomenijo veliko, če v okviru vloženega truda in časa ne 

sledi analiza na ravni učenca ob prisotnosti učencev in skupnem dialogu, enako kot to delamo 

pri pisnih ocenjevanjih znanja.  

Ker pa so danes učenci navajeni, da če preverjanje ni ovrednoteno, je težko iznajti 

kakšno strategijo, da bi se lagoden odnos do pisanja NPZ spremenil. 

Menim, da bi bil narejen korak naprej, če bi se imeli možnost po seznanitvi z rezultati 

pogovoriti o primerljivosti dosežka NPZ in zaključne ocene.  

Napisana analiza bi morala biti namenjena v prvi vrsti učencem kot popotnica za 

nadaljnje učenje tujega jezika in kot možnost odkritega pogovora z učiteljem, kako izboljšati 

področja, ki so nerazvita.  

Za nekatere učence s posebnimi potrebami pa so NPZ absolutno pretežki in jim nižajo 

samopodobo. Za njih ne bi smeli biti obvezni. To seveda ne velja za vse učence s posebnimi 

potrebami – nekateri se lahko ravno pri NPZju neobremenjeno izkažejo.  

V primeru, da se bo ocena NPZ vpisovala v spričevala, pa bi se moral vzpostaviti ne le 

dialog, ampak konstruktiven dialog med tvorci NPZjev in učitelji na šolah, da bi se vključevalo 

take naloge, ki so  primerne starosti in nivoju znanja devetošolcev. 

Menim, da je bil letošnji preizkus primeren, saj so tudi nekateri učenci menili, da je bil 

precej lažji kot arhivski NPZji, ki so jih morali rešiti v šoli. 
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Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda 

 

Naslov:  OŠ Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 LITIJA 

Matična številka: 5689155 

Davčna številka: 42070651  

Transakcijski račun: 01260 - 6030660770 

Telefon, fax:  01 897 33 29 

Telefon:  tajništvo: 01 897 33 00 

računovodstvo: 01 897 33 04 

svetovalna služba: 01 897 33 08 

E-mail : tajnistvo@osgradec.si, ravnateljica@osgradec.si 

Spletna stran: http://www.osgradec.si 

Ravnateljica: Tatjana GOMBAČ  

Pomočnici  ravnateljice: Jana ISOSKI, Katarina MURN 

Poslovna sekretarka VI: Renata FELE 

Računovodja VI : Nataša PRETTNER 

Knjigovodja V, administrator V: Bernarda KANDUČ 

 

K OŠ Gradec sodijo še 4 podružnične šole: 

o Podružnična šola Jevnica, Jevnica 28, 1281 Kresnice  

Tel.: 897 33 24, pedagoški vodja Darja  RAJŠEK 

o Podružnična šola Vače, Vače 6, 1252 Vače 

Tel.: 01/897 33 15, pedagoški vodja: Jernej GRDUN 

o Podružnična šola Hotič, Zg. Hotič 6, 1270 Litija 

Tel.: 897 33 20, pedagoški vodja: Elizabeta BUČAR 

o Podružnična šola Kresnice, Kresnice 26 a, 1281 Kresnice 

Tel.: 897 33 22, pedagoški vodja: Angelca KOPRIVNIKAR 
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Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 

 

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

pomočnici ravnateljice, ki opravljata naloge, ki jima jih določi ravnateljica in so opisane v aktu 

o sistemizaciji ter vodje podružničnih šol. Pri profesionalnem razvoju zaposlenih in razvoju 

vzgojno-izobraževalnih dejavnosti pomaga razvojni tim, ki ga sestavlja ožji kolegij ravnateljice, 

vodje podružničnih šol in organizator informacijskih dejavnosti. 

 

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole.  

RAVNATELJICA   

je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Njene pristojnosti določa 49.člen ZOFVI-ja. 

Ravnateljica:  Tatjana Gombač (drugi 5-letni mandat od 1.7. 2012 do 1.7. 2017) 

SVET ŠOLE 

ima štiriletni mandat; sestavljajo ga trije predstavniki ustanoviteljice, trije predstavniki staršev ter 

pet predstavnikov šole. Predsednica sveta šole je Vanja Arhnaver. 

Poročilo sveta zavoda 

Svet šole sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja (Nataša Hofer/Tjaša Brinovec Obolnar, Jože 

Hostnik in Marko Zajc), 5 predstavnikov delavcev šole (Vanja Arhnaver, Sevludin Halilović, 

Andreja Bregar Rop, Astrid Žibert in Ana Terzić) in 3 predstavniki staršev (Nada Golouh – 

predsednica sveta staršev, Barbara Avbelj in Miha Jančar). Njegove pristojnosti določa 48.člen 

ZOFVI-ja. Predstavniki delavcev šole so bili na novo izvoljeni 7.11.2013. Predsednica sveta 

zavoda je Vanja Arhnaver, namestnik predsednice je Sevludin Halilović. 

 

V obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 je Svet zavoda OŠ Gradec zasedal na 3 sejah; 

od tega sta bili 2 redni in 1 korespondenčna. 

 

SKLEPI SEJE SVETA ZAVODA OŠ GRADEC: 25. 2. 2016 

SKLEP 1: Dnevni red 13. seje  Sveta zavoda je bil soglasno potrjen. 

SKLEP 2: Zapisnik in sklepi 11. redne seje so bili potrjeni. 

SKLEP 3: Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik in sklep 12. korespondenčne seje: 

Potrjen je bil predlog organizacije zimske šole v naravi v Cerknem (od 1. 2. do 5. 2. 2016). 
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SKLEP 4: Dopolnitve, ki so jih zahtevali člani Sveta zavoda, bo ravnateljica vključila v 

Letno poročilo do 26. 2. 2016. Člani Sveta zavoda jih bodo preko korespondenčne seje potrdili 

do ponedeljka 29. 2. 2016. 

SKLEP 5: Ravnateljica bo preko Združenja ravnateljev predlagala, da se pripravijo 

postopki in razpisna dokumentacija za izvedbo javnih naročil v osnovni šoli, da se s tem šolam 

znižajo stroški za odvetniške storitve. 

SKLEP 6: Člani Sveta zavoda so potrdili računovodski del Letnega poročila za leto 2015. 

SKLEP 7: Svet zavoda je seznanjen s finančno situacijo in prilivi s strani ustanoviteljice 

(Občine Litija), pri katerih prihaja do zakasnitve. Ravnateljica naj občino pozove, da kljub težkim 

finančnim težavam bolj redno zagotavlja finančna sredstva za obratovanje šole.       

 

SKLEPI KORESPONDENČNE SEJE SVETA ZAVODA OŠ GRADEC: 26. 2.–29. 2. 

2016 

SKLEP 1: Člani Sveta zavoda so potrdili Letno poročilo za leto 2015. 

 

SKLEPI SEJE SVETA ZAVODA OŠ GRADEC: 29. 3. 2016 

SKLEP 1: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili sklepe  13. redne in 14. 

korespondenčne seje. 

SKLEP 2: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili dopolnitev 2. točke dnevnega reda: 

Finančni načrt za leto 2016, Kadrovski načrt za leto 2016 in Program dela OŠ Gradec za leto 

2016. 

SKLEP 3: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili  Finančni načrt za leto 2016. 

SKLEP 4: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili Kadrovski načrt za leto 2016. 

SKLEP 5: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili Progam dela OŠ Gradec za leto 2016. 

SKLEP 6: Člani Sveta zavoda so potrdili % meril za ugotavljanje delovne uspešnosti 

ravnateljice Osnovne šole Gradec – Tatjane Gombač v letu 2015, ki znaša 86,4 % 

 

SKLEPI SEJE SVETA ZAVODA OŠ GRADEC (20. 9. 2016) 

 

SKLEP 1: Člani so  potrdili predlog o omejitvi časa razprave in replik na sejah Sveta 

zavoda. 
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SKLEP 2: Člani Sveta zavoda so soglasno dnevni red 16. seje sveta zavoda. 

SKLEP 3: Zapisnik 15. seje Sveta zavoda  je bil soglasno potrjen. 

SKLEP 4: Poročilo o realizaciji LDN 2015/2016 je bilo potrjeno. 

SKLEP 5: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili predlog LDN za leto 2016/2017. 

SKLEP 6: Člani Sveta zavoda so potrdili, da bodo do 30. 9. 2016 pregledali, podali svoje 

mnenje oz. spremembe glede Pravilnika o mediaciji. Na naslednji seji pa se Pravilnik o mediaciji  

potrdi. 

 

POMOČNICI RAVNATELJICE  

sta Katarina Murn in Jana Isoski. Opravljata naloge, ki jih jima poveri ravnateljica in jo 

nadomeščata v njeni odsotnosti. Naloge pomočnika ravnatelja določa 50. člen ZOFVI-ja. 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

 

- Oddelčni učiteljski zbor na predmetni stopnji sestavljajo učitelji posameznega oddelka, na 

razredni stopnji pa se učitelji sestajajo po triadah ali se po potrebi srečujejo po oddelkih 

posameznega razreda.  

- Strokovna  aktiva delujeta na predmetni stopnji od 6. do 9. razreda in razredni stopnji od 1. do 

5. razreda. 

- Znotraj strokovnih aktivov  so delovali razredni oz. predmetni aktivi. Vodenje le-teh je 

določeno z letnim delovnim načrtom šole 

- Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora in opravlja vse naloge v korist učencev v 

skladu z zakonom. Na šoli je bila  ta vloga dodeljena 37 - im strokovnim delavcem v letu 

2015/16 in  38 - im strokovnim delavcem v letu 2016/17. Na predmetni stopnji jim pomagajo 

nadomestni razredniki ob večjih obremenitvah ali odsotnosti razrednika od 6. do 9. razreda 

matične šole in v POŠ Vače, skupno 12 v letu 2015/16 (13 v letu 2016/17) nadomestnih 

razrednikov od 6. do 9. razreda. 

 

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljen je tako, da ima 

v njem vsak oddelek po enega predstavnika, vključno s podružničnimi šolami. Oblikuje se za 

organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli. Predsednica sveta staršev je Nada Golouh. 

Zapisniki sej so objavljeni na spletni strani šole. 
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Poročilo sveta staršev  

Svet staršev dela in odloča na sejah. V letu 2016 so bile tri seje sveta staršev OŠ Gradec in 

njenih podružničnih šol.  

Svet staršev je na seji 24. marca 2016 obravnaval sledeče vsebine: 

- Predstavitev POŠ Kresnice  

- Letno poročilo OŠ Gradec 2015  

- Poročilo o šolskih projektih 2015  

- Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice s strani članov sveta staršev 

- Delovanja šolskega sklada  

- Status pobud s strani sveta staršev naslovljenih na občino  

- Pritožbe in predloge staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom 

Svet staršev OŠ Gradec je na dopisni seji, ki je potekala od 01.06. do 05.06.2016 podal 

soglasje k predlagani skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2016/2017. 

Svet staršev je na seji 19. septembra 2016 obravnaval sledeče vsebine: 

- Poročilo o šolskih projektih za leto 2015/2016  

- Šolski projekti v letu 2016/2017  

- Predstavitev analize NPZ za leto 2015/2016, predstavitev ukrepov za izboljšanje rezultatov 

NPZ  

- Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za leto 2015/2016  

- Letni delovni načrt OŠ Gradec za leto 2016/17  

- Predstavitev predloga ravnateljice o nadstandardnih storitvah OŠ Gradec za leto 2016/17  

- Pritožbe in predloge staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom 
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SVETOVALNA  SLUŽBA 

Svetovalno delo so opravljale 3 delavke za matično in podružnične šole: socialna delavka (1), 

pedagoginja in psihologinja (psiholog) v sistemiziranem obsegu šolske svetovalne službe 1,85 

delovnega mesta. Delo je potekalo po programu, ki je sestavni del letnega delovnega načrta 

šole.  

 

KNJIŽNICA   

je delovala  na matični šoli in v zmanjšanem obsegu na vseh 4 podružnicah, kjer so zadolžene 

učiteljice v sodelovanju s knjižničarko na matični šoli skrbele za knjižnična gradiva. Celotna 

nabava in vodenje je delo knjižničarke, pri izposoji na podružnicah pa sodelujejo razredne 

učiteljice. 

 

TAJNIŠTVO  

1 delavka: poslovna sekretarka VI. 

RAČUNOVODSTVO  

2 delavki: računovodja VI. in knjigovodja V./administrator V. 

TEHNIČNI  DELAVCI  

1 laborant, 2,4 deleža hišnika, 6 kuharic in 5 čistilk ter 4 gospodinjke na podružničnih šolah – 

združeno kuharica in čistilka, dodatno 1,5 deleža čistilke v POŠ Vače. 
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Glavni podatki 

 

Vizija 

OŠ Gradec zagotavlja kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, 

 varno okolje, prijetno in ustvarjalno ozračje, možnosti za uveljavljanje posameznika, kar 

ob sodelovanju vseh udeležencev omogoča prepoznavnost šole  

in primerljivost v slovenskem in evropskem prostoru.  

OŠ Gradec je šola zadovoljnih učiteljev, učencev in staršev. 

Naloge 

1. Obogatiti in nadgraditi izvajanje devetletnega programa, še izboljšati in opredeliti 

predvsem kadrovske pogoje, vrsto izbirnih predmetov in upoštevati želje in potrebe 

učencev. 

 

2. Pri zaposlovanju novih kadrov upoštevati daljnoročne potrebe šole (učitelji naj  bodo 

usposobljeni za najmanj 2 predmeta). 

 

3. Veliko skrb posvetiti  spremembam ob kadrovskih zamenjavah učiteljev, predvsem   med 

letom.  

 

4. Dodatno skrb nameniti nacionalnim preizkusom znanja ob koncu  2. in 3. triade, saj so s 

šolskim letom 2013/14 postali oboji obvezni. 

 

5. Zaradi hitrega razvoja je učiteljevo znanje potrebno kontinuirano nadgrajevati in 

dopolnjevati,  predvsem preko timskega dela, dela v aktivih,  mentorskih mrež, 

organiziranega skupnega in samostojnega dodatnega izobraževanja. Nujno je, d učitelj 

stalno samoevalvira svoje delo. 

 

6. Sodobno poučevanje vključuje timsko delo, ki postaja temeljni pogoj za kontinuiran 

razvoj šole in se izvaja kot način dela v vseh obstoječih delovnih skupinah na šoli. 

 

7. Vodenje šole je ključni del procesa, zato mora potekati kot del le tega tako, da se naloge 

poverjajo in da so le-te skrbno načrtovane. Ob izvedbi in zaključku je nujna evalvacija in 

priprava načrta za odpravo morebitnih pomanjkljivosti. 
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8. Med vsemi zaposlenimi naj bosta na prvem mestu dobra komunikacija in strokovnost ter 

urejenost na delovnem mestu. 

 

9. Vzdrževati takšno delovno okolje, da se bodo učenci in zaposleni v šoli varno in dobro 

počutili. Vse udeležene usposobiti za strpno komunikacijo, samozaščitno vedenje in z 

mediacijskimi dejavnostmi preprečevati konflikte. Pomembno je, da imamo vsi ničelno 

toleranco do psihičnega n fizičnega nasilja. 

 

10.  Sodelovanje šole z okoljem naj ne bo le obveza, mora biti potreba in nuja. 

 

11.  Lokalno skupnost, predvsem ustanoviteljico, je potrebno redno seznanjati ne le s 

potrebami, tudi z dosežki in napredkom. 

 

12.  Šola poskrbi za sodelovanje s starši, jim svetuje, s pomočjo predavanj ponudi 

izobraževanje in jim v delavnicah, v šoli za starše, na razrednih in  javnih prireditvah 

predstavlja utrip šolskega dela. 

 

13.  Tehtno upoštevanje predlogov, sprejetih na Svetu staršev  in se obvezati izpolniti 

naloge, sprejete na Svetu zavoda. 

 

14.  Širšo javnost  o svojem delovanju šola obvešča preko lokalnih medijev in javnih 

prireditev. 

 

15.  Za svojo prepoznavnost in posebnost se bo šola še naprej trudila gojiti pevsko kulturo in 

ohranitev dobrega delovanja otroških ter mladinskih pevskih zborov. 
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2. Posebni del poslovnega poročila 

Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov     

                                                                                                                                    

Koncept odkrivanja in delo z nadarjenimi učenci  

 

V spodnji tabeli je prikazano število učencev v posameznih obdobjih koledarskega leta, 

ki so bili identificirani kot nadarjeni učenci, evidentirani za postopek prepoznavanja nadarjenih 

učencev in potrjeni kot nadarjeni učenci s strani učiteljskega zbora. Učenci, ki so bili v postopku 

identifikacije, so bili ocenjeni z ustreznimi ocenjevalnimi in metodološkimi postopki.  

Prikaz števila evidentiranih, identificiranih in potrjenih nadarjenih učencev v posameznih 

obdobjih  koledarskega leta 2016 

Razred 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj 

Skupno št. 

identificiranih nadarjenih 

učencev ob začetku leta 

2016 

0 6 4 12 8 22 52 

Št. učencev v 

postopku identifikacije 

13 8 7 6 2 3 39 

Št. potrjenih 

nadarjenih učencev v letu 

2016 

3 3 2 2 2 1 13 

Skupno št. 

identificiranih nadarjenih 

učencev na OŠ Gradec ob 

koncu šolskega leta 

2015/16 

3 9 6 14 10 23 65 

Skupno št. 

identificiranih nadarjenih 

učencev ob začetku 

šolskega leta 2016/17 

0 3 9 6 14 9 41 
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Št. evidentiranih 

nadarjenih učencev v letu 

2016 

9 1 2 1 2 0 15 

 

V postopek identifikacije nadarjenih učencev je bilo vključenih 39 učencev. Od tega je bilo 

identificiranih in potrjenih za nadarjene učence 13 učencev.  

Najuspešnejši nadarjeni učenci v šolskem letu 2015/16 so bili povabljeni na nagradni izlet, t.j. 

prvih 15 najbolj uspešnih oz. najbolj dejavnih učencev v šolskem letu 2015/16. Z učenci smo se 

z vlakom odpravili v Ljubljano, kjer so učenci lahko preizkusili svoje spretne umske sposobnosti 

pri razreševanju ugank v Sobi za pobeg. 

V mesecu maju pa je bil izveden tudi vikend za nadarjene učence, z osrednjo temo Geologija, 

na katerega se je prijavilo kar 46 učencev od 4. do 9. razreda. Ob koncu šolskega leta so učitelji 

evalvirali svoje delo z nadarjenimi učenci. 

