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POSLOVNO POROČILO 

1. LETNO POSLOVNO POROČILO – SPLOŠNI DEL 
 

1.1. Vizija in poslanstvo Osnovne šole Gradec 
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 odgovornih učencev, učiteljev in staršev. 

 

1.2. Poročilo ravnatelja 
Letno poročilo je za poslovne namene ter zlasti za ustanovitelje in nadzornike enkrat letno 
sestavljena predstavitev dosežkov šole in njegovega poslovodstva (ravnateljstva). Glavni 
namen letnega poročila je interesnim skupinam zagotoviti razumljive, transparentne in 
pravilne informacije o preteklem, sedanjem in prihodnjem poslovanju šole.  
Letno poročilo Osnovne šole Gradec je sestavljeno iz poslovnega poročila in 
računovodskega poročila. Letno poročilo Osnovne šole Gradec za poslovno leto 2018 sta 
pripravila ravnatelj Damjan Štrus (poslovno poročilo) ter računovodkinja Nataša Prettner 
(računovodsko poročilo). Poslovno poročilo se nanaša na šolsko leto 2017/2018, 
računovodsko poročilo pa na koledarsko leto 2018. Letno poročilo je Svet Osnovne šole 
Gradec obravnaval na svoji redni seji v četrtek, 21. 2. 2019.  
 
Osnovno šolo Gradec je v šolskem letu 2017/2018 začelo obiskovati 653 učencev, ob 
koncu pouka pa je šolo obiskovalo 657 učencev. Ob koncu pouka (petek, 22. 6. 2018) je 
bilo na šoli zaposlenih 114 ljudi, od tega 78 učiteljev, 4 svetovalne delavke, 23 tehničnih 
delavcev in ravnatelj. 8 zaposlenih je bodisi v bolniškem staležu bodisi na porodniškem 
dopustu. 
 
Šolsko leto 2017/2018 se je začelo v petek, 1. septembra 2017. Pouk se je na matični šoli 
začel ob 8.00 za učence predmetne stopnje in ob 9.00 za učence od 2. do 5. razreda, 
obakrat z uvodnima himnama (državno in šolsko) ter pozdravom ravnatelja. Na 
podružničnih šolah so s poukom pričeli ob 8.00. Ob 13.30 smo pripravili skupni sprejem 
vseh prvošolčkov v telovadnici Gimnazije Litija. 
 
V prvem mesecu tega šolskega leta smo za učence od 1. do 4. razreda pripravili promocijo 
košarke (3 predstavniki KZS in Lipko), za učence od 1. do 6. razreda promocijo twirlinga, 
imeli smo 1. roditeljske sestanke, obeležili smo državni praznik Dan vrnitve Primorske k 
matični domovini. Od 18. do 22. septembra smo za učence 5. razredov v Žusterni izpeljali 
letno šolo v naravi, učenci predmetne stopnje so si ogledali razstavo Črna umetnost v 
barvah. Za učence razredne stopnje (tudi vseh podružnic) smo 29. septembra izpeljali 
šolski kros na igrišču NK Litija, naslednji dan, 30. septembra pa smo izpeljali druženje s 
starši v obliki pohoda. 
 
V začetku oktobra (od 4. do 6. oktobra) je na šoli potekala prva akcija zbiranja starega 
papirja, v kateri smo zbrali 12,6 t starega papirja in za šolski sklad pridobili 1.260 EUR. V 
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tem mesecu so za učence potekale zdravstvene vsebine, kulturni, naravoslovni in tehnični 
dnevi. 6. oktobra smo za učence predmetne stopnje (matične šole in POŠ Vače) v 
sodelovanju z Regionalnim centrom NVO organizirali spoznavanje lokalnega okolja – dan, 
na katerem se je našim učencem predstavilo 28 društev lokalnega okolja. 19. oktobra smo 
izpeljali Šolo za starše učencev predmetne stopnje (predavanje Bogdana Polajnerja z 
naslovom Čustvena inteligentnost in ukrepi staršev ob čustvenih težavah otrok s 
poudarkom na medvrstniškem nasilju) ter v sodelovanju z ZD Litija meritve krvnega tlaka 
in sladkorja. 
 
8. novembra smo na šoli gostili gledališkega igralca Uroša Mačka, ki je za učence pripravil 
vlogo Martina Lutra in predstavitev reformacije, v predavalnici pa smo izpeljali javno 
tribuno, ki so se je udeležili bivši ravnatelj OŠ Gradec, ravnatelja OŠ Litija in OŠ Gabrovka–
Dole, direktor ZRSŠ, župan Občine Litija. V popoldanskem času tega dne smo za strokovne 
delavce izpeljali 1. del delavnic na temo Čuječnost. 9. novembra smo imeli na šoli 
srednješolski sejem, na katerem so se našim učencem predstavile različne srednje šole, 
17. novembra pa smo imeli na matični šoli in vseh POŠ tradicionalni slovenski zajtrk. 22. 
novembra smo v sodelovanju s Knjižnico Litija izpeljali dogodek Rastem s knjigo. 23. 
novembra pa smo obeležili državni praznik Dan Rudolfa Maistra ter izpeljali 2. del delavnic 
na temo Čuječnost. 
 
December se je pričel z ogledom filma Košarkar naj bo, ki so si ga učenci predmetne 
stopnje ogledali v dvorani Kulturnega centra Litija. V decembru je potekala peka palačink 
za posamezne razrede, s katero smo zbirali sredstva za šolski sklad. 5. decembra smo 
izpeljali delavnice, na katerih smo izdelovali novoletne izdelke, namenjene prodaji na 
novoletnem sejmu. 7. decembra smo imeli novoletni sejem na matični šoli, na katerem 
učenci zbirajo sredstva za šolski sklad s prodajo lastnih izdelkov, ki jih izdelajo v šoli v 
okviru tehničnega dne. Med sejmom je za učence in starše potekal tudi kviz o poznavanju 
Slovenije. Učenci 4. razredov so od 11. do 15. decembra odšli v šolo v naravi v CŠOD 
Medvedje Brdo. Teden dni kasneje (8. 12.) so potekali sejmi še na vseh štirih podružničnih 
šolah. Pevci mladinskega pevskega zbora so od 8. do 10. decembra odšli na pevski vikend 
v CŠOD Čebelica v Dolenji vasi pri Čatežu, kjer so imeli vikend intenzivnih pevskih priprav 
na nastope v zadnjem mesecu koledarskega leta 2017. 
19. decembra smo v telovadnici Gimnazije Litija organizirali tradicionalni novoletni koncert, 
na katerem se je poleg pevskih zborov naše šole predstavila tudi gledališka skupina, ki je 
odigrala Zvezdico zaspanko. Dva dni kasneje smo na matični šoli za učence priredili 
gledališko predstavo Kdo je najboljši, zvečer pa smo imeli gledališki večer. Zadnji dan 
pouka v koledarskem letu smo za učence razredne stopnje pripravili gledališko predstavo 
Zvezdica zaspanka, obeležili pa smo tudi državni praznik Dan samostojnosti in enotnosti. 
 
V januarju (od 25. do 29.) so na nadstandardno ekskurzijo v London odšli učenci 9. 
razreda, ki so si to ekskurzijo prostovoljno izbrali. 27. januarja je v cerkvi Svetega Nikolaja 
v Litiji nastopila komorna vokalna skupina OŠ Gradec, od 29. 1. do 2.2. so učenci 7. 
razreda odšli v CŠOD Soča, zadnje dni januarja pa smo izpeljali zimske športne dneve z 
vsebinami smučanja in sankanja. 
 
Februar se je začel z redovalnimi konferencami za vse razrede, 7. februarja smo obeležili 
državni praznik Prešernov dan. Učenci 9. razreda so imeli 9. februarja informativni dan, 
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15. februarja pa steklo-slikarsko kolonijo. Tega dne smo organizirali tudi četrtfinalni turnir 
v rokometu za dekleta v Športni dvorani v Litiji, ki so se ga poleg naših rokometašic 
udeležile še rokometašice iz OŠ Stopiče in OŠ Polje. Zadnji dan v februarju je šolo obiskal 
predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor. Zanj smo pripravili sprejem, učenci 1. 
in 2. razreda so mu pripravili krajši kulturni program, z učenci 8. in 9. razredov pa je imel 
enourni pogovor o aktualnih temah. 
 
Med 5. in 9. marcem so učenci 6. razredov odšli v Avstrijo v Weinebene na zimsko šolo v 
naravi. 7. marca smo imeli na šoli predavanje gospe Majde Končar za učiteljice 1. triade, 
OPB in DSP. 15. marca smo izpeljali drugo Šolo za starše učencev razredne stopnje 
(predavanje Bogdana Polajnerja z naslovom Kako starši z odnosi vplivamo na vedenje in 
razvoj otroka). 22. marca so si izbrani učenci ogledali trening poletov v Planici. 
 
V aprilu smo v bazenu v OŠ Šmartno pri Litiji za učence 3. razredov izpeljali plavalni tečaj: 
najprej za učence matične šole (med 3. in 11. 4. ), potem pa še za učence s podružnic 
(med 12. in 21. 4.). V začetku aprila (od 4. do 6. aprila) je tako na matični kot na 
podružničnih šolah potekala druga akcija zbiranja starega papirja, v kateri smo zbrali 13,4 
t starega papirja s ceno 85 €/tono in za šolski sklad pridobili 1.139 EUR. V aprilu (5. 4. in 
17. 4.) smo za zaposlene izvedli predavanji v okviru projekta SAM-pomoč otrokom z 
motnjami avtističnega spektra. 5. aprila je šolska svetovalna delavka Dunja Požaršek 
izpeljala šolo za starše učencev 1. razreda na temo pomena gibanja za zdrav razvoj, Irena 
Smrekar Simončič pa za starše učencev 8. razredov o drogah. V noči iz 6. na 7. april so 
učenci 1. triade prenočili v šoli. Zvečer so imeli pohod na Svibno, sledila je večerja, 
srečanje z Darinko Kobal v predavalnici, umivanje in spanje. 7. aprila smo imeli delovno 
soboto – najbolj zanimivo je bilo za učence predmetne stopnje, katerim smo pripravili 
naravoslovni dan z naslovom Zaščita in reševanje, na katerem so učenci spoznali 
delovanje različnih služb in organizacij (gasilci, policisti, gorska reševalna služba, ekipa 
nujne medicinske pomoči, društvo invalidov, Organizacija Rdečega križa). 11. aprila smo 
na šoli organizirali državno tekmovanje iz Vesele šole za našo regijo-tekmovanja sta se 
udeležila dva učenca naše šole. 12. aprila se je gledališki klub udeležil gledališkega 
festivala v Festivalni dvorani v Ljubljani, 19. aprila pa mladinski zbor pevske revije. 25. 
aprila smo na šoli organizirali regijsko srečanje Varno s kolesom; na srečanju so bili 
razglašeni tudi rezultati sodelovanja v projektu-učenci OŠ Gradec so zasedli 2. mesto in 
prejeli 200 EUR. Ta in naslednji dan smo na šoli gostili Avstralca S. Nielsena, ki je imel 
predstavitve o svoji domovini za učence naše šole. 26. aprila smo obeležili državna 
praznika Dan upora proti okupatorju in Praznik dela. 
 
Med 4. in 6. majem so v CŠOD Vojsko odšli učenci, nadarjeni s področja matematičnih in 
naravoslovnih znanj ter tisti, ki so obiskovali izbirne predmete iz računalništva. Zanje smo 
organizirali vikend za nadarjene. V maju (4. 5., 7. 5. in 9. 5.) smo za učence 6. in 9. 
razredov izpeljali nacionalno preverjanje znanja. 8. maja je šolo obiskal Gregor Novak, 
bivši učenec OŠ Gradec, ki službuje v Bruslju – učencem 8. in 9. razredov je predstavil 
delovanje EU. 9. maja smo otvorili prenovljeno otroško igrišče za učence 1. triade na 
matični šoli. 16. maja smo v telovadnici Gimnazije Litija izvedli tradicionalni dogodek, 
poimenovan OŠ Gradec poje, kjer se predstavijo vsi otroški in mladinski pevski zbori naše 
šole. 24. maja je skupina učencev odšla v Ljubljano na predstavitev Okrajnega sodišča. Za 
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učence, ki so si za obvezni izbirni predmet izbrali nemščino, smo 30. maja organizirali 
nadstandardno ekskurzijo v Salzburg. 
 
4. junija so učenci, ki so sodelovali pri podjetniškem krožku odšli v Zagreb na obisk v 
tovarno Kraš, kjer so spoznali tovarno, predstavili pa so tudi svojo poslovno idejo, ki so jo 
izdelali v tem šolskem letu. V prvem tednu junija so potekali evalvacijski sestanki, v prvi 
polovici junija pa tudi dnevi za živali. 5. junija smo imeli nagradni izlet za učence, ki so 
prejeli nagrado na natečaju Čisti zobki, dan kasneje, 6. junija, pa izlet za nadarjene in 
učence, ki so največ prispevali k življenju in delu OŠ Gradec v tem šolskem letu. Popoldne 
istega dne smo na šoli ponovno izpeljali gledališki večer, v katerem so bile odigrane 3 
predstave. 7. junija so prišli na obisk učenci iz Vrtca Litija, po pouku pa smo imeli na šoli 
podelitev zastave SAM prijazna šola. 9. junija smo se udeležili Litijskega teka (ekipa 
učiteljev, ekipa staršev in posamezni učenci). 13. junija je šolo obiskal dr. Klemen Grošelj, 
ki je imel pogovor z učenci 8. in 9. razreda na temo osamosvojitve ter aktualne 
problematike v državi in svetu. V zadnjih dveh tednih pouka so na šoli potekala druženja s 
starši (10. 6., 14. 6., 20. 6. in 21.6.), 15. junija pa smo se na valeti v športni dvorani 
Gimnazije Litija poslovili od učencev 9. razreda. Zadnji dan pouka v tem šolskem letu, 22. 
junija, smo obeležili državni praznik Dan državnosti. 
 

1.3. Poročilo predsednice sveta zavoda  
V obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 je Svet zavoda OŠ Gradec zasedal na 13 sejah;  
V začetku šolskega leta 2017/2018 so Svet zavoda OŠ Gradec sestavljali naslednji člani: 
Tjaša Brinovec Obolnar, Filip Fele in Marko Zajc (predstavniki ustanoviteljice); Barbara 
Avbelj, Nada Golouh in Janez Žgajnar (predstavniki staršev) ter Vanja Arhnaver, Andreja 
Bregar Rop, Sevludin Halilović, Ana Terzić in Astrid Žibert (predstavniki zaposlenih). 
Svet zavoda OŠ Gradec se je v omenjeni sestavi v šolskem letu 2017/18 prvič sestal 21. 9. 
2017 na 29. seji, na kateri so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje predlagani dnevni red. 
 UGOTOVITVENI SKLEP št. 2: Gospod Janez Žgajnar je predstavnik Sveta staršev v 

Svetu zavoda OŠ Gradec za naslednje mandatno obdobje. 
 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje sklepe in zapisnik 27. seje. 
 SKLEP št. 4:  Svet zavoda potrjuje sklep in zapisnik 28. korespondenčne seje. 
 SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Podrobnejše kriterije in postopek za uveljavljanje 

dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi. 
 SKLEP št. 6: Svet zavoda se je seznanil s Poročilom o realizaciji LDN za šolsko leto 

2016/2017. Svet zavoda potrjuje Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/2017. 
 SKLEP št. 7: Svet zavoda bo seznanil ustanoviteljico s prioritetnimi sanacijskimi 

investicijami na Osnovni šoli Gradec in na podružničnih šolah. 
 SKLEP št. 8: Ravnatelj Damjan Štrus na Občini Litija preveri, ali ima OŠ Gradec v 

proračunu za leto 2018 predviden ustrezen znesek materialnih in investicijskih 
stroškov. 

 SKLEP št. 9: Svet zavoda potrjuje LDN za šolsko leto 2017/2018. 
 SKLEP št. 10: Svet zavoda OŠ Gradec razpisuje na podlagi  46. in 47. člena ZOFVI in 

v skladu z 21., 23. in 24. členom Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija redne volitve za izvolitev petih 
predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec za 4-letni mandat, in sicer: 

- 2 predstavnika delavcev matične šole, 
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- 3 predstavnike delavcev treh različnih podružničnih šol. 
Volitve bodo izvedene  19. 10. 2017 v Osnovni šoli Gradec, Bevkova ulica 3, Litija.  
Predstavnike delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec se voli izmed zaposlenih strokovnih 
delavcev. Kandidate za predstavnike delavcev ima pravico predlagati vsak delavec 
zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Skupaj s pisnim 
predlogom mora predlagatelj predložiti tudi pisno soglasje kandidata, da se strinja h 
kandidaturi. 
Svet zavoda priporoča, da je iz vsake podružnice vsaj en kandidat za predstavnika 
delavcev v svetu zavoda. 
Kandidature se oddajo v pisni obliki volilni komisiji do 12. 10. 2017. 

 SKLEP št. 11: Na podlagi določil 25. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija Svet zavoda OŠ 
Gradec imenuje za dobo 4 let volilno komisijo, in sicer: 

- predsednica Sandra Železnik; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na 
matični šoli; 

- članica Špela Kovič; delovno mesto: učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja na 
POŠ Kresnice; 

- članica Maja Lenart; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na POŠ Jevnica; 
- namestnica predsednice Nuška Štros; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka 

na POŠ Hotič;  
- namestnica članice Špela Mahkovec; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka 

na POŠ Vače; 
- namestnica članice Katja Mohar; delovno mesto: učiteljica matematike na matični 

šoli. 
 SKLEP št. 12: Sklep o razpisu volitev se objavi dne 22. 9. 2017  na oglasni deski 

matičnih in podružničnih šol ter spletni strani šole. V sklepu o razpisu volitev za člane 
Sveta zavoda OŠ Gradec se določi dan volitev in število članov sveta, ki se jih voli iz 
matične šole, podružnic, ter roke in način oddaje predlogov za kandidate. 

 SKLEP št 13:  Svet zavoda potrjuje, da se glede na 44. člen Odloka o ustanovitvi OŠ 
Gradec presežek prihodkov nad odhodki 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. 

 
30. seja Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je potekala 29. 9. 2017 – 2. 10. 2017, je bila 
korespondenčna. Sprejet je bil sklep: 
SKLEP  – 30 KS: 
Svet zavoda OŠ Gradec začasno preklicuje sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev v 
Svet zavoda OŠ Gradec, ki je bil sprejet na 29. seji Sveta zavoda, dne 21. 9. 2017. Ko bo 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno javnih-izobraževalnih 
zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija stopil v veljavo, bo Svet zavoda 
ponovno sprejel sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec. 
 
Na 31. izredni seji Sveta zavoda OŠ Gradec, 26. 10. 2017, so člani sveta zavoda sprejeli 
naslednje sklepe: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda določi Barbaro Avbelj za zapisničarko 30. seje Sveta zavoda. 
 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje razširjeni dnevni red 31. seje. 
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 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnike in sklepe 29. seje in 30. korespondenčne 
seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda OŠ Gradec razpisuje na podlagi  46. in 47. člena ZOFVI in 
v skladu z 21. (upoštevano priporočilo Ministrstva), 23. in 24. členom Odloka o 
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v 
Občini Litija redne volitve za izvolitev petih predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ 
Gradec za 4-letni mandat, in sicer: 

- 3 predstavnike delavcev matične šole, 
- 2 predstavnika delavcev dveh različnih podružničnih šol. 

Volitve bodo izvedene  23. 11. 2017 v Osnovni šoli Gradec, Bevkova ulica 3, Litija.  
Predstavnike delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec se voli izmed zaposlenih delavcev. 
Kandidate za predstavnike delavcev ima pravico predlagati vsak delavec zavoda z 
aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Skupaj s pisnim predlogom mora 
predlagatelj predložiti tudi pisno soglasje kandidata, da se strinja h kandidaturi. 
Svet zavoda priporoča, da je iz vsake podružnice vsaj en kandidat za predstavnika 
delavcev v svetu zavoda. 
Kandidature se oddajo v pisni obliki volilni komisiji do 17. 11. 2017. 

