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POSLOVNO POROČILO 

 1. Splošni del poslovnega poročila 

Poročilo ravnatelja 

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

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

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

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

športnih in drugih javnih prireditev; šola organizira tudi nadstandardne dejavnosti za svoje 

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

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

matični šoli in Podružnični šoli Vače, na ostalih podružnicah  Hotič, Kresnice in Jevnica pa od 

1. do vključno 5. razreda devetletke. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet 

na način in po postopku, ki je določen z zakonom. 

Na matični šoli  je 601 učenec uspešno zaključilo šolsko leto 2013/14. 

V šolskem letu 2014/15 je na matični šoli 13 učencev več kot leto poprej, skupno 389 

učencev število oddelkov je ostalo isto (20). V 4,6 oddelkih OPB je 153 učencev, kar pomeni 

34 vpisanih učencev več kot lani.  

Podružnične šole Hotič in Jevnica imata po 3 oddelke, Kresnice 4 in od 31 do 59 učencev,  

POŠ Vače 7 oddelkov in 104 učence. 

Na vseh šolah izvajamo jutranje varstvo, kjer je v 5 oddelkih v letu 2014/15 56 učencev, za 4 

manj kot leto poprej. 

Šolsko leto 2014/15 

MATIČNA ŠOLA 

1. do 5. razred: 
9 oddelkov + 4,6 OPB 
167 učencev 

 
 

1. do 5. razred: 
9 oddelkov + 4,6 OPB 

167 učencev 

 

6. do 9. razred: 
11 oddelkov  
222  učencev 

 
SKUPNO 13 uč. več 

Skupaj: 
20 oddelkov + 4 OPB 

389 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA VAČE 

DEVETLETKA 
1. -  9. r  
7 oddelkov + 2 OPB 
104 učencev 

 
5 učencev več 

1 ODDELEK  več 

Skupaj: 
 
7 oddelkov + 2 OPB 

104 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA HOTIČ 

1. do 5. razred: 
3 oddelki + 1,68 OPB 
31  učencev 

 
2 učenca manj 

Skupaj: 
3 oddelki + 1,68 OPB 

31 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA JEVNICA 
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1. do 5. razred: 
3 oddelki + 1,68 OPB 
39 učencev 

 
2 učenca več 

Skupaj: 
3 oddelki + 1,68 OPB 

39 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA KRESNICE 

1. do 5. razred: 
4 oddelki + 2 OPB 
59 učencev 

3 učenci več 
1 ODDELEK  več 

Skupaj: 
3 oddelki + 2 OPB 

59 učencev 

SKUPAJ 

 
SKUPNO 21 učencev več 

2 ODDELKA več 

Skupaj: 
37 oddelkov + 11,96 OPB 

622 učencev 

 

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

odgovornost za učence, je šolska stavba in površine v neposredni bližini stavbe, ki so v 

upravljanju šole. 

 

Šolski uspeh  

Matična šola 2012/13 2013/14 Podružnične šole 2012/13 2013/14 

4. razred 100 100 4. razred 100 100 

5. razred 100 100 5. razred 100 100 

6. razred 100 100 6. razred 100 100 

7. razred 100 100 7. razred 100 100 

8. razred 100 100 8. razred 100 100 

9. razred 100 100 9. razred 100 100 

SKUPNO 100 100 SKUPNO 100 100 

 

Glede na veljavno zakonodajo, v  prvi triadi ni številčnega ocenjevanja.  

Statistično dosegajo učenci OŠ Gradec zelo dobre rezultate, ki so posledica skupnega truda 

učiteljev, razrednika posameznega razreda, za mnoge učence tudi učitelja dodatne 

strokovne pomoči in staršev. Zadnja tri leta dosegamo 100% učni uspeh. Visok rezultat  je 

spodbuden, vendar zahteva realno oceno znanja, kar pomeni, da  je na šoli določeno število 

učencev (predvsem  učenci z uspehom zadostno in učenci s težavami v  1. in 2. triadi), ki s 

težavo in dodatno pomočjo dosegajo minimalne standarde. 

Naloga učiteljskega zbora ostaja, da se kakovost znanja ne znižuje, da pa se učencem še v 

naprej nudi strokovna pomoč, čeprav le-ta dosega nerazumne meje in da se v primerih, ko  

pomoč ni uspešna, izpeljejo ustrezni postopki za ponavljanje ali prešolanje v  lažji  program 

(smiselno na razredni stopnji). 

 

Nacionalno preverjanje znanja 

Nacionalno preverjanje znanja smo izvedli v 6. in 9. razredu. 

V 6. razredu se je nacionalnega preverjanja znanja pri slovenščini udeležilo 51 učencev, pri 
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matematiki 52 učencev in pri angleščini 53 učencev. 

Nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine in glasbene umetnosti za učence 9.razredov 

se je udeležilo 79, pri matematiki pa 78 učencev. 

 

NPZ za učence 9. razreda: 

- slovenščina 

Šolsko povprečje pri slovenščini je 52,76 %. 