Na začetku šolskega leta 2016/17 smo imeli na šoli 39 identificiranih nadarjenih učencev, za 

katere so bili oblikovani individualizirani programi in prilagoditve ter spodbude na različnih 

področjih. Z vsemi nadarjenimi so imeli razredniki osebni razgovor. 

V mesecu oktobru bilo evidentiranih 16 učencev za začetek postopka identifikacije nadarjenih 

učencev. Za 15 predlaganih učencev smo pridobili soglasje staršev. Učence so predlagali 

učitelji, razredniki, nekatere pa tudi starši. Vsi učenci, ki so bili pravočasno predlagani in za 

katere smo dobili soglasje staršev, so šli skozi postopek identifikacije nadarjenih učencev.  

Učenci imajo možnost obiskovanja dodatnega pouka, priprave na širok spekter tekmovanj ter 

interesnih dejavnosti, ki so pripravljene posebno za ta namen. Na podlagi sprotnih evalvacij in 

končnih analiz ocenjujemo, da imajo nadarjeni učenci dovolj možnosti in ponudb, v katerih lahko 

uresničujejo in razvijajo svoje sposobnosti ter močna področja. Učitelji in mentorji pa se 

največkrat trudijo pri prilagoditvi zahtevnosti izobrazbenih standardov z notranjo diferenciacijo 

(sodelovanje pri pripravi učne ure, seminarske naloge, mini projekti, asistencami…), z manjšimi 

učnimi skupinami, pripravo učencev na tekmovanja, natečaji, projekti ter z spodbujanju k 

izvenšolskim dejavnostim, v kolikor gre za specifično talentiranost.  

V  začetku šolskega leta 2016/17 sta bila organizirana že dva vikenda za nadarjene učence. 

Iščem se v gibu, besedi in igri, od 21. 10 do 23. 10 2016, ki je bil izveden in je bil namenjen 

učencem II. triade MŠ ter Orientacija, od 11. 11. do 13. 11. 2016, ki je bil namenjen učencem 

POŠ Vače, vendar ni bil izveden zaradi premajhnega števila prijav. 

Koordinator dela z nadarjenimi učenci je šolska psihologinja Marija Mohar. 
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Dejavnosti izven šole 

Šola je v letu 2016 organizirala večdnevne dejavnosti , ki so potekale izven šole: 

 

1. Zimska šola v naravi 

Kraj, datum: Cerkno, 01.- 05. 02.2016 

Vodja dejavnosti: Srečko Somrak 

Sodelujoči učitelji: Andrejka Setničar, Damjan Grobljar 

Realizacija zastavljenih ciljev: 

Preverili smo vse učence v znanju smučanja in jih razdelili v štiri homogene skupine. Učenci so 

osvojili osnovne tehnike smučanja in nadgradili svoje znanje. Učenci so se seznanili s pravili in 

varnostjo na smučišči, zavedali so se skrbi za lastno varnost.  

Spoznali so krajinske značilnosti in krajevne znamenitosti Cerkna. 

V hotelskem bazenu smo preverili znanje plavanja 

 

2. Letna šola v anravi 

Kraj, datum: Žusterna, 19.- 23.09.2016 

Vodja dejavnosti: Petra Kobe 

Sodelujoči učitelji: Srečko Somrak, Matej Bajde, Luka Leitinger, Nuška Štros, Špela Kovič, 

Tinkara Vretič. Katja Ciglar 

Realizacija zastavljenih ciljev: 

Izvedeni so bili trije načrtovani dnevi dejavnosti: naravoslovni, tehniški in športni dan. Učenci so 

preverili svoje znanje plavanja in bili razdeljeni v plavalne skupine. Dve učenki sta bili popolni 

neplavalki, ena od njiju je splavala (dosegla zlatega konjička), druga je predčasno zapustila 

dejavnost zaradi uši. Učenci so bili navdušeni nad izletom z ladjico in večernim plavanjem. 

Ogledali so si tudi muzej Parenzana in piranski akvarij. 

 

3. Vikend za nadarjene: Iščem se v gibu, besedi in igri 

Kraj, datum: CŠOD Cerkno, 21.- 23. 10.2016 

Vodja dejavnosti: Petra Prosen 

Realizacija zastavljenih ciljev: 

Učenci so spoznali lokalne znamenitosti, zgodovino, običaje, narečja in vzpostavili stik z 

domačini. Spoznali so delovne postopke pri gledališkem ustvarjanju: ustvarjanju besedila in 

prizorov, delo v skupini in nastopanje na odru. V skupini so izvedli lasten projekt. 
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4. Intenzivne pevske vaje (pevski vikend) 

Kraj, datum: Čatež pri Dolenji vasi, 18.- 20. 11.2016 

Vodja dejavnosti: Ana Tori 

Sodelujoči učitelji: Judita Nemeček, Urška Pišek 

Realizacija zastavljenih ciljev: 

Pevski zbor je dosegel in presegel zastavljene cilje pevskega dela vikenda, velik poudarek tega 

vikenda pa je bil tudi na sodelovanju, krepitvi medsebojnih odnosov in vzgajanju šestošolcev v 

smeri delovanja za skupno dobro.  

Pevski zbor je iz vaje v vajo bolj suveren pri petju, napredek pa je slišen tudi na področju 

vokalne tehnike. Za pomoč pri korepeticijah pri večglasnih pesmih je sodelovala Mirjam Jelnikar. 

Predelani program: 

 slovenska ljudska: Stoji učilna zidana 

 Nejc Grm: himna OŠ Gradec  

 Kristen Anderson - Lopez, Robert Lopez: Frozen medley 

 Jacques Offenbach: Barkarola 

 

5. Bivanje v naravi 

Kraj, datum: CŠOD Doma Jurček, 12.- 16. 12.2016 

Vodja dejavnosti: Anita Kušar 

Sodelujoči učitelji: Maja Bregar, Elizabeta Bučar, Špela Mahkovec 

Realizacija zastavljenih ciljev: 

Izvedeni so bili trije načrtovani dnevi dejavnosti: naravoslovni – orientacija v naravi, tehniški – 

izdelek iz naravnega materiala, ptičja hišica in športni dan – lokostrelstvo in kolesarski poligon. 

V naravi smo si ogledali Medvedjo jamo: v svetu netopirjev in človeške ribice, opravili nočni 

pohod na hrib Stojna 

Izvedli so 10 ur pouka: 2 uri SLJ, 2 uri MAT, po 1 ura ŠPO, TJA, LUM, GUM, NIT in DRU.  

 

Za učence 8. razredov smo 14.9.2016 v sodelovanju z Društvom za nenasilno 

komunikacijo izvedli dveurne delavnice, kjer sp se učenci seznanili z nenasilno komunikacijo in 

reševanem konflikotov. 
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Tekmovanja 

 

Zabeležili smo kar 766 tekmovalcev, nekateri so se tako večkrat preizkusili na različnih 

tekmovanjih.  

Najštevilčnejša udeležba je bila na tekmovanju za Vegovo priznanje, kjer je tekmovalo kar 276 

učencev, po številčnosti sledi računalniško tekmovanje Bober s 204 tekmovalci, tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje s 133 tekmovalci in nato še Kresnička s 116 tekmovalci.  

 

Dosežki torej niso mogli izostati: 

 

- 369 bronastih priznanj  

- 27 srebrnih,  

- 4 zlata priznanja iz znanja o sladkorni, znanja iz računalništva, zlato Vegovo priznanje in 

zlato na Glasbeni olimpijadi, ter  

- tri 1. mesta in sicer v akrobatiki, raftanju in tekmovanju Street dance. Odlično so se 

učenci izkazali še v pospešenem šahu, Twirlingu, karateju, Hip-hopu, Jazzu.  

- Številčno smo zastopali šolo tudi na tradicionalnem Litijskem teku 2016 s kar 55 tekači v 

vseh kategorijah.  
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Skupno doseženih priznanj je 400 (135 več kot lani), od tega 369 bronastih (148 

več kot lani), 27 srebrnih (12 manj kot lani) in 4 zlatih (1 manj kot lani). 

 

Tekmovanje 

Bronasto priznanje 

Udeležen./dosežek 

Srebrno priznanje 

Udeležen./dosežek 

Zlato priznanje 

Udeležen./dosežek 

VEGOVO / MAT 276/99 7/6 1 

BOBER 204/66 0 1 

PROTEUS / BIO 32/10 7/1 0 

KRESNIČKA / NAR 

6.,7.R. 
116/39 

0 0 

LOGIKA 64/27 8/0 0 

ANGLEŠČINA / 9..r. 

ANGLEŠČINA / 8. r. 

16/7 

9/1 

6/1 

0 

0 

0 

NEMŠČINA 4/2 0 0 

STEFANOVO / FIZ 18/7 3/0 0 

CANKARJEVO 133/49 5/2 0 

ZGODOVINA 19/8 4/1 0 

GLASBENA 

OLIMPIJADA 
5/2 

- 1 

GEOGRAFIJA 22/8 7/3 0 

PREGLOVO / KEM 26/8 4/4 0 

DOMINIKOVO 

(astronomija) 
12/6 

0 0 

 ZNANJE O 

SLAD.BOLEZNI 
39/14 

3/1 1 

VESELA ŠOLA 23/16 8/8 - 

SKUPAJ 1018/369 62/27 4 

 

 Rafting: doseženo 1. mesto na državnem tekmovanju (sodelovalo 12 učencev) 

 Atletika: doseženo 2. mesto na regijskem tekmovanju (sodelovalo 11 učencev) 
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V šolskem letu 2015/2016 je branje za pridobitev bralne značke teklo po ustaljenem redu. V 

začetku šolskega leta je Knjižnica Litija pripravila sezname priporočenih knjig za vsak razred 

posebej. Učenci so morali prebrati do konca maja predpisano število knjig (se eno pesem naučiti 

na pamet). 

Mentorice bralne značke do 5. razreda so bile razredničarke posameznega oddelka, na 

predmetni stopnji pa Dajana Maurič in knjižničarka Stanka Sirk. 

Bralno značko je na razredni stopnji (matična šola in podružnice) osvojilo 343 učencev, na 

predmetni stopnji (matična šola in podružnice) pa 107 učencev – skupaj 450 učencev. 

Zlatih bralcev je bilo 25, bralno značko PLUS  (prebrano predpisano število knjig za celotno 

devetletko + 6) pa so osvojili: Enej Lebinger, Ana Lisa Širok, Jaro Pavliha, Lea Bernik, Larisa 

Mrkaljević, Manca Kotar, Anja Širca, Sabina Ocepek, Lovro Klinc, Gaja Starc, Gala Pregel in 

Eva Zagoričnik. Ti so bili nagrajeni s knjigo. 

Ob zaključku bralne značke je podružnične šole (od 1.–5. razreda) obiskala pesnica Barbara 

Gregorič Gorenc, učence razredne stopnje matične šole pa pisatelj in pesnik Jože Sevljak. 

Učenci so bili nagrajeni še z bralnimi majicami, ki jim jih je podarila Knjižnica Litija, in priznanji. 

Kljub prizadevanjem za dvig bralne kulture na šoli, se število bralcev na predmetni stopnji 

počasi, a vztrajno zmanjšuje. 

Za izvedbo bralne značke skrbi šolska knjižničarka Stanislava Sirk. 

 

Vpis v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov 

 

Vsako leto najuspešnejše učence vpišemo v Zlato knjigo. To so učenci, ki so dosegli v zadnjih 

štirih letih šolanja povprečno oceno, ki ne sme biti nižja od 4,53 za vsak razred v obdobju od 6. 

do 9. razreda. Učenec ima lahko v posameznem razredu največ eno oceno dobro (3)pis v Zlato 

knjigo za leto 2016: 



 

 

1. Lea BERNIK 

2. Manca KOTAR 

3. Gala PREGEL 

4. Gaja STARC 

5. Anja ŠIRCA 

6. Marcel VENCELJ 

7. Manca MURN 

8. Ela RITONJA 

9. Eva ZAGORIČNIK 

10. Tadeja JELNIKAR 

11. Jakob JUŽNIK 

12. Manca MOHAR 

13. Sabina OCEPEK 

14. Saša RAZPOTNIK 

15. Andrej STOPAR 

16. Aja TOPOLNIK 

17. Lana VEHOVEC 

18. Andreja KERENČIČ 

 

V Knjigo najboljših dosežkov je bilo 18 vpisov: 

 

Posamični učenci in ekipe so bili vpisani tudi v Knjigo najboljših dosežkov, ki  se razdelijo na 

dosežke s področja znanja in dosežke s področja športa: 

1. Lea  BERNIK – za doseženo zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, 

2. David  GOBEC – za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju v 

računalništvu, 

3. Jan ROVŠEK – za doseženo zlato Vegovo priznanje, 

4. Kaja  FAGANEL – za doseženo 3. mesto na državnem tekmovanju v šahu, 

5. Tadeja JELNIKAR – za doseženo zlato priznanje na Glasbeni olimpijadi, 

6. Brina Dora RAZPOTNIK – za doseženo 2. mesto na državnem tekmovanju v 

twirlingu, 

7. Lina ZEVNIK – za doseženo 3. mesto na državnem tekmovanju v twirlingu, 

8. Matic ŠIFRER – za doseženo trikrat 3. mesto na mednarodnih tekmovanjih v 

karateju, 

9. Jure UŠTAR – za doseženo 3. mesto na državnem tekmovanju v šahu, 

10. ŽAN ALOJZ MAHKOVIC – za doseženo 1. mesto na državnem tekmovanju v 

akrobatiki, 

11. Aja TOPOLNIK – za sodelovanje v skupinah, ki so dosegle 1. in 3. mesto na 

državnih ter 3. mesto na mednarodnem plesnem tekmovanju, 

12. Lana VEHOVEC – za sodelovanje v skupinah, ki so dosegle 1. mesto na 

mednarodnem in trikrat 3. mesto na državnih plesnih tekmovanjih, 

13. Ela RITONJA – za sodelovanje v skupinah, ki so dosegle 1. mesto na 

mednarodnem in dvakrat 3. mesto na državnih plesnih tekmovanjih, 

14. Tana ROBLEK – za sodelovanje v skupinah, ki so dosegle 1. mesto na 

mednarodnem in dvakrat 3. mesto na državnih plesnih tekmovanjih 

15. Ana JERANT – za sodelovanje v skupinah, ki sta dosegli 1. mesto na 

mednarodnem in 3. mesto na državnem plesnem tekmovanju, 

16. Mija JOVANOVIČ – za sodelovanje v skupinah, ki sta dosegli 1. mesto na 

mednarodnem in 3. mesto na državnem plesnem tekmovanju, 
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17. Gaja STARC – za sodelovanje v skupinah, ki sta dosegli 1. mesto na 

mednarodnem in 3. mesto na državnem plesnem tekmovanju, 

18. Gala PREGEL – za sodelovanje v skupini, ki je dosegla 3. mesto na državnem 

plesnem tekmovanju. 

 

Druge dejavnosti 

 

Poleg redne dejavnosti je v popoldanskem času šola odprta za interesne dejavnosti, 

predvsem na plesnem in  športnem področju. Naši učenci sodelujejo v interesnih 

dejavnostih, ki jih izvajajo naši učitelji ter tudi dejavnostih, ki jih vodijo zunanji izvajalci: 

mentorji športnih klubov in društev ter zainteresirani starši.  

 

Učenci trenirajo v povezavi s Košarkarskim klubom Litija in Športnem klubu Bleščica, 

Nogometnim klubom Litija in karate klubom Kensai, če omenimo najštevilčneje obiskane.  

Pogosto se med odmori in ob spominskih dnevih oglaša šolski radio, ki poskrbi, da 

obeležujemo pomembne dneve in se seznanimo z aktualnostmi v šoli. 

 

Projekti 

 

Učitelji vseskozi iščejo nove poti in načine dela z učenci. Vključevanje in ustvarjanje 

projektov je postalo stalno delo kot oblika spodbujanja in razvijanja inovacijskih 

dejavnosti pri učencih. 

Ob zaključku šolskega leta 2015/16  smo ob evalvaciji projektov sklenili, da zmanjšamo 

število projektov in damo prednost kvaliteti in ne kvanititeti. V letu 2016/17 smo zastavili 

naslednje projekte, v katerih so bil izvedene načrtovane dejavnosti. 

 

Naslov projekta:  AKTIVNO V SREDIŠČU 

Koordinator projekta: Jernej Grdun  

Šola/Aktiv: POŠ Vače 

Sodelujoči učitelji: vsi učitelji POŠ Vače 

Sodelujoči razredi/učenci: od 1. V do 9. V 
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Realizacija zastavljenih ciljev : 

Pri učencih smo razvijali gibalne sposobnosti, spodbujali medgeneracijsko sodelovanje, 

gibalno šibkejše in medvrstniško pomoč, osveščali smo otroke o pomenu kontinuiranega 

gibanja, spodbujali k upoštevanju fair – play-a in pravil vedenja.  

Realizirane:  

 dejavnosti za učence: 

Aktivni odmori in jesenski kros. 

 dejavnosti za starše: 

Izvedene bodo na zaključni prireditvi.  

 tematske razstave: 

Izvedene bodo na zaključni prireditvi.  

Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 

Sodelujemo pri pripravi aktivnih odmorov, jesenskem krosu in pripravi učencev za šolske 

in krajevne prireditve. 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 

Sodelovali so  na jesenskem krosu, krajevni prireditvi in vsak teden sodelujejo na 

aktivnih odmorih.  

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

6. 12. 2016 smo imeli krajevno prireditev, ki smo jo pripravili skupaj z vrtcem Sonček.  

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 

/ 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 

Povezujemo se z Zdravo šolo, Shema šolskega sadja in zelenjave, Zdrav življenjski 

slog, Mehak prehod iz vrtca v šolo, Primi šolo za roge.  

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

V cilje in dejavnosti smo vključili vzgojni načrt šole in ga poskušamo v čim večji 

meri uresničevati in izvajati.  
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Smernice za drugo polovico šolskega leta: 

V drugi polovici šolskega leta bomo stremeli k realizaciji zastavljenih ciljev in izvedbi 

zastavljenih dejavnosti.  

 

 

Naslov projekta: ZDRAVA ŠOLA 

Koordinator projekta: Marija Mohar 

Šola/Aktiv: MŠ in POŠ 

Sodelujoči učitelji: Astrid Žibert, Jernej Grdun, Jana Isoski, Alenka Planinšek, Alenka 

Zupančič, Elizabeta Bučar 

Sodelujoči razredi/učenci: Učenci OŠ Gradec 

 

Realizacija zastavljenih ciljev : 

- S pomočjo celotnega Tima Zdrave šole in učiteljskega kolektiva nam je uspelo 

povezati aktivnosti v osnovnem cilju Zdrave šole – duševno zdravje, zdrava prehrana 

in gibanje. 