 SKLEP št. 5: Na podlagi določil 25. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija Svet zavoda OŠ 
Gradec imenuje za dobo 4 let volilno komisijo, in sicer: 

- predsednica Sandra Železnik; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na 
matični šoli; 

- članica Špela Kovič; delovno mesto: učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja 
na POŠ Kresnice; 

- članica Maja Lenart; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na POŠ 
Jevnica; 

- namestnica predsednice Maruša Krnc; delovno mesto: učiteljica razrednega 
pouka na POŠ Hotič;  

- namestnica članice Špela Mahkovec; delovno mesto: učiteljica razrednega 
pouka na POŠ Vače; 

- namestnica članice Katja Mohar; delovno mesto: učiteljica DSP in laborant na 
matični šoli. 

 SKLEP št. 6: Sklep o razpisu volitev se objavi dne 27.10.2017  na oglasni deski 
matičnih in podružničnih šol ter spletni strani šole. V sklepu o razpisu volitev za člane 
Sveta zavoda OŠ Gradec se določi dan volitev in število članov sveta, ki se jih voli iz 
matične šole, podružnic, ter roke in način oddaje predlogov za kandidate. 

 
23. 11. 2017 so bile izvedene volitve za predstavnike delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec. Na 
volitvah so bili izvoljeni novi predstavniki zaposlenih v svet zavoda.  
29. 11. 2017 je potekala 1. seja Sveta zavoda OŠ Gradec v novi sestavi. Na novo konstituiran 
svet zavoda sestavljajo naslednji člani: Tjaša Brinovec Obolnar, Filip Fele in Marko Zajc 
(predstavniki ustanoviteljice); Barbara Avbelj, Nada Golouh in Janez Žgajnar (predstavniki 
staršev) ter Mateja Gorše, Anita Kušar, Urška Pišek, Tadeja Resnik in Tanja Vesel 
(predstavnice zaposlenih). 
 
Člani Sveta zavoda OŠ Gradec so se v novi sestavi v šolskem letu 2017/2018 sestali na 
konstitutivni seji, treh rednih ter šestih korespondenčnih sejah. 
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Na 1. konstitutivni seji, 29. 11. 2017, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 1. seje. 
 SKLEP št. 2:  Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepe 31. izredne seje Sveta zavoda 

OŠ Gradec. 
 SKLEP št. 3: Svet zavoda je v mandatno – verifikacijsko komisijo imenoval: Marka 

Zajca, predstavnika ustanoviteljice, Janeza Žgajnarja, predstavnika sveta staršev in 
Nuško Štros, predstavnico zaposlenih v OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4:  Svet zavoda za predsednika mandatno – verifikacijske komisije imenuje 
Marka Zajca. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 5: Predstavniki ustanoviteljice v Svetu zavoda OŠ Gradec 
za  obdobje imenovanja so: Tjaša Brinovec Obolnar, Filip Fele in Marko  Zajc. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 6: Predstavniki sveta staršev v Svetu zavoda OŠ Gradec 
za obdobje imenovanja so: Nada Golouh, Janez Žgajnar, Barbara Avbelj. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 7: Zaradi šestih po mnenju mandatno – verifikacijske 
komisije napačno klasificiranih glasovnic za izvolitev predstavnikov zaposlenih v Svet 
zavoda OŠ Gradec, se pridobi pravno mnenje. Urška Pišek posreduje vprašanje 
strokovnemu svetovalcu pravne službe SVIZ, Janezu Rešku. 

 SKLEP št. 8: Krovna kuverta, v kateri so shranjene vse glasovnice, se lahko odpira 
samo v prisotnosti predsednice Sveta zavoda OŠ Gradec in ravnatelja OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 9:  Svet zavoda pooblašča Anito Kušar, najstarejšo predstavnico zaposlenih, 
da do razjasnitve nastale situacije, glede volitev predstavnikov zaposlenih v svet 
zavoda, vodi sejo. 

 SKLEP št. 10: Svet zavoda pooblašča Anito Kušar, da do 30. 11. 2017, Občini Litija, 
Lijani Lovše in Igoriju Parkelu pošlje POZIV za zagotovitev dodatnih sredstev za kritje 
materialnih stroškov za leto 2017. 

 SKLEP št. 11: Svet zavoda potrjuje ceno 15 € za menjavo ključavnic garderobnih 
omaric učencev. 

 
Na 2. redni seji, 7. 12. 2017, so bili sprejeti sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 2. seje. 
 SKLEP št. 2:  Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepe 1.  seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 
 SKLEP št. 3: Svet zavoda v mandatno–verifikacijsko komisijo imenuje: Filipa Feleta, 

predstavnika ustanoviteljice, Janeza Žgajnarja, predstavnika sveta staršev in Nuško 
Štros, predstavnico zaposlenih v OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4:  Svet zavoda za predsednika mandatno–verifikacijske komisije imenuje 
Janeza  Žgajnarja. 

 SKLEP št. 5: Svet zavoda predlaga Janeza Žgajnarja, da opravi žreb med 
kandidatkama, ki imata enako število glasov. 

 SKLEP št. 6: Z žrebom je bila za peto predstavnico zaposlenih v Svet zavoda OŠ 
Gradec izbrana Tadeja Resnik. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda nalaga predsednici volilne komisije, Sandri Železnik,  da 
pripravi dopolnitev k poročilu o poteku volitev predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda 
OŠ Gradec. Prav tako mora volilna komisija novo izvoljeni peti predstavnici 
zaposlenih, Tadeji Resnik, izdati potrdilo o izvolitvi, Nuški Štros pa potrdilo o izvolitvi 
preklicati. 
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 UGOTOVITVENI SKLEP št. 8: Svet zavoda potrjuje Tadejo Resnik kot peto 
predstavnico zaposlenih OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 9:  Za predsednico Sveta zavoda OŠ Gradec se imenuje Matejo Gorše. 
 SKLEP št. 10:  Za  namestnico predsednice Sveta zavoda OŠ Gradec se imenuje Urško 

Pišek. 
 SKLEP št. 11: Svet zavoda pooblašča Matejo Gorše, predsednico sveta zavoda, da 8. 

12. 2017 ponovno pošlje POZIV za zagotovitev dodatnih sredstev za kritje materialnih 
stroškov za leto 2017 Marjani Weilgoni Anžel. V dopisu naj se navede tudi, da Svet 
zavoda pričakuje odgovor s stani Občine Litija v roku 10 dni, torej do 18. 12. 2017. 

 SKLEP št. 12: V začetku januarja 2018 predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec in 
ravnatelj pripravita dopis ustanoviteljici, v katerem podata obrazložitev, zakaj je prišlo 
do primanjkljaja za kritje materialnih stroškov in se ustanoviteljico pozove k dodelitvi 
manjkajočih sredstev. 

 SKLEP št. 13: Morebiten presežek prihodkov na odhodki  se rezervira za investicije in 
investicijsko vzdrževanje ter nakup osnovnih sredstev v letu 2018. Ravnatelj o 
morebitnem presežku sproti obvešča predsednico sveta zavoda. 

 
3. seja Sveta zavoda OŠ Gradec je bila korespondenčna in je potekala 21. 12. 2017 – 
30. 12. 2017. Sprejet je bil sklep – 3 KS :  Potrjujem zapisnik in sklepe 2. seje Sveta zavoda 
OŠ Gradec. 
 
4. seja Sveta zavoda OŠ Gradec je bila korespondenčna in je potekala 17. 1. 2018 – 
25. 1. 2018. Sprejet je bil sklep – 4 KS :   Svet zavoda OŠ Gradec za predstavnike šole za 
člane v Upravnem odboru šolskega sklada OŠ Gradec predlaga Anico Brvar (PŠ Kresnice), 
Irmo Nemec Bric (PŠ Hotič) in Alenko Zupančič (matična šola). 
 
Na 5. redni seji Sveta zavoda OŠ Gradec, 26. 2. 2018 so člani sprejeli sklepe: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje razširjen dnevni red 5. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 3. korespondenčne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3:  Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 4. korespondenčne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4:  Revizor v  bodoče v svojem poročilu poroča tudi o gospodarni rabi 
sredstev in gospodarnosti šole. 

 SKLEP št. 5:  Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2017. 
 SKLEP št. 6:  Del sredstev presežka prihodkov nad odhodki v višini 26.887 eur se v 

letu 2018 nameni za  nakup osnovnih sredstev in investicijsko  vzdrževanje. 
 SKLEP št. 7:  Svet zavoda potrjuje  Finančni načrt za leto 2018. 
 SKLEP št. 8:  Člani sveta zavoda pregledajo predlog pravilnika o volitvah in odpoklicu 

članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda do 16. 3. 2018. Pripombe in dopolnitve 
označene z rdečo barvo posredujejo predsednici sveta zavoda in vsem članom sveta 
zavoda v vednost po elektronski pošti. 

 SKLEP št. 9: Predsednica sveta zavoda pripravi čistopis gradiva z vnesenimi popravki 
do naslednje seje sveta zavoda, ko se bo o predlogu pravilnika glasovalo. 

 SKLEP št. 10: Člani sveta zavoda potrjujejo naslednje člane Pritožbene komisije OŠ 
Gradec za naslednje mandatno obdobje (2018 – 2022): 
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 ANICA BRVAR, profesorica razrednega pouka, POŠ Kresnice 
 NINA ĐORIĆ, profesorica razrednega pouka, MŠ  
 ALENA ĐAFIĆ DEDIĆ, logopedinja, MŠ  
 BERNARDA IMPERL, profesorica predmetnega pouka, POŠ Vače 
 BARBARA KODRMAN, profesorica razrednega pouka, POŠ Vače 
 ANITA MIKŠA, profesorica predmetnega pouka, MŠ 
 SAŠA SETNIČAR JERE, profesorica predmetnega pouka, MŠ 
 NUŠKA ŠTROS, profesorica razrednega pouka, POŠ Hotič 
 ANA TERZIĆ, profesorica razrednega pouka, POŠ Jevnica 
 ALEŠ BREGAR, predstavnik staršev  
 JANEZ ŽGAJNAR, predstavnik staršev  
 TANJA BOLTIN, svetovalna delavka, Gimnazija Litija 
 NATAŠA ZUPAN CVETEŽAR, svetovalna delavka, OŠ Litija 
 MARKO ZAJC, predstavnik ustanoviteljice  

 SKLEP št. 11: Svet zavoda OŠ Gradec bo na podlagi okrožnice št. 6030-1/2017/43 z 
dne, 30. 1. 2018, in ob pridobitvi obeh poročil, ocenil delovno uspešnost obeh 
ravnateljev v koledarskem letu 2017, skladno z obdobjem opravljanja funkcije. 

 SKLEP št. 12: Svet zavoda OŠ Gradec na podlagi okrožnice št. 6030-1/2017/43 z dne, 
30. 1. 2018, pozove prejšnjo ravnateljico go. Tatjano Gombač in zdajšnjega 
ravnatelja g. Damjana Štrusa, da do 30. 3. 2018 pripravita poročilo o svojem delu za 
leto 2017, skladno z obdobjem opravljanja funkcije. 

 SKLEP št. 13: Svet zavoda OŠ Gradec pooblašča Matejo Gorše, predsednico sveta 
zavoda, da do 9. 3. 2018 pripravi in pošlje poziv ge. Tatjani Gombač (ravnateljici v 
obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017) in g. Damjanu Štrusu (ravnatelju v obdobju 
od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017) za pripravo poročil o njunem delu. 

 
Na 6. (korespondenčni) seji Sveta Zavoda, 16. 3. 2018 – 23. 3. 2018, so člani sprejeli 
sklep - 6 KS :   Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 5. seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 
 
16. 4. 2018 so se člani Sveta zavoda OŠ Gradec sestali na 7. redni seji in sprejeli sklepe: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje Tadejo Resnik za zapisnikarico sej svetov zavodov 
v mandatu 2017-2021, v njeni odsotnosti zapisnikarja določi predsednica sveta 
zavoda. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje spremenjen dnevni red 7. redne seje Sveta zavoda 
OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 6. korespondenčne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov 
-predstavnikov delavcev v svet zavoda. 

 SKLEP št. 5:  Svet zavoda OŠ Gradec bo na podlagi okrožnice št. 6030-1/2017/43 z 
dne, 30. 1. 2018, ocenil delovno uspešnost obeh ravnateljev v koledarskem letu 2017, 
skladno z obdobjem opravljanja funkcije. 

 SKLEP št. 6: Člani sveta zavoda bodo ocene za ugotavljanje delovne uspešnosti 
ravnateljev podali tajno. 
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 UGOTOVITVENI SKLEP št. 7: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne uspešnosti 
ravnateljev je ga. Tatjana Gombač za leto 2017 skladno z obdobjem opravljanja 
funkcije dosegla 79,38% vrednost. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 8: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne uspešnosti 
ravnateljev je g. Damjan Štrus za leto 2017 skladno z obdobjem opravljanja funkcije 
dosegel 95,51% vrednost. 

Opomba D. Štrus: Sklep št. 7 in št. 8 se zaradi varstva osebnih podatkov zakrijeta. Njuna 
vsebina je dostopna v arhivu, kjer hranimo zapisnike sej. 
Na 8. (korespondenčni) seji, 7. 5. 2018 – 14. 5. 2018, so člani sveta zavoda sprejeli 
sklep – 8 KS :   Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 7. seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 
 
Na 9. (korespondenčni) seji Sveta Zavoda, 18. 6. 2018 – 26. 6. 2018, so člani sprejeli 
sklepa: 
SKLEP 1 – 9 KS : Svet zavoda OŠ Gradec se je seznanil s Kadrovskim načrtom OŠ Gradec 
za obdobje od 1. 1. 2018 do 1. 1. 2019. 
SKLEP 2 – 9 KS : Svet zavoda OŠ Gradec na predlog knjižničarke ge. Sirk in računovodkinje 
ge. Kanduč potrjuje vrednost posameznega učbenika iz stare zaloge in sicer v višini 2 evrov. 
 
Na 10. (korespondenčni) seji Sveta Zavoda, 18. 8. 2018 – 28. 8. 2018, so člani sprejeli 
sklep: 
SKLEP – 10 KS : Svet zavoda OŠ Gradec sprejema načrt dela Sveta Zavoda OŠ Gradec za 
šolsko leto 2018/2019. 
Zapisniki sej so objavljeni na spletni strani šole http://www.osgradec.si/category/svet-sole/. 
Poročilo je pripravila predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec Mateja Gorše. 
 

1.4. Predstavitev Osnovne šole Gradec 
1.4.1. Ime, sedež in pravni status 

Ime: Osnovna šola Gradec 

Sedež:  Bevkova ulica 3, 1270 Litija 

Matična številka: 5689155000 

Davčna številka:  42070651 

Transakcijski račun: SI 56 0126 0603 0660 770 

Št. proračunskega uporabnika: 66079 

Telefon (tajništvo šole): 01 897 33 00 

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

Elektronski naslov: tajnistvo@osgradec.si 

 
Osnovna šola Gradec je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je 18. maja 1998 
ustanovila Občina Litija. Šola izvaja vzgojno-izobraževalni program osnovna šola po 
Odločbi št. 603-32/99 od 1. do 9. razreda, s pripravo šolske prehrane za učence OŠ 
Gradec (matična šola in 4 podružnične šole: POŠ Vače, POŠ Hotič, POŠ Kresnice in POŠ 
Jevnica) 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. 

http://www.osgradec.si/category/svet-sole/
http://www.osgradec.si/
mailto:tajnistvo@osgradec.si
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Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda na matični šoli in POŠ Vače, 
na ostalih treh podružnicah (POŠ Hotič, POŠ Kresnice, POŠ Jevnica) pa od 1. do 5. razreda 
devetletne osnovne šole. 
 
Šolski okoliš določa uredba o šolskem okolišu: 
Matična šola: mesto Litija (skupni šolski okoliš, gravitacijsko območje levi breg Save), 
Ponoviče, Zgornji Log. 
  
Podružnična šola Vače: Boltija, Cirkuše, Kandrše-del, Klenik, Laze pri Vačah, Mala sela, 
Podbukovje pri Vačah, Potok pri Vačah, Ržišče, Slivna, Široka Set, Tolsti Vrh, Vače, Vovše. 
  
Podružnična šola Hotič: Bitiče, Ribče, Jesenje, Konj, Spodnji Hotič, Vernek, Zapodje, 
Zgornji Hotič. 
  
Podružnična šola Kresnice: Kresnice, Kresniški Vrh. 
  
Podružnična šola Jevnica: Golišče, Jevnica, Kresniške Poljane, Zgornja Jevnica. 
 

1.4.2. Organiziranost šole 

1.4.2.1. Ravnatelj 
Ravnatelj je skladno z 49. členom ZOFVI pedagoški in poslovodni organ zavoda, ki 
organizira, načrtuje in vodi delo šole, pripravlja program razvoja šole, pripravlja predlog 
letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo. Odgovoren je za 
uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vodi delo učiteljskega zbora, 
oblikuje predlog nadstandardnih programov, spodbuja strokovno izobraževanje in 
izpopolnjevanje strokovnih delavcev, organizira mentorstvo za pripravnike, prisostvuje 
vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, predlaga 
napredovanje strokovnih delavcev v nazive, odloča o napredovanju zaposlenih v plačne 
razrede, spremlja delo svetovalne službe, skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski 
sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča starše o delu šole ter o 
spremembah pravic in obveznosti učencev, spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, 
zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, zastopa in predstavlja šolo in je 
odgovoren za zakonitost dela, določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju 
delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti zaposlenih, skrbi za sodelovanje šole s 
šolsko zdravstveno službo, je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s 
samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole in opravlja druge naloge 
v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 
 
Damjan ŠTRUS damjan.strus@osgradec.si 01 897 33 01 030 479 100 

 
Ravnatelju pri delu pomagata pomočnici, ki opravljata naloge, opisane v aktu o 
sistemizaciji ter druge naloge po navodilu ravnatelja. 
 

1.4.2.2. Pomočnici ravnatelja 
Jana ISOSKI jana.isoski@osgradec.si 01 897 33 02  
    

mailto:damjan.strus@osgradec.si
mailto:jana.isoski@osgradec.si
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Katarina MURN katarina.murn@osgradec.si 01 897 33 02  
 

1.4.2.3. Podružnična šola VAČE 
Vače 24, 1252 Vače vodja: Jernej GRDUN 

jernej.grdun@osgradec.si 
01 897 33 15 

 

1.4.2.4. Podružnična šola HOTIČ 
Zg. Hotič 6, 1270 Litija vodja: Elizabeta BUČAR 

elizabeta.bucar@osgradec.si 
01 897 33 20 

 

1.4.2.5. Podružnična šola KRESNICE 
Kresnice 26a, 1281 Kresnice vodja: Angelca KOPRIVNIKAR 

angelca.koprivnikar@osgradec.si 
01 897 33 22 

 

1.4.2.6. Podružnična šola JEVNICA 
Jevnica 33, 1281 Kresnice vodja: Darja RAJŠEK 

darja.rajsek@osgradec.si 
01 897 33 24 

 

1.4.2.7. Svet šole 
Skladno z 48. členom ZOFVI imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program 
razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o 
samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava 
poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s 
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava 
zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat 
zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev, opravlja pa tudi druge naloge, določene z 
zakonom in aktom o ustanovitvi. 
Šolo je v šolskem letu 2017/2018 (natančneje od 29. 11. 2017-1. konstituitivna seja OŠ 
Gradec) upravljal svet šole, ki so ga sestavljali: 

 trije predstavniki ustanovitelja (Tjaša Brinovec Obolnar, Marko Zajc, Filip Fele), 

 trije predstavniki staršev (Barbara Avbelj, Nada Golouh, Janez Žgajnar) in 
 pet predstavnikov zaposlenih (Mateja Gorše-predsednica, Anita Kušar, Urška Pišek, 

Tadeja Resnik in Tanja Vesel) 
  

1.4.2.8. Strokovni organi 
V osnovni šoli so: 

 učiteljski zbor, 
 oddelčni učiteljski zbori, 
 razredniki in 
 strokovni aktivi. 