- V začetku šolskega leta so bili oblikovani »kozarčki« oz. nabiralniki prijaznih besed v 

vseh razrednih, prav tako tudi v zbornicah MŠ in POŠ. 

- V okviru projektov, ki jih vodijo aktivi, podružnične, ki so bili zastavljeni in oblikovani 

posledično preko Tima Zdrave šole in se povezujejo z Zdravo šolo. Izvedene so že 

bile številne aktivnosti, na ravni učencev, staršev, učiteljev, povezovanja s širšo 

lokalno skupnostjo in bivšimi učenci OŠ Gradec. O natančnih aktivnostih poročajo v 

svojih poročilih in se s svojim delom navezujejo na vsebine smernic Zdravih šol -  

duševno zdravje, zdrava prehrana in gibanje. 

- Izvedena so bila izobraževanja s strani Zdravstvenega doma - V vseh razredih so 

bile izvedene ure, starosti učencev prilagojene teme, o zdravju in temah povezanih z 

odraščanjem. 

- Večkrat je bila aktivno v uporabi mediacija za učence in starše, izvedena s strani 

mediatorjev (učiteljev). V okviru mediacije, se izobražujejo vrstniški mediatorji in v 

mesecu februarju opravljajo izpit.  
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- Izobraževanje na temo Čuječnosti za učitelje.  

- Rekreativni odmor in minutka za zdravje (vsakodnevno gibanje), preko katere učitelji 

vpeljujejo dodatne aktivnosti. 

 

Vključeni projekti, katerih vsebine se aktivno povezujejo z Zdravo Šolo in katerih 
dejavnosti so bile načrtovane znotraj Tima Zdrave šole ter izvajajo posamezne aktivnosti 
(poročila o izvedenih dejavnostih se tukaj ne podvajajo in so navedene v sklopu 
posameznega projekta). 

o Primi šolo za roge – duševni razvoj otroka in učenje učenja.  
o S tačko v roki šolskih dogodivščinam na proti – vključevanje živali v vzgojno-

izobraževalni proces. 
o Shema šolskega sadja, ki enkrat tedensko prinese dodaten vir vitaminov 

sadja lokalnega porekla.  
o Lutka to sem jaz – v ospredju je izražanje občutkov in misli preko lutke. Pri 

tem pride do sproščanja notranje napetosti, izražanja misli, razvijanja 
domišljije itn.  

o Šolska olimpijada – spodbujanje pozitivnega odnosa do športnih aktivnosti, 
razvijanje športnega duha, sprejemanje različnosti. 

o Zdrav življenjski slog – navajanje otrok na zdrav življenjski slog v okviru 
dodatnih ur aktivnega gibanja. 

o Telo telesa telesu –  
o Look, a book – literarno ustvarjanje in dejavnosti preko celotnega šolskega 

leta, razstava,  
o Kako hitro čas beži – naravoslovni aktiv 
o Eko šolski vrt (POŠ Jevnica) – so pridobili certifikat Eko šolskega vrta 
o Inštrumenti – uporaba in spoznavanje, prenašanje znanja, navezovanje 

socialnih stikov, v okviru POŠ Kresnice.  
o Aktivno v središču – razvijanje gibalnih sposobnosti (POŠ Vače);  

 

Realizirane:  

 dejavnosti za učence: 
- vnesene so bile vsebine Zdrave šole v zgoraj omenjene projekte, v katere so bili 

posledično vključeni učenci celotne OŠ Gradec, skupaj z njenimi podružnicami. 
- Zdravstvene vsebine v okviru 2 šolskih ur za vse posamezne razrede. 
- Mediacija v medvrstniških sporih 
- Vsak učenec si je izdelal nabiralnik pozitivnih sporočil. 

 

 dejavnosti za starše: 
- šola za starše (tema: Sobivanje, Svetovalni dan učiteljic DSP), 
- mediacije med starši in učenci. 

 

 tematske razstave: 

- so izvedli aktivi v okviru projektov, ki se navezujejo na vsebine Zdrave šole. 
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Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 

Zdrava šola je eden od krovnih projektov, zato so razsežnosti močno vključene v 

vsebine drugih projektov: 

o Primi šolo za roge  
o S tačko v roki šolskih dogodivščinam na proti  
o Lutka to sem jaz  
o Šolska olimpijada  
o Zdrav življenjski slog  
o Telo telesa telesu  
o Look a book  
o Kako hitro čas beži  
o Eko šolski vrt  
o Inštrumenti  
o Aktivno v središču;  

Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 

- so vključeni v izvajanje vsebin in povezovanje z Zdravo šolo, tudi preko aktivov in se 

aktivno pridružujejo ter sodelujejo pri izvajanju, 

- so vključeni v izobraževanja v sklopu Čuječnosti, v novem šolskem letu se bo 

predvidoma izvedlo nadaljevanje za tiste, ki si želijo poglobitve na tem področju;  

- preko zbiralnikov pozitivnih sporočil so spodbujeni k ustvarjanju pozitivne klime in 

povezanosti med zaposlenimi.  

 učenci predmetne in razredne stopnje: 

- so udeleženi na delavnicah in dnevih dejavnosti 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

- z Zdravstvenim domom Litija – organizirana so bile 2-urne delavnice 

 

       Sodelovanje našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 

 

Organizirano je bilo izobraževanje na temo Čuječnosti, kjer so učitelji lahko v kratkem 

času zaznali stanje svojega telesa. Delavnico je izvedla Maja Bajt, univ. dipl. psih, bivša 

učenka OŠ Gradec. 
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Uresničevanje vzgojnega načrta šole v naslednjih točkah še posebej tesno sovpadajo s 

smernicami in rdečo nitjo Zdrave šole: 

- Skrb za okolje in zdrav način življenja 

- Razvijanje pozitivne šolske klime in kulture 

- Vseživljenjsko učenje 

- Mediacija ter razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin 

 

Smernice za drugo polovico šolskega leta: 

- Še naprej se izvajajo dejavnosti, pod okriljem ostalih projektov, ki se tesno 

povezujejo z zdravo šolo (v okviru zgoraj omenjenih projektov – konkretne aktivnosti 

so zapisane v njihove poročilu) 

- Še vedno se zbirajo pozitivna sporočila v nabiralnikih ali kozarcih. 

- Nadaljuje se izvajanje rekreativnega odmora in minutke za zdravje. 

- Sestanek tima Zdrave šole in načrtovanje dejavnosti za naslednje šolsko leto. 

 

 

Naslov projekta: PRIMI ŠOLO ZA ROGE  

Koordinator projekta: Dunja Požaršek  

Šola/Aktiv: DSP Sodelujoči učitelji:  

VSI Sodelujoči razredi/učenci: VSI, razen 9. razredov 

Realizacija zastavljenih ciljev : 

- seznanitev učencev z različnimi učnimi tehnikami,  

- razvijanje samostojnosti in odgovornosti,  

- razvijanje pozitivne samopodobe,  

- spodbujanje nenasilne komunikacije,  

- spoznavanje sebe in drugih in ustvarjanje kvalitetnih medsebojnih odnosov,  

- seznanitev s tehnikami umirjanja in sproščanja,  

- učenje kvalitetnih načinov reševanja problemov…  
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Realizirane:  

 dejavnosti za učence:  

V preteklih mesecih so bile izvedene delavnice v 6-ih in 7-ih razredih, v I. triadi in nekaterih 

4. in 5. razredih. V 7.-ih razredih so predmetni učitelji učencem predstavili najučinkovitejše 

učne tehnike svojega predmeta ter se z njimi spoprijeli s poglavji, ki predstavljajo najbolj trd 

oreh. Šestošolci so se učili reševati probleme, se umirjali in sproščali, spoznavali lastne 

učne stile… Učenci prve triade se vedno znova veselijo srečanj z ravnateljico in njeno 

psičko Yumo, ki v okviru projekta potrpežljivo spremlja prve negotove korake otrok v svet 

branja, pomaga spodbujati razvoj, samostojnosti in odgovornosti ter vedno znova poskrbi za 

kakšno presenečenje in dobro voljo. V 4-ih in 5-ih razredih pa so in še bodo učenci 

spoznavali sami sebe, svoja čustva in občutke, se učili sodelovati z drugimi, razvijati 

pozitivno samopodobo, krepili spomin in koncentracijo z majhnimi triki in tehnikami. 

 tematske razstave: 

 Oblikovana je bila oglasna deska – pred kabineti DSP, kjer so na voljo tematske zloženke – 

avtizem, agresija, učne tehnike za lažje in hitrejše učenje, brain gym, disleksija, diskalkulija, 

disgrafija, motnje hranjenja… 

Sodelovanje:  

 učitelji predmetne in razredne stopnje: Vsi. 

  učenci predmetne in razredne stopnje: Vsi, razen učenci 9-ih razredov.  

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: Bodoči izziv.  

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: Bodoči izziv.  

Povezovanje z drugimi projekti na šoli:  

- Zdrava šola,  

- vrstniška mediacija,  

- S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti. Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

V različnih segmentih, predvsem z učenjem nenasilne komunikacije, veščin 

mediatorstva, razvijanje pozitivnih medosebnih odnosov, razvijanje pozitivne 

samopodobe, samostojnosti in odgovornosti… 

Smernice za drugo polovico šolskega leta:  

Izvedba preostalih delavnic – 8. razredi, nekateri 4. in 5. razredi ter (v kolikor bo čas 
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dopuščal) in ponovitev pogovornih delavnic za starše. 

 

 

Naslov projekta: MEHAK PREHOD IZ VRTCA V ŠOLO  

Koordinator projekta: Dunja Požaršek 

 Šola/Aktiv: svetovalna služba  

Sodelujoči učitelji: učiteljice 1. razredov na MŠ, na POŠ vse učiteljice  

Sodelujoči razredi/učenci: na MŠ 1. razredi, na POŠ vsi razredi 

Realizacija zastavljenih ciljev :  

Cilji, kot so spoznavanje šolskih prostorov in ustvarjanje prijateljskih odnosov med učenci in 

bodočimi prvošolci še niso realizirani, ker je projekt časovno usmerjen v drugo polovico 

šolskega leta. Izveden pa je bil osebni vpis, ki zasleduje cilj ustvarjanja pozitivnega odnosa 

do sprememb, novosti in šolske klime. 

Realizirane:  

 dejavnosti za učence: /  

 dejavnosti za starše: Prvi roditeljski sestanek s predstavitvijo šole in osebni vpis.  

 tematske razstave: / 

 Sodelovanje: 

  učitelji predmetne in razredne stopnje: Na MŠ učiteljice prvih razredov, na PŠ vse 

učiteljice.  

 učenci predmetne in razredne stopnje: Na MŠ učenci prvih razredov, na PŠ vsi.  

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: Vrtec Litija.  

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: / 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli:  

Primi šolo za roge.  

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

 Krepitev samostojnosti, odgovornosti, pozitivnih medosebnih odnosov, empatije…  
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Smernice za drugo polovico šolskega leta:  

Izpeljava srečanj bodočih prvošolcev z osnovnošolci, svetovanje ob dokončanju osebnega 

vpisa (odločbe, odložitve…),  

predavanje za starše – pomen gibanja in šolska zrelost otroka. 

 

 

Naslov projekta: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 

Koordinator projekta: Anita Mikša 

Šola/Aktiv: Vsi 

Sodelujoči učitelji: Vsi 

Sodelujoči razredi/učenci: Vsi 

 

Realizacija zastavljenih ciljev : 

Sadje in zelenjava sta se razdeljevala ob torkih v odmoru po malici za nižjo stopnjo (1-5 
razreda) po razredih za višjo stopnjo (6-  9 razreda) pa v jedilnici. 
 
Razdeljevanje je potekalo celo polletje, sadje pa je bilo večinoma iz lokalnega okolja 
integrirane in ekološke pridelave. 

 

Realizirane:  

 dejavnosti za učence: 
 

Učenci so tedensko uživali sadje in zelenjavo, ki smo jo dobili iz lokalnega okolja. Sodelovali 
so pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika  NIJZ. 

 

 dejavnosti za starše: 
 

Starši so o deljenju sadja obveščeni preko jedilnika na spletu in roditeljskih 
sestankih.  

 

 tematske razstave: 
Razstava v avli šole v mesecu novembru (različne sorte jabolk iz lokalnega okolja v 
sodelovanju z GZ Litija.  
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Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

Sodelovanje z lokalnimi pridelovalci hrane (Valenčak, Jarina, Kostevc, Bojanc in drugi) 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 
 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 

Sodelovanje z Zdravo šolo. 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

Odnos do hrane, hrana pridelana iz lokalnega okolja. 

 

Smernice za drugo polovico šolskega leta: 

Nadaljevanje po programu s strani Ministrstva in NIJZ. 

 

 

Naslov projekta: LUTKA – TO SEM JAZ 

Koordinator projekta: Petra Prosen, Alenka Planinšek 

Šola/Aktiv: MŠ/aktiv 1. triade in aktiv OPB 

Sodelujoči učitelji: Alenka Planinšek, Nives Videc, Urška Pišek, Maja Bregar, Tadeja Resnik, 

Alma Prijatelj, Sandra Železnik, Ana Terzić, Mateja Troha, Petra Prosen 

Sodelujoči razredi/učenci: 1. triada 

Realizacija zastavljenih ciljev : 

Realizirani so bili predvsem naslednji cilji:  

- vzpodbujanje ustvarjalnosti,  
- učenje preko igre,  
- izražanje svojih občutkov in misli preko lutke. 

 

Realizirane:  

 dejavnosti za učence: 
- izdelava lutk »pomanjšanih njih« (na druženju s starši); 
- spoznavanje različnih vrst lutk in osnov animacije (predstavitev s PPT in 

demonstracijo po razredih – Petra Prosen); 
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- izdelava različnih lutk pri pouku in v OPB-ju; 
- ogled lutkovne predstave, kdo je napravil Vidku srajčico v LGL; 
- branje zgodb z lutko; 
- uporaba lutke pri ponavljanju in utrjevanju snovi; 
- prosta igra z lutko. 

 

 dejavnosti za starše:  
- izdelava lutk na popoldanskem druženju v šoli 

 tematske razstave:  
- razstava lutk »pomanjšanih« učencev v avli 
- razstava  o poteku projekta, ki se sproti dopolnjuje, pri vhodu na razredni stopnji 

 

Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 

- sodelovanje z učitelji DSP pri postavitvi razstave v avli 

 učenci predmetne in razredne stopnje: / 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: ogled predstave v LGL 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: /        
 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 

povezava z akcijskim načrtom izboljšav na ravni šole: 

- razvijanje bralne in funkcionalne pismenosti (branje, pripovedovanje z lutko), 

- razvijanje medsebojnega spoštovanje (preko sporočila, ki ga zgodbe prenašajo, 

komunikacije z lutko) 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

- razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin, samozavesti in dobre 

samopodobe; 

- razvijanje odgovornosti do sebe in drugih; 

- razvijanje empatije in tolerance do sošolcev in drugačnih. 

 

Smernice za drugo polovico šolskega leta: 

- več neposredne komunikacije med lutko in učenci, 

- govorni nastop (recitacija) učencev z lutko. 

 



LETNO POROČILO OŠ Gradec – leto 2016 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

44 

 

Naslov projekta: ŠOLSKA OLIMPIJADA  

Koordinator projekta: Petra Kobe   

Šola/Aktiv: aktiv športnih pedagogov 

Sodelujoči učitelji: Srečko Somrak, Petra Kobe in razredničarke 4. in 5. razredov  

Sodelujoči razredi/učenci: 4. in 5. razredi matične šole  

Realizacija zastavljenih ciljev:  

- vzpodbujanje pozitivnega odnosa do športnih aktivnosti,  

- vzpodbujanje pozitivnega športnega duha, 

 - vzpodbujanje medsebojnega sodelovanja,  

- vzpodbujanje razvoja motoričnih in drugih gibalnih sposobnosti,  

- vzpodbujanje razumevanja in sočutja do manj sposobnih učencev. 

Realizirane: 

  dejavnosti za učence:  

V prvi konferenci so v okviru našega projekta potekala različna medrazredna tekmovanja za 

učence 4. in 5. razredov. V okviru ur športa, so se učenci pomerili v igri med dvema 

ognjema, dvoranskem hokeju in suhem biatlonu. Za učence 5. razredov sva tekmovanja 

organizirala Petra Kobe in Srečko Somrak ob pomoči razredničark 5. razredov, učenci 4. 

razredov pa so enake dejavnosti izvajali pod vodstvom Mateje Gorše in Anite Kušar. Učenci 

so se z razredničarkami veliko pogovarjali o športnem obnašanju, športni kulturi, 

medsebojnem sodelovanju. Vse omenjeno pa ves čas vzpodbujamo tudi v sami praksi, v 

telovadnici.  

 dejavnosti za starše:  

Dejavnosti za starše do sedaj še ni bilo, načrtovane so v drugi konferenci in sicer delavnica 

s starši, kjer bomo izdelovali medalje, katere bodo vsi sodelujoči učenci prejeli ob koncu 

šolskega leta. 

 tematske razstave:  

V mesecu maju in juniju.  

 

Sodelovanje:  
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 učitelji predmetne in razredne stopnje: Učitelji predmetne in razredne stopnje nenehno 

sodelujemo in se usklajujemo. Skupaj oblikujemo projekt in se sproti dogovarjamo o poteku 

projekta.  

 učenci predmetne in razredne stopnje: /  

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: Načrtujemo sodelovanje z OŠ Litija  

– izvedba tekmovanja v igri med dvema ognjema.  

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: /  

Povezovanje z drugimi projekti na šoli:  

- Zdrav življenjski slog, 

- Zdrava šola. 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole:  

Pri našem projektu uresničujemo vzgojni načrt z naslednjimi dejavnostmi: 

 - razvijanje pozitivne šolske klime (športne igre),  

- vseživljenjsko učenje (vzgoja z zgledom),  

- povezovanje učiteljev, učencev in staršev (delavnice),  

- vzgajanje k odgovornosti in pravičnosti.  

 

Vzgojni postopki, katerih se poslužujemo:  

- svetovanje učitelja,  

- pogovor po stopnjah,  

- individualni osebni svetovalni pogovor kot oblika pomoči,  

- vključitev v opravljanje koristnega dela.  

 

Smernice za drugo polovico šolskega leta:  

V drugi polovici šolskega leta bomo stremeli k uresničitvi ciljev, ki niso bili doseženi v prvi 

polovici leta: 

 - povezovanje učencev, učiteljev in staršev,  

- predstavitev znanih športnikov.  

Nadaljevali bomo z med razrednimi tekmovanji v različnih športnih igrah Dogovarjamo se 

tudi, da bi z Litijsko šolo izvedli prijateljski turnir v nogometu ali igri med dvema ognjema za 

4. in 5 razrede. Namen tega druženja bi bil vzpodbujanje zdravega tekmovalnega duha in 

upoštevanje pravil FAIR PLAYA. Skratka v drugi polovici leta bomo izvedli vse tiste 

dejavnosti, ki smo jih načrtovali, če pa se porodi kakšna nova ideja, jo bomo vključili v naš 

projekt.  



LETNO POROČILO OŠ Gradec – leto 2016 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

46 

Dejavnosti, ki jih imamo namen izpeljati:  

- obisk znanega športnika,  

- ogled filma Ledena steza,  

- delavnice za starše (izdelava medalj),  

- Litijski tek,  

- zaključek projekta z Mini šolska olimpijada. 

 

 

Naslov projekta: KAKO HITRO ČAS BEŽI 

Vodja projekta: Ana Tori  

Šola/Aktiv: matična šola,  POŠ Vače 

Sodelujoči učitelji: Vanja Arhnaver, Bojana Kotar, Alenka Zupančič, Dajana Maurič, Bernarda 

Imperl, Darija Kokalj, Maria Primožič, Matej Stele, Maja Žibert, Stanislava Sirk, Anita 

Mirjanić, Ana Tori 

OPOMBA:  projekt je v fazi nastajanja, saj so se po podani pobudi Mestnemu muzeju Litija 

poleg te ustanove želelo priključiti več organizacij: Pevsko društvo Lipa, Zbor sv. Nikolaja, 

Lila Litija in Knjižnica Litija. 

 Cilji:  

1. spodbuditi zanimanje mlajše generacije za lastno zgodovino,  

2. okrepiti komunikacijo med osnovnošolci in njihovimi starimi starši,  

3. usmerjati otroke v aktivno preživljanje prostega časa , 

4. spoznati življenje in delo Petra Jereba, ki je močno vplival na kulturo v Litiji,  

K1 Učenci aktivno sodelujejo pri izvajanju Jerebove glasbe, ki jo bodo predstavili na 

kulturnem večeru v marcu.  

K2 Tekom raziskave na terenu o splošnem poznavanju Petra Jereba učenci navežejo stik z 

različnimi generacijami. Poročajo, da si največ časa vzame starejša generacija.  

K3 Učenci se vključujejo v obšolske dejavnosti, v povezavi z Jerebom je to predvsem MPZ. 

K4 Življenje in delo Petra Jereba bo predstavljeno v razstavi. Tekom raziskave o življenju 
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Petra Jereba je bilo vzpostavljeno sodelovanje z zunanjimi inštitucijami: Mestni muzej Litija, 

Knjižnica Litija, Slovenski šolski muzej, NUK. 

Vključenost učencev v projekt:  

V okviru MPZ OŠ Gradec učenci spoznavajo in izvajajo Jerebovo glasbeno zapuščino v 

priredbah za mladinski zbor. Učenki 8.b razreda sta fotografirali obstoječe predmete in 

stavbe v Litiji, ki so povezane z Jerebom. Raziskava na terenu med različnimi generacijami o 

splošnem poznavanju Petra Jereba. Predstavitev Petra Jereba v izvedbi učenca v okviru 

pouka v 8.razredu pri GUM.  

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: Zaključek projekta v jeseni 2017 (oktober ali 

november): javni koncert Jerebovih skladb; sodelujejo MPZ OŠ Grade, PD Lipa, Zbor sv. 

Nikolaja. 

 

 

Naslov projekta: S TAČKO V ROKI ŠOLSKIM DOGODIVŠČINAM NAPROTI 

Koordinator projekta: Tatjana Gombač 

Šola/Aktiv: 1. – 3. razred matične šole in podružničnih šol, oddelek 7.b 

Sodelujoči učitelji: razredniki 1. – 3. razred, Nives Videc, Maja Bregar, Damjan Grobljar 

Sodelujoči razredi/učenci: učenci 1. – 3. razred, učenci 7. b 

 

Realizacija zastavljenih ciljev : 
 

- pri učencih, ki imajo težave s koncentracijo, je zaznana daljša zbranost, 
- učenci poznajo in upoštevajo elemente lepega odnosa do živali,  
- učenci samostojno pripravijo in uredijo bivališče morskega prašička, 
- učenci poznajo eksotične vrste živali in se soočijo s svojimi strahovi in predsodki, 
- učenci poznajo različne vrste zelenjave,  
- učenci užijejo več zelenjavnih obrokov, 
- učenci se ob morskemu prašičku sprostijo in lažje sodelujejo pri pouku, 
- učenci samostojno oblikujejo zapis v dnevniku. 
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Realizirane:  

 dejavnosti za učence: 
 

- vključitev terapevtskega psa v naravoslovni dan Primi šolo za roge – stres in 
sproščanje (7.b) – 1 ura, 

- vključitev terapevtskega para v pouk (1.r. Vače, matična šola 1.a in 2.b) – 3 ure, 
-  prisotnost terapevtskega para v jutranjem varstvu – 2 uri, 
- R.E.A.D. program (individualno) – 3 ure, 
- pokušanje različnih vrst sveže zelenjave med šolsko malico, 
- izdelava in predstavitev plakatov o morskih prašičkih, 
- skrb za morskega prašička v času pouka prostih dni (vikendi, počitnice, prazniki), 
- obisk 21. razstave eksotičnih živali Bioexo (30. 9. 2016), 
- pisanje dnevnika morske prašičke. 

 

 dejavnosti za starše: 
 

- predstavitev projekta na vpisu za prvošolce (26.1.2017), 
- predstavitev projekta na seji sveta staršev (19.9.2016), 
- predstavitev projekta staršem na roditeljskem sestanku (14. 9. 2016). 

 

 tematske razstave: 
razstava na šoli (februar 2017). 

Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 

- stres in sproščanje (7.b) – 1 ura, 

- predstavitev terapevtskega para v razredu (1.r. Vače, matična šola 1.a in 2.b) – 3 

ure, 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 

- stres in sproščanje (7.b) – 1 ura, 

- predstavitev terapevtskega para v razredu (1.r. Vače, matična šola 1.a in 2.b) – 3 

ure, 

- individualno terapevtsko branje R.E.A.D. program – 3 ure, 

- učenci 1.a in 2.b: stalna prisotnost morskega prašička v razredu. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

- Knjižnica Litija,  

- SVC Litija, 

- Veterinarska ambulanta Gaber. 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 
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- Eva Lesjak, veterinarka. 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 

- Zdrava šola,  

- Primi šolo za roge. 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

razvijanje občutka varnosti, empatije in senzibilnosti, tolerance, strpnosti, spoštovanja, 

solidarnosti, pripadnosti;  

vzgajanje k odgovornosti in pravičnosti; 

razvijanje občutka varnosti, sprejetosti, občutka lastne vrednosti in zaupanja, 

oblikovanje pozitivnega vedenja z zgledom;  

razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin; 

razvijanje pozitivne šolske klime in kulture; 

povezovanje učiteljev, učencev in staršev; 

vseživljenjsko učenje. 

Smernice za drugo polovico šolskega leta: 

- redno izvajanje R.E.A.D. programa v dogovoru z učitelji in soglasjem staršev 

učencev, 

- izvedba ankete o vključevanju živali v šolsko delo, 

- dejavnosti ob prisotnosti morskega prašička, stalna skrb in nega živali. 

 

 

Naslov projekta: TELO, telesa, TELESU  

Koordinatorici projekta: Špela Klančar, Astrid Žibert  

Šola/Aktiv: OŠ Gradec, naravoslovno – matematični aktiv  

Sodelujoči učitelji: vsi učitelji naravoslovno – matematičnega aktiva  

Sodelujoči razredi/učenci: matična šola in POŠ Vače, predmetna stopnja 

Realizacija zastavljenih ciljev :  

- pripravili smo razstavo za starše, učitelje, predvsem pa učence – geometrijska telesa,  

- pripravili smo učne pripomočke – atomi in molekule – model DNK,  
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- povezali smo se z osebjem ZD Litija, ki so nam pomagali pri izpeljavi naravoslovnih dni,  

- z učenci 8. razreda smo pripravili seznam eksperimentov za obisk vrtca,  

- z učenci 8. razreda POŠ Vače smo pripravili učno uro za učence 1. razreda. 

Realizirane: 

  dejavnosti za učence:  

- priprava učnega pripomočka z učenci pri pouku kemije,  

- priprava učnega pripomočka z učenci pri pouku biologije,  

- priprava eksperimentov za obisk vrtca in prvih razredov na POŠ Vače,  

- izvedba eksperimentalne ure za 1. razred POŠ Vače s strani 8. razreda POŠ Vače.  

 dejavnosti za starše:  

- opazovanje nebesnih teles, ki je bilo planirano za 19. december ni bilo izvedeno zaradi 

megle  

 tematske razstave:  

- razstava geometrijskih teles (januar 2017 – sovpada z obravnavo geometrijskih teles v 

devetem razredu pri matematiki).  

Sodelovanje:  

 učitelji predmetne in razredne stopnje:  

- Astrid Žibert in Janja Amršek  

- učitelji naravoslovnih in matematičnih predmetov  

 učenci predmetne in razredne stopnje:  

- 1. razred in 8. razred POŠ Vače, 9. razred MŠ  

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami:  

- Vrtec Litija, enota Sonček - ZD Litija  

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: - /  

Povezovanje z drugimi projekti na šoli:  

- Zdrava šola - Aktivno v središču (POŠ Vače), 
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- Generacije generacijam.  

Uresničevanje vzgojnega načrta šole:  

Skozi projekt učenci pridobivajo vrednote:  

- varnost, spoštovanje, enakopravnost, strpnost, zaupanje, sprejetost, pripadnost (priprava 

eksperimentov, sodelovanje med različnimi razredi),  

- odgovornost, poštenost (priprava eksperimentov, obisk v 1. razredu) solidarnost, 

prijateljstvo ( priprava eksperimentov, povezovanje starejših in mlajših učencev),  

- znanje in delo (pomoč učencev pri pripravi razstave, priprava učnih pripomočkov),  

- ustvarjalnost, samozavest (priprava razstave, priprava eksperimentov, priprava učnih 

pripomočkov),  

- skrb za zdravje (v okviru naravoslovnih dni s sodelovanjem z ZD Litija).  

Smernice za drugo polovico šolskega leta:  

V drugi polovici šolskega leta bomo izvedli dejavnosti, ki niso bile realizirane v prvi polovici.  

To so:  

- povezava razredne in predmetne stopnje: EKSPERIMENTI S TELESI še na matični šoli in 

v vrtcu,  

- družabno srečanje za starše: ZDRAVO TELO in OPAZOVANJE NEBESNIH TELES,  

- priprava knjižice z nalogami o geometrijskih telesih,  

- sodelovanje z ostalimi aktivi,  

- vključevanje nekdanjih učencev v projekt,  

- sodelovanje z lokalnimi organizacijami: Vrtec Litija. 

 

 

Naslov projekta: Look, a book!  

Koordinator projekta: Tjaša Lemut Novak  

Šola/Aktiv: vse/Aktiv tujih jezikov Sodelujoči učitelji: vse učiteljice tujih jezikov (angleščine, 

nemščine)  

Sodelujoči razredi/učenci: 1. – 9. razreda  
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Realizacija zastavljenih ciljev : 

 Večina ciljev je celoletnih (prav tako tudi precej dejavnosti), potekajo pa po različnih 

razredih, med ali izven pouka.  

Najpomembnejši cilji:  

- približati knjige (branje) učencem,  

- spodbujati branje v tujem jeziku, razvijati bralne strategije, omogočiti branje v tujem jeziku 

vsem, ki bi si to želeli (prostor, čas, znanje, gradivo – knjige, revije itd.) ter biti prisotni kot 

zgled,  

- skupno branje, pogovor o prebranem ter preverjanje bralnega razumevanja in razvijanje te 

veščine,  

- predstaviti knjigo/knjige in ustvariti/izdelati knjigo (ali strip, revijo, knjižico, ilustracijo, 

modernizacijo obstoječega dela; napisati isto zgodbo, a skozi oče enega izmed likov; dodati 

zaplet ali drugačen razplet ali nov lik itd.), 

- pod imenom OWL OKA izvesti nekaj aktivnosti in se z njimi navezati tudi na nekatere 

druge projekte ali aktivnosti [STRIPI na to temo so na ogled na razstavi v avli šole 15. januar 

– 8. marec 2017],  

- pripraviti razstavo v avli na temo BOOKS (druga polovica januarja in februar),  

- izvesti družabno srečanje v decembru (BUKVARNA)/v marcu bodo nova družabna 

srečanja – gledališki večeri,  

- izdelati uporabne učne pripomočke oziroma predmete za učilnici TJA,  

- uporabljati izdelane slikanice za zgodnje poučevanje angleščine ter z njimi nadgraditi 

aktivnosti pri urah (v lanskem šolskem letu smo priredile zgodbe ter izdelale slikanice, 

delovne liste, lutke itd. za naslednje zgodbice: - The Very Hungry Caterpillar, The Enormous 

Turnip, The Mitten, The Gingerbread Man, Goldilocks and the Three bears)/narejene bodo 

še nove slikanice.  

Realizirane:  

 dejavnosti za učence:  

- priprava govornih nastopov (izhodišče: prebrana knjiga, strip)/6.-9.r Vače; 7.r MŠ, itd. - 

bralne minutke (ko bere celoten razred/skupina ali učenci, ki so že zaključili z delom)/različni 

razredi; s seboj prinesene knjige ali odlomki, ki jih pripravi učiteljica ali aktivna izposoja 
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obstoječih gradiv iz šolskih knjižnic - branje revij v tujem jeziku/dobili smo podarjeno zbirko 

revij National Geographic, nekaj revij v tujem jeziku pa je na voljo tudi v knjižnici, 

 - izposoja knjig iz BUKVARNE (na MŠ 1. 12. 2016, v Kresnicah pa 8. 12. 2016) - 

opravljanje angleške in/ali nemške bralne značke/razredi od 4. do 9. na vseh šolah – učenci, 

ki so si to izbrali za svoj cilj,  

- literarno ustvarjanje/od 4. razreda naprej; pri urah in/ali doma – nekateri izdelki so vidni na 

razstavi v avli, drugi po učilnicah,  

- branje besedil (z različnimi tehnikami, z različnimi nameni, etc.)/vsi razredi, vse šole – v 

sklopu rednih ur pouka,  

- pogovori o prebranem/individualno ali v skupinah oziroma razredih – skozi celo leto pri 

vseh,  

- spodbujanje branja z zgledom (ter mini pozornostmi: knjižna kazala, bralni listi itd.),  

- intenzivno delo s scenariji za različne gledališke predstave/učenci, ki so v gledaliških 

skupinah The Balck & White Theatre in Šund'r – svoje delo bodo predstavili na gledaliških 

večerih, festivalih in nastopih za vrstnike.  

 dejavnosti za starše:  

- izposoja knjig iz BUKVARNE (na MŠ 1. 12. 2016, v Kresnicah pa 8. 12. 2016) – izvedeni 

sta bili v popoldanskem času, obisk je bil kar velik in izposojena gradiva se že vračajo; 

morda bomo dogodek še ponovili,  

- individualni pogovoru o branju, bralnih navadah ter knjigah (izvedeni v času obeh 

BUKVARN in ob drugih priložnostih).  

 tematske razstave:  

- v avli je na ogled razstava aktiva tujih jezikov (povabilo in predstavitev razstave je tudi na 

šolskih internetnih straneh) – 15. januar 2017 do 8. marec 2017/izdelki učencev, knjige.  

Sodelovanje:  

 učitelji predmetne in razredne stopnje:  

- vse učiteljice tujih jezikov (angleščine, nemščine), razen tistih, ki so vključene v projekte pri 

drugih aktivih (npr. OPB) - na BUKVARNAH so se nam pridružili tudi drugi kolegi učitelji ter 

s svojim zgledom (tudi oni so si izposodili knjige) še dodatno motivirali starše in učence po 

branju in izposoji knjig.  
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 učenci predmetne in razredne stopnje:  

- vključeni so vsi na vseh šolah (dejavnosti ter njihovo pogostost pa avtonomno določajo 

njihove učiteljice). 

  z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami:  

- s knjižnicami (mestno in šolskimi) - JSKD Litija (ki bo omogočil učencem dramskih skupin 

tudi vajo na »pravem« gledališkem odru).  

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju:  

- vabilo na ogled kakšnega nastopa nekdanjih učencev (npr. predstave, muzikala).  

Povezovanje z drugimi projekti na šoli:  

- sprotno in glede na povabila.  

Uresničevanje vzgojnega načrta šole:  

- preko posameznih aktivnosti ter v skladu s cilji projekta.  

Smernice za drugo polovico šolskega leta: 

 - nadaljevati z dosedanjim načinom dela in dejavnostmi (ker jih je precej celoletnih),  

- izvesti še enega ali celo dva starševska večera/dogodka [izvedeno bo še družabno 

srečanje v marcu s kulturnim programom (gledališka predstava, recital ali kaj drugega); 

morda celo dva – en v aprilu],  

- izdelati še nove slikanice za zgodnje poučevanje angleščine ter z njimi nadgraditi aktivnosti 

pri urah - izdelati uporabne učne pripomočke oziroma predmete za učilnici TJA,  

- pod imenom OWL OKA izvesti nekaj aktivnosti in se z njimi navezati tudi na nekatere 

druge projekte ali aktivnosti. 

 

 

Naslov projekta: Šolski ekovrt  

Koordinator projekta: Darja Rajšek  

Šola/Aktiv: POŠ Jevnica  

Sodelujoči učitelji: Tanja Vesel, Maja Lenart, Nuška Štros, Marinka Eltrin  

Sodelujoči razredi/učenci: od 1.do 5.razreda  
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Realizacija zastavljenih ciljev: 

 - pridobivanje delovnih navad, 

- spoznavanje različnih rastlin, 

- spremljanje življenjskega kroga rastlin, 

- spoštovanje doma pridelane hrane.  