Učiteljski zbor je sestavljen iz strokovnih delavcev šole in obravnava ter odloča o 
strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem 
delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, 
odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja ter njihovi izvedbi v skladu s 
predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, daje mnenje o predlogih 

mailto:katarina.murn@osgradec.si
mailto:jernej.grdun@osgradec.si
mailto:elizabeta.bucar@osgradec.si
mailto:angelca.koprivnikar@osgradec.si
mailto:darja.rajsek@osgradec.si
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ravnatelja za napredovanje strokovnih delavcev v nazive, odloča o vzgojnih opominih in 
opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
Delo učiteljskega zbora je potekalo po načrtu pedagoških konferenc, in sicer: 

 uvodna pedagoška konferenca (25. 8. 2017): usmeritve za delo, organizacija pouka, 
 2. pedagoška konferenca: 

o (19. 10. 2017 za PS): predavanje Bogdana Polajnerja z naslovom »Čustvena 
inteligentnost in ukrepi staršev ob čustvenih težavah otrok s poudarkom na 
medvrstniškem nasilju«, 

o (15. 3. 2018 za RS): predavanje Bogdana Polajnerja z naslovom »Kako starši 
z odnosi vplivamo na vedenje in razvoj otroka«, 

 3. pedagoška konferenca (30. 10. 2017): pogovori ravnatelja s posameznimi aktivi, 
 4. pedagoška konferenca (8. 11. 2017 in 23. 11. 2017); 2-krat 2-urna delavnica Lee 

Beznik za strokovne delavce na temo »čuječnost«, 

 5. pedagoška konferenca (5. 4. 2018 in 17. 4. 2018); 2-krat 2-urno izobraževanje 
Sabine Korošec Zavšek za vse zaposlene na temo »motnje avtističnega spektra 
(projekt SAM)«, 

 zaključna pedagoška konferenca (3. 7. 2018). 
 
Učiteljski zbor se je sestal na 29 delovnih sestankih učiteljskega zbora. Sestanki so potekali 
ob torkih, od 7.00 do 7.45 v zbornici matične šole in sicer izmenično skupni sestanek 
(RS+PS), sestanek za razredno stopnjo (RS) ter sestanek za predmetno stopnjo (PS). 

RS+PS RS PS 

1. 9. 12. 9. 19. 9. 

3. 10. 24. 10. 26. 9. 

10. 10. 14. 11. 17. 10. 

7. 11. 16. 1. 21. 11. 

28. 11. 6. 3. 23. 1. 

19. 12. 10. 4. 20. 3. 

9. 1. 22. 5. 17. 4. 

6. 2.  8. 5. 

27. 2.   

27. 3.   

24. 4.   

15. 5.   

29. 5.   

12. 6.   

 
V tem šolskem letu smo za strokovne delavce šole ob petkih 7. učno uro (od 13.10 do 
14.15) rezervirali šolsko telovadnico z namenom tedenske rekreacije in druženja 
zaposlenih. 
 
Oddelčni učiteljski je sestavljen iz strokovnih delavcev, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno 
delo v posameznem oddelku in obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, 
oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o 
vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
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Razredniki vodijo delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizirajo vzgojne in učne rezultate 
oddelka, skrbijo za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodelujejo 
s starši in šolsko svetovalno službo, odločajo o vzgojnih ukrepih ter opravljajo druge 
naloge v skladu z zakonom. V šolskem letu 2017/2018 je imel vsak razred svojega 
razrednika, na predmetni stopnji pa poleg razrednika še nadomestnega razrednika. 
 
Strokovni aktivi v šoli so sestavljeni iz učiteljev istega predmeta oziroma istih predmetnih 
področij in obravnavajo problematiko predmetov oziroma predmetnih področij, usklajujejo 
merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-
izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge 
strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. V šolskem letu 2017/2018 je na 
OŠ Gradec delovalo 9 strokovnih aktivov: 

 aktiv 1. triade (vodja: Alenka Planinšek) 
 aktiv 4.&5. razred (vodja: Mateja Gorše) 
 aktiv naravoslovja in matematike (vodja: Astrid Žibert) 
 aktiv tujih jezikov (vodja: Tjaša Lemut Novak) 
 aktiv družboslovja in slovenščine (vodja: Vanja Arhnaver) 
 aktiv športnih pedagogov (vodja: Petra Kobe) 

 aktiv OPB (vodja: Ines Štaut) 
 aktiv DSP (vodja: Andreja Bregar Rop) 
 aktiv za delo z nadarjenimi učenci (vodja: Marija Mohar) 

Strokovni aktivi so skrbno zabeležili vse opravljeno delo; poročila so shranjena v šolskem 
arhivu in povzeta v Poročilu o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2017/2018. 
 

1.4.2.9. Svet staršev 
Svet staršev se v šoli oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je 
tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem 
roditeljskem sestanku oddelka v posameznem šolskem letu. Svet staršev predlaga 
nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 
sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih 
šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih, ki 
izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja glede vzgojno-
izobraževalne problematike, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim 
delom, voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole, lahko sprejme svoj 
program dela in sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z 
vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine ter opravlja druge 
naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
Svetu staršev OŠ Gradec je v šolskem letu 2017/2018 predsedovala Nada Golouh. Izpeljali 
so tri seje sveta staršev. 
 
Na 1. seji Sveta staršev OŠ Gradec so bile obravnavane sledeče vsebine:  

 Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2016/2017. 
 Letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2017/2018. 
 Predstavitev predloga ravnatelja o nadstandardnih storitvah OŠ Gradec za šol. leto 

2017/2018. 
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 Podrobnejši kriteriji in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za 
subvencioniranje šole v naravi. 

 Izvolitev predsedniškega odbora sveta staršev. 
 Izvolitev predstavnika staršev v svetu zavoda. 
 Izvolitev oziroma potrditev predstavnika sveta staršev za komunikacijo z občino. 

 Delo šolskega sklada  
 
Na 2. seji Sveta staršev OŠ Gradec so bile obravnavane sledeče vsebine:  

 Predstavitev POŠ Vače. 
 Delo šolskega sklada. 

 Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada OŠ Gradec. 
 Vzgojno-izobraževalni objekt Hotič. 
 Predstavitev Sam svoj mojster. 
 Poročilo o delu v šolskem letu 2017/2018  

 
Na 3. seji Sveta staršev OŠ Gradec je Svet staršev OŠ Gradec dal soglasje k 
predlagani skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 
2018/2019. 
 
Na vseh sejah sveta staršev je bila obravnavana točka dnevnega reda: pobude, predlogi in 
vprašanja staršev.   
Zapisniki sej in pripadajočo gradivo se nahaja spletni stani šole: 
http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/ 
 

1.5. Poudarki poslovanja v letu 2018 
1.5.1. Realizacija programa  

 

Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija 

1.A 700 749 107% 

1.B 700 751 107% 

2.A 805 792 98% 

2.B 805 790 98% 

3.A 840 817 97% 

3.B 840 822 98% 

4.A 840 827,5 99% 

4.B 840 827 98% 

5.A 910 896 98% 

5.B 910 894,5 98% 

6.A 910 890,5 98% 

6.B 910 884 97% 

6.C 910 887 97% 

7.A 892,5 870,5 98% 

7.B 892,5 870,5 98% 

7.C 892,5 870,5 98% 

8.A 910 893 98% 

http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/
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8.B 910 895 98% 

9.A 832 866 104% 

9.B 832 866 104% 

9.C 832 866 104% 

 

Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija 

1.+3.V 840 826 98% 

2.V 805 793 99% 

4.V 840 831,5 99% 

5.V 910 892,5 98% 

6.V 910 886 97% 

7.V 892,5 869,5 97% 

8.+9.V 910 893 98% 

    

Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija 

1.H 700 684 98% 

2.H 805 788 98% 

3.H 840 823 98% 

4.+5.H 945 930 98% 

    

Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija 

1.+2.K 805 791 98% 

3.K 840 820 98% 

4.+5.K 945 926,5 98% 

    

Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija 

1.J 700 684 98% 

2.J 805 795 99% 

3.J 840 819 98% 

4.+5.J 945 933 99% 

 
Realizacija izbirnih predmetov: 
 

Obvezni izbirni predmet Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija 

Nemščina 1 70 72 103% 

Nemščina 2 70 72 103% 

Nemščina 3 64 63 98% 

Likovno snovanje 1 35 34 97% 

Likovno snovanje 2 35 30 86% 

Likovno snovanje 3 32 38 119% 

Sodobna prehrana hrane 70 70 100% 

Načini prehranjevanja - V 35 34 97% 

Načini prehranjevanja 32 35 109% 

Šahovske osnove 35 36 103% 
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Vzgoja za medije: Radio 35 36 103% 

Šport za zdravje 64 64 100% 

Šport za sprostitev 64 72 113% 

Izbrani šport - nogomet 35 38 109% 

Izbrani šport - odbojka 35 34 97% 

Poskusi v kemiji 35 38 109% 

Retorika 32 34 106% 

Filozofija za otroke: Jaz in drugi 32 36 113% 

Računalniška omrežja 32 38 119% 

Multimedija 35 35 100% 

Sodobna priprava hrane - V 35 34 97% 

Izbrani šport - odbojka - V 70 72 103% 

Multimedija - V 35 34 97% 

    

Neobvezni izbirni predmet Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija 

Angleščina - MŠ 140 142 101% 

Angleščina - H 70 70 100% 

Angleščina - J 70 73 104% 

Angleščina - V 70 70 100% 

Angleščina - K 70 67 96% 

Nemščina - MŠ 70 66 94% 

Nemščina - H 70 70 100% 

Tehnika - MŠ 105 107 102% 

Tehnika - V 70 71 101% 

Šport - J 35 35 100% 

Šport - K 35 37 106% 

Šport - MŠ 70 68 97% 

Šport - V 35 34 97% 

 

1.5.2. Samoevalvacija 
V leto 2018 smo na OŠ Gradec opravili temeljito analizo šolske prehrane. Želeli smo 
pridobiti mnenje učencev in preveriti smernice o šolski prehrani. Anketiranih je bilo 258 
učencev iz naslednjih razredov: 

 matična šola: 1.a., 2.b., 3.a., 4.b., 5.a., 6.b., 7.a., 8.b., 9.a., 9.b. 
 POŠ Vače: 3., 5., 7. in 9. razred 

 POŠ Hotič:1. in 3. razred 
 POŠ Kresnice: 2. in 4. razred 
 POŠ Jevnica: 2. in 5. razred 

Po anketiranju smo opravili podrobno analizo posameznih vprašanj. Iz ankete o 
zadovoljstvu s šolsko prehrano smo razbrali, da več kot polovica anketiranih ne pozna 
dobro šolskega jedilnika oz. ga redno ne spremlja. Šolski jedilnik se zdi več kot polovici 
vprašanih dober oz. sprejemljiv. Določenemu odstotku vprašanih (10%) se zdi slab, 6% 
zelo dober in 21% odličen. Večina učencev, ki so jedilnik označili za slab ali sprejemljiv, pa 
ni podala predlogov za izboljšanje oz. zapisala zakaj se jim zdi jedilnik slab. Nekateri 
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učenci so vprašanje kako pogosto doma zajtrkujejo,  razumeli napačno in so pisali kaj jedo 
v šoli, kar pa ni bil namen vprašanja. Ostali so se opredelili, še vedno pa vsaj 1/3 
vprašanih učencev doma ne zajtrkuje. Razlogi so našteti v opisniku. Večina vprašanih v šoli 
zaužije dva obroka, to sta dopoldanska malica in kosilo. Več kot polovica učencev tudi 
zatrjuje, da v šoli pojedo vse oz. skoraj vse, ostala polovica pa včasih, glede na vrsto 
hrane. Zelo malo učencev obrokov nikoli ne poje v celoti. Dve tretjini  anketiranih učencev 
meni, da je šolska prehrana zdrava in okusna. Manjšina je mnenja, da je hrana neokusna, 
ker jo povezujejo z zdravo prehrano. Nekaj posameznikov je mnenja, da je hrana 
nezdrava. Pri naslednjih vprašanjih nas je zanimalo, katere jedi učenci najraje pojedo ter 
katerih ne. Še vedno se iz zapisanega lahko razbere, da učeni radi posegajo po kaloričnih, 
sladkih in slanih jedeh ter da zavračajo polnozrnato pecivo, naravne namaze in zelenjavne 
jedi. Sadja posebej ne omenjajo, saj ga imajo v šoli na razpolago dovolj.  
Učenci so podali predloge za izboljšanje šolskih malic in kosil; izmed teh bodo upoštevali 
predloge, ki ustrezajo prehranskim smernicam. Prav tako je bil večkrat podan predlog oz. 
želja po toplih mlečnih jedeh, o katerih razmišljamo že nekaj let; sedaj smo to postavko 
umestili tudi v finančni načrt in naš razmislek gre tudi v to smer. 
Analiza odgovorov na vprašanje o kulturi obnašanja pri jedi je pokazala, da se učenci 
zavedajo, da naj bi imeli za prehrano dovolj časa, miru in reda predvsem v jedilnici. 
Navedli so kaj jih še posebej moti. Več kot polovica se zaveda, da njihovo obnašanje ni 
vedno primerno. Njihove pripombe so na mestu, vendar lahko največ za to naredijo sami. 
Prav tako se na matični šoli v času kosil dobro obnese dežurstvo 8. razredov, saj tako 
dobijo še drugačen vpogled na dogajanje v jedilnici. 
Analiza o zadovoljstvu s šolsko prehrano je pokazala, da je več kot 80% učencev s 
prehrano zadovoljna ter zelo zadovoljna oz. nekateri se niso opredelili. Približno 10% 
učencev je nezadovoljnih, 2% pa sta zelo nezadovoljna. Konkretnih razlogov za to niso 
podali. 
Učenci so navedi nekatere nove predloge za izboljšanje petkovih malic, žal je nekaj izmed 
njih neustreznih. Ostale bomo upoštevali. Trenutno upoštevamo predloge učencev iz POŠ 
Vače.  
Učenci si pri kosilu želijo večkrat meso in pecivo. 
Prav tako smo s kuhinjskim osebjem in vodstvom šole analizirali še pripombe, graje ter 
pohvale in predloge za izboljšanje prehrane in kulture prehranjevanja na matični šoli in 
POŠ. 
 
OPISNIK  VPRAŠALNIKA  
 
Kako dobro poznajo šolski jedilnik. 
Ne poznam   30% 
Delno poznam  39% 
Poznam   16% 
Dobro poznam  11% 
Odlično poznam  4% 
 
Kakšen se jim zdi šolski jedilnik. 
Slab    10% 
Sprejemljiv   33% 
Dober    30% 
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Zelo dober   6% 
Odličen   21% 
 
Kako pogosto zajtrkujejo doma pred odhodom v šolo. 
Najpogosteje doma zajtrkujejo: pekovsko pecivo, kruh, kosmiče-čokolino, paštete, maslo, 
marmelado, nutelo, sadje. 
Za tiste, ki ne zajtrkujejo, pa so razlogi naslednji: ni časa, zgodnja ura, niso lačni. 
 
Koliko obrokov dnevno zaužijejo v šoli? 
Enega    14% 
Dva    75% 
Tri    8% 
Štiri    3% 
 
Kako pogosto pojedo celoten šolski obrok. 
Vedno ga pojem v celoti.   11% 
Skoraj vedno ga pojem v celoti.  48% 
Včasih ga pojem, včasih pa ne.  32% 
Skoraj nikoli ga ne pojem v celoti. 7% 
Nikoli ga ne pojem v celoti.  2% 
 
Jedi iz šolskega jedilnika so: (izbrati so morali samo dva odgovora) 
Okusne   66% 
Brez okusa   22% 
Zdrave   81% 
Nezdrave   4%  
 
Jedi, ki jih najraje pojedo pri šolski malici. 
Čokoladni žepki, makovka, orehovi polžki, tunin namaz, sendvič, pica, viki krema, burek, 
gazirane pijače. 
 
Jedi, ki jih po navadi ne pojedo pri šolski malici. 
Ajdov, polnozrnat in črni kruh, zelenjavni namazi, ovseni kosmiči, burek, sirov polžek.   
 
Predlagane nove jedi, ki bi jih želeli na jedilniku pri šolski malici. 
Sladoled, čokoladne kroglice, večkrat majoneza, hamburger, pšenični zdrob in mlačeni riž, 
oreo in čokoladni krofi, nutela, čokolino, topli sendviči, puding, večkrat sok, pecivo, 
vaniljevo in čokoladno mleko, mlečni frapeji, piškoti, bezgov sok, kebab, večje porcije pri 
malici. 
 
Jedi, ki jih najraje pojedo pri šolskem kosilu. 
Testenine, svaljki, musaka, praženec,  panirano meso, panirane ribe, krompir, palačinke, 
špinača, hrenovke, čevapčiči, lazanja, omake s kus kusom, golaž, razne juhe. 
 
Jedi, ki jih po navadi ne poje pri šolskem kosilu. 
Solata, kanelon, gobova juha, paradižnikova juha, zelenjavne juhe, obare, zelenjavne 
enolončnice. 
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Predlagane nove jedi, ki bi jih želi na jedilniku pri šolskem kosilu. 
Njoki, slivova omaka, vaflji z medom, pomfrit, piščančji medaljoni, telekotki, tortilije. 
 
Kultura obnašanja pri jedi v šoli. 
Večina učencev se primerno obnaša.    35% 
Nekateri učenci bi se lahko bolj kulturno vedli pri jedi. 51% 
Večina učencev se ne obnaša kulturno pri jedi.   14% 
 
Moti jih: kričanje, neprimeren odnos do hrane, govorjenje med jedjo, pljuvanje, premalo 
časa za obrok, gneča v jedilnici. 
 
Splošno zadovoljstvo s šolsko prehrano. 
Sem zelo nezadovoljen.     2% 
Sem nezadovoljen.      10% 
Nisem niti zadovoljen, niti nezadovoljen.  24% 
Sem zadovoljen.      29% 
Sem zelo zadovoljen.     35% 
 
Odgovori učencev, ki s šolsko prehrano niso zadovoljni: ker hrana ni dobra, ni okusna, je 
zanič, jo je premalo. 
Odgovori učencev, ki so s šolsko prehrano zadovoljni: hrana je primerna, okusna, zdrava, 
raznovrstna. 
 
Predlagane spremembe šolskega jedilnika: 
Več mesa in peciva. 
 
Petkove malice so po izboru oz. predlogih učencev dobre. Novi predlogi za 
petkovo malico. 
Čokoladni žepek, palačinke, puding, sadna kupa, čips, arašidi, mufini, čaj z medom in 
limono, sadni krožnik. 
 
Izražene pripombe, predloge in pohvale v zvezi s šolsko prehrano: 
 
Pripombe in graje:  
Da večkrat v jedilnici na MŠ ni dežurnega učitelja oz ne poskrbi za red in da na POŠ Vače 
pri kosilu večkrat ni napitka. 
 
Pohvale:  
Izpostavljena je bila prijaznost kuharic v Jevnici in Kresnicah, da kuharice kuhajo zelo 
dobro, da je hrana zelo dobra ali odlična, pohvala tudi petkovim malicam po izboru 
učencev.  
 
Predlogi:  
Večje porcije za določene jedi, da bi se jedilnik z dobrimi jedmi ponovil na 14 dni, vsak 
petek za kosilo sladoled in uvedba vegetarijanskega jedilnika. 
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1.5.3. Finančno poslovanje 
Osnovna šola Gradec pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev Republike Slovenije, 
sredstev ustanovitelja (Občina Litija), prispevkov staršev, sredstev od prodaje storitev na 
trgu, donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov. 
Iz sredstev državnega proračuna se za realizacijo osnovnošolskega programa zagotavljajo:  

 plače s prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in 
zasedenosti delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter s 
kolektivno pogodbo za izvedbo obveznega programa, dopolnilnega pouka, 
dodatnega pouka, oblik individualne in skupinske pomoči na oddelek, programa šole 
v naravi, podaljšanega bivanja in jutranjega varstva za prvošolce, 

 sredstva za kritje materialnih stroškov v skladu s standardi in z normativi za izvedbo 
osnovnošolskega izobraževanja, in sicer: za nadomestila stroškov delavcem v skladu 
s kolektivno pogodbo, za nakup učil in učnih pripomočkov, opredeljenih kot drobni 
inventar, za potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, za stroške obveznih 
ekskurzij, za izobraževanje strokovnih in drugih delavcev ter za zdravniške 
preglede.  