Realizirane:  

 dejavnosti za učence:  

Delo na vrtu, skrb za gredice, pobiranje jesenske zelenjave, sejanje motovilca, 

razmnoževanje jagod, priprava zeliščnih čajev, izdelovanje naravne kozmetike, izdelovanje 

ptičjih pogač.  

 dejavnosti za starše:  

Čajanka s prodajo izdelkov, med drugim tudi naravne kozmetike, za katero smo uporabili 

naša zelišča in čaje. Staršem smo ponudili zeliščne čaje ter zeliščne piškote.  

 tematske razstave:  

Sodelovali smo na prireditvi V hvaležnost jeseni, v organizaciji KUD Jevnica, kjer smo 

razstavili naše pridelke in fotografije ter sodelovali v kulturnem programu. Na jesenskem 

delu seminarja Šolskih ekovrtov smo v Powerpoint predstavitvi udeležencem predstavili naš 

vrt.  

Sodelovanje:  

 učitelji predmetne in razredne stopnje: Na enem izmed aktivov so si naš vrt ogledale 

učiteljice prve triade.  

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: Vključeni smo v projekt Šolski ekovrtovi v 

organizaciji Inštituta za trajnostni razvoj. Na jesenskem delu seminarja smo prejeli znak 

šolski ekovrt, ki ga inštitut podeljuje organizacijam, ki izpolnjujejo pogoje za to. Tanja Vesel 

se je mesečno izobraževala na permakulturnem vrtu v Predstrugah, pri permakulturni 

učiteljici Jožici Fabjan. Skupaj z otroci iz vrtca smo na vrtu na dan, ko je potekal tradicionalni 

Slovenski zajtrk, zapeli pesem Čebelar. Tudi sicer otroci iz vrtca obiskujejo naš vrt.  

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: / 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: /  

Navezujemo se na projekt Shema šolskega sadja in zelenjave, saj učenci okušajo sadje in 
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zelenjavo, ki zrastejo na našem vrtu.  

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: Razvijanje pozitivnega odnosa do narave. 

Smernice za drugo polovico šolskega leta:  

Spomladansko načrtovanje in priprava gredic , vzgoja sadik, setev, sajenje, skrb za gredice, 

postavitev vodne kotanje, obiranje ribeza  

– kuhanje marmelade, obiranje jagod, postavitev pitnikov za metulje ter gnezdilnice za 

netopirje. Obisk permakulturnega poligona (Slovenska Bistrica) – učiteljice. 

 

 

Naslov projekta: Z glasbo po Kresnicah  

Koordinator projekta: Angelca Koprivnikar  

Šola/Aktiv: POŠ Kresnice  

Sodelujoči učitelji: Anica Brvar, Eva Divjak, Špela Kovič, Andrejka Setničar, Barbara Toš 

Sodelujoči razredi/učenci: Vsi razredi POŠ Kresnice  

Realizacija zastavljenih ciljev:  

Učenci so spoznavali različne zvrsti glasbe in različne instrumente. Na prireditvah so se 

predstavili s pesmijo in plesom. Pri pouku so izdelovali preproste inštrumente. Razvijajo 

kulturne vrednote. 

Realizirane:  

 dejavnosti za učence:  

Nastopali so na različnih prireditvah in spoznavali tudi glasbenike Kresnic.  

 dejavnosti za starše: Na novoletni šolski prireditvi so bili glasbeni gostje:  

Jože Setničar z vnukoma Mašo in Jakobom. Maša je zaigrala na violončelo, Jože in Jakob 

na trobento.  

 tematske razstave: / 

Sodelovanje:  

 učitelji predmetne in razredne stopnje: Učiteljice smo pri pouku, OPZ in v OPB učence 

seznanjale z različno glasbo, plesi in inštrumenti.  

 učenci predmetne in razredne stopnje:  / 
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 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: Sodelujemo s KD Kresnice, z gasilci, 

krajevno skupnostjo.  

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju:  

Naš bivši učenec Timotej Raspotnik, je na novoletni prireditvi za starše nastopil s harmoniko 

in spremljal naše učence pri petju pesmi »Čebelar«. 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: / 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole:  

Bralna pismenost Bralni nabiralnik je drugemu razredu prinašal knjige prilagojene različnim 

bralnim sposobnostim. Trenutno pa si knjige izposojajo v knjižnici. Po domačem branju 

otroci knjigo obnovijo s pomočjo bralnega kartončka. Pri večini učencev je opaziti napredek 

pri bralni tehniki in razumevanju prebranega. Prvemu razredu, ki je pričel z branjem je 

ponujeno več bralnih listov, ki jih pridno berejo in shranjujejo. Izvajali smo bralne minute ali 

branje v nadaljevanjih. Kar nekaj učencev je že zaključilo bralno značko. 

Vzgojni cilj: 

Za sprotna opozorila in pohvale uporabljamo »kartončke vedenja«. Vsi učenci si prizadevajo 

upoštevati razredna pravila. V prvem redovalnem obdobju ni bilo opaziti večjih vedenjskih 

odstopanj. Izvajali smo bralne minute ali branje v nadaljevanjih. Kar nekaj učencev je že 

zaključilo bralno značko. Medsebojni odnosi: Vsak učenec je imel lonček. Skriti sošolec ali 

sošolka je opazoval drugega sošolca in zapisoval njegovo pozitivno vedenje. Ob koncu 

meseca so učenci brali zapise, ki so jih našli v svojem lončku. Vsak mesec smo zamenjali 

opazovalce. Še vedno je treba nekatere učence navajati na pozdravljanje. Smernice za 

drugo polovico šolskega leta: Ostale zastavljene cilje bomo realizirali do konca šolskega 

leta, kot so predvideni v LDN. 

 

 

Naslov projekta: Po domači pokrajini (5-letno projekt s pričetkom v š.l. 2015/2016)  

Vodja projekta: Elizabeta Bučar  

Sodelujoči učitelji: Špela Lajovic, Irma Nemec Bric  

Realizacija ciljev projekta:  

1. aprila 2016 smo z učenci smo obiskali Muzej v Litiji. Seznanili so se z bogato kulturno 

dediščino, ki jo hranijo v muzeju. Učenci 4. in 5. razreda so si ogledali film o čolnarjenju. 
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Pozneje smo se sprehodili po starem mestne jedru in si ogledali znamenite stavbe ter 

spoznali njihov namen v preteklosti. Pri delu so učenci uporabili tudi zemljevid in kompas. 

Zaključek smo pripravili v šoli z izdelavo mape ter razstavo. 

V letošnjem šolskem letu bomo s projektom nadaljevali 13. in 21. marca s starševskim 

večerom (obisk Muzeja v Litiji in KD – obisk gradu Bogenšperk). Vključenost učencev v 

projekt: V projekt so vključeni učenci od 1. do vključno 5. razreda.  

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: obiskali bomo Vače (GEOSS). 

 

 

Z željo po večji povezanosti med šolo in domom smo jeseni 2013 začeli z družabnimi 

srečanji na matični šoli in podružnicah, ki so organizirana kot različne oblike druženja 

učiteljev, staršev in učencev, torej tradicijo druženja nadaljujemo četrto šolsko leto. 

Skupaj  z Vrtcem Litija in Gimnazijo Litija smo po zbiralni akciji sredstev v mesecu decembru 

izvedli nakup defibrilatorja, ki je nameščen na stavbi Gimnazije Litija, pri vhodu za 

obiskovalce, da je najlaže dosegljiv v nujnih primerih. S tem smo uresničili humanitarni 

projekt Skupaj rešujemo življenja. Dobavitelj defibrilatorja je dolžan izvesti še izobraževanje 

za uporabo aparata, ki ga bomo izvedli v pomladnih mesecih. 

 

Prireditve za javnost   

 

so poleg rednega vzgojno-izobraževalnega dela za vsako šolo zelo pomembne, kajti prav 

preko javnih prireditev postane šola v kraju prepoznavna, v manjših krajih, kjer so 

podružnične šole,  pa središče kulturnega življenja kraja. 

Vsako leto ob zaključku šolskega leta predstavimo svoje delo na zaključni prireditvi, kjer so 

se učenci, nekateri tudi s svojimi starši, predstavljali z dejavnostmi in izvedenimi šolskimi 

projekti.  

Eden od vzgojnih ciljev je tudi medsebojna povezanost matične in podružničnih šol, ki ga 

poskušamo realizirati preko skupnih prireditev, kar nam je v tem letu še posebej uspelo na 

decembrski dobrodelnem sejmu, s katerim smo zbirali sredstva še več sredstev za 

obogatitev šolskega sklada. Izkupiček je 2.283,75 €, ki ga bomo porabili za učence, ki ne 

zmorejo plačevati stroškov dodatnih šolskih obveznosti in za zagotovitev nadstandarda 

(šolski sklad 2016). 
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V decembru 2016 smo obeležili 40-letnico zgradbe matična šole in jo počastili z novoletno 

prireditvijo v športni dvorani Gimnazije Litija. Udeležila sta se jo prejšnja ravnatelja Jože 

Grošelj in Vinko Logaj, ter prejšnja ravnateljica Iva Slabe, večje število aktivnih in upokojenih 

delavcev matične šole, predstavniki občine in ravnatelji oz. direktorji javnih zavodov. 

Druge večje prireditve so bile: 

 skupen sprejem prvošolcev, 

 OŠ Gradec poje, 

 skupna valeta OŠ Gradec, 

 krajevne prireditve v mestu Litija in  v povezavi s  podružničnimi šolami Hotič, Jevnica, 

Kresnice in Vače. 

 

V šoli obeležujemo tudi Slovenski kulturni praznik z izvedbo kulturnega dneva kot dan 

dejavnosti za učence od 6. do 9. razreda, od 1. do 5. razreda ga obeležimo v okviru rednega 

pouka, mentorji z učenci pripravijo tudi priložnostno kulturno proslavo. Dan državnosti in 

Dan samostojnosti in enotnosti obeležimo s kratko oddajo za celotno šolo z državno 

himno in primernim programom v izvedbi članov šolskega radia.  

V šoli je na ogled stalni domovinski kotiček z državnimi simboli in zbirka kamenin, ki smo jo 

decembra 2016 obnovili in dopolnili s pomočjo darovalcev (dr. Tea in dr. Bogdan Jurkovšek). 

 

Plan  drugega dela  glede na  potrebe  šole 

 

STALNE NALOGE 

1. Skrbeti za redno vzdrževanje učilnic in šolske opreme na matični šoli in vseh 

podružnicah. 

 

2. Poskrbeti za redno nabavo učil in postopno obnovo šolske opreme. 

 

3. Skrbeti za izvajanje vseh sprejetih nalog in obveznosti s področja prehranjevanja 

učencev s promoviranjem zdravega načina prehranjevanja. 

 

4. Redna skrb za promocijo zdravja na delovnem mestu s postavljenimi informativnimi 

kotički v vseh enotah šole: dejavnosti med poukom, tedenska vadba v telovadnici 
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matične šole, popoldanske dejavnosti za povezovanje kolektiva ipd. 

 

5. Skrbeti za  vzdrževanje zunanjih površin na matični šoli in podružnicah. 

 

Načrtovana večja dela  za obdobje petih let 2014 - 2019  (investicijsko vzdrževanje) 

OŠ Gradec deluje v petih zgradbah, kar zahteva večja sredstva za redno investicijsko 

vzdrževanje. Zaradi zmanjševanja sredstev se nekatere pomanjkljivosti ne odpravijo več let, 

čeprav ravnateljica redno obvešča občino. Najhitreje se odpravljajo pomanjkljivosti, na katere 

opozori inšpekcijska služba, čeprav je potrebno poseči v sredstva za intervencije ali 

poskrbeti za prerazporeditev načrtovanih sredstev.  

Z večjimi težavami je bila ustanoviteljica že večkrat seznanjena, nazadnje na sestanku pri 

gospodu županu Franciju Rokavcu z dne 6.1.2016. 

 

POŠ Jevnica:  

 sanacija strehe POŠ Jevnica - še ni v zaključni fazi, puščanje smo preprečili, 

 sanacija odtokov v zgradbi in sanacija toaletnih prostorov, 

 obnova parketa v učilnicah, 

 nakup igral na zunanjem igrišču. 

 

POŠ Hotič: 

 obnova dovoza do šolskega igrišča, 

 obnova električne napeljave v stavbi, beljenje prostorov, obnova parketa v učilnicah, 

obnova fasade, ureditev prostora za kontejnerje – ekološki otok, 

 prostorska ureditev parkirišč ob šoli, 

 obnova strehe, 

 nakup igral na zunanjem igrišču. 
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POŠ Kresnice: 

 obnova strehe na POŠ Kresnice, ki kljub prenavljanju delno pušča zaradi dotrajanosti 

in poškodbe, ki so jih povzročile zaščitene divje živali (kune), 

 menjava štedilnika in obnova razdelilne kuhinje, 

 pleskanje vseh prostorov šole, 

 prostorska ureditev parkirišč ob šoli, 

 nakup igral na zunanjem igrišču. 

 

 

POŠ Vače: 

 ponoven poziv za odkup zemljišča ob POŠ Vače za nadomestno športno igrišče in 

večnamensko površino za potrebe krajevne skupnosti. 

 

Matična šola: 

 menjava hladilnikov oz. priprava hladilnice, menjava plinskega kotla, plinskih 

štedilnikov in dokončna obnova centralne kuhinje vključno s toplotno linijo,  

 menjava vozila za hišnika (vzdrževanje štirih podružničnih šol), 

 menjava šolskega kombija za razvoz hrane in občasen prevoz učencev, 

 energetska sanacija zgradbe matične šole, 

 menjava/nakup igral na zunanjem igrišču. 
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INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE za leto 2016 

V letu 2016 ni bilo večjih investicijskih vzdrževanj, zaradi neugodne finančne situacije v litijski 

občini in nerednega financiranja s strani ustanoviteljice Občine Litija. 

Na osnovi inšpekcijskih odločb smo izvedli beljenje šolske kuhinje in menjavo notranjih vrat v 

prostorih šolske kuhinje in shramb v matični šoli.  

Opravili smo manjša vzdrževalna dela, ki so nujna za varno bivanje v šolskih prostorih. 

 

ŠOLSKI SKLAD 

Osnovna šola Gradec je ustanovila 15. 10 1998 šolski sklad, iz katerega se financira 

dejavnost posameznega razreda, ki ni sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne 

financira iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka  

in pomoč socialno šibkim otrokom, v letu 2016 smo za to namenili 6.279,60 €.  

Sklad pridobiva sredstva iz: 

- donacij posameznikov in podjetij, 

- lastnih virov ( zbiralne akcije, prodajni sejmi, prireditve), 

- drugih virov. 

 

Stanje na skladu z dne 31.12.2016 je bilo 11.455,39 €. 

ŠOLSKI SKLAD 2016 

Začetni saldo 1.1.2016 12.507,54 

PRILIVI:   

Akcije zbiranje starega papirja 2.532,20 

Zaključna prireditev junij 600,00 

Novoletni sejem 4.077,53 

Donacija podjetij 650,00 

Donacija - fizična oseb- starši 378,00 

S k u p a j: 8.237,73 

ODLIVI:   

Pomoč učencem pri plačilu šolskih obveznosti 1.749,49 

Plačilo kotizacij za šolska tekmovanja, prevozi na 
tekmovanja 2.928,07 

Pomoč učencem pri nakupu delovnih zvezkov 610,29 

Nakup košev - Jevnica 716,50 

Materialni stroški za novoletne delavnice 1.793,78 

Nagrade: izlet -nadarjeni učenci , učenka… 991,75 
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Popravek (preknjižba nakazilo Industrija apna Kresnice v 
letu 2015) 500,00 

S k u p a j: 9.289,88 

Končni saldo 31.12.2016 11.455,39 

 

 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, 

varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 

 

Sociala 

Učencem in njihovim staršem, ki težko plačujejo stroške šolskih in obšolskih dejavnosti na 

osnovi pisne vloge razrednika ali svetovalne službe pomagamo pri poplačilu stroškov iz 

sredstev šolskega sklada. 

Z Zdravstvenim domom  Litija redno sodelujemo predvsem pri organizaciji zdravniških 

pregledov za 1., 3. in 5. in 8. razrede. V letu 2015/16 smo uvedli tematske ure zdravstvene 

vzgoje v sodelovanju z medicinsko sestro Zdravstvenega doma Litija in učiteljem v razredu in 

jih izvajamo tudi v šolskem letu 2016/17. V tem šolskem letu učence 1. in 3. razreda 

spremljajo starši ob pregledu v Zdravstvenem domu Litija, 5. in 8. razred pa zdravniški 

pregled realizirata v okviru naravoslovnega dne. 

Medicinska sestra po šolah kontrolira pravilno nego in čistočo zob naših učencev. 

 

Nadaljujemo z dobrim sodelovanjem s Centrom za socialno pomoč Litija, kjer se 

posvetujemo glede vedenjskih in učnih težav posameznih učencev in skupaj rešujemo stiske, 

ki jih imajo učenci ali njihove družine. Naši učenci se skupaj s svojimi starši udeležujejo 

individualnih obravnav v okviru svetovanja. V letu 2016 smo s sodelovanjem CSD Litija in 

Policijske postaje Litija enega učenca obravnavali zaradi nasilja in ga začasno umaknili v 

krzni center. Sprožili smo postopek usmerjanja, da pomagamo učencu pridobiti pomoč, ki jo 

potrebuje zaradi šibkega znanja in drugih težav. 

 

Varstvo okolja  

V mesecu aprilu in oktobru 2016 smo organizirali zbiralni akciji papirja na matični šoli in 

podružnicah, ter tako zbrali 2.532,20 € in ves denar namenili v šolski  sklad.  
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V šolah ohranjamo ločeno zbiranje odpadkov, kar je nadaljevanje projekta Ločujem, Litijo 

varujem.  

Problem vandalizma v okolici šole in na njenih površinah smo omilili s pomočjo policistov 

Policijske postaje Litija in nadzornim za šolsko igrišče, ki se zaklepa ob večerih oz. 

najkasneje ob 22. uri v poletnem času.  

 

Regionalni razvoj   

Sodelujemo z ZRSZ v Ljubljani, ki vsako leto organizira posvet o poklicni izbiri in se ga redno 

udeležuje svetovalna delavka šole. Na šoli smo 17.11.2016 organizirali tradicionalni 

srednješolski sejem, kjer smo povabili srednje šole, da so predstavile svoje programe. 

Učenci in starši so se lahko pobliže seznanili z delom srednjih šol  in dobili konkretne 

odgovore na vprašanja. 