Iz sredstev ustanovitelja se za program osnovnega šolanja v skladu z normativi in s 
standardi ter v skladu s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti osnovnega izobraževanja v 
Osnovni šoli Gradec zagotavljajo sredstva:  

 za materialne stroške za uporabo prostora in opreme, 
 za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter 
 za druge dejavnosti osnovne šole, kot so: šolska tekmovanja na lokalnem nivoju in 

šolska izobraževanja, naravoslovno-raziskovalni tabor, programi za nadarjene 
učence, zimska šola v naravi, prevoz učencev iz POŠ Hotič na pouk športne vzgoje 
na matično šolo (nekajkrat v šolskem letu) itd.  

 
Osnovna šola Gradec je leta 1998 ustanovila Šolski sklad, katerega sredstva so 
namenjena sofinanciranju nadstandardnih dejavnosti posameznega razreda, ki se ne 
financirajo iz javnih sredstev, financiranju prijavnin in prevozov na tekmovanja iz znanja in 
športa, nakupu nadstandardne opreme, zviševanju standarda pouka, predvsem pa 
omogočanju enakih možnosti vsem učencem naše šole. Sklad pridobiva sredstva iz 
zbiralnih akcij starega papirja, od sredstev, zbranih v okviru novoletnega sejma, od 
prispevkov staršev, donacij in drugih virov. S sredstvi sklada upravlja 7-članski upravni 
odbor sklada, ki so ga v šolskem letu 2017/2018 sestavljali: 

 4 predstavniki staršev (Maja Jeglič-predsednica UO, Petra Hiršel Horvat, Aleš 
Pregel, Sebastjan Gorenc) in 

 3 predstavniki delavcev šole (Alenka Zupančič, Anica Brvar, Irma Nemec Bric). 
Člani upravnega odbora imajo štiriletni mandat. 
 
Skladno z določili 17. člena Pravil o delovanju šolskega sklada je v pristojnost Upravnega 
odbora šolskega sklada OŠ Gradec, da pripravi poročilo o realizaciji letnega programa dela 
(v nadaljevanju: Poročilo).  
Poročilo se nanaša na Letni program dela šolskega sklada Osnovne šole Gradec s 
finančnim načrtom za šolsko leto 2017/2018 (v nadaljevanju: Program). Podane so 
informacije o opravljenih načrtovanih nalogah ter podatki o finančnem stanju. Struktura 
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Poročila sledi strukturi Programa. V zaključku so podane tudi usmeritve za načrtovanje 
dela v naslednjem šolskem letu. 
S Poročilom o delu se seznani Svet staršev ter Svet zavoda. 
Upravni odbor je Poročilo obravnaval na 2. redni seji dne 5. 9. 2018. 
 
Poročilo o delu 
Upravni odbor se je v šolskem letu 2017/2018 sestal na 4 rednih sejah in 1 dopisni seji. V 
mesecu maju 2018 je potekel  mandat prejšnjemu upravnemu odboru. Novi upravni 
odbor, ki ga je imenoval Svet staršev na 2. seji dne 10. 4. 2018, se je sestal na svoji prvi 
konstitutivni seji dne 14. 5. 2018. 
 
Aktivnosti, ki so bile izvajane v okviru delovanja Šolskega sklada v šolskem letu 2017/2018 
so naslednje: 
Pridobivanje sredstev 
Izvedene so bile naslednje aktivnosti namenjene zbiranju sredstev v šolski sklad:  

 Prostovoljni prispevki staršev in občanov: 
o na prvih roditeljskih sestankih v mesecu septembru in na glavni spletni strani 

šole je bil dne 7. 9. 2017  predstavljen šolski sklad s prošnjo staršem za 
prostovoljni prispevek, 

o prispevek o šolskem skladu v glasilu Občan, 
o omemba šolskega sklada v govoru ravnatelja na šolski prireditvi, 
o predstavitev delovanja šolskega sklada na Svetu staršev. 

 Donacije: 
o preko elektronske pošte (e-Asistent) je bil vsem staršem poslan dopis s 

prošnjo za doniranje sredstev za namen obnove otroškega igrišča na OŠ 
Gradec, 

o poslan je bil dopis podjetjem s prošnjo za doniranje za namen ureditve 
otroškega igrišča na matični šoli, 

o sodelovanje v akciji »Objem topline« (podjetje Dormeo), 
o sklenjena je bila pogodba s podjetjem Brez dobička oz. organizacijo Sklad 05 

za namen, da bi starši lahko del dohodnine namenili tej ustanovi. Do 
realizacije pogodbe ni prišlo, ker podjetje ni bilo v letu 2018 uvrščeno na 
seznam upravičencev do donacij za leto 2018, 

o zbirale so se donacije staršev otrok, ki so bili vključeni v počitniško varstvo. 

 Zbiralne akcije učencev: 
o izvedeni sta bili dve zbiralni akciji starega papirja. Zbiralne akcije so potekale 

na matični šoli in vseh podružnicah. 

 Prodaja izdelkov učencev: 
o organizirani so bili božično-novoletni sejmi (na matični šoli in na vsaki 

podružnici posebej), na katerih so učenci prodajali svoje izdelke, 
o izdan je bil šolski časopis, ki smo ga prodajali na šoli. 

 Druge aktivnosti: 
o na POŠ Vače je bil organiziran družabni večer, kjer so se zbirali prostovoljni 

prispevki učencev. 
 
Poraba sredstev 
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: 
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 Pomoč socialno šibkim učencem: 
o udeležba na ekskurzijah, šoli v naravi, taborih, nakup delovnih zvezkov,..): 

pomoč 19 učencem, 
o pomoč pri nakupu šolskih potrebščin: pomoč 9 učencem. 

 Pomoč nadarjenim učencem za udeležbo na taborih za nadarjene oz. izletih: 
o obisk Muzeja iluzij, vožnja z ladjico po Ljubljanici in vožnja z vlakom v 

Ljubljano, 

 Financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne 
financirajo iz javnih sredstev: 

o prijavnina in prevozi na šolska tekmovanja: 
 1019 prijavnin na 20 različnih tekmovanj iz različnih znanj, 
 prevoz za 236 učencev na športnih tekmovanjih na 15 področjih 

športa. 

 sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole: 
o material za božično-novoletne sejme, 
o obnova travnatega igrišča na matični šoli, 
o prevozi učencev podružničnih šol na dogodke na matični šoli (kros, Rastem s 

knjigo, pevska generalka, zaključek bralne značke, generalka valeta – prevoz 
učencev iz Vač), 

o prevoz učencev na pevski vikend, 
o sofinanciranje nakupa opreme, učnih pripomočkov in drugih zadev, s 

katerimi se zvišuje standard pouka, 
o jutranje varstvo na matični šoli. 

 drugo: 
o defibrilator, 
o stojala za kolesa, 
o jutranji prevoz otrok iz vasi Gore pri Pečah, 
o prevozi na druge dogodke in prireditve: karneval, gledališki festival, čisti 

zobki,…, 
o nagrade učencem: za zbiranje papirja, pevci pevskega zbora. 

 
Poročilo o finančnem stanju 
Ob začetku šolskega leta 2017/2018, to je na dan 1. 9. 2017, je bilo stanje finančnih 
sredstev 7.571,38 €. Do 31. 8. 2018 je bilo zabeleženih skupaj prilivov v višini 7.397,64 € 
(načrtovanih je bilo 7.750,00 € prilivov) ter odlivov v višini  10.091,69 € (načrtovanih je 
bilo 12.245,00 € odlivov). Negativna razlika med prilivi in odlivi znaša 2.694,05 €. Finančna 
sredstva šolskega sklada tako znašajo na dan 1. 9. 2018 4.877,33 €. 
 
Višina zbranih sredstev je bila malo nižja od načrtovane, prav tako nižja pa je bila poraba 
sredstev glede na načrtovano porabo. 
 
Primerjava načrtovanih in realiziranih prilivov in odlivov (povzeto iz sprejetega Programa 
dela za leto 2017/2018 in Finančnega poročila za šolsko leto 2017/2018): 
Podrobnosti prilivov in odlivov v Šolski sklad v šolskem letu 2017/2018 so razvidna iz 
Finančnega poročila, ki ga je potrdil Upravni odbor šolskega sklada na 2. seji dne 5. 9. 
2018. Finančno poročilo je objavljeno tudi na spletni strani OŠ Gradec. 
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Večina nalog opredeljenih v programu dela je bila izvedena. S finančnega vidika  so bili 
načrtovani prilivi realizirani oz. z upoštevanjem namenskih donacij bistveno preseženi. Ne 
glede na izjemno visoko višino zbranih doniranih sredstev, je bila poraba v šolskem skladu 
tolikšna, da je bilanca glede na primerjavo stanja šolskega sklada pred 1 letom negativna. 
Vsa donirana sredstva so bila donirana za določen namen in tako tudi porabljena (obnova 
igrišč na matični šoli, POŠ Kresnice in POŠ Jevnica). 
 
Poraba sredstev je tudi pokazala, da je težko načrtovati vse potrebe, ki se pokažejo med 
šolskim letom kot upravičene, da se financirajo iz šolskega sklada. Kljub izdatkom, ki v 
začetku leta niso bili načrtovani (defibrilator, stojala za kolesa,…), poraba sredstev ni 
presegla načrtovane.   
 
V letošnjem šolskem letu se je pokazalo, da je veliko bolj učinkovito namensko (ciljno) 
zbiranje sredstev. Predvsem je bilo zelo uspešno zbiranje donatorskih sredstev, saj je bil 
ob prošnji za prispevanje sredstev predstavljen konkreten namen zbiranja sredstev skupaj 
s finančno konstrukcijo. Potrebo po konkretnejši opredelitvi namena zbiranja sredstev je 
pokazala tudi anketa staršev. 
 
V naslednjem šolskem letu je treba več pozornosti nameniti promociji sklada, 
konkretiziranju porabe zbiranja sredstev ter obveščanja staršev glede porabe zbranih 
sredstev. Pri načrtovanju programa za šolsko leto 2018/2019 se ne sme načrtovati večje 
porabe sredstev kot se načrtuje zbranih sredstev, pri čemer ostaja prioriteta porabe kot 
doslej. Prva prioriteta so poraba za pomoč socialno šibkim učencem, prijavnine in prevozi 
na tekmovanja ter prevozi učencev podružničnih šol na dogodke na matični šoli. Za ostale 
oz. druge namene se sredstva sklada lahko namenijo le, če se tekom šolskega leta izkaže, 
da se je zbralo v šolskem skladu dovolj sredstev.   
 

2. LETNO POSLOVNO POROČILO – POSEBNI DEL 
 

2.1. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 
Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program. 
Obvezni program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti. 
Del obveznega programa osnovne šole so tudi dnevi dejavnosti. Razširjeni program 
obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne 
dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. 
Za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, šola organizira dodatni 
pouk in izvaja individualizirane programe za nadarjene učence. 
Za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju, šola organizira dopolnilni pouk. 
Poleg dopolnilnega pouka so nekateri učenci deležni še posebne individualne in skupinske 
pomoči ter dodatne strokovne pomoči pedagoginj in učne pomoči učiteljev. Za razvijanje 
različnih interesov učencev šola izvaja številne interesne dejavnosti, ki jih vodijo učitelji, pa 
tudi zunanji sodelavci, društva ter klubi. 
 

2.1.1. Nadstandardni program 
Nadstandardni program je v šolskem letu 2017/2018 zajemal: 
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 plavalni tečaj za učence 3.R matične šole (v OŠ Šmartno pri Litiji) od 3. do 11. 
aprila 2018, 

 plavalni tečaj za učence 3.R POŠ (v OŠ Šmartno pri Litiji) od 12. do 20. aprila 
2018, 

 bivanje v naravi za učence 4.R (v CŠOD Jurček) od 11. do 16. decembra 2017, 
 letno šolo v naravi za učence 5.R (v Žusterni Koper) od 18. do 22. septembra 

2017, 

 zimsko šolo v naravi za učence 6.R (v Weinebene Avstrija) od 5. do 9. marca 2018, 
(označeni LŠN in ZŠN predstavljata nadstandard samo glede namestitve) 

 bivanje v naravi za učence 7.R (v CŠOD Dom Štrk) od 21. januarja do 2. februarja 
2018, 

 pevski vikend za člane MPZ (v CŠOD Dom Čebelica) od 8. do 10. decembra 2017, 
 vikend za nadarjene za učence od 7. do 9. razreda (v CŠOD Dom Vojsko) od 4. do 

6. maja 2018, 

 ekskurzija v London za učence 9. razreda od 25. do 29. januarja 2018, 
 ekskurzija v Salzburg za učence, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina na matični 

šoli, 30. maja 2018, 

 izlet za nadarjene učence in učence, ki so veliko svojega prostega časa namenili 
dejavnostim OŠ Gradec, katere so potekale izven pouka, 6. junija 2018, 

 ekskurzija v Krapino (HR) za učence 9.R (Svet naravoslovja in biologije) ter 
tekmovalce Proteus, 26. september 2017, 

 počitniško varstvo za učence prve triade: 
o v času jesenskih počitnic ni bilo organizirano, ker sta se nanj prijavila le 2 

učenca, 
o v času zimskih počitnic je bilo organizirano 19., 20. in 21. februarja 2018; 

število prijavljenih učencev je bilo 5, 
o v času poletnih je bilo organizirano od 26. do 29. junija 2018; število 

prijavljenih učencev je bilo 5, 
o počitniško varstvo je organizirano od 7.00 do 16.00, poteka na matični šoli, 

tako za učence MŠ in POŠ. Za izvajanje počitniškega varstva mora biti 
dnevno prijavljenih najmanj 5 otrok. 

 jutranje varstvo (od 5.45; brezplačno tudi za učence 2. in 3., 4. in 5. razreda). 
 
Osnovna šola Gradec organizira tudi druge dejavnosti, ki jih vsako leto določi z letnim 
delovnim načrtom. 
 

2.1.2. Druge dejavnosti za učence OŠ Gradec 
V šolskem letu 2017/2018 smo za učence OŠ Gradec izpeljali naslednje dejavnosti: 

 Druženje s starši – pohod: 30. 9. 2017  
 Sam svoj mojster 1 (Varjenje): 25. 10. 2017 

 Obisk gledališkega igralca in javna tribuna: 8. 11. 2017 
 Srednješolski sejem: 9. 11. 2017 
 Tradicionalni slovenski zajtrk: 17. 11. 2017 
 Ogled filma: Košarkar naj bo (6. – 9. razred): 1. 12. 2017 
 Sam svoj mojster 2 (Arduino programiranje): 20. 12. 2017 

 Gledališki večer: 21. 12. 2017 
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 Nastop komorne vokalne skupine OŠ Gradec v cerkvi Sv. Nikolaja v Litiji (Slavnostni 
koncert Petra Jereba): 27. 1. 2018  

 Steklo-slikarska kolonija: 15. 2. 2018 
 Obisk predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja: 28. 2. 2018 
 Sam svoj mojster 3 (Arduino programiranje): 7. 3. 2018 

 Ogled treninga smučarskih poletov v Planici: 22. 3. 2018 
 Obisk tovarne KRKA v NM: 27. 3. 2018 
 Pravljična noč (1. – 3. r): 6. – 7. 4. 2018 
 Gledališki vikend (6. – 9. r): 6. – 7. 4. 2018 
 Udeležba na gledališkem festivalu: 12. 4. 2018 

 Sam svoj mojster 4 (moje kolo): 18. 4 . 2018 
 Udeležba MPZ na pevski reviji: 18. 4. 2018 
 Regijsko srečanje »Varno s kolesom«: 25. 4. 2018 
 Predavanje S. Nielsena: 25. in 26. 4. 2018 
 Ogled botaničnega vrta in mini ZOO: 3. 5. 2018 
 Predstavitev EU (gospod Gregor Novak): 8. 5. 2018 

 Predavanje o filmski vzgoji: 22. 5. 2018 
 Obisk Okrajnega sodišča v LJ: 24. 5. 2018 
 Ogled razstave »Očarljive rastline«: 25. 5. 2018 
 Obisk tovarne Kraš v Zagrebu: 4. 6. 2018 
 Nagradni izlet »Čisti zobki«: 5. 6. 2018 

 Izlet za nadarjene – LJ: 6. 6. 2018 
 Gledališki večer: 6. 6. 2018 
 Obisk vrtca Litija: 7. 6. 2018 
 Udeležba na »Tačkovem festivalu« v Litiji: 8. 6. 2018 
 Litijski tek (udeležba učencev in ekipe zaposlenih): 9. 6. 2018 

 Ogled televizijske hiše POP TV: 11. 6. 2018 
 Gledališka predstava na OŠ Litija: 11. 6. 2018 
 Obisk gospoda Klemna Grošlja: 13. 6. 2018 
 Športne igre z učenci OŠ Litija: 13. 6. 2018 

 

2.1.3. Projekti 
V šolskem letu 2017/2018 smo na OŠ Gradec izpeljali naslednje projekte: 

 SAM prijazna šola (koordinatorica: Janja Hostnik) 
 Primi šolo za roge (koordinatorica: Dunja Požaršek) 
 Mehak prehod iz vrtca v šolo (koordinatorica: Dunja Požaršek) 

 S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti (koordinatorica: Tatjana Gombač) 
 Šolska shema (koordinator: Jernej Grdun) 
 Zdrava šola (koordinator: Jernej Grdun) 
 Medgeneracijsko branje (koordinatorici: Dajana Maurič in Nataša Brezovšček) 
 Aktivno v središču (koordinator: Jernej Grdun) 

 EVS prostovoljci v OŠ (koordinatorica: Barbara Toš) 
 Šolska športna olimpijada (koordinatorice: Petra Kobe, Mateja Gorše, Alenka 

Planinšek) 

 Pitna voda (koordinatorica: Elizabeta Bučar) 
 Eye SLOVEnia (koordinatorica: Tjaša Lemut Novak) 
 500 let reformacije (koordinatorica: Vanja Arhnaver) 
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 Slovenija na evropski poti (koordinatorica: Manca Poglajen) 
 Za telo, pri telesu, s telesom (koordinatorica: Astrid Žibert) 
 Šolski vrtiček (koordinatorici: Ines Štaut in Nataša Brezovšček) 

 Manj odpadkov (koordinatorica: Katja Strmljan ) 
 Šolski Ekovrt (koordinatorica: Darja Rajšek) 
 Podajanje znanja iz roda v rod (koordinatorica: Špela Kovič) 
 Pasavček (koordinatorica: Špela Kovič) 
 Semena sprememb (koordinatorica: Anica Brvar) 

Poročila o opravljenem delu in realiziranih ciljih posameznih projektov so objavljena v 
Poročilu o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018. 
 
Do odmevnih rezultatov je v času nastajanja tega poročila prišla skupina Podjetniškega 
krožka pod mentorstvom knjižničarke Stanislave Sirk, zato na tem mestu podajam nekoliko 
obsežnejše poročilo: 
 
V šolskem letu 2015/2016 je bila pod mentorstvom Alenke Zupančič in Stanke Sirk 
pripravljena raziskovalna naloga Janez Menart na Vačah in v Litiji. 
Na pobudo Jožeta Sevljaka je skupina učencev z mentoricama poizkušala poiskati 
zunajliterarne vzgibe za nastanek dveh Menartovih pesmi, ki sta povezani z Litijo in 
Vačami. Pesem Vaške klepetulje je nastala na Vačah leta 1944, ko je bilo Menartu 15 let. 
Dogajalni prostor pesmi Srečanje, ki je bila prvič objavljena leta 1977 v pesniški zbirki Pod 
kužnim znamenjem, pa predstavljata vlak in železniška postaja v Litiji. V pesmi se prepleta 
čas nastanka pesmi, verjetno so to bila 70. leta prejšnjega stoletja, s spomini na dogodek 
iz Menartovega otroštva. In prav v spominskih delih pesmi, ki jih je pesnik od ostalih ločil 
tudi s poševnim tiskom, se vrača k dogodku, ko se je kot otrok na litijski železniški postaji 
sladkal s Ki-Ki bomboni iz načičkanih avtomatov in prisluškoval šelestenju papirčkov v 
svojih dlaneh. 
Že ob nastajanju raziskovalne naloge in kratkega igranega filma, v katerem je bila 
uprizorjena pesem Srečanje, se je porodila ideja, da bi bilo mogoče smiselno nalogo 
nadgraditi še s posebnim izdelkom – novo embalažo za Ki-Ki bombone, na kateri bi bila 
zapisana pesem Janeza Menarta Srečanje. Na ta način bi prispevali k dodatni 
prepoznavnosti domačega kraja in pesnika, ki nas s svojo pesmijo tako kot Ki-Ki bomboni s 
svojim prepoznavnim okusom in mehkobo vrača v brezskrbne otroške dni. 
V šolskem letu 2017/2018 smo s skupino učencev uspešno razvili prototip izdelka Ki-Ki 
Litija. V procesu iskanja idej in podpore so nam pomagali različni zunanji »sodelavci«: 
Razvojni center Srca Slovenije, oblikovalka Mojca Janželj Tomažič, Urban Slapničar, 
tovarna Kraš, odvetniška pisarna Pirc Musar, Marijana Sebastijan … 
Izdelek smo konec šolskega leta predstavili učencem 4. in 5. razreda OŠ Gradec ter 
predstavnikom šolske skupnosti, v tovarni Kraš v Zagrebu (potovali smo z vlakom, za 
vodenju po mestu je poskrbela Marijana Sebastijan) in na Razvojnem centru Srca Slovenije 
v Litiji. 
Uspešne predstavitve so botrovale še eni, najodmevnejši reprezentaciji na Občini Litija, in 
sicer v septembru šolskega leta 2018/2019. Na predstavitev smo se skrbno pripravili še 
posebej zaradi tega, ker je bila skupina zaradi odhoda nekaterih učence v srednjo šolo  
okrnjena. Na Občini so nam prisluhnili organizatorji dogodka, zaposleni na Razvojnem 
centru Srca Slovenije, župan Franci Rokavec, poslanec Boris Doblekar, namestnik 
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generalnega direktorja  Slovenskih železnic Miha Butara in predstavniki drugih vabljenih 
ustanov. Posebno smo bili veseli podpore naše šole. 
Po predstavitvi je bilo dano s strani g. Mihe Butare zagotovilo, da bo za naš prototip 
izdelka Ki-Ki Litija poizkušal pridobiti v svoji instituciji tudi finančno podporo, v Krajevnih 
novicah, glasilu občine Šmartno pri Litiji, pa je Anamarija Kamin objavila članek z 
naslovom: Spodbujanje podjetniškega potenciala med mladimi je privedlo do produkta, ki 
mu ni para. 
V začetku januarja 2019 smo z Razvojnega centra Srca Slovenije prejeli sporočilo, da bodo 
Slovenske železnice podprle nadaljnji razvoj prototipa Ki-Ki Litija do izdelka in trženja. 
 

2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Osnovne šole Gradec za 
leto 2018 

 

2.2.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 
posrednega uporabnika 

 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 

 Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega 
šolstva v Občini Litija z dne 30. 6. 2008, št. 65, strani od 8750 do 8757, 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

 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. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), 

 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 
124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16), 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 
112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17), 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 
108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17), 

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

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

 Pravilnik o računovodstvu za zavod Osnovna šola Gradec z dne 5. 3. 2001. 
 

2.2.2. Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oziroma 
področnih strategij in nacionalnih programov 
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Vrednote so življenjski cilji, smernice, ideje in etična vodila, s pomočjo katerih posamezniki 
ali družbene skupine ocenjujejo sebe in okolje, v katerem živijo. Posamezniku nudijo oporo 
pri njegovem življenjskem slogu, opredeljujejo, kaj je pomembno in vredno truda. So 
vitalnega pomena za družbo, saj usmerjajo ravnanja ljudi. Vsak človek si skozi življenje 
zgradi svoj osebni sistem vrednot, ki ga vodi pri vsakodnevnem ravnanju in odločitvah. 
Šola, starši in okolje moramo uskladiti vrednote, za katere verjamemo, da jih mora naša 
mladina pridobiti v času šolanja. To bo povečalo temeljni občutek varnosti in zaupanja, na 
osnovi katerega je možno kakovostno sodelovanje in uspešno učenje. Z učenci bomo 
poudarili vrednote zdravega in urejenega življenja, usmerjali jih bomo k zdravemu 
preživljanju prostega časa in ohranjali pravila lepega vedenja. Glede na vrednote, ki se 
spreminjajo in nekatere celo izginjajo, smo dolžni učencem dati dobro vzgojo, predvsem z 
lastnim zgledom in izkušnjami preteklih generacij. Seveda brez sodelovanja staršev 
rezultati še zdaleč niso zadovoljivi, zato je posebno skrb potrebno posvetiti prav 
sodelovanju s starši. Na OŠ Gradec stremimo k vzgajanju poštenosti, medsebojne pomoči 
in sodelovanja, spoštovanja, potrpežljivosti, strpnosti in razumevanja, zaupanja, znanja, 
prijateljstva, reda, varnosti in dobre samopodobe. 
Navajam dolgoročne cilje, povzete po letnem delovnem načrtu OŠ Gradec za leto 
2017/2018: 

 Vlagali bomo trud v dvig kvalitete poučevanja, dvigovali kvaliteto nivoja znanja in 
osebnostnega razvoja učencev. Spodbujali bomo aktivno učenje in zmanjševali 
podatkovno izobraževanje. Pri samem pouku bomo uporabljali aktivne oblike 
poučevanja in tako učencem poleg množice dejstev omogočili tudi uporabnost 
znanja, s poudarkom na vseživljenjskem učenju. Za večjo motivacijo učencev bomo 
smiselno uporabljali IKT, ki bo nudila boljšo predstavljivost učne snovi. 

 Skrbeli bomo za slovenski jezik. Domovinska vzgoja in kultura nasploh bosta vpeti v 
vsakodnevno delo prav pri vseh predmetih v kulturi pisanja, izražanja in vedenja ter 
pri pripravi šolskih prireditev. 

 Pri učencih bomo iskali znanje, sposobnosti in močna področja, na katerih bomo 
razvijali njihovo pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar je temelj 
osebnostnega razvoja in oblikovanja odgovorne osebnosti. Trudili se bomo učence 
naučiti učiti se. 

 Nadaljevali bomo z izvajanjem Šolske sheme, ki omogoča za učence dodatne 
obroke svežega sadja, zelenjave in oreščkov. Pripravljamo pogoje za pripravo in 
serviranje mlečne malice. 

 Stalno pozornost bomo posvečali sprotnemu strokovnemu izobraževanju vseh 
strokovnih delavcev. Izobraževanje bomo kar najbolj osredotočili na izmenjavo 
primerov dobre prakse. 

 Veliko pozornosti bomo namenili komunikaciji, ki naj bo učinkovita in na primerno 
visoki ravni. 

 Učitelj bo imel pri načrtovanju strokovno avtonomijo. K svobodnemu izboru vsebin 
in metod dela pa sodi tudi večja odgovornost za dosežene učne cilje v okviru 
diferenciacije in personalizacije šolskega dela pri rednem pouku ali v okviru manjših 
učnih skupin. 

 S starši bomo iskati dodatne možnosti za aktivno vključevanje staršev v delo, saj 
smo prepričani, da le skupni cilji staršev, učencev in učiteljev vodijo k uspehu. 
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2.2.3. Letni cilji in prednostne naloge iz letnega programa dela za leto 2018 
 
V letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2017/2018 smo se na šoli zavezali, da bomo 
zasledovali naslednje cilje: 

 poudarek na vlogi šole kot vzgojni instituciji: 
o državljanska vzgoja (obeleževanje vseh praznikov, na katere je z zakonom 

predpisano izobešanje državne zastave) in vzgoja medosebnega sprejemanja 
in spoštovanja, 

o izvajanje posodobljenega Vzgojnega načrta in šolskih pravil, 
o sodelovanje s starši s ciljem uresničevanja Vzgojnega načrta, odličnega 

medsebojnega sodelovanja in vzajemne vzgoje, 
o spoštovanje dogovorov in vseh ustreznih aktov na šoli, 
o skrbno vodenje komunikacije učitelj-starši-učenec, 
o skrb za varno in dobro počutje v šoli, 
o posvečanje posebne skrbi učencem z učnimi in vedenjskimi težavami, 

 uspešnost na področju znanja in športa: 
o dosledno izvajanje letnega delovnega načrta, 
o kvalitetno učno delo z učenci z namenom doseganja trajnosti in uporabnosti 

znanja, 
o vsesplošna uspešnost učencev – trud usmerjen v iskanje močnih področij 

učencev, podpiranje in spodbujanje učencev, 
o načrtno spremljanje posredovanja in opravljanja domačih nalog, 
o spodbujanje samoiniciativnosti in uvajanje novih pristopov poučevanja s 

strani strokovnih delavcev šole, 
o medsebojno sodelovanje, medpredmetno povezovanje in timsko načrtovanje, 
o izobraževanje strokovnih delavcev, 
o sodelovanje s starši naših učencev na vseh ravneh, 
o tekoč pretok informacij in odgovorna komunikacija na vseh ravneh na relaciji 

šola–starši, 
o ena šolska ura mesečno pri vseh predmetih namenjena bralnemu 

razumevanju (odpravljanje težav z branjem in razumevanjem prebranega), 
o spodbujanje ustvarjalnosti in iniciativnosti vseh učencev, 
o promocija športa, zdravega načina življenja in zdravih prehranjevalnih navad, 

uvedba rekreativnega odmora, 

 skrb za stalno strokovno izpopolnjevanje delavcev šole s poudarkom na: 
o izobraževanju učiteljev za pridobitev socialnih in pedagoških znanj, 
o računalniškem izobraževanju strokovnih delavcev za uporabo didaktične 

programske opreme za pomoč pri izvajanju pouka in eAsistenta, 
o še večji skrbi za medpredmetno načrtovanje in vertikalno povezavo ciljev 

posameznega predmeta, 

 načrtno nadaljevanje s plavalnim opismenjevanjem učencev šole (3. razred, 5. 
razred), 

 nadarjenim učencem omogočanje izpopolnjevanja znotraj prepoznanih 
nadarjenosti, 

 povezovanje s širšim okoljem, 

 širjenje jezikovnih znanj, 
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 priprava projektov, v katerih imajo učenci možnost napredovati na različnih 
področjih, 

 aktivnejše vključevanje v zunanje projekte, 
 mednarodno sodelovanje (EVS, Erasmus+, eTwining), 
 uvajanje projektov za prihajajoče obdobje z namenom vključevanja na področju 

mobilnosti učiteljev in partnerskih izmenjav učiteljev in učencev. 
 

2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev – analiza dosežkov in 
rezultatov poslovanja 

1. septembra 2017 je bilo na Osnovni šoli Gradec vpisanih 656 učencev, od tega 337 
fantov in 319 deklet. 22. junija 2018 je bilo vpisanih 657 učencev, od tega 340 fantov in 
317 deklet. 
Odločbo za dodatno strokovno pomoč je imelo 1. septembra 2017 85 učencev, 23. junija 
2018 pa 94 učencev. Število učencev z odločbami za dodatno strokovno pomoč se je 
ustalilo (na dan 6. februar 2018 smo imeli na OŠ Gradec 96 učencev z odločbo za dodatno 
strokovno pomoč). 
Ob koncu pouka (22. 6. 2018) smo imeli na šoli 3 popravne izpite (MAT, GEO in ZGO); 
učenci so izpite uspešno opravili. Ob koncu šolskega leta (31. avgust 2018) niso bili vsi 
učenci pozitivni; en učenec ni napredoval iz 1.R, ena učenka ne iz 6.R in en učenec ni 
napredoval iz 7.R (3 učenci torej v šolskem letu 2018/2019 ponavljajo razred). 
 
Delo z nadarjenimi učenci: 
Na začetku šolskega leta 2017/2018 smo imeli na šoli 37 že identificiranih učencev, za 
katere so bili oblikovani individualizirani programi in prilagoditve ter spodbude na različnih 
področjih. Z že identificiranimi učenci so imeli razredniki osebni razgovor. 
V šolskem letu 2017/2018 je bilo evidentiranih 20 učencev za postopek odkrivanja 
nadarjenosti. Za vse predlagane učence smo pridobili soglasje staršev. Učence so 
predlagali učitelji, razredniki, nekatere tudi starši. Vsi učenci, ki so bili pravočasno 
predlagani in za katere smo dobili soglasje staršev, so šli skozi postopek identifikacije 
nadarjenih učencev. Od vseh predlaganih v šolskem letu 2017/18, smo jih 13 potrdili kot 
nadarjene učence. 
Vseh 50 identificiranih učencev je imelo možnost obiskovanja dodatnega pouka, priprave 
na širok spekter tekmovanj ter interesnih dejavnosti, ki so pripravljene posebno za ta 
namen. Učitelji in mentorji se trudijo pri prilagoditvi zahtevnosti izobrazbenih standardov z 
notranjo diferenciacijo (sodelovanje pri pripravi učne ure, seminarske naloge, mini 
projekti, asistence…), z manjšimi učnimi skupinami, pripravo učencev na tekmovanja, 
natečaji, projekti ter s spodbujanjem k izvenšolskim dejavnostim, v kolikor gre za 
specifično talentiranost. 
Spodnja tabela prikazuje število evidentiranih učencev v šolskem letu 2017/2018 in število 
identificiranih učencev glede na posamezni razred: 
 

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

Št. evidentiranih v šolskem letu 2017/2018 0 8 8 1 3 20 

Št. identificiranih v šolskem letu 2017/2018 0 5 7  1 13 

Skupno št. identificiranih nadarjenih učencev na OŠ 
Gradec  3 8 16 6 17 50 
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Najuspešnejši nadarjeni učenci so bili povabljeni na nagradni izlet v Muzej iluzij in v Muzej 
za arhitekturo in oblikovanje. Delo z nadarjenimi učenci je potekalo po začrtanem 
programu. Starši učencev, ki so bili v postopku identifikacije nadarjenih učencev, so bili 
povabljeni na svetovalni razgovor. 
 
Poseben status (športnika in kulturnika) 
Učenci naše šole lahko zaprosijo za pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega 
športnika oziroma perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika. Učencem se 
prilagodijo šolske obveznosti, tako da lažje usklajujejo redno učno delo s popoldanskimi 
športnimi ali kulturnimi dejavnostmi. 
V šolskem letu 2017/2018 smo imeli na OŠ Gradec 23 perspektivnih športnikov, 1 
vrhunsko športnico, 5 perspektivnih mladih umetnikov in 2 vrhunski mladi umetnici. 
Osnovna šola Gradec podeljuje tudi poseben status učencem, ki zelo veliko svojega 
prostega časa namenjajo dejavnostim naše šole (tekmovanja, pevski zbor, gledališki klub, 
aktivno sodelovanje na prireditvah ipd.). Status podeli učiteljski zbor. V šolskem letu 
2017/2018 so imeli ta status 3 učenci (1 učenec 9.R in 2 učenca 8.R). 
 
Nacionalno preverjanje znanja: 
V šolskem letu 2017/2018 se je na Osnovni šoli Gradec znanje v 6. razredu preverjalo iz 
matematike, slovenščine in angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike ter kemije. 

 
Nacionalnega preverjanja znanja v 6. razredu se je udeležilo 71 učencev (SLJ) oziroma 75 
učencev (MAT) oziroma 75 učencev (TJA) od skupno 76 učencev 6. razreda. Rezultate naših 
učencev v primerjavi z republiškim povprečjem prikazuje spodnja tabela: 
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Nacionalnega preverjanja znanja v 9. razredu se je udeležilo 65 učencev (SLJ) oziroma 64 
učencev (MAT) oziroma 66 učencev (KEM) od skupno 67 učencev 9. razreda. Rezultate naših 
učencev v primerjavi z državnim povprečjem prikazuje spodnja tabela: 

  
 
Dosežki na tekmovanjih: 
Učenci Osnovne šole Gradec so se v šolskem letu 2017/2018 udeležili 22 različnih 
tekmovanj (zabeležena so v spodnjih tabelah). Šolskih tekmovanj se je udeležilo 1009 
učencev, področnih 38 in 38 učencev se je udeležilo državnih tekmovanj. Učenci so usvojili 
331 bronastih, 36 srebrnih in žal nobenega zlatega priznanja. 
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Naši učenci so se udeleževali tudi športnih tekmovanj. Udeležili so se: 

 Ljubljanskega maratona, 
 področnega tekmovanja v košarki (starejši učenci), 

 področnega tekmovanja v odbojki (starejši učenci, starejše učenke), 
 področnega in državnega tekmovanja Mladina in gore (mlajši in starejši učenci in 

učenke), 

 občinskega in področnega tekmovanja v nogometu (starejši učenci), 
 področnega tekmovanja v rokometu (starejše učenke), 
 četrtfinala državnega prvenstva v rokometu (starejše učenke), 
 četrtfinala državnega prvenstva v nogometu (starejši učenci), 
 šolskega plesnega festivala (mlajše in starejše učenke), 

 področnega prvenstva v atletiki (mlajše in starejše učenke in učenci), 
 državnega tekmovanja v velikem kanuju (učenci) ter 
 litijskega teka (učenci, učenke). 

Litijskega teka so se udeležili tudi učitelji s svojo ekipo, našo šolo so zastopali tudi 
starši s svojo ekipo. 

 
Vpis v srednje šole: 
V letu 2018 se je v srednje šole vpisalo vseh 67 učencev 9. razreda naše šole. In sicer: 

 v gimnazijske programe 28 učencev (42%), 
 v programe srednjega strokovnega izobraževanja 31 učencev (46%), 
 v program triletnega srednjega poklicnega izobraževanja 8 učencev (12%). 

 
Dejavnosti, ki jih v okviru poklicnega svetovanja in vpisa učencev v srednje šole izvedemo 
so: 
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 izvedba vsebin poklicne  orientacije v obsegu najmanj treh ur na razred v 
zadnjem razredu OŠ-spoznavanje samega sebe/lastnosti, interesi, sposobnosti, 
seznanitev z Rokovnikom za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa, z Razpisom za vpis 
v SŠ, predstavitev SŠ, seznanitev s kriteriji za vpis v primeru omejitve vpisa v SŠ, 

 skupinsko delo z učenci v 8. razredu v obsegu najmanj 2 ur za raziskovanje svojih 
interesov, spoznavanje svojih lastnosti, spoznavanje poklicev, 

 organizacija srednješolskega sejma v prostorih OŠ Gradec, 
 individualno svetovanje učencem 9. razreda glede izbire srednje šole, 

 izpolnjevanje AIP v računalniški učilnici, 
 informiranje in usmerjanje učencev na CIPS Trbovlje (po potrebi oz. 

zainteresiranosti), 

 sodelovanje z Zavodom Želva glede  svetovanja pri izbiri srednješolskega programa 
za otroke s posebnimi potrebami, 

 usmerjanje učencev na informativne dneve na SŠ ter na Informativo – sejem 
izobraževanja in poklicev, 

 vodenje izpolnjevanja prijavnic za vpis v SŠ, sortiranje in pošiljanje prijavnic preko 
tajništva na SŠ, 

 sodelovanje s SŠ v zvezi z omejitvami in svetovanje učencem in staršem glede 
eventuelnega prenosa prijavnic, 

 oblikovanje oglasnega panoja za učence: skrb za urejanje in redno objavljanje 
aktualnih novic, obveščanje o novostih glede štipendiranja, 

 svetovalno in posvetovalno delo z razredniki in drugimi učitelji v zvezi s poklicno 
orientacijo posameznega učenca, 

 svetovalno in posvetovalno delo s starši: individualni razgovori glede izbire šole, 
obveščanje o novostih  glede štipendiranja, odgovori na vprašanja, 

 izvedba roditeljskega sestanka v novembru in februarju za starše učencev 9. 
razreda (in učence), 

 sodelovanje z Gimnazijo Litija pri organizaciji Dneva odprtih vrat – udeležba 
učencev na delavnicah, 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami: sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje, 
sodelovanje s SŠ, sodelovanje z ZD (po potrebi), 

 prenos podatkov učencev zadnjega razreda in posredovanje MIZŠ (vnos v program 
Vpis v SŠ), 

 oblikovanje informativne zloženke o poklicni orientaciji za učence in starše. 
 
Izobraževanje, hospitacije in letni razgovori: 
Od 85 strokovnih delavcev se je individualnih strokovnih izobraževanj udeležilo 73 učiteljev 
(86%), 12 se jih ni udeležilo niti enega strokovnega izobraževanja. Od 1. 9. 2017 do 30. 6. 
2018 smo za kotizacije za izobraževanje namenili 5.485,33 €. 
Strokovnega izobraževanja so se udeleževali tudi tehnični delavci – po potrebah 
posameznega delovnega mesta in lastnem interesu. Od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 smo za 
kotizacije za izobraževanje tehničnih delavcev namenili 1.372,70 €. 
 