Na skupnih roditeljskih sestankih je šolska svetovalna delavka informirala starše in učence 

glede poklicne izbire in šolanja. 

 

Urejanje prostora 

  

Za urejenost šole  skrbijo poleg čistilk in hišnika tudi učenci kot reditelji po posameznih 

razredih  in hodnikih. Okolico šole čistijo naše čistilke, še posebej nevarne odpadke, 

organiziramo tudi tedenske čistilne akcije razredov. Pri vseh učencih privzgajamo skrb za 

bivalno okolje. Tudi v letu 2016 smo izvajali ločeno zbiranje odpadkov tako v razredih kot 

šolskih jedilnicah. 

 

Skrb za varnost v okolici šol 

 

Prometno vzgojo vključujemo v vse šolske dejavnosti, kjer je to mogoče. Tako je prometna 

vzgoja sestavni del učnih načrtov pri vseh predmetih (predvsem: okoljska vzgoja, športna 

vzgoja, naravoslovje in tehnika, družba, slovenščina na razredni stopnji, na predmetni stopnji 

pa v vsebine predmetov tehnična vzgoja in fizika), saj se zavedamo, da se prometne vsebine 

lahko prilagodijo posameznim predmetom. 
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Na razredni stopnji (zlasti v prvih in drugih razredih) naj učitelji vsakodnevno opozarjajo 

učence na pravilno in varno pot v šolo oziroma vračanje domov. Učenci teh razredov z 

razredničarkami obhodijo poti učencev v šolo, v ostalih razredih pa se pogovorijo o poti v 

šolo  in spoštovanju predmetnih predpisov. 

Za prometno varnost so dolžni skrbeti: 

•    starši, 

•    učitelji in 

•    policisti. 

Vzgojo za varno udeležbo učencev v prometu posreduje šola učencem v različnih oblikah. 

Za seznanitev z varnim obnašanjem pri prihodu in odhodu učencev so odgovorni vsi učitelji 

in vodstvo šole. Za to poskrbijo tako, da učence seznanijo: 

•    s prometno-varnostnim načrtom, 

•    s pomenom varnostne opreme (dobro vidna obleka in obutev, svetlobne nalepke, 

odsevni trakovi na rokavih, odsevnike na šolskih torbicah, rumene rutice za 

prvošolce, …), 

•    s pravilno opremo kolesa, s pomenom uporabe kolesarske čelade in z aktivnostmi pri 

opravljanju kolesarskega izpita, 

•    s kulturnim vedenjem in etiko v prometu (hoja po pločnikih, kjer ni pločnikov, pa po 

levi strani ceste, prečkanje cestišč na prehodih in izven prehodov,strpnost v prometu, ….), 

•    z ostalo prometno vzgojo in prometno preventivo. 

Poleg navedenega 

•    učenci 1. in 2. razreda dobijo rumene rutice in kresničke, 

•    prvi šolski teden okrepljen policijski nadzor v okolici šole, 

•    obisk policista v posameznih razredih, 

•    ob zaključku šolskega leta opozorijo učence na previdnost v prometu v poletnih mesecih. 

Veliko vlogo pri zagotavljanju varnosti v okolici šole in varnih šolskih poti je imel Svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Litija. Šola ima v svetu predstavnika staršev 

Miho Jančarja. 
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Analiza ankete 

Z namenom izboljšanja splošne prometne varnosti je mentorica prometne vzgoje Sandra 

Železnik izvedla informativno anketo med starši naših učencev in predložila analizo ankete.  

Namen ankete:  

 analiza stanja šolskih poti in prometne varnosti (promet, nevarna mesta, prometne 

nesreče, kritične točke …) tudi s pomočjo terenskega pregleda stanja šolskih poti 

(presoja varnosti šolskih poti s strani tehnične komisije, ki deluje pod okriljem 

lokalnega SPV-ja)in letnih anket ter poročil in statističnih podatkov policije, pristojnih 

občinskih služb oz. upravljavcev cest; 

 opis problematičnih mest in odsekov šolskih poti, ki predstavljajo za šolarje 

potencialno nevarna mesta in niso v skladu z osnovnimi kriteriji za šolsko pot ter 

vključitev potencialno nevarnih mest  v posodobljen načrt šolskih poti. 

 

MATIČNA ŠOLA (1. – 5. razred) 

Število posredovanih anket:   164 

Število vrnjenih anket:   94  (57%) 

Anketni vprašalnik je oblikovala Javna agencija Republike Slovenije za varnost 

prometa, bolj natančno Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Gre za anketo, ki 

jo  

 izpolni učenec, ki odgovarja z obkroževanjem in deloma odprtimi odgovori; 

 izpolnijo starši - odprti odgovori, kjer lahko  podajo svoje mnenje o prometni varnosti 

šolskih poti,  konkretno navedejo morebitne nevarne točke in podajo konkretne 

predloge za izboljšanje prometne varnosti. 

 

Analizo anketnih vprašalnikov sem pripravila za odgovore staršev. 

Točke oz. vprašanja:  

1. Starši podajo svoj komentar glede prometne varnosti v šolskem okolišu ter varnosti 

šolskih poti. 

Mnenje:  

Pot je varna: 16 % 

Ni pripomb, brez komentarja: 22 % 
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2. Starši izpostavijo po njihovem mnenju, najbolj nevarne točke oz. konkretne lokacije 

na šolski poti njihovega otroka. 

Komentarji:  

Zaparkirani prehodi za pešce in parkiranje na pločniku ali na cesti pred vhodom na 

nižjo stopnjo: 24 % 

Prevelika hitrost vožnje mimo šole: 13 % 

Križišče pri Mercatorju je nevarno (slaba vidljivost zaradi žive meje in neprilagojene 

hitrosti vozil, ki vozijo po prednostni cesti in prihajajo proti trgovini): 8 % 

Nepregleden prehod za pešce pri studencu zaradi zarasle žive meje: 7 % 

Relacija Bobek-OŠ Gradec nima pločnika, javne razsvetljave, cesta je ozka in 

nevarna: 6% 

Križišče pri Kidričevi (kjer pripelje cesta iz Bobka) je nepregledna, brez prehoda za 

pešce: 6 % 

Bevkova ulica pri vrtcu Medvedek nima urejenega prehoda za pešce pri prečkanju 

ceste na igrišče OŠ Gradec: 6 % 

Cesta od Praprošč nad nogometnim igriščem proti Predilnici nima pločnika, javno 

razsvetljavo pa zakrivajo razrasla drevesa: 5 %  

Križišče Marokove ceste in Bevkove ulice nima prehoda za pešce: 4 % 

Vzvratna vožnja mimo studenca na glavno cesto (med Gimnazijo in OŠ): 4 % 

 

3. Starši podajo konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v šolskem 

okolišu:  

Pogostejši nadzor s strani policistov: 11 % 

Cesta Bobek-Gradec, ureditev pločnika in javne razsvetljave, križišče s Kidričevo 

cesto (prehod za pešce in ležeči policaji): 10 % 

Količki na pločniku: 4 % 

Ureditev žive meje: tabla za merjenje hitrosti vozila: 4 % 

Ureditev pločnika in javne razsvetljave na cesti Praprošče-Predilnica: 5 % 

Prehod za pešce na Križišču Marokove ceste in Bevkove ulice: 3 % 

POŠ KRESNICE: 

Število razdeljenih anket: 53 

Število vrnjenih anket: 25 (47 %) 

Starši so tu odgovarjali večinoma s predlogi, kako neustrezno situacijo oz. nevarna 

mesta izboljšati-  

1. Starši podajo konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v šolskem 

okolišu:  
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Izgradnja pločnika mimo šole in vrtca: 96 % 

Ureditev javne razsvetljave: 16 % 

Hitrostne ovire ali vsaj svetlobna opozorilna tabla (šolska pot): 8 % 

 

Ozaveščanje staršev in otrok o prometni varnosti na ravni šole 

 

Šola na različne načine prispeva k ozaveščanju in spodbujanju ustrezne prometne 

vzgoje:  

 Spodbujanje staršev na roditeljskih sestankih k ustreznemu ravnanju v prometu 

(starši so otroku zgled). 

 Pozivanje staršev k prometni vzgoji njihovih otrok že od zgodnjih  let.  

 Sodelovanje v projektu Pasavček, Bodi viden, policist na obisku. 

 Prometna vzgoja otrok v skladu z učnim načrtom. 

 

Predlogi in želje za več preventivnih dejavnosti na šoli za starše ali/in učence (tu bi 

potrebovali predvsem finančno pomoč, saj sta delavnica/predavanje plačljiva).  

 Za starše: Rdeča luč za starše.  

 Za otroke (2. triada):  Ju3 na cesti 

 

Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko  

 

Prizadevamo si voditi dobro in smiselno kadrovsko politiko. Strmimo za kadri, ki so 

usposobljeni najmanj za dva učna predmeta in imajo voljo in željo po nadaljnjem 

izobraževanju. Struktura zaposlenih se  tako iz leta v leto izboljšuje, saj tudi že zaposlenim v 

okviru možnosti omogočamo izpopolnjevanja in dodatni študij. V  letu 2016 smo več sredstev 

namenili za izobraževanje, saj smo morali zadostiti zakonskim obveznostim glede 

izobraževanja članov ekip prve pomoči.  

Izobraževanja smo izbirali tematsko, povezano z načrtovanimi šolskimi projekti v šolskem 

letu 2015/16 in prvem delu šolskega leta 2016/17 ter s samoevalvacijo dela v šoli in z njo 

povezanima ciljema: 

 

1. razvijanje bralne in funkcionalne pismenosti, 

k razvijanju bralne pismenosti in motivaciji za branje smo vključili tudi R.E.A.D. program, kjer 

je pri individualnem terapevtskem branju vključen terapevtski pes; 
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2. razvijanje medsebojnega spoštovanja.  

 

Ugotovitve pri uvajanju izboljšav in samoevalvacije v letu 2016 

Prednosti, ki jih prineseta uvajanje  izboljšav in samoevalvacija 

Ozaveščanje problematike, ozaveščanje lastnega dela; ozaveščanje pomena planiranih 
dejavnosti v samem učnem načrtu; samokritičnost (želja po napredku, iskanje novih 
izzivov), samorefleksija, več glav več ve ( pogovori, mnenja,  nove ideje), spoznanje: 
manj je več . 

Usmerjanje pozornosti k določenemu cilju; usmerjeno, načrtovano, kvalitetno 
načrtovanje dela, kvalitetno podajanje vsebin, kontrolirano spremljanje napredka 
učenca; sistematično in dosledno izvajanje aktivnosti; nadgradnja učnega načrta. 

Povezanost sodelavcev; povezanost učencev, staršev, učiteljev; medsebojno 
sodelovanje, medpredmetno sodelovanje; medvrstniško sodelovanje; izmenjava dobrih 
praks. 

Izboljševanje svojega dela; večja motivacija učencev in učiteljev; doseganje boljših 
rezultatov na izbranih področjih, popestritev pouka, večje zadovoljstvo in dobro počutje 
udeležencev, pregled nad celoto in učinkovitostjo, opustitev slabih praks in razvijanje  
dobrih, bogatenje besednega zaklada, splošni napredek. 

 

 

Omejitve, slabosti, ki se pojavljajo in predlogi za odpravo 

Omejitve Predlogi za odpravo omejitev 

Stiska s časom, dodatno delo; 
težave z umeščanjem vsebin v 
pouk. 

Organiziranost (npr.: branje za celotno šolo- 
določena ura in dan–10 minutno branje), 
sprememba v načinu dela, metod in oblik dela, manj 
administracije, manj vmesnih evalvacij; izbira manj 
obsežne, krajše, vendar učinkovite dejavnosti; 
sprememba urnikov.   

Prevelika skupina učencev, 
slabša odzivnost posameznikov, 
prostorska omejenost  

Izvajanje v okviru dodatnega pouka, dopolnilnega 
pouka, interesnih dejavnosti; motivacija z različnimi 
dejavnostmi, približano interesom učencev, manjše 
učne skupine, kotički, manjši normativi, vključevanje 
branja šolskih pravil na hodniku kot sestavni del 
razredne ure, ure etike in nato pogovor v manjših 
skupinah   v razredu, več formativnega spremljanja – 
semafor. 

Letna menjava učencev, 
prekinitev dela zaradi interesnih 
dejavnosti v oddelku 
podaljšanega bivanja 

Sprotni dogovori in pogovori s  kolegi in predaja 
analize dela. 

Težko poiskati merljive cilje  Razdelitev cilja na manjše, lažje merljive cilje 
(pogostejše izvajanje ciljev v manjšem obsegu) 

Občutek negotovosti, teorija se 
v praksi ne obnese 

Spodbujanje s pozitivnimi povratnimi informacijami, 
motivacija učencev, individualizacija. 
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Preveč pisanja in sprotnega 
beleženja 

Vključitev učencev v beleženje 

Nepripravljenost staršev za 
sodelovanje 

Več komunikacije (mail, telefon) 

Učitelji nismo stimulirani za 
dodatno delo, padec motivacije 

Nagrajevanje, stimulacija 

Vsiljen projekt – ni ustvarjalnosti Zakonska obveza 

Subjektivnost ocene Supervizija 

Teorija se v praksi ne obnese Boljša motivacija učencev, individualizacija 

  

Koristi samoevalvacije 

Za strokovne 
delavce 

Izmenjava mnenj in primerov dobrih praks ter strokovnih znanj 
(strokovno izpopolnjevanje), jasni cilji, povezanost, boljše sodelovanje 
na vseh področjih, načrtno spremljanje in vrednotenje dela, več 
medsebojne komunikacije, timsko delo, osebnostni in strokovni razvoj, 
spoznavanje svojih močnih in šibkih področij, rast pozitivne 
samopodobe.  
 

Za učence Vzgoja dobrih bralcev in širjenje obzorij, jasna skupna vizija, 
kvalitetnejši pouk, bolj zanimive vsebine, večji posluh za učence, 
navajanje na pravila, krepitev medsebojnih odnosov, navajanje na 
samostojnost, vzpostavljanje samokontrole, pridobivanje na 
samozavesti, boljša medvrstniška komunikacija, napredek na področju 
branja in vedenja ter znanja, osebnostni razvoj, vzgojna komponenta, 
motivacija za branje, spoznavanje sebe, krepitev pozitivnih odnosov v 
družbi, pridobivanje vrednot, boljša motivacija za šolsko delo. 
 

Za šolo Večja povezanost (zaradi istega cilja), zaradi kvalitete pouka se izboljša 
ugled šole, boljši rezultati - zadovoljstvo - boljša klima, sodelovanje z 
drugimi šolami, boljši medsebojni odnosi, napredek, boljša funkcionalna 
pismenost, kvalitetnejši pouk, bolj pristni odnosi z učenci, med učitelji; 
zavedanje, kako smo bili uspešni in kje so še šibka področja za 
nadaljevanje dela. 

 

V letu 2016 smo v avgustu ponovno določili dva dni individualnega izobraževanja po 

strokovni literaturi (16 ur), kjer so učitelji izbrali literaturo po lastnem interesu in podali pisno 

poročilo o izobraževanju (vrsta literature, področje, uporabnost pri delu). Skupno 

izobraževanje za kolektiv je bilo prav tako izvedeno v mesecu avgustu, tema je bila šolska 

mediacija (8 ur), nekaj učiteljev se je odločilo za poglobljeno usposabljanje za mediacijo v 

šoli, ena svetovalna delavka se je izobrazila za mediatorja v šoli. Kolektiv se je udeležil 

tematskega izobraževanja na temo čuječnosti (24.11.2016). 

Zaposleni so se izobraževali tudi izven zavoda pri drugih izvajalcih z aktualnimi metodami in 

oblikami dela z učenci ter diagnosticiranja, varni prevozi za učence, novosti na področju 

učnih gradiv in pripomočkov, splošna in šolska mediacija, učinkovito vodenje kolektiva in 

zdrava sodobna prehrana. 
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Za izobraževanje smo v letu 2016 porabili 17.225,04 €. 

                           

Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2015 po izobrazbi 

 

III. 

 

IV. 

 

V. 

 

VI. 

 

VII. 

 

opravljen 

magisterij 

14 8 2 9 81 7 

 

Od skupno 114 zaposlenih na šoli je 18 delavcev zaposlenih za določen, 96 pa za nedoločen 

čas. 

V okviru napredovanj je v višji plačni razred napredovalo 12 strokovnih delavcev in 10 

tehnično-administrativnih delavcev. 

Število strokovnih delavcev po nazivu na dan 31. 12. 2016 

Naziv Število 

brez naziva 20 

mentor 27 

svetovalec 38 

svetnik 6 

 

V letu 2016 ni nihče od strokovnih delavcev napredoval v višji naziv. 

 

Delež delovnih mest strokovnih, administrativnih in drugih delavcev  

na dan 31. 12. 2016 

Delovno mesto Število 

Strokovni delavci 91 

Administrativni delavci 3 

Tehnični delavci 20 

Skupaj  114 
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R A Č U N O V O D S K O   P O R O Č I L O   Z A   L E T O  2016 

 

1. Uvod  

  

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami, ki veljajo za 

določene uporabnike  proračuna. 

 

Pri poslovanju in sestavljanju računovodskih izkazov oziroma tega računovodskega poročila 

so bili upoštevani naslednji zakonski okviri: 

 Zakon o računovodstvu, Uradni list  RS št. 23/99 in 30/2002-ZJF-C 

 Zakon o javnih financah, Uradni list RS, št. 23/1999 in št. 30/2002, 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava, Uradni list RS, št. 115/2002, št.21/2003 in št. 126/2004 

 Navodilo 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. 12/2001, št. 10/2006 in 8/2007, 

 Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe  javnega prava, Uradni list RS, št. 

106/2001 

 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov, Uradni list RS, št. 46/2003, 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava,  Uradni list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 

34/2004, 75/2004, 117/2004, 141/2004 in 117/2005. 
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 2. Glavne računovodske usmeritve v letu 2016 

 
Pri izdelavi računovodskih izkazov so bile uporabljene naslednje računovodske usmeritve: 

 

Prihodki in odhodki 

 
Na kontih skupine 76 se izkazujejo vsi prihodki  OŠ kot določenega uporabnika enotnega 

kontnega načrta. Prihodki v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe se   izkazujejo 

ločeno od ostalih prihodkov. 

 

Na kontih skupine 46 se izkazujejo stroški in odhodki OŠ kot  določenega uporabnika 

enotnega kontnega načrta. Izkazovanje stroškov je urejeno tako, da je iz evidenc in na 

podlagi sodil mogoče ugotoviti stroške za posamezno dejavnost javnih služb. 