Za zaposlene smo organizirali tudi skupna izobraževanja: 

 v okviru Šole za starše je predaval gospod Bogdan Polajnar; 19. 10. za učitelje 
predmetne stopnje, 15. 3. pa za učitelje razredne stopnje, 



 

 

 

 

 

 

Letno poročilo Osnovne šole Gradec za poslovno leto 2018  39 
 

 za vse učitelje smo pripravili delavnico na temo čuječnosti; 8. 11. 1. del 23. 11. 2. 
del, 

 7. 3. smo za učiteljice 1. triade, učitelje OPB in učiteljice DSP organizirali 
predavanje Majde Končar na temo Edukacijske kineziologije (učenje z gibanjem), še 
posebej s programom Brain Gym®, 

 5. 4. in 17. 4. smo za vse zaposlene (tudi tehnične delavce) organizirali 
izobraževanje SAM (otroci z motnjami avtističnega spektra), ki ga je v obeh 
terminih izpeljala Sabina Korošec Zavšek. 

 
V šolskem letu 2017/2018 sem opravil 39 (vnaprej napovedanih) hospitacij (pri 37 
učiteljih, ker sem bil pri eni učiteljici, ki se je pripravljala na strokovni izpit 2-krat in 1-krat 
sem hospitiral pri študentki na praksi na POŠ Vače). Glede na vse učitelje sem hospitiral 
pri 45% učiteljev, če pa odštejem učitelje DSP, ki izvajajo individualno strokovno pomoč, 
pa sem hospitiral pri 52% učiteljev. Hospitiral sem pri skoraj vseh učiteljih matične šole in 
nekaterih na POŠ Vače. V prihodnjem šolskem letu bom pričel s hospitiranjem na POŠ. 
Namen hospitacij je seznanjanje z aktivnimi oblikami pouka in s sodelovanjem učencev pri 
učnih urah. Po vsaki hospitacij (isti ali naslednji dan) sem opravil tudi pogovor z učiteljem, 
ki je šel tudi preko meja hospitacije (pogovor o interesih, o opravljenem delu, o načrtih 
itd.) 
Z namenom krepitve medsebojnega sodelovanja ter spoznavanja različnih metod in oblik 
dela posameznih učiteljev, so bili učitelji večkrat v šolskem letu povabljeni k medsebojnim 
kolegialnim hospitacijam. Prejel in v arhiv sem shranil poročila o 28 kolegialnih 
hospitacijah, kljub temu, da sem prepričan, da je bilo podobnega sodelovanja več, kot pa 
imam zabeleženega. 
Števila letnih razgovorov nisem sistematično beležil; nekaj sem jih opravil na lastno 
pobudo, nekaj pa na pobudo zaposlenih. 
 

2.2.5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa 

 
V šolskem letu 2017/2018 ni nastale nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju 
programa. Na šolo je zaradi izvedbe prve delavnice Sam svoj mojster poklicala inšpektorica 
Jožica Možina Medved iz Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter želela pisna pojasnila o 
izvedbi delavnice. Po zapisanih pojasnilih (13. 11. 2017) je bil inšpekcijski postopek 
ustavljen. Ostalih kontrol s strani katerihkoli organov na šoli nismo bili deležni. 
 

2.2.6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
 
15. aprila 2018 smo na šolo prejeli Poročilo o opravljeni notranji reviziji poslovanja za leto 
2017. Notranjo revizijo je v tednu med 9. in 13. aprilom 2018 opravilo podjetje CPA Perner 
d.o.o. 
 
Pri notranji reviziji je bilo ugotovljeno, da iz zapisnika seje sveta z dne 24. 2. 2017 ni 
razvidno, da (ali) je bil Letni finančni načrt (sploh) uvrščen na dnevni red seje sveta 
zavoda. Ker gre za pomembno gradivo, povezano s finančni poslovanjem, je potrebno biti 
pri obravnavi LFN na seji sveta zavoda zelo pozoren in vedno zagotoviti obravnavo LFN kot 
posebne točke dnevnega reda seje sveta zavoda. 
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V zapisniku 27. seje sveta zavoda, z dne 8. 6. 2017 (in v priloženem gradivu za to sejo), 
najdemo spremembo LFN, ki izkazuje znižanje prvotno načrtovanih prihodkov in odhodkov 
za 2.000,00 €. Iz navedenega ni razvidno ali je svet zavoda spremembo tudi potrdil (kot to 
zahteva 17. člen Odloka o ustanovitvi OŠ Gradec) ali je bil s spremembo samo seznanjen. 
 
Pri splošnem pregledu je revizor ugotavljal najprej ali za posamezne vrste prihodkov 
obstajajo pravne podlage, ki jih utemeljujejo kot npr. pogodbe z občino za financiranje 
osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje, kot tudi pogodbe s starši, ki 
plačujejo storitve OŠ za različne namene (prehrana, oskrbnine). Revizor je mnenja, da se 
pogodbena razmerja urejajo v skladu s splošno obstoječo prakso in zakonskimi zahtevami. 
 
Notranji revizor je šolo ponovno opozoril, da obstaja potencialna nevarnost 
dolgoročnejšega nenamenskega koriščenja sredstev, saj je pri viru »občina« prišlo do 
neskladja med prihodki, ki jih je OŠ zagotovila občina v dejanski višini 150.921 € in 
odhodki, ki jih mora pokrivati občina po 82. členu ZOFVI in so v letu 2017 dosegli vrednost 
164.727 €. Na ta način je prišlo do finančnega primanjkljaja v višini 14.436 €, kar z 
drugimi besedami pomeni, da določen delež »občinskih« materialnih stroškov pokrivajo 
drugi financerji (dejavnosti). 
Z namenom dolgoročn(ejš)ega reševanja nastale problematike nam revizor priporoča, da: 

 na svetu zavoda – kot najvišjem organu upravljanja zavoda – tem vprašanjem 
posvetimo posebno pozornost pri obravnavi tekočega poslovanja in letnega 
poročila, 

 skupaj s svetom zavoda (na podlagi pristojnosti in odgovornosti po 17. členu in 24. 
členu Odloka o ustanovitvi OŠ Gradec) predlagamo in/ali zahtevamo, da naj bo v 
Pogodbo o financiranju vneseno določilo, da mora občina za »stroške uporabe 
prostora« – ob upoštevanju, da OŠ nanje ne more neposredno vplivati – nameniti 
znesek »najmanj v pogodbeno določeni višini €, oz. v višini dejanskih stroškov 
uporabe prostora…«, 

 občini predlagate, da se v Pogodbi natančno določijo oz. specificirajo »stroški 
uporabe prostora« ter se na tak način tudi ovrednotijo, 

 se v Pogodbo vnese določilo, da se spremembe višine letnega financiranja s strani 
občine predhodno uskladijo s svetom zavoda in potrdijo z Aneksom, kar zahteva 
15. člen Pogodbe o financiranju OŠ Gradec v letu 2017, 

 naj prej navedena določila predstavljajo trdno obvezo zagotavljanja finančnih virov 
OŠ s strani občine. 

  
Nadalje revizor ugotavlja, da so revizijska preverjanja v pomembnejših pogledih potrdila 
pravilnost postopkov in s tem veljavnost podatkov v računovodskih razvidih (evidencah). S 
ciljem nadaljnjega izboljšanja-predvsem pri zagotavljanju revizijske sledi, nam revizor 
priporoča, da v okviru (končnih) obračunov dodatnih dejavnosti in s ciljem zagotavljanja 
celovite revizijske sledi uporabimo obliko »vodilne« tabele, ki so nam jo predstavili v okviru 
lanskoletne notranje revizije. 
 
Revizor je tudi zapisal, da se je prepričal, da je (bil) obračun pravilen in da notranje 
kontrole delujejo učinkovito in zadovoljivo. Ugotovil je, da je bila preverljivost (u)porabe 
sredstev v celoti zagotovljena in da je sistem razporejanja stroškov na stroškovne nosilce 
pravilno zasnovan in zagotavlja koristne informacije za poslovne odločitve o uspešnosti 
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poslovanja na eni strani in je bil v zadostnem obsegu tudi preverljiv s strani in za potrebe 
notranje revizije in/ali zunanjega opazovalca, na drugi strani. 
 
Na podlagi izbranega reprezentativnega vzorca računov in dokumentacije o resničnosti 
podlag za knjiženja v računovodske evidence revizor ugotavlja, da se postopki kontrole in 
obdelave računov (ter pripadajoče dokumentacije) ustrezno izvajajo, da pa na drugi strani 
še vedno-zelo redko-prihaja do opustitve potrebnih kontrolnih postopkov in je podporna 
dokumentacija k računom nezadostna in/ali nepopolna ter da je uvedba programskega 
spremljanja naročilnic pomemben korak k obogatitvi kakovosti notranjih kontrol na 
področju nabave materiala in storitev. Revizor obenem meni ter nam priporoča, da v 
naslednjih korakih zagotovimo še programsko kompletiranje vseh dokumentov, ki se na 
osnovi Pravil o nabavljanju zahtevajo kot priloge k računom dobaviteljev. 
 
Revizor pri obračunu stroška amortizacije nepravilnosti ni zasledil. 
Po opravljenem preverjanju izvedbe postopkov letnega popisa sredstev in obveznosti do 
virov sredstev, ki je bil v vseh pomembnejših pogledih zgledno voden in izveden, nam 
revizor priporoča, da razmislimo o čimprejšnji uvedbi črtnih kod oz. izvajanju popisa s 
pomočjo čitalca za celotno šolo. 
 
O pokritosti in učinkovitosti posameznih segmentov sistema notranjih kontrol in njihovem 
vplivu na tveganja, ki se pojavljajo v poslovanju OŠ, je revizor na koncu ugotovil, da se tej 
problematiki sicer posveča pozornost, je pa za obsežnejše spoznavanje in obvladovanje 
teh vprašanj potrebno narediti še korake in aktivnosti, ki jih posebej prikazujemo pri 
tveganjih. 
 
Na osnovi revizorskega pregleda in preverjanj revizor ocenjuje, da je bilo poslovanje OŠ 
Gradec v letu 2017 v vseh pomembnejših pogledih v skladu s predpisi, usmeritvami, 
zakoni in standardi, ki jih mora OŠ upoštevati in spoštovati. Revizor še zapiše, da je bilo 
sodelovanje osebja OŠ Gradec korektno, finančno poslovodenje kot obveznost 
ravnateljstva po 100. členu Zakona o javnih financah ter zanesljivost izvajanja 
računovodske funkcije pa na zelo visoki ravni; zato v tem pogledu v letu 2017 niso 
obstajala tveganja nepravilne uporabe predpisov in neupravičene rabe sredstev zunaj 
namenov poslovnega procesa OŠ. Na ta način je bilo zagotovljeno, da je bila revizija 
uspešno izvedena in posamezne zadeve, ki so revizorja posebej zanimale sproti 
pojasnjene. Ker na osnovi podanih ugotovitev poslovanje OŠ Gradec v letu 2017 ni bilo 
podvrženo pomembnejšim tveganjem, je notranji revizor o poslovanju OŠ v letu 2017 
izrazil ugodno (pozitivno) mnenje. 
 

2.2.7. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 
 
Glede na zapisane cilje (tako dolgoročne kot kratkoročne) nisem zadovoljen z opravljenim 
delom na področju dviga kvalitete poučevanja, predvsem z vidika diferenciacije dela in 
vpeljevanja nivojskega pouka znotraj manjših učnih skupin, čemur bomo namenili več 
pozornosti v prihodnje. Okrepiti je potrebno sodelovanje učiteljev pri delu z učenci s 
posebnimi potrebami. Veliko zaloge pa imamo pri aktivnem vključevanju staršev (pomoč 
pri donatorskih akcijah npr. Objem topline, sodelovanje pri predstavitvi različnih poklicev 
našim učencem, sodelovanje pri dejavnosti Sam svoj mojster ipd.). 
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2.2.8. Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja 
in regionalni razvoj 

 
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Litija smo za učence posameznih razredov 
organizirali redne sistematske preglede v zdravstvenem domu in zobozdravstvene 
preglede v šolski zobni ambulanti. S Policijsko postajo Litija smo sodelovali na področju 
splošne varnosti in varnosti v cestnem prometu; policist je bil prisoten ob sprejemu 
prvošolčkov, izvajal je delavnico z naslovom Varna raba interneta, sodeloval v projektu 
Policist Leon. S Centrom za socialno delo Litija smo sodelovali na področju preprečevanja 
nasilja v družini in na področju izvajanja dela v splošno korist. 
 
Skupina učencev prostovoljcev z mentorico je osnovala načrt dejavnosti, v katere bi se 
lahko aktivno vključili in prispevali svoj delež s prostovoljnim delom. Učenci so se tako 
vključevali v najrazličnejše dejavnosti na šoli, spoznavali pomen in smisel ter možnosti 
prostovoljskega dela ter ob tem krepili zdrav odnos do ljudi, živali, narave in življenja 
nasploh. Prepoznavali so lastno vrednost v življenju in v sobivanju z svetom, katerega del 
so. Ob tem so osebnostno rasli in se razvijali, gradili mrežo poznanstev in utrjevali odnose 
z vrstniki, s katerimi so kot člani skupine sodelovali. Mentorica jih je spodbujala k 
aktivnosti, jih motivirala za iskanje novih izzivov, kjer bi se lahko kot prostovoljci vključili. 
Učenci so spoznavali, kaj pomeni biti srčen, velikodušen, skrben za tisti del sveta, ki 
pomoč potrebuje in za katerega jim ni vseeno. Odkrivali so poti in možnosti, da razveselijo 
tiste, ki so na robu, osamljeni, ostareli, bolni in katerim že samo prisotnost in pozornost 
učencev privabi nasmeh ter jih razvedri. Razvijali so odnos do živali ter se aktivno vključili 
v akcije za preprečevanje zanemarjanja in nasilja nad njimi ter akcije zbiranja hrane zanje. 
 
Učenci so se izkazali kot sokreatorji in izvajalci posebnih nalog in zadolžitev na prireditvah, 
zbirali so prostovoljne prispevke, za namen katerih so pred tem izdelovali simbolična 
darilca in s prodajo le-teh prispevali v šolski sklad znatno vsoto finančnih sredstev.  
 
Pomemben del njihove dejavnosti je sodelovanje v projektu »Generacije generacijam« in 
tako so enkrat mesečno oziroma ob posebnih priložnostih obiskovali Dom starejših 
občanov Tisje in z varovanci doma izvajali delavnice in druge oblike druženj z njimi. 
 
Izdelovali so različne didaktične igre, katere so podarili Društvom za pomoč in zaščito 
živali, ki so s prodajo iger zbrala sredstva za hrano in zdravila za živalske brezdomčke.  
 
Ob koncu šolskega leta so zasnovali, pripravili, organizirali in izvedli dobrodelno akcijo 
»Teden za živali«, kamor so vključili poleg matične šole tudi podružnične šole in na kateri 
so zbrali izjemno veliko hrane, opreme in pripomočkov za živali v zavetiščih. 
 
Spreminjanje navad otrok, še posebej pa odraslih, v smeri ravnanja v prid okolju je zelo 
dolgotrajen proces. V šoli potekajo že utečene okoljske akcije in dejavnosti, kot so 
ločevanje odpadkov (papir, embalaža, biološki odpadki, baterije, tonerji in kartuše), 
zbiralne akcije papirja, zbiranje plastičnih zamaškov, čiščenje okolice šole ipd. 
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Na regionalni razvoj poskušamo vplivati preko poklicnega informiranja in svetovanja v 9. 
razredu ter v okviru posameznih projektov, ki jih organizira bodisi naša šola in nanje 
vabimo širšo skupnost bodisi lokalna skupnost (občina, društva, javni zavodi…) in se jih 
aktivno udeležujemo. V zvezi s tem seznanjamo učence z možnimi zaposlitvami (poklici) v 
bližnji okolici, v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje so bili v preteklosti organizirani 
ogledi in predstavitve podjetij v Zasavju, kamor so bili vabljeni starši in učenci. V okviru 
tehniškega dne šola sodeluje s srednjimi šolami v regiji in tudi širše, čedalje aktivneje 
sodelujemo s sosednjo gimnazijo. Za prihodnje načrtujemo predstavitev poklicev 
prihodnosti za učence in njihove starše ter tako nadgraditi srednješolsko tržnico. 
Izobraževanja za poklic se izvajajo že v nižjih razredih osnovne šole. Razmišljamo še o 
sodelovanju s podjetji v regiji preko roditeljskih sestankov za starše učencev osmih 
razredov, ki se jih običajno udeležijo tudi učenci. 
Na ta način želimo omogočiti mladim, da v domačem okolju najdejo svoj poklicni interes, 
se ustalijo, ustvarijo življenje ter prispevajo k napredku, razvoju regije in s tem celotne 
države. 
 

2.2.9. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj  

2.2.9.1. Sistemizacija delovnih mest 
Spodnja tabela prikazuje število zaposlenih (strokovnih in tehničnih) delavcev šole na dan 
1. 9. 2017: 

Ravnatelj 1 

Pomočnici ravnatelja 2 

Učiteljice: 1. – 5. razred 30 

Učitelji: 6. – 9. razred 28 

Učitelji Dodatne strokovne pomoči 8 

Učitelji Oddelkov podaljšanega bivanja 11 

ROID (računalnikar organizator informacijskih dejavnosti) 1 

Svetovalni delavec 3 

Knjižničar 1 

Tajnik VIZ 1 

Računovodkinja, knjigovodja 2 

Hišnik, vzdrževalec 2 

Čistilke 8 

Kuharice 6 

Gospodinjke (POŠ) 3 

Delavci na bolniški, porodniški 7 

Skupaj 114 
 

Spremembe na kadrovskem področju v šolskem letu 2017/2018:  
V petek, 1. septembra 2017 so pričeli z delom:  

 Alena Džafić Dedić (logoped), 
 Petra Prosen (učiteljica OPB, matična šola), 
 Katja Kotar (učiteljica predmetnega pouka – nadomeščanje Tine Hojnik), 
 Manca Poglajen (učiteljica predmetnega pouka – nadomeščanje Amalije Kadunc), 

 Matej Bajde (učitelj OPB, POŠ Hotič), 
 Katja Strmljan (učiteljica OPB, POŠ Jevnica), 
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 Branka Borjanić (učiteljica DSP), 
 Tadeja Ocepek (učiteljica OPB, POŠ Vače), 
 Frančiška Berčan (pomočnica v kuhinji, nadomeščanje Andreje Avsec),  

Zaradi povečanega števila odločb za dodatno strokovno pomoč, smo 6. 9. 2017 zaposlili 
Davida Keblerja (učitelj DSP, nadomeščanje Janje Hostnik), 19. 9. 2017 pa je na POŠ Vače 
pričela z nadomeščanjem Nada Antolović (čistilka na POŠ Vače, nadomeščanje Tatjane 
Kotnik Pintarič). Naslednji dan, 20. 9. 2017 se je vrnila Aleksandra Štrus (učiteljica 
razrednega pouka, POŠ Vače, zaključila porodniški dopust), 25. 9. 2017 pa smo v kuhinji 
na matični šoli zaposlili Marijo Rus (knjigovodja/kuhinja, nadomeščanje Anđe Ljepojević). 
Septembra sta zaključili z delom: 

 1. 9. 2017 Špela Klančar (laborant),  
 19. 9. 2017 Sonja Rudolf (POŠ Vače, nadomeščanje Aleksandre Štrus),  

Oktobra sta pričeli z delom:  

 13. 10. 2017 Draga Retar (kuharica POŠ Vače, namesto Marije Jurjevec, ki se je 
upokojila), 

 20. 10. 2017 Tina Hojnik (učiteljica predmetnega pouka, zaključila porodniški 
dopust)  

Oktobra sta zaključili z delom:  

 13. 10. 2017 Marija Jurjevec (čistilka POŠ Vače – upokojitev), 
 20. 10. 2017 Nada Antolović (čistilka POŠ Vače – vrnitev Tatjane Kotnik Pintarič iz 

bolniškega dopusta). 
30. novembra je z delom na naši šoli zaključil David Kebler (učitelj DSP, vrnitev Janje 
Hostnik s porodniškega dopusta). 
Decembra sta pričeli z delom:  

 1. 12. 2017 Janja Hostnik (učiteljica DSP, zaključila porodniški dopust), 

 20. 12. 2017 Mirjam Jelnikar (učiteljica predmetnega pouka, nadomeščanje Ane 
Tori-bolniški dopust). 

1. aprila je pričela z delom Marjeta Žagar Rupar (svetovalna delavka, projekt Prva 
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja do 30. 11. 2018),  
Julija sta zaključili z delom:  

 3. 7. 2018 Mirjam Jelnikar (učiteljica predmetnega pouka, Ana Tori je zaključila 
bolniški dopust), 

 15. 7. 2018 Mojca Križnik (Barbar Dular je za 1 mesec prekinila porodniški dopust). 
31. avgusta 2018 je zaključil z delom Sevludin Halilović (sporazumna odpoved delovnega 
razmerja). 
 

2.2.9.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih (izvedenih delih) v šolskem letu 
2017/2018 

POŠ Kresnice: 

 Nakup nove košarkarske table in koša, dveh golov za nogomet ter stojala za mrežo 
za odbojko za zunanje igrišče. 

 Sanacija navpičnega dela stene ob vhodu v šolo. 

 Nakup zamrzovalnika za shranjevanje ledu, sladoleda ipd. 
 Servis celotne strehe in menjava tesnil. 
 Izdelava podlag za satovje (zaščita lesa ob odlaganju otroških obuval). 
 Nakup peskovnika s streho. 
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POŠ Jevnica: 

 Ureditev asfaltnega igrišča in dovoza. 
 Izkop in odvoz stare cisterne za olje. 
 Ureditev otroškega igrišča (polaganje tlakovcev, novo veliko igralo, nov peskovnik). 
 Ureditev pohodnih rešetk nad kletnimi okni ob otroškem igrišču. 

 Izdelava podlag za satovje (zaščita lesa ob odlaganju otroških obuval) 
 Sanacija spodnjih WC-jev za učence ter učiteljskih WC-jev, ureditev odtokov, 

zagotovitev tople vode v WC-jih in v dveh učilnicah. 
 
POŠ Hotič: 

 Nakup zemljišč, potrebnih za izgradnjo novega šolskega centra. 
 Projektiranje novega šolskega centra. 
 Izdelava novega peskovnika, dveh lesenih zunanjih klopi in zasaditev cipres. 

 Popravilo strehe na vrtni uti in barvanje vrtne ute. 
 Izdelava podlag za satovje (zaščita lesa ob odlaganju otroških obuval). 

 
POŠ Vače: 

 Ureditev prostora za šolski radio. 

 Popravila pri sistemu ogrevanja: popravila bojlerja za toplo vodo, popravila na 
sistemu dovajanja sekancev v peč (sanacija po poplavi v juliju 2018). 

 Nabava 2 golov za nogomet (KS Vače). 

 Nakup 2 kompletov lesena miza+2 klopi za zunanjo uporabo za potrebe OPB-ja. 
 Menjava steklokeramične plošče v kuhinji. 

 
Matična šola: 

 Prenova otroškega igrišča za učence prve triade. 

 Nabavljen in montiran večji ventilator za 4 WC-je učencev (odpravljanje slabih 
vonjav). 

 Prenova miz v učilnici za TIT (brušenje in lakiranje lesenih delov obstoječih miz). 
 Nabava novih košarkarskih tabel na zunanjem igrišču in oblog za nosilna drogova. 
 Nakup 1 kompleta lesena miza+2 klopi za zunanjo uporabo za potrebe OPB-ja. 
 Popravilo toplotne linije v kuhinji. 
 Nakup stojal za kolesa (12 koles) in montaža pred vhodom v šolo. 

 
Projekt SIO2020: 
V sklopu projekta SIO2020 smo opremo, ki naj bi jo dobili v 2. polovici leta 2017 prejeli 
spomladi leta 2018. In sicer smo kupili: 

 18 prenosnih računalnikov (8 za MŠ, 2 za POŠ Hotič, 3 za POŠ Kresnice, 3 za POŠ 
Jevnica, 2 za POŠ Vače) 

 4 LCD zaslone (1 za MŠ, 1 za POŠ Hotič, 1 za POŠ Kresnice, 1 za POŠ Vače) 
 7 projektorjev (3 za MŠ, 1 za POŠ Hotič, 3 za POŠ Vače) 

 21 dostopnih točk + 2 usmerjevalnika za MŠ 
 9 dostopnih točk + usmerjevalnik + modem za POŠ Vače 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

3. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018 
 

3.1. 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. 

 

3.2. Glavne računovodske usmeritve v letu 2018 
 

Pri izdelavi računovodskih izkazov so bile uporabljene naslednje računovodske 

usmeritve: 
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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. Stroške 

delimo po različnih ključih, kot so število zaposlenih, delitev glede na kvadraturo, 

namembnost. 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

Letno poročilo Osnovne šole Gradec za poslovno leto 2018  48 
 

 
 
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 ravnatelja 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. 

 

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. 
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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. 

 
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. 
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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 
naslova zakonskih obveznosti financiranja občine. (44. člen odloka o ustanovitvi javnih 
zavodov). 
 

3.3. Računovodski izkazi za leto 2018 
 
Predloženi so izkazi, ki so bili posredovani na AJPES v naslednjem vrstnem redu: 

 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov. 
 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. 
 Bilanca stanja. 

 

3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov in bilanci stanja za leto 
2018 (in morebitne druge računovodske informacije) 

 

3.4.1. Izkaz prihodkov in odhodkov 
 

3.4.1.1. Prihodki 
 

Opis 2018 2017 LFN2018 

Prihodki iz proračunov in 

proračunskih uporabnikov 

3.332.317 3.105.785 3.186.311 
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Prihodki iz proračuna – MIZŠ 3.153.888 2.923.734 3.011.690 

Prihodki iz proračuna – občina 165.495 150.921 161.121 

Drugi proračunski uporabniki  12.934 31.130 13.500 

Prihodki iz neproračunskih virov   324.706 308.995 308.910 

Plačila staršev (prehrana in druge dej.) 300.334 282.850 283.000 

Prihodki od prodaje blaga in storitev – 

tržna dejavnost  

24.372 26.145 25.910 

Drugi prihodki 4.452 14.724 2.500 

Finančni in drugi prihodki  4.452 14.724 2.500 

SKUPAJ 3.661.475 3.429.504 3.497.721 

 

Pojasnila:   

Prihodki so se glede na lansko leto povečali za 7 %.  

 

V letu 2018 smo  od MIZŠ dosegli prihodke za naslednje glavne namene: 

 

Opis 2018 2017 LFN 2018 

BOD  2.274.969 2.131.620 2.165.000 

Prehrana med delom 74.620 69.346 70.000 

Prevoz na delo 61.344 57.192 58.000 

Jubilejne, solidarnostne pomoči 3.701 4.915 2.490 

Odpravnine 5.440 2.749 7.780 

Regres za LD 90.298 82.230 85.000 

KAD 40.902 15.107 40.600 

Prispevki in davki delodajalca 359.273 338.045 347.000 

Drugi prihodki plač (sindikat) 966 966 970 

Ekskurzije učitelji 1.512 960 960 

Ostalo (skrbnik US, NPZ, projekt 

prva zaposlitev) 

17.834 4.878 4.900 

SKUPAJ PRIHODEK PLAČ 2.930.859 2.714.151 2.789.300 
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Materialni stroški 82.730 59.260 60.400 

Zdravniški pregledi - 1.699 1.890 

Izobraževanje zaposlenih - 9.257 10.000 

Ekskurzije učencev  - 2.970 3.000 

Učila in učni pripomočki - 5.724 5.800 

Šola v naravi 5.523 6.458 4.900 

SKUPAJ PRIHODEK MI 88.253 90.246 90.890 

Regresirana prehrana učencev 126.149 119.337 120.000 

Učbeniški sklad - - 11.500 

Sklad za invalide 8.627 11.021 11.500 

SKUPAJ PRIHODEK OSTALO 134.776 119.337 131.500 

SKUPAJ 3.153.888 2.923.734 3.011.690 

 

Pojasnila: 

Sredstva s strani MIZŠ dobimo za pokrivanje vseh stroškov povezanih z zaposlenimi delavci, 

kamor spadajo plače in povračila plač, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, regres za 

letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in odpravnine za določen čas, prispevek za 

vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, KAD, za nakup učil, učnih pripomočkov in drobne 

opreme, za izobraževanje delavcev, za material potreben pri izvajanju pouka, za izvedbo 

ekskurzij, zdravniških pregledov, za regresiranje šolskih malic, šole v naravi in šole v naravi 

za socialno ogrožene in druge prihodke kot npr: sredstva za nacionalne preizkuse, sredstva 

za skrbnike učbeniških skladov. V letu 2018 je MIZŠ prešlo na nov način financiranja. 

Postavke, kot so izobraževanje, zdravniški pregledi, ekskurzije, nabave učil so vključene v 

postavko »materialni stroški«.     

  

Prihodki MIZŠ so se glede na lansko leto povečali za 8%.  

Ministrstvo nakazuje sredstva za plače za delavce, ki so sistemizirani, za 4,20 delovnega   

mesta pa moramo kriti sredstva sami. Gre za delavke, ki delajo v kuhinji.  Bruto plača se je 

povečala zaradi napredovanj v plačilne razrede in nazive.   

Prehrana med delom in prevoz na delo sta se povečala zaradi povišanja cen. Jubilejno 

nagrado smo prejeli za osem delavk, od tega za eno v deležu, solidarnostno pomoč za eno 
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delavko, odpravnino delavki za določen čas in odpravnino za delavko, ki se je upokojila. 

Glede na zakonske določbe, se je regres za letni dopust povečal. Prihodek KAD je večji, ker 

so se s 1. 1. 2018 premije povišale.  Ostali prihodki plač so ostali na ravni lanskih.  

Pod ostale prihodke smo vključili vrednotenje NPZ, sredstva za skrbnika učbeniškega 

sklada in sredstva za plačo delavki, ki je bila zaposlena za osem mesecev preko projekta 

MIZŠ – »prva zaposlitev«.  Sredstva učbeniškega sklada vodimo na pasivnih časovnih 

razmejitvah.  

 

Materialni stroški so nižji, ker smo ostale stroške plač vključili pod strošek plač. Prihodek 

regresirane prehrane učencev je večji zaradi večjega števila učencev in sprememb 

finančnega stanja staršev.  

V sklad za invalide smo nakazali manj sredstev, ker smo med letom uveljavljali nadomestno 

izpolnitev kvote.  

Povprečno število zaposlenih v letu 2018 je bilo 112 delavcev.   

 

V letu 2018 smo dosegli  prihodke od Občine Litija za naslednje namene: 

 

Opis 2018 2017 LFN2018 

Materialni stroški 128.000 128.000 128.000 

Investicijsko vzdrževanje 22.566 9.522 22.566 

Intervencijska sredstva 9.706 8.364 4.500 

Šola v naravi 1.792 2.056 2.055 

Šport, prehrana, prevozi 3.431 2.979 4.000 

SKUPAJ 165.495 150.921 161.121 

 

Pojasnila: 

Sredstva s strani občine dobimo za pokrivanje obratovalnih stroškov zavoda, tekoče in 

investicijsko vzdrževanje, intervencije, zavarovanje premoženja, za nabavo opreme za 

opravljanje dejavnosti, regresirane malice,  šolske športne dejavnosti, prevoze učencev in 

za regresiranje šole v naravi.  
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V prihodkih investicijskega transferja so zajeti prihodki za: adaptacijo sanitarnih prostorov 

na POŠ Jevnica in za zamenjavo polža za sekance na Vačah. 

(Opomba: iz investicijskega transferja smo prejeli 5.000 € za nakup igral za POŠ Jevnica, ki 

je knjiženo na razred 0 in ne predstavlja povečanje prihodkov temveč povečanje obveznosti 

za sredstva v upravljanju). 

V prihodkih intervencijskega transferja so zajeti prihodki za: sanacijo škode po vdoru 

meteorne vode v kotlovnico na Vačah, popravilo toplotne linije v kuhinji matične šole, servis 

peči za sekance na Vačah.  

(Opomba: s strani občine Litija, smo na podlagi pogodbe o financiranju prejeli 20.000,00 € 

za ureditev brezžičnega omrežja na matični šoli in vseh podružnicah, vse je knjiženo na 

razred 0 in ne predstavlja povečanja prihodkov temveč povečanje obveznosti za sredstva v 

upravljanju. Od teh nabav smo knjižili na drobnim inventar za 592,74 € kar pa pomeni 

znižanje obveznosti za sredstva v upravljanju).  

    

Sredstva od Občine Litija smo prejeli v celoti glede na sprejet proračun Občine Litija. 

 

 

V letu 2018 smo dosegli naslednje prihodke od drugih proračunskih uporabnikov: 

 

Opis 2018 2017 LFN2018 

Projekt Zdrav življenjski slog - 18.047 - 

Gimnazija,  zavod za šolstvo, 

shema šolskega sadja, Vrtec 

12.934 13.083 13.500 

SKUPAJ 12.934 31.130 13.500 

 

V letu 2018 nismo izvajali 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 2018 smo dosegli naslednje prihodke iz neproračunskih virov – plačila staršev: 
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Opis 2018 2017 LFN2018 

Učenci (CŠOD, ŠVN, ŠD…) 91.622 78.523 78.000 

Kuhinja 208.712 204.327 205.000 

SKUPAJ 300.334 282.850 283.000 

 

Pojasnila: 

V letu 2018 smo izvedli letno šolo v naravi, zimsko šolo v naravi, CŠOD za četrte in sedme 

razrede, pevski vikend in vikend za nadarjene. Letne šole v naravi se je udeležilo 31 

učencev več kot leto 2017.  

 

V letu 2018 smo dosegli naslednje prihodke iz neproračunskih virov – tržna dejavnost: 

 

Opis 2018 2017 LFN2018 

Uporaba telovadnice, učilnic 15.249 17.383 17.500 

Provizije 202 208 210 

Druga plačila 1.884 1.908 1.500 

Prehrana učitelji 7.037 6.646 6.700 

SKUPAJ 24.372 26.145 25.910 

 

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 2018 so bili prihodki prodaje blaga in storitev na trgu v primerjavi s celotnimi   
 
prihodki minimalni, vsega 0,67%. Uporabnikom telovadnice, pri katerih sodelujejo tudi  
 
naši učenci, zaračunamo polovico cene. 
  

Iz prihodkov telovadnice in ostalih najemnin smo preknjižili 2.000,00 € na kratkoročno  

odložene prihodke. Znesek bomo namensko porabili. Ostali prihodki ostajajo na ravni 

lanskih. 
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V letu 2018 smo dosegli naslednje druge prihodke: 

 

Opis 2018 2017 LFN2018 

Finančni in drugi prihodki 4.452 14.724 2.500 

SKUPAJ 4.452 14.724 2.500 

 

Pojasnila: 

Prihodki predstavljajo donacije za učence, odškodnine zavarovalnice Triglav in drugi 

manjši prihodki.  

 

3.4.1.2. Odhodki  

 

Odhodke po vrstah, dejavnostih in virih izkazujemo v naslednji višini: 

 

3.4.1.2.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
 
 

Opis 2018 2017 LFN 2018 

a. BOD, nadomestila  2.359.971 2.226.401 2.265.000 

b. prehrana med delom 78.199 73.078 74.000 

c. prevoz na  delo 63.491 60.356 61.000 

d. jubilejne nagrade, solidarnostne 

pomoči 

5.891 6.584 2.900 

e. odpravnine 5.249 5.378 7.780 

f. regres za letni dopust 96.408 87.614 89.000 

g. drugi stroški dela 1.605 1.275 1.300 

g. KAD 43.374 16.012 42.900 

Skupaj  plače in drugi izdatki 

zaposlenim  

2.654.188 2.476.698 2.543.880 

h. prispevki delodajalca 382.693 360.313 370.000 

SKUPAJ STROŠKI DELA 3.036.881 2.837.011 2.913.880 

Učbeniški sklad - - 11.500 
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Viri financiranja (pokrivanje)    

a. MIZŠ 2.945.512 2.721.842 2.793.880 

b. Občina Litija    

c. drugi viri 106.022 115.169 120.000 

Povprečno število zaposlenih, ki 

prejemajo plačo 

112 111 111 

Kazalnik    

Stroški dela/zaposlenega 27.115 25.559 26.251 

 

Pojasnila: 

 

V celoti je strošek plač glede na lanski večji za 7 %. 

Bruto plača se je večja zaradi napredovanj v nazive in plačne razrede. 

Strošek prehrane med delom in prevoza na delo sta se povečala, zaradi povišanja cen.  

Jubilejno nagrado smo izplačali osmim delavkam, solidarnostno pomoč trem delavkam,  

delavki smo izplačili odpravnino za določen čas in odpravnino delavki, ki se je upokojila.      

Strošek regresa za letni dopust je večji, zaradi novih zakonskih določil. Prihodek KAD je 

večji, ker so se premije s 1. 1. 2018 povečale.    

Povprečno število zaposlenih v letu 2018 je bilo 112 delavcev. 

 

3.4.1.2.2. Stroški materiala 

 

Opis 2018 2017 LFN2018 

Hrana za šolsko kuhinjo 159.220 154.460 157.000 

Material za pouk 13.177 13.386 14.000 

Material za čiščenje  24.915 23.180 22.500 

Pisarniški material 7.328 5.807 6.000 

Vzdrževanje opreme in objektov 13.553 10.591 11.000 

Delovne obleke 1.001 1.447 1.000 

Časopisi, revije, knjige 2.627 2.904 3.000 

Električna energija 31.088 29.663 30.000 
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Bencin, plin 4.491 4.376 4.500 

Kurjava za ogrevanje 58.284 61.585 55.000 

Drugi stroški 10.783 7.150 7.000 

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 326.467 314.549 311.000 

Viri financiranja (pokrivanje)    

a. MIZŠ –  dejavnost javne službe 25.163 23.170 25.000 

b. Občina Litija – dejavnost javne 

službe 

110.453 107.240 120.000 

c. učenci (starši) – tržna dejavnost 182.168 179.810 162.000 

d. drugi viri – tržna dejavnost, ostalo 8.683 4.329 4.000 

Kazalniki    

Strošek hrane/ učenca  242 240 242 

Material za pouk/učenca 20 20,76 21 

Material za čiščenje in vzdrževanje/m2 

uporabne površine 

3,13 2,91 2,80 

Časopisi, revije, knjige/zaposlenega 23,46 26,17 27 

Energija/m2 uporabne površine 3,83 4,05 - 

 

Pojasnila: 

V celoti so se v letu 2018 stroški materiala glede na leto 2017 povečali za 4 %. 

Nekateri stroški so se za malenkost zmanjšali, drugi za malenkost povečali. Pod druge 

stroške knjižimo material za likovni pouk za učence, material za kuhinjo, sanitetni material 

in druge manjše stroške.   

 

3.4.1.2.3. Stroški storitev 

 

Opis 2018 2017 LFN 

2018 

CŠOD, šola v naravi, kulturni, športni 

dnevi, prevoz za učence 

94.015 80.612 82.000 

Telefon, PTT, plačilni promet 8.957 8.351 8.500 
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Popravila in vzdrževanje OS; DI, objektov 59.764 51.409 51.566 

Vzdrževanje avtomobilov 2.115 3.661 3.700 

Zavarovanje opreme 4.070 4.055 4.200 

Izobraževanje 10.521 4.626 4.700 

Svetovalne, odvetniške storitve 4.409 4.666 4.500 

Zdravstvene storitve 6.182 5.204 5.500 

Varovanje zgradb, varstvo pri delu 6.010 5.956 6.000 

Najemnine  12.785 10.921 11.000 

Komunala, voda, dimnikar 29.332 31.514 32.000 

Dnevnice, nočnine, kilometrine 8.576 5.463 5.300 

Pogodbeno delo, avtorstvo 8.041 8.534 8.600 

Študentski servis 822 1.894 1.500 

Reprezentanca 241 304 500 

Drugi stroški storitev 4.637 9.793 9.000 

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 260.477 236.963 238.566 

Viri financiranja (pokrivanje)    

a. MIZŠ –  dejavnost javne službe 58.218 46.575 46.000 

b. Občina Litija – dejavnost javne službe 81.828 65.472 67.566 

c. učenci (starši) – tržna dejavnost 108.578 103.095 104.000 

d. drugi viri – tržna dejavnost, drugo 11.853 21.821 21.000 

Kazalniki    

Telefon, PTT/zaposlenega 79,97 75,24 76 

Izobraževanje/pedag.del.;izobr./admin.del. 93,94 41,68 42 

Potni str./zaposl. 76,57 49,22 48 

 

Pojasnila: 

V celoti so se v letu 2018 stroški storitev povečali za 10% glede na leto 2017.  