 

Osnovna sredstva in drobni inventar 

 
Opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti oziroma po ocenjeni 

vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. 

 
Nabavna vrednost sestoji iz nakupne cene, povečane za morebitne davke, stroške prevzema 

in druge neposredne stroške. 

 
V nabavno vrednost se ne sme všteti tisto, kar presega normalne stroške nakupa oziroma 

graditve osnovnega sredstva. 

  

Drobni inventar, ki ga vodimo med osnovnimi sredstvi, vendar ločeno od ostale opreme, pa 

je tisti drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in katerega 

posamične vrednost po dobaviteljevem računu ne presega 500 €.  

 

Drobni inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi, kar bremeni tekoči poslovni izid 

(strošek amortizacije). 

  
 
Zaloge  
 
Zaloge se vrednotijo po izbrani metodi, določeni v skladu z računovodskimi standardi, na OŠ 

je to first in-first out.  
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Denarna sredstva   

Denarna sredstva vsebujejo gotovino v blagajnah in sredstva na transakcijskih računih.  

 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev 
 
V začetku jih izkazujemo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo 

tudi plačani.  

Terjatve, za katere domnevamo, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo poravnane v 

celotnem znesku, obravnavamo  kot dvomljive, če se zaradi njih začne sodni postopek, pa 

kot sporne. Če domnevamo, da terjatve ne bodo poravnane, v poslovnih knjigah popravimo 

njihovo vrednost v znesku, za katerega domnevamo, da ne bo poravnan.  

Terjatve za katere realno ni več  pričakovati poplačila, se na podlagi zapisnika inventurne 

komisije in sklepa ravnateljice ob sprejemu zaključnega računa izbrišejo iz evidenc. 

 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 

Na kontih skupine 14  izkazujemo vse kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne 

glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. 

 
Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih 

predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, 

če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta. 

 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
 
 
Na kontih skupine 21 izkazujemo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge 

prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka 

obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila. 

 



LETNO POROČILO OŠ Gradec – leto 2016 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

75 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

 
Na kontih skupine 22 izkazujemo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v 

državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v 

tujini. 

 

Na kontih skupine 24  izkazujemo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne 

glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve. 

 

Na kontih te skupine zagotavljamo analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in 

varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, 

kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med 

uporabniki enotnega kontnega načrta iz prejšnjega odstavka. 

 

 
Pasivne časovne razmejitve 
 
Na kontih skupine 29  izkazujemo vnaprej vračunane odhodke, kratkoročno odložene 

prihodke ter druge pasivne časovne razmejitve. 

 

V  tej skupini izkazujemo  največ 12 mesecev vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke 

ter kratkoročno odložene prihodke, za katerih pripoznanje še niso izpolnjeni pogoji. Posebej  

uporabljamo pasivne časovne razmejitve za izkazovanje stanja, povečanj in zmanjšanj 

sredstev in obveznosti  šolskega in učbeniškega sklada, v skladu s predpisi in internimi 

pravili. 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
 
V okviru te skupine izkazujemo zneske prihodkov, ki se v skladu z računovodskimi standardi 

še ne vštevajo v prihodke. 

 

V  tej skupini kontov izkazujemo tudi donacije, ki smo jih prejeli od donatorjev za pokrivanje 

določenih stroškov. 
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Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 
 
V okviru te skupine ločeno zagotavljamo podatke za obveznosti za neopredmetena sredstva 

in  opredmetena osnovna sredstva in o presežku prihodkov nad odhodki oziroma presežku 

odhodkov nad prihodki. 

 

Obveznost za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva sestavlja 

knjigovodska vrednost teh sredstev, povečana za znesek neporabljene obračunane 

amortizacije in namenskih denarnih sredstev, prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev, ter 

zmanjšana za znesek neodplačanih posojil, najetih za nakup teh sredstev, znesek 

neplačanih obveznosti za pridobitev teh sredstev in znesek dolgoročnih pasivnih časovnih 

razmejitev, namenjenih nadomestitvi stroškov amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih z 

donacijami. 

 

Obveznost redno usklajujemo z ustanoviteljem.    

 

Presežek prihodkov nad odhodki (presežek) je presežek vrednosti aktive nad pasivo, 

presežek odhodkov nad prihodki (primanjkljaj) je presežek vrednosti pasive nad aktivo.  

Presežek se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe. 

Primanjkljaj se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe. 

  
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov 

učencev (plačil staršev za storitve ), sredstev od prodaje storitev in izdelkov iz donacij, 

prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov. (44. Člen odloka o ustanovitvi javnih zavodov). 

 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 

ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 

v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko 

vzdrževanje in investicije v zavodu, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za dodatno 

delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi. (44. Člen odloka o ustanovitvi 

javnih zavodov). 

 

Primanjkljaj prihodkov nad odhodki, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega 

programa javne službe, upoštevajoč veljavna merila, normative in standarde, ki veljajo za 

izvajanje programa krije država oziroma ustanovitelj, če gre za primanjkljaj sredstev iz 
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naslova zakonskih obveznosti financiranja občine. (44. Člen odloka o ustanovitvi javnih 

zavodov). 

 

3. Računovodski izkazi za leto 2016 

 

Predloženi so izkazi, ki so bili posredovani na AJPES v naslednjem vrstnem redu: 

1.1 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov, 

1.2 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

1.3 Bilanca stanja 

 

 

 

4. Pojasnila  k izkazu prihodkov in odhodkov in bilanci stanja  za leto 2016 (in morebitne 

druge računovodske informacije) 

 

4.1 Izkaz prihodkov in odhodkov 

 

4.1.1 Prihodki 

Opis 2016 2015 LFN2016 

Prihodki iz proračunov in 

proračunskih uporabnikov 

 2.946.271 2.833.452 2.866.230 

Prihodki iz proračuna – MIZŠ 2.789.878 2.643.628 2.704.830 

Prihodki iz proračuna – občina 133.000 160.955 143.200 

Drugi proračunski uporabniki  23.393 28.869 18.200 

Prihodki iz neproračunskih virov   300.081 315.104 292.200 

Plačila staršev (prehrana in druge 

dej.) 

274.032 288.574 265.000 

Prihodki od prodaje blaga in storitev – 

tržna dejavnost  

26.049 26.530 27.200 

Drugi prihodki 2.559 6.591 5.000 

Finančni in drugi prihodki  2.559 6.591 5.000 

SKUPAJ 3.248.911 3.155.147 3.163.430 

 

Pojasnila:   
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Prihodki so se glede na lansko leto povečali za 3 %. Prihodki so bili doseženi z izvajanjem 

javne službe in tržne dejavnosti.    

 

V letu 2016 smo  od MIZŠ dosegli prihodke za naslednje glavne namene: 

 

Opis 2016 2015 LFN2016  

BOD  2.065.228 1.983.759 1.987.000 

Prehrana med delom 68.968 68.777 69.000 

Prevoz na delo 57.172 60.323 63.000 

Jubilejne, solidarnostne pomoči 4.649 2.425 3.640 

Odpravnine 285 722 720 

Regres za LD 73.516 42.103 72.700 

KAD 5.782 5.774 5.700 

Prispevki in davki delodajalca 326.859 312.602 315.000 

Izobraževanje zaposlenih, ekskurz. 10.590 13.399 13.300 

Materialni stroški 57.835 57.579 60.000 

Regresirana prehrana učencev 89.818 67.786 79.000 

Učila in učni pripomočki 5.621 5.641 5.600 

Šola v naravi 6.118 4.334 5.000 

Sklad za invalide 9.426 10.354 10.500 

Ostali prihodki 8.011 8.050 5.670 

Učbeniški sklad  - 9.000 

SKUPAJ 2.789.878 2.643.628 2.704.830 

 

Pojasnila: 

Sredstva s strani MIZŠ dobimo za pokrivanje stroškov plač, povračil plač, jubilejnih nagrad, 

solidarnostnih pomoči, regresa za letni dopust, odpravnin, prispevka za invalide, nakupa učil, 

pripomočkov, ekskurzije, šole v naravi, regresirane prehrane in regresirane šole v naravi, 

zdravniški pregledi, ter sredstva za materialne stroške, iz katerih pokrivamo nadomestila 

stroškov delavcev kot so dnevnice, nočnine, ostali potni stroški, pisarniški material, strokovna 

literatura, material za pouk, stroški knjig, stroški kotizacij in ostali stroški povezani z 

izvajanjem pouka.     

 

Prihodki MIZŠ so se glede na lansko leto povečali za 5,6%.  
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Ministrstvo nakazuje sredstva za plače za delavce, ki so sistemizirani, za štiri in pol 

delovnega mesta pa moramo kriti sredstva sami. Gre za delavke, ki delajo v kuhinji.  Bruto 

plača se je povečala zaradi nove plačne lestvice, ki je pričela veljati s 01.09.2016 dalje, 

napredovanj v plačilne razrede in nazive. 

Prihodek prevoz na delo je manjši zaradi nižje cene bencina in novih navodil s strani MIZŠ, 

prihodek prehrane se ni bistveno spremenil, ker se tudi cena ni spreminjala. Jubilejno 

nagrado smo prejeli za sedem delavcev, solidarnostno pomoč za dve delavki ter odpravnino 

za eno delavko za določen čas. Glede na dogovor med vlado in sindikati, se je več kot za 

polovico povečal prihodek regres.  Prihodek KAD je manjši, ker so se znižale premije. 

Materialni stroški ostajajo na ravni lanskih.  

Prihodek regresirane prehrane učencev je večji zaradi spremembe Zakona o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev, s katerim je s 01.01.2016 do subvencioniranega kosila upravičeno 

večje število učencev. Pod ostale prihodke smo vključili zdravniške preglede, sindikalnega 

zaupnika, vrednotenje NPZ, itd..  Sredstva učbeniškega sklada vodimo na pasivnih časovnih 

razmejitvah.  

Povprečno število zaposlenih v letu 2016 je bilo 112 delavcev.   

 

V letu 2016 smo dosegli  prihodke od občine Litije za naslednje namene: 

 

Opis 2016 2015 LFN2016 

Materialni stroški 121.978 156.670 138.000 

Investicijsko vzdrževanje 4.056 - 500 

Šola v naravi 992 1.021 1.200 

Šport, prehrana 5.974 3.264 3.500 

SKUPAJ 133.000 160.955 143.200 

 

Pojasnila: 

Sredstva s strani občine dobimo za pokrivanje obratovalnih stroškov zavoda, tekoče in 

investicijsko vzdrževanje, zavarovanje premoženja, za nabavo opreme za opravljanje 

dejavnosti, regresirane malice,  šolske športne dejavnosti in za regresiranje šole v naravi.  

 

Sredstva iz občine smo prejeli v celoti glede na sprejet proračun občine Litija.  

   

V letu 2016 smo dosegli naslednje prihodke od drugih proračunskih uporabnikov:  
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Opis 2016 2015 LFN2016 

Projekt Zdrav življenjski slog 9.507 20.282 9.700 

Gimnazija,  zavod za šolstvo, 

shema šolskega sadja, Vrtec 

13.886 8.587 8.500 

SKUPAJ 23.393 28.869 18.200 

 

 

Od septembra 2016 imamo zaposlena dva delavca preko projekta Zdrav življenjski slog.  

Prihodek Gimnazije Litija predstavlja plačo naše delavke, ki dopolnjuje poučevanje na 

Gimnaziji Litija. V prihodek so všteta tudi nakazila za shemo šolskega sadja, ter zaračunani 

stroški elektrike in komunale za Vrtec Litija in KS Vače.      

 

V letu 2016 smo dosegli naslednje prihodke iz neproračunskih virov – plačila staršev: 

 

Opis 2016 2015 LFN2016 

Učenci (CŠOD, ŠVN, ŠD…) 65.663 71.881 60.000 

Kuhinja 208.369 216.693 205.000 

SKUPAJ 274.032 288.574 265.000 

 

Pojasnila: 

 

Prihodek kuhinje je manjši, ker shemo šolskega sadja vodimo pri drugih proračunskih 

uporabnikih.    

 

V letu 2016 smo dosegli naslednje prihodke iz neproračunskih virov – tržna dejavnost: 

 

Opis 2016 2015 LFN2016 

Uporaba telovadnice, učilnic 16.786 16.045 16.500 

Provizije 210 198 200 

Druga plačila 814 886 900 

Prehrana učitelji 8.239 9.401 9.600 

SKUPAJ 26.049 26.530 27.200 
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Pojasnila: 

Namen tržne dejavnosti ni pridobivanje dobička, ampak ustvarjanje prihodkov, ki pomenijo 

povračilo odhodkov, npr. pri najemninah elektrika, voda, itn,  pri kuhinji stroški vzdrževanja, 

material, AM, nabava OS, DI, itn. 

V letu 2016 so bili prihodki prodaje blaga in storitev na trgu v primerjavi s celotnimi   
 
prihodki minimalni, vsega 0,80%. 
 
Uporabnikom telovadnice v katerih sodelujejo tudi naši učenci, zaračunamo polovico cene.    

Prihodek od najemnin ostaja na ravni lanskih. Prehrana učiteljev je manjša zaradi manjšega 

števila naročenih učiteljev na šolsko prehrano.    

 

V letu 2016 smo dosegli naslednje druge prihodke:  

 

Opis 2016 2015 LFN2016 

Finančni in drugi prihodki 2.559 6.591 5.000 

SKUPAJ 2.559 6.591 5.000 

 

 

Pojasnila: 

Prihodki predstavljajo nakazilo za popravilo stroja v kuhinji s strani Zavarovalnice,  sredstva 

zaprtja računa Kulturnega društva in drugih manjših nakazil.  

 

4.1.2 Odhodki  

4.1.3  

 

Odhodke po vrstah, dejavnostih in virih izkazujemo v naslednji višini: 

4.1.2.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Opis 2016 2015 LFN 2016 

a. BOD, nadomestila  2.139.358 2.058.885 2.064.000 

b. prehrana med delom 72.501 72.760 72.000 

c. prevoz na  delo 60.141 63.560 65.000 

d. jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči 6.035 4.158 4.330 

e. odpravnine 285 722 722 

f. regres za letni dopust 79.132 45.507 78.500 

g. drugi stroški dela - - - 
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g. KAD 6.173 6.125 6.200 

Skupaj  plače in drugi izdatki zaposlenim  2.363.625 2.251.717 2.290.752 

h. prispevki delodajalca 345.997 331.127 334.600 

SKUPAJ STROŠKI DELA 2.709.622 2.582.844 2.637.052 

Učbeniški sklad   9.000 

Viri financiranja (pokrivanje)    

a. MŠŠ 2.603.581 2.476.485 2.532.052 

b. Občina Litija    

c. drugi viri 106.041 106.359 105.000 

Povp. Št. zaposlenih, ki prejemajo plačo 107 107 108 

Kazalnik    

Stroški dela/zaposlenega 24.332 24.139 24.417 

 

Pojasnila: 

 

V celoti je strošek plač glede na lanski večji za 5 %.  

Bruto plača je večja, zaradi nove plačne lestvice, ki je začela veljati od 01.09.2016 dalje, 

napredovanj v nazive in plačne razrede. Znesek prevoza je nekoliko manjši zaradi nižje cene 

bencina in novih navodil s strani MIZŠ. Jubilejno nagrado smo izplačali sedmim delavcem, 

solidarnostno pomoč trem delavkam ter odpravnino eni delavki.  

Strošek regresa za letni dopust je večji, zaradi dogovora mes vlado in sindikati.    

Povprečno število zaposlenih v letu 2016 je bilo 112 delavcev.   

 

 

4.1.2.2 Stroški materiala 

 

Opis 2016 2015 LFN2016 

Hrana za šolsko kuhinjo 151.268 163.886 165.000 

Material za pouk 14.976 10.030 10.000 

Material za čiščenje in vzdrževanje 23.676 21.717 21.700 

Pisarniški material 13.679 11.720 12.000 

Vzdrževanje opreme in objektov 10.294 12.501 10.000 

Delovne obleke 915 971 1.200 

Časopisi, revije, knjige 3.199 2.942 2.800 
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Električna energija 30.036 32.666 34.000 

Bencin, goriva 2.372 2.673 2.700 

Kurjava za ogrevanje 45.682 45.552 47.000 

Drugi stroški 7.047 4.665 4.000 

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 303.144 309.323 310.400 

Viri financiranja (pokrivanje)    

a. MŠŠ –  dejavnost javne službe 26.648 17.633 17.600 

b. Občina Litija – dejavnost javne službe 114.152 117.774 119.800 

c. učenci (starši) – tržna dejavnost 156.779 161.270 161.000 

d. drugi viri – tržna dejavnost 5.565 12.646 12.000 

Kazalniki    

Strošek hrane/ učenca  242 265 266 

Material za pouk/učenca 23 16 16 

Material za čiščenje in vzdrževanje/m2 

uporabne površine 

2,97 2,73 2,70 

Delovne obleke/uporabnika 130 138 171 

Časopisi, revije, knjige/zaposlenega 28 26 26 

Energija/m2 uporabne površine 4,10 7,25 7,48 

Bencin, gorivo/vozilo 1.186 1.336 1.350 

 

Pojasnila: 

V celoti so se v letu 2016 stroški materiala glede na leto 2015 zmanjšali za 2 %.  

Strošek kuhinje je manjši zaradi nižjih razpisnih cen, ki so začele veljati 01.09.2015.  

Material za pouk je večji, ker smo v letu 2016 vsa igrala, pripomočke in ostalo za pouk knjižili 

na omenjeni konto, do sedaj pa je bilo knjiženo na drugem kontu.      

Strošek pisarniškega in materiala za čiščenje se je povečal, predvsem zaradi večjih nabav za 

kuhinjo in povečanja cen. Strošek vzdrževanj in električne energije se je zmanjšal.  

   

Strošek bencina se je zmanjšal, zaradi nižje cene bencina in manjše uporabe službenega 

vozila Clio, ker ne moremo zagotavljati varnosti, zato zaposleni za daljše relacije uporabljajo 

lastni prevoz. 