Večji je strošek popravil in vzdrževanj. Dela smo omenili že na strani prihodkov s strani 

Občine Litija. 

Strošek izobraževanj je večji. S tem se je povečal tudi strošek kilometrin in ostalih stroškov 

delavcev. Za malenkost je manjši strošek komunalnih storitev.   
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Zmanjšali smo strošek študentskega dela in drugih stroškov predvsem zaradi skoraj 

polovičnega zmanjšanja stroškov za odvoz organskih odpadkov iz kuhinj.    

Ostali stroški so ostali na ravni lanskih. 

 

3.4.1.2.3.1. Ostali stroški storitev 

 

Opis 2018 2017 LFN 2018 

Pristojbine, sodne takse, finančni odhodki 666 1.013 1.000 

Davek od dohodka pravnih oseb 119 75 40 

Prispevek za invalide 10.029 12.387 13.000 

Prevrednotovalni odhodki (sporne terjatve) - 1.810 - 

SKUPAJ  OSTALI STROŠKI STORITEV 10.814 15.285 14.040 

 

Pojasnila:  

 

Prispevek za invalide je manjši, ker smo med letom uveljavljali nadomestno izpolnitev kvote.  

Izločili smo sporne terjatve.   

 

3.4.1.2.4. Amortizacija 

 

Opis 2018 2017 LFN 2018 

Obračunan popravek vrednosti (PV) – 

Gradbeni objekti, igrišča 

173.079 173.079 173.079 

Obračunani PV - oprema  25.717 24.139 22.000 

Strošek amort. - v izkazu prih. in odh. 13.171 17.646 7.700 

Strošek amort. – v breme obv. za 

sredstev v upravljanju 

198.795 197.218 195.000 

 

Pojasnila: 
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Strošek amortizacije predstavlja stroške nabave knjig za knjižnico, knjig za učbeniški sklad 
in drobnega inventarja, ki se številči in ni financiran s strani Občine Litija, razen za znesek 
592,74 € za nakup drobnega inventarja. 
 
Drobni inventar, katerega posamezna vrednost je pod 500 € in se številči: 
 
Nabavili smo za 11.561 € inventarja. Znesek zajema: monitorje – 8 kos, pohištvo za učilnico 
MA, športna oprema in rekviziti (komplet golov – 3 kpl, stojalo za odbojko – 2 kpl, sobna 
kolesa – 3 kos), masivna miza s klopmi – 3 kpl, vrtni visoki gredi – 2 kpl, zemljevidi – 4 kos, 
voziček za sušenje slik – 1 kos in druge manjše nabave.   
 
 
Odpisali smo za 5.217 € drobnega inventarja, ki se številči. Gre za pohištvo v učilnici 
matematike, dva štedilnika, dva TV sprejemnika, tri DVD prevajalnike, dva grafoskopa, štiri 
radio sprejemnike, grafoskop in gugalnico.  
  
Vrednost drobnega inventarja, ki se številči po popisu znaša 352.394 €. 
 
Drobni inventar – knjige: nabavili smo za 4.577 € knjig, podarjenih nam je bilo za 3.110 € 
knjig, odpisali smo za 34.915 € knjig.  
 
V letu 2018 je šolska knjižnica prešla v sistem COBISS. V ta sistem je bilo potrebno vnesti 
staro zalogo knjižničnega gradiva. Po navodilih, ki sta jih knjižničarki dobili na izobraževanju, 
smo stari zalogi določili enotno ceno (ki jo je na predlog knjižničarke in računovodkinje 
potrdil Svet zavoda OŠ Gradec). V letu 2018 smo prehod opravili v knjižnici OŠ Gradec in 
POŠ Jevnica. Obrabljeno, neuporabno in izgubljeno gradivo v skupnem znesku 34.915 € 
smo odpisali.  
 
Vrednost knjižničnega gradiva na dan 31. 12. 2018 znaša 166.174 €. 
 
Knjige učbeniškega sklada: nabavili smo učbenike v vrednosti 10.502 €, odpisali smo za 
80.492 € gradiva.  
Po enakem sistemu kot za knjižnično gradivo, smo staremu gradivu učbeniškega sklada 
določili enotno ceno, skupna vrednost stare zaloge po odpisu obrabljenega, neveljavnega in 
izgubljenega gradiva znaša 6.544 €. 
 
Vrednost gradiva učbeniškega sklada na dan 31. 12. 2018 znaša 17.046 €. 

 

3.4.1.2.5. Nabave OS 

 

3.4.1.2.5.1. Dograditve in nabava OS 

 

Opis 2018 
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- Brezžična omrežja 45.774 

- Defibrilator za pouk 1.067 

- Štedilnik v kuhinji Kresnice, Vače 5.570 

- projektorji, ročni terminal za računovodstvo, računalniki  3.441 

- igrala (matična šola, Jevnica, Kresnice) 16.685 

- stojala za kolesa 1.091 

- zaščita za telovadnico POŠ Vače 2.488 

SKUPAJ  VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA  (brez nabav DI) 76.116 

Viri financiranja (pokrivanje)  

a. MIZŠ - 

b. Občina Litija  24.408 

c. lastna sredstva (amort; presežek prihodkov nad odhodki; tržna 

dejavnost;) 

9.974 

d. Donacije 16.464 

e. Arnes – brezžična omrežja 25.270 

 

Pojasnila: 

Objekti:  V letu 2018 nismo spreminjali vrednosti objektov in igrišč. 
 
Osnovna sredstva katerih posamezna vrednost je nad 500 €: 
Nabavili smo za 76.116 € opreme, ki je opisana v zgornji tabeli.  
 

Odpisali smo za 14.131 € opreme. Gre za 15 računalnikov, hladilnik, štedilnik, štiri 

projektorje, igrala. 

Vrednost opreme, ki se amortizira na dan 31. 12. 2018 znaša 547.512 €. 

  

Viri financiranja: 

- Za nabave v vrednosti 24.408 € – vir Občina Litija. 

- Za nabave v vrednosti 25.270 € – vir Arnes (brezžična omrežja). 

- Za nabave v vrednosti 9.974 € smo vir prenesli iz konta presežka celotnih prihodkov 

nad odhodki.   

- Za nabave v vrednosti 16.464 € – donacije za igrala, za opremo telovadnice na POŠ 

Vače, računalnike. 
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3.4.1.3. Prikaz celotnih prihodkov in odhodkov 
 

OPIS 2018 2017 Indeks 

CELOTNI PRIHODKI 3.661.475 3.429.504 107 

CELOTNI ODHODKI 3.647.810 3.421.454 107 

RAZLIKA 13.665 8.050 170 

 
Pojasnila:  

 

Celotni prihodki so bili v letu 2018 za 7% višji glede na leto 2017. 

Celotni odhodki so bili v letu 2018 za 7% višji glede na leto 2017. 

 

3.4.2. Bilanca stanja 
 

3.4.2.1. Sredstva 
 

3.4.2.1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
                                                                                                  

OPIS 2018 2017 Indeks 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne 

AČR 

9.044 9.044 100 

(popravek vrednosti) 626 626 100 

Nepremičnine  6.680.264 6.536.762 102 

(popravek vrednosti) 2.519.966 2.346.888 107 

Oprema in druga opredmetena OS 1.083.126 1.112.016 96 

(popravek vrednosti) 987.545 1.063.929 92 

SKUPAJ dolgor. sred. – nabavna vrednost 7.772.434 7.657.822 101 

SKUPAJ popravek vrednosti 3.508.137 3.411.443 103 

SKUPAJ dolgor. sred. – sedanja 

vrednost 

4.264.297 4.246.379 100 

 

Pojasnila: V postavki nepremičnin je poknjižen znesek 143.502,20 €. Glavnina zneska 
predstavlja nakup zemljišč za gradnjo novega šolskega centra (OŠ, vrtec, prostori za KS), 
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del zapisanega zneska pa je bil porabljen za idejne zasnove in ostalo. Dokumentacijo smo 
prejeli od naše ustanoviteljice. 
 

3.4.2.1.2. Denarna sredstva dobroimetja pri bankah in drugih finančnih 
ustanovah 

 

OPIS 2018 2017 Indeks 

Sredstva na transakcijskih računih 61.988 45.939 135 

SKUPAJ denarna sredstva 61.988 45.939 135 

 

Pojasnila:  

Denarna sredstva so vodena pri UJP Ljubljana.   

 

3.4.2.1.3. Kratkoročne terjatve do kupcev 
 

OPIS 2018 2017 Indeks 

Terjatve do kupcev  32.826 43.433 76 

SKUPAJ kupci 32.826 43.433 76 

 

Pojasnila: 

Terjatev do staršev znaša 28.782 €, od tega je 22.520 € izdanih računov za december z 

valuto v januarju 2019. Dejansko znašajo terjatve do staršev 2.626 € in predstavljajo 

terjatve: 

- do 30 dni 3.397 € 

- do 60 dni 1.161 € 

- do 90 dni 558 € 

- do 120 dni 10 € 

- nad 120 dni 1.136 €. 

Zapadle obveznosti do 120 dni pričakujemo, da bodo poravnane čim prej, najkasneje do 

konca šolskega leta. Obveznosti nad 120 dni v znesku 1.136 € pa bodo težje izterljive, za 

njih tečejo postopki izterjave. 

Terjatve do ostalih kupcev za najem telovadnice in prehrano učiteljev znašajo 4.044 € in 

predstavljajo izdane račune za december z valuto v januarju 2019. 

 



 

 

 

 

 

 

Letno poročilo Osnovne šole Gradec za poslovno leto 2018  65 
 

3.4.2.1.4. Kratkoročne terjatve do države 

 

OPIS 2018 2017 Indeks 

Terjatve do države  256.007 244.802 105 

Druge terjatve  18.172 20.122 90 

SKUPAJ terjatve do države 274.179 264.924 103 

 

Pojasnila: 

Terjatve do države znašajo 255.151 € in  predstavljajo obveznosti za plače za mesec 

december 2018, prispevke, prehrano, prevoz na delo, dodatek za spremljevalce ekskurzij, 

KAD, jubilejno nagrado in regresirano prehrano za učence. Obveznosti do drugih 

uporabnikov EKN v znesku 856 €, predstavljajo terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta. 

Terjatev do ZZZS znaša 18.172 € in predstavlja bolniške nad 30 dni za mesec november in 

december 2018. 

 

3.4.2.1.5. Aktivne časovne razmejitve 

 

OPIS 2018 2017 Indeks 

Kratkoročno odloženi odhodki  218 320 68 

Predhodno nezaračunani prihodki  - 298 - 

SKUPAJ Druge terjatve  218 618 35 

 

Pojasnila:  

Aktivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej plačane naročnine za časopise in revije.  

 

3.4.2.1.6. Zaloge 

 

OPIS 2018 2017 Indeks 

SKUPAJ Zaloge 16.592 14.156 117 

 

Pojasnila: 
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Zaloge so popisane na dan 21. 12. 2018. 

Zaloge hrana v šolski kuhinji v vrednosti: 1.848 €. 

Zaloga kurilnega olja na matični in podružničnih šolah v vrednosti: 14.601 €. 

Zaloga čistilnega materiala v vrednosti: 144 €. 

 

3.4.2.1.7. Kratkoročne obveznosti 

 

OPIS 2018 2017 Indeks 

Obveznost do zaposlenih 218.772 211.198 104 

Obveznost do dobaviteljev 64.666 52.761 123 

Druge obveznosti iz poslovanja 40.377 39.285 103 

Obveznosti do uporabnikov EKN 1.454 12.031 12 

SKUPAJ Kratkoročne obveznosti 325.269 315.275 103 

 

Pojasnila: 

Obveznost do zaposlenih predstavljajo plače za mesec december 2018. 

Na dan 31. 12. 2018 so bile poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev. 

Druge obveznosti iz poslovanja predstavljajo prispevke za plače za mesec december 2018, 

odtegljaji zaposlenih ter druge obveznosti do zaposlenih in drugih uporabnikov. 

Obveznosti do drugih uporabnikov EKN, predstavljajo obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta in jih izvzamemo iz obveznosti do dobaviteljev. 

     

3.4.2.1.8. Pasivne časovne razmejitve 

 

OPIS 2018 2017 Indeks 

Kratkoročno odloženi prihodki – razno 14.696 6.964 211 

Kratkoročno odloženi prihodki – šolski sklad 10.850 9.352 116 

Kratkoročno odloženi prihodki – učbeniški sklad 1.066 - - 

Kratkoročno odloženi prihodki – Kresnice, Vače, 

učna kuhinja 

3.345 10.592 - 

SKUPAJ Pasivne časovne razmejitve 29.957 26.908 111 
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Pojasnila: 

Kratkoročno odloženi prihodki - razno predstavljajo naslednje postavke: 

Izdane račune za ZŠVN za šeste razrede, ki bo izvedena sredi januarja 2019, ostanek 

sredstev za regresirano prehrano iz Občine Litija, ostanek sredstev za izplačilo učiteljem za 

ekskurzije, invalide, LŠVN in regresa s strani MIZŠ, ostanek sredstev Zavarovalnice Triglav, 

ostanek sredstev iz projekta Prva zaposlitev in ostanek sredstev iz najema telovadnice.  

Vsa omenjena sredstva bomo namensko porabili v letu 2019. 

 

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 donacije. 

 

Učbeniški sklad: Nabavili smo za 10.502 € novih knjig, nakazilo MIZŠ je bilo 11.568 €. 

Ostanek sredstev v višini 1.066 bomo porabili v letu 2019 za nakup učbenikov.  

 

Donacije za podružnice in učno kuhinjo:  

- POŠ Kresnice: 1.100 € (nakazilo IAK, Ziarat) 

- POŠ Vače: 1.255 € (ostanek sredstev iz nakazila KS Vače)  

- Učna kuhinja: 990 € (zbiranje sredstev za obnovo učne kuhinje) 

  

3.4.2.2. Obveznosti do virov sredstev 

 

OPIS 2018 2017 Indeks 

Dolgoročne pasivne časovne razm. - 

donacije 

16.744 8.482 197 

Obveznost za neopr. in opredmetena OS 4.247.553 4.237.897 100 

Presežek prihodkov nad odhodki 30.577 26.887 114 
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Končno stanje na kontu vseh presežkov prihodkov nad odhodki znaša 30.577 €. Del teh 

sredstev bi v letu 2019 namenili za nakup OS in za investicijsko vzdrževanje. 

 

3.5. Obvezne priloge 
 

Obvezne priloge, ki sledijo poglavju 3. (pojasnilom) so: 

3.5.1. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, 

3.5.2. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev, 

3.5.3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil, 

3.5.4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb, 

3.5.5. Izkaz računa financiranja. 

 

4. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
v Osnovni šoli Gradec, Bevkova 3, 1270 Litija. 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema 
finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. 
členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam 
doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi 
absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja 
ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem 
procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv 
določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, 
učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega 
nadzora javnih financ v Osnovni šoli Gradec. 

 

Oceno podajam na podlagi: 

- ocene notranje revizijske službe za področja: izvajamo aktivnosti, priporočene s 
strani zunanjega revizorja, ki je opravil revizijo poslovanja za leto 2017, 

- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ravnatelj Damjan Štrus, 
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor 

proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: na nobenem področju ni bilo 
opravljenega nadzora. 
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V Osnovni šoli Gradec je vzpostavljen(o): 

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

2. Upravljanje s tveganji 

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje 
doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, 
določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in 
kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik 
izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od 
naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  
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5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, 
pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih 
možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za 
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere 
eno od naslednjih možnosti):  
 
a) z lastno notranjerevizijsko službo,  
b) s skupno notranjerevizijsko službo,  
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,  
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.  

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe: 

.................................................................................................................................... 

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe: 

Matična številka:                                                                   

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

CPA Perner d.o.o. 

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

Reboljeva 2, 1000 Ljubljana 

Matična številka:                                                                  5715571000 
 
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega  2,086 mio EUR  
 
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 

15. 04. 2018 

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker: / 
 
V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne 
izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

- Opravljena revizija poslovanja za leto 2017-ugodno pozitivno mnenje  (izboljšava 1) 
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- Preverjanje zaposlenih, ki opravljajo notranji nadzor prejetih faktur, glede 
temeljitosti opravljanja nadzorne dejavnosti         (izboljšava 2) 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna 
tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 
pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje): 

- Obstaja potencialna nevarnost dolgoročnejšega nenamenskega koriščenja sredstev, 
saj je pri viru »občina« prišlo do neskladja med prihodki, ki jih je OŠ zagotovila 
Občina Litija v dejanski višini 150.921 EUR in odhodki, ki jih mora pokrivati občina 
po 82. členu ZOFVI in so v letu 2017 dosegli 164.727 EUR. Na ta način je prišlo do 
finančnega primankljaja v višini 14.436 EUR, kar z drugimi besedami pomeni, da 
določen delež »občinskih« materialnih stroškov pokrivajo drugi financerji 
(dejavnosti). V dialogu z Občino Litija bomo ponovno poskušali podrobneje 
opredeliti postavke odhodkov in vlaganj v osnovna sredstva, ki jih mora občina 
pokrivati. 

 
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Damjan Štrus 
 
Podpis: 

 

Datum podpisa predstojnika: 20. 2. 2019 

 

5. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA LETO 2018 
 
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 2018 prihodki oziroma odhodki od prodaje blaga in storitev 
na trgu v primerjavi s celotnimi prihodki minimalni, vsega 0,67%. 
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. Stroške delimo glede števila zaposlenih, na kvadraturo in  
namembnost. 
 
2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba 

dolgoročnih rezervacij 
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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 32.826 € zavzemajo največji delež neplačani računi staršev za 
prehrano za mesec december 2018 – z valuto 18. 01. 2019.  
 
Terjatve do države zajemajo obveznosti za plače z davki in prispevki, prehrano, prevoz na 
delo, KAD, jubilejno nagrado, subvencionirano prehrano učencev za mesec december 
2018. 
 
Druge terjatve predstavljajo uporabnike enotnega kontnega načrta. 
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. 2018 so bile poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev.  
 
7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, 

neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe 
 
Iz proračunskih sredstev ustanovitelja smo prejeli naslednja sredstva:  
 

- Intervencijski transfer (sanacija kotlovnice na POŠ Vače, sanacija kuhinjske opreme 
na matični šoli, servis peči za sekance na POŠ Vače). 

- Investicijski transfer (igrala za POŠ Jevnica, sanacija sanitarnih prostorov na POŠ 
Jevnica, zamenjava polža na POŠ Vače). 

- Brezžična omrežja (pogodba o financiranju za matično šolo in vse podružnice). 
 
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. 
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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 
 
Končno stanje na kontu vseh presežkov prihodkov nad odhodki znaša 30.577 €. Del teh 
sredstev bi v letu 2019 namenili za nakup OS in za investicijsko vzdrževanje. 
 
Skladno z okrožnico Ministrstva za finance v Pojasnilih o ugotovitvi presežkov pri posrednih 
uporabnikih ter skladno s priloženimi navodili o izračunu presežka po Zakonu o fiskalnem 
pravilu po 77. členu ZIPRS1718, tega presežka nimamo. 

 

6. ZAKLJUČNI DEL  
 
DATUM IN KRAJ NASTANKA POROČILA:  februar 2019, Osnovna šola Gradec 
 
DATUM SPREJETJA LETNEGA POROČILA NA SVETU ZAVODA: 21. februar 2019, Osnovna 
šola Gradec 
 
Poslovno poročilo je pripravil ravnatelj Damjan Štrus. 
 
Računovodsko poročilo je pripravila računovodkinja Nataša Prettner. 
 
PODPISI ODGOVORNIH OSEB: 
 

 