Pod druge stroške vodimo nabavo plina za kuhinjo, material za kuhinjo in zdravila. 
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4.1.2.3 Stroški storitev 

 

Opis 2016 2015 LFN 2016 

CŠOD, šola v naravi, kulturni, športni 

dnevi, prevoz za učence 

66.092 84.380 70.000 

Telefon, PTT 9.295 11.453 10.000 

Popravila in vzdrževanje OS; DI, objektov 32.729 33.340 23.000 

Vzdrževanje in zavarovanje avtomobilov 3.275 2.609 2.600 

Zavarovanje opreme 7.706 9.160 9.160 

Izobraževanje 17.225 13.148 13.500 

Svetovalne, odvetniške storitve 3.017 4.966 3.500 

Zdravstvene storitve 3.764 3.784 3.700 

Varovanje zgradb, varstvo pri delu 5.912 6.279 6.300 

Najemnine  7.042 5.787 6.000 

Komunala, voda, dimnikar 31.175 24.165 25.000 

Dnevnice, nočnine 6.396 3.908 3.600 

Pogodbeno delo, avtorstvo 8.772 8.354 8.400 

Študentski servis 1.780 685 1.200 

Reprezentanca 2.810 2.515 2.500 

Drugi stroški storitev 8.874 8.246 7.000 

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 215.864 222.779 195.460 

Viri financiranja (pokrivanje)    

a. MŠŠ –  dejavnost javne službe 48.802 27.745 26.460 

b. Občina Litija – dejavnost javne službe 90.352 97.577 88.000 

c. učenci (starši) – tržna dejavnost 66.092 84.380 70.000 

d. drugi viri – tržna dejavnost 10.618 13.077 13.000 

Kazalniki    

Telefon,PTT/zaposlenega 83 102 93 

Izobraževanje/pedag.del.;izobr./admin.del. 154 117 125 

Potni str./zaposl. 57 34,89 33 
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Pojasnila: 

V celoti so se v letu 2016 stroški storitev zmanjšali za 3,2%  glede na leto 2015.  

Strošek učencev je manjši, ker je bila v letu 2016 izvedba  zimske in letne šole v naravi,  v 

letu 2015 pa smo izvedli dve letni šoli in eno zimsko šolo v naravi.   

Zavarovanje opreme je nižji, ker je občina Litija pripravila skupni razpis za javne zavode.  

Strošek izobraževanj je večji zaradi zakonodajne zahteve po izobraževanju članov ekip prve 

pomoči, ki ga je izvedel RK enota Litija. Omenjeni strošek je znašal 3.034 €.   

Zaradi razpisa prehrane ki je bil v letu 2015, se je strošek svetovanj zmanjšal. Strošek 

najemnin je večji, ker smo s 01.09.2016 sklenili pogodbo o najemu in vzdrževanju delovnih 

oblek za kuharice, čistilke in hišnika. S tem se bo posledično zmanjšal strošek nakupa 

delovnih oblek, čistilnega materiala in drobnega inventarja oz. osnovnih sredstev (pralni stroj, 

sušilec). 

Stroški komunale so se povečali zaradi višje cene komunalnih storitev.  

Ostali stroški so ostali na ravni lanskih.  

 

4.1.2.3.1 Ostali stroški storitev 

 

Opis 2016 2015 LFN 2016 

Pristojbine, sodne takse, finančni odhodki 742 388 380 

Davek od dohodka pravnih oseb 46 149 50 

Prispevek za invalide 8.856 11.624 - 

SKUPAJ  OSTALI STROŠKI STORITEV 9.644 12.161 430 

 

Pojasnila:  

Stroški so manjši zaradi nižjih nakazil za invalide.  

 

4.1.2.4 Amortizacija 

Opis 2016 2015 LFN 2016 

Obračunan popravek vrednosti (PV) – 

Gradbeni objekti, igrišča 

173.079 173.079 173.500 

Obračunani PV - oprema  26.408 31.187 32.000 

Strošek amort. - v izkazu prih. in odh. 9.147 23.738 10.000 

Strošek amort. – v breme obv. za sredstev 

v upravljanju 

199.487 204.266 204.000 
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Pojasnila: 
 
Strošek amortizacije predstavlja stroške nabave knjig za knjižnico in drobnega inventarja, ki 
se številči in ni financiran s strani Občine. 
 
 
Drobni inventar katerega posamezna vrednost je pod 500 EU in se številči: 
 
Nabavili smo za 3.247 € inventarja. Znesek zajema: mikrovalovna pečica 94 €, zemljevid 
SLO 160,00 €, dve omari v skupni vrednosti 376 €, vrtna lopa 427 €, dva radia v vrednosti 
330 €, rezalnik-Giljotina 69 €, plastifikator 242 €, hladilnik 142 €, tiskalnik nalepk 89 €, tabla-
bela 249€, akumulatorski vrtalnik 484 €, dva prenosna koša 399 €, učilo za matematike 186 
€. 
Odpisali smo za 4.983 € drobnega inventarja, ki se številci. Gre za 29 kosov drobnega 
inventarja, ki predstavlja staro, iztrošeno in neuporabno opremo:  pralni stroj, 4 x radio, 
plastifikator, hladilnik, 2 x grafoskop , 2x tiskalnik, pomivalni stroj, kovček z orodjem za pouk 
.in drugo opremo. 
Vrednost drobnega inventarja, ki se številči po popisu znaša 342.456 €. 
 
Drobni inventar – knjige: nabavili smo za 6.200 € knjig, podarjenih nam je bilo za 1.670 € 
knjig. V letu 2016 ni bilo naturalnega popisa gradiva, za leto 2017 je predviden popis gradiva 
po kabinetih šole. 
Vrednost knjižničnega gradiva znaša 187.951 €. 
 
Knjige učbeniškega sklada: nabavili smo učbenike v vrednosti 10.712 €. Odpisov v letu 2016 
ni bilo. 
Vrednost gradiva učbeniškega sklada znaša 71.466 €. 
 
 
 

4.1.2.5  Velika popravila, večja vzdrževalna dela, nabave OS 

 

4.1.2.5.1 Dograditve in nabava OS: 

 

Opis 2016 

Nakup projektorjev, računalnikov, vitrina, 

strežnik, učila 

9.451 

SKUPAJ  VLAGANJA V OSNOVNA 

SREDSTVA  (brez nabav DI) 

9.451 

Viri financiranja (pokrivanje)  

a. MŠŠ   

b. Občina Litija   

c. lastna sredstva (amort; presežek 

prihodkov nad odhodki; tržna dejavnost;) 

8.995 
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d. Zavarovalnica  

e. Donirano  (računalniki), šolski sklad 456 

 

 

 

Pojasnila: 

 
Objekti:  V letu 2016 nismo spreminjali vrednosti objektov in igrišč. 
 
Osnovna sredstva katerih posamezna vrednost je nad 500 €: 
Nabavili smo za 9.451 opreme. 
Nove nabave zajemajo: 6 x računalnik v znesku 2.403 €, 2x podarjeni stara računalnika, ki 
smo jih ovrednotili na 40 €, vitrina za razstavo kamnin 987 €, učilo-optika za učitelja v znesku 
623 €, strežniški dodatek 365 €, 4 x projektor v znesku 2.125 €, zunanji koš 850 €, 2 x gol za 
rokomet 2.058 €. 
 
 

Viri financiranja: 

- Za nabave v vrednosti 8.995 € smo vir prenesli iz konta presežka celotnih prihodkov 

nad odhodki.   

- Za nabave v vrednosti 456 €, pa je bil vir šolski sklad v znesku 416 €, ker smo prejeli 

donacijo za nabavo košarkarskih košev v Jevnici, za 40 € smo ovrednotili 2 podarjena 

računalnika.        

 

 

4.1.3. Prikaz celotnih prihodkov in odhodkov 

 

OPIS 2016 2015 Indeks 

CELOTNI PRIHODKI 3.248.911 3.155.147 130 

CELOTNI ODHODKI 3.247.421 3.150.845 130 

RAZLIKA 1.490 4.302  

 
 
Pojasnila:  

 

Celotni prihodki so bili v letu 2016 za 3% višji glede na leto 2015. 

Celotni odhodki so bili v letu 2016 za 3,1% višji glede na leto 2015. 
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4.2  Bilanca stanja 

 

4.2.1 Sredstva 

 

4.2.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

                                                                                                                                   

OPIS 2016 2015 Indeks 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 11.033 11.033 100 

(popravek vrednosti) 626 626 100 

Nepremičnine  6.536.762 6.536.762 100 

(popravek vrednosti) 2.173.809 2.000.731 108 

Oprema in druga opredmetena OS 1.084.705 1.071.286 101 

(popravek vrednosti) 1.027.012 995.910 103 

SKUPAJ dolgor. sred. – nabavna vrednost 7.632.500 7.619.081 100 

SKUPAJ popravek vrednosti 3.201.447 2.997.267 106 

SKUPAJ dolgor. sred. – sedanja vrednost 4.431.053 4.621.814 96 

 
 

4.2.1.2 Denarna sredstva v blagajnah in dobroimetja pri bankah in drugih finančnih 

ustanovah 

                                                                                                                                 

OPIS 2016 2015 Indeks 

Blagajne - skupaj -   

Sredstva na transakcijskih računih 26.282 25.554 103 

SKUPAJ denarna sredstva 26.282 25.554 103 

 

Pojasnila:  

Denarna sredstva so vodena pri UJP Ljubljana.   
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4.2.1.3 Kratkoročne terjatve do kupcev  

 

OPIS 2016 2015 Indeks 

Terjatve do kupcev  43.819 40.696 107 

SKUPAJ kupci 43.819 40.696 107 

 

Pojasnila: 

Terjatev do staršev znaša 38.177 €, od tega je 30.905 € izdanih računov za december z 

valuto 18.01.2017, ostali dolg v višini 7.272 € pa predstavlja zapadle obveznosti:  

- do 30 dni 1.870 € 

- do 60 dni 1.511 € 

- do 90 dni 510 € 

- do 120 dni 89 € 

- nad 120 dni 3.292 €.  

Zapadle obveznosti do 120 dni pričakujemo, da bodo poravnane čimpreje, najkasneje do 

konca šolskega leta. Obveznosti nad 120 dni v znesku 3.292 € pa bodo težje izterljive, za 

njih tečejo postopki izterjave. Terjatve do ostalih kupcev za najem telovadnice in prehrano 

učiteljev znašajo 5.642 € in predstavljajo izdane račune za december z valuto v januarju 

2017.          

 

4.2.1.4 Kratkoročne terjatve do države  

 

OPIS 2016 2015 Indeks 

Terjatve do države  225.622 219.985 103 

Druge terjatve  9.492 61.786 - 

SKUPAJ terjatve do države 235.114 281.771 - 

 

Pojasnila: 

Terjatve do države predstavljajo obveznosti za plače za mesec december 2016,  prispevke, 

prehrano, prevoz na delo, dodatno pokojninsko zavarovanje, prispevek za invalide. 

Druge terjatve do države predstavljajo terjatev do uporabnikov proračuna. Terjatev do ZZZS 

znaša 6.426 € in predstavlja bolniške nad 30 dni.       
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4.2.1.5 Aktivne časovne razmejitve    

 

OPIS 2016 2015 Indeks 

Predhodno zaračunani prihodki  4.450 - - 

SKUPAJ Druge terjatve  4.450 - - 

 

Pojasnila:  

Prihodki predstavljajo nastale stroške v letu 2016 za interesne dejavnosti, DSP in shemo 

šolskega sadja, za katere bomo sredstva prejeli v letu 2017.  

 

4.2.1.6 Zaloge    

 

OPIS 2016 2015 Indeks 

SKUPAJ Zaloge 22.164 28.352 - 

 

Pojasnila: 

Zaloge so popisane na dan 23.12.2016.  

Zaloge hrana v šolski kuhinji v vrednosti : 2.713 €. 

Zaloga kurilnega olja na matični in podružničnih šolah v vrednosti: 18.713 €.   

Zaloga čistilnega materiala v vrednosti: 738 €. 

 

4.2.1.7 Kratkoročne obveznosti   

 

OPIS 2016 2015 Indeks 

Obveznost do zaposlenih 196.520 190.222 103 

Obveznost do dobaviteljev 53.868 91.624 - 

Druge obveznosti iz poslovanja 36.677 36.688 - 

Obveznosti do uporabnikov EKN 5.877 2.549 130 

SKUPAJ Kratkoročne obveznosti 292.942 321.083 92 

 

Pojasnila: 

Obveznost do zaposlenih predstavljajo plače za mesec december 2016. 

Na dan 31.12.2016 so bile poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev. 

Druge obveznosti iz poslovanja predstavljajo prispevke za plače za mesec december 2016, 

odtegljaji zaposlenih ter druge obveznosti do zaposlenih in drugih uporabnikov.       
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4.2.1.8 Pasivne časovne razmejitve    

 

OPIS 2016 2015 Indeks 

Kratkoročno odloženi prihodki – razno 4.037 4.479 91 

Kratkoročno odloženi prihodki – šolski sklad 11.455 12.508 95 

Kratkoročno odloženi prihodki – učbeniški s. -2.499 4.904 - 

SKUPAJ Pasivne časovne razmejitve 12.993 21.891 62 

 

Pojasnila: 

Kratkoročno odloženi prihodki - razno predstavljajo naslednje postavke: 

- izdane račune za zimsko šolo v naravi, ki bo izvedena v marcu 2017.  

 

Šolski sklad: s sredstvi šolskega sklada mnogim učencem, na podlagi prošnje staršev ali 

razrednika, omogočimo udeležbo pri marsikateri dejavnosti, kot npr. večdnevnem bivanju, 

šoli v naravi. Del sredstev je bilo namenjeno tudi za nakup delovnih zvezkov. Iz sklada 

krijemo vsa šolska tekmovanja. Ne poravnavamo pa obveznosti učencev iz naslova šolske 

prehrane. V šolski sklad se zbirajo sredstva raznih prireditev, zbiranje starega papirja in 

razne dotacije.  

Učbeniški sklad: v procesu izbora učbenikov je v zadnjih dveh šolskih letih prihajalo do 

sprememb direktiv (navodil) s strani MIZŠ. Ker so bila za šolsko leto 2015/16 najprej 

odobrena sredstva nižja od naše napovedi, smo v učbeniški sklad vrnili tudi že zaradi 

obrabljenosti izločene učbenike. Ko smo že zaključili z izborom, nam je MIZŠ odobrilo več 

denarja, tako da nam je v šolskem letu 2015/2016 ostalo neporabljenih 4.904 €. Za šolsko 

leto 2016/17 so nam odobrili 3.309 €, kar je bilo skupaj z ostankom sredstev še vedno več 

kot polovico manj, kot je bila naša napoved. MIZŠ je nato podaljšalo veljavnost učbenikov v 

2. triadi, da bi s tem zmanjšalo razkorak med dodeljenimi sredstvi in napovedmi šol. Kljub 

temu je v učbeniškem skladu naše šole nastal primanjkljaj v višini 2.499 €. Po izkušnjah iz 

prejšnjih let sklepamo, da bo ta primanjkljaj pokrilo ministrstvo, sicer bomo morali v skladu 

obdržati tudi močno obrabljene učbenike, ki so v uporabi že več kot tri leta.    
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4.2.2 Obveznosti do virov sredstev 

 

OPIS 2016 2015 Indeks 

Dolgoročne pasivne časovne razm. - 

donacije 

413 1.099 - 

Obveznost za neopr. in opredmetena OS 4.430.640 4.620.715 - 

Presežek prihodkov nad odhodki 25.894 33.400 - 

 

Končno stanje na kontu vseh presežkov prihodkov nad odhodki znaša 25.894 €. Del teh 

sredstev bi v letu 2017 namenili za nakup OS.  

 

5. Obvezne priloge 

 

Obvezne priloge, ki sledijo poglavju 4. (pojasnilom) so: 

1. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, 

2. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 

3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil, 

4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb, 

5. Izkaz računa financiranja  

 

Računovodja:        Ravnateljica OŠ Gradec: 

Nataša Prettner       Tatjana Gombač 
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RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA LETO 2016 
 
 
Te informacije se nanašajo na podatke, izkazane v bilanci stanja, izkazu prihodkov in 
odhodkov ter prilogah k izkazoma. 
Nekatere od postavk tega poročila, predvidenih v 26. Členu pravilnika o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava v našem primeru 
ne potrebujejo razlage, ker ni prišlo do vseh, s pravilnikom zajetih poslovnih dogodkov.    
 
1. Sodila, če so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne 

službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu 
 
Na našem zavodu so bili v letu 2016 prihodki oziroma odhodki od prodaje blaga in storitev na 
trgu v primerjavi s celotnimi prihodki minimalni, vsega 0,80%. 
Prihodke s tega naslova sestavljajo najemnine, prehrana učiteljev in nekatere druge 
obdavčljive storitve. 
Odhodke sestavljajo materialni stroški, stroški dela, ki so neposredno bremenili te storitve. 
Nekatere stroške smo med osnovno dejavnost in tržne storitve delili po ključu, ki je rezultat 
izračunov in ocen. 
 
2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba 

dolgoročnih rezervacij 
 
Dolgoročnih rezervacij zavod nima. 
 
3. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu 

prihodkov in odhodkov 
 
4. Metode vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje 
 
Tržna dejavnost našega zavoda je take narave, da zaloge gotovih proizvodov in 
nedokončane proizvodnje pri tem ne nastopajo.  
 
 
5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlogih 

neplačila 
 
V terjatvah kupcev v višini 43.819,26 EUR zavzemajo največji delež neplačani računi staršev 
za prehrano za mesec december – z valuto 18.01.2017. 
 
Terjatve do države zajemajo obveznosti za plače z davki in prispevki, ter za prehrano, prevoz 
na delo, KAD, jubilejna nagrada za mesec december 2016. 
 
Druge terjatve so do zavoda Planica, Gimnazije Litija, in drugih kupcev. 
Preostale terjatve predstavljajo refundacije boleznin nad 30 dni.  
 
6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih 

neplačila 
 
Na dan 31.12.2016 so bile poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev.  
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7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena 

dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe 
 
Iz proračunskih sredstev ustanovitelja smo prejeli sredstva za obnovitvena dela: 
 

- zamenjava vrat v kuhinji 
 
8. Naložbe prostih denarnih sredstev 

 
Zavod prostih denarnih sredstev nima naloženih. 
 
9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev 
 
V letošnjem letu nismo imeli pomembnejših sprememb stalnih sredstev. 
 
10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence 
 
Zavod ne spremlja izvenbilančnih evidenc. 
 
11. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih 

dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti 

 
Zavod vodi opredmetena osnovna sredstva, ki so že v večini v celoti odpisana in se kljub 
odpisanosti še vedno uporabljajo.  
 
12. Drugi podatki 
 
Sredstva za nabavo OS bi v letu 2017 porabili iz presežka prihodkov nad odhodki. 

 