Državno povprečje pri slovenščini je 55,07 %. 

Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli (52,76 %) je za 2,31 % nižji od povprečja v 

državi (55,07 %). 

- matematika 

Šolsko povprečje pri matematiki je 50,41 %. 

Državno povprečje pri matematiki je 53,39 %. 

Povprečni dosežek pri matematiki na šoli (50,41 %) je za 2,98 % nižji od povprečja v 

državi (53,39 %).  

 

- glasbena umetnost 

Šolsko povprečje pri glasbeni umetnosti je 71,19 %. 

Državno povprečje pri glasbeni umetnosti je 68,97 %. 

Povprečni dosežek pri glasbeni umetnosti na šoli (71,19 %) je za 2,22 % višji od 

povprečja v državi (68,97 %). 

 

NPZ za učence 6. razreda: 

- slovenščina 

Šolsko povprečje pri slovenščini je 58, 82%. 

Državno povprečje pri slovenščini je 62,10%. 

Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli (58,82  %) je za  3,28 % nižji od 

povprečja v državi (62,10 %). 
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- matematika 

Šolsko povprečje pri matematiki je 64,21%. 

 

Državno povprečje pri matematiki je 62,47%. 

 

Povprečni dosežek pri matematiki na šoli (64,21%) je za 1,74% višji od povprečja v 

državi (62,47%). 

 

- angleščina 

Šolsko povprečje pri angleščini v 6.r  je 45,56 %. 

Državno povprečje pri angleščini je 48,30 %. 

Povprečni dosežek pri angleščini na šoli (45,56 %) je za 2,74 % nižji od povprečja v 

državi (48,30 %). 

 

Poročilo sveta zavoda 

Svet šole ima 4-letni mandat in ga sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja (Nataša Hofer, 

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

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

Golouh – predsednica sveta staršev, Barbara Avbelj in Miha Jančar). Njegove pristojnosti 

določa 48.člen ZOFVI-ja. Predstavniki delavcev šole so bili na novo izvoljeni 7.11.2013. 

Predsednica sveta zavoda je Vanja Arhnaver, namestnik predsednice je Sevludin Halilović. 

 

V obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014 je Svet zavoda OŠ Gradec zasedal na 6 sejah; od 

tega sta bili 2 redni in 4 korespondenčne. 

 

SKLEPI SEJE SVETA ZAVODA OŠ GRADEC: 27. 2. 2014 

SKLEP 1: Dnevni red 2. seje Sveta zavoda z dopolnilno točko (Imenovanje članov 

pritožbene komisije) je bil  potrjen. 

SKLEP 2: Prisotni člani so potrdili zapisnik  1. seje Sveta zavoda. 

SKLEP 3: Ravnateljica Osnovne šole Gradec se bo povezala z združenjem 

ravnateljev in osnovna šola bo po pravni poti izterjala premalo poplačana sredstva iz starani 

Ministrstva za izobraževanje, kulturo in šport. 
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SKLEP 4: Ravnateljica gospa Tatjana Gombač bo člane sveta zavoda  v roku enega 

tedna obvestila, kako je rešila zadevo z MŠŠ, o kateri govori prejšnji sklep. 

SKLEP 5: Predlog članov sveta zavoda je, da se na 1. roditeljskem sestanku  starše 

seznani, da imajo možnost disketno zaprositi za finančno pomoč  iz šolskega sklada. 

SKLEP 6: Poslovno poročilo za leto 2013 je bilo potrjeno. 

SKLEP 7: Finančni načrt za leto 2014 je sprejet. 

SKLEP 8: Člani Sveta zavoda so potrdili  končni % meril za ugotavljanje delovne 

uspešnosti ravnateljice gospe Tatjane Gombač  v letu 2013, in ta znaša 92,6 %. 

SKLEP 9: Člani Sveta zavoda lahko  k oceni ravnatelja dodajo  oziroma pošljejo 

svoje pripombe, ki bodo pripomogle k boljšemu poslovanju zavoda. 

SKLEP 10: Vsa komunikacija z ravnateljico naj poteka na elektronski naslov: 

ravnateljica@osgradec.si 

SKLEP 11: Člani Sveta zavoda do potrdili naslednje člane pritožene komisije za 

naslednje mandatno obdobje: 

1. ANICO BRVAR ,  učiteljica razrednega pouka, PŠ Kresnice 

2. MARINKO ELTRIN,  učiteljica razrednega pouka, PŠ Jevnica  

3. BARBARO KODRMAN, učiteljica razrednega pouka, PŠ Vače,  

4. IVANO MATOŠEVIĆ, učiteljica predmetnega pouka, PŠ Vače 

5. MARUŠO KRNC, učiteljica razrednega pouka, PŠ Hotič 

6. ALMIRO GREGORIČ KOLENC, učiteljica predmetnega pouka, OŠ Gradec 

7. DAMJANA KUNSTELJ, učitelj predmetnega pouka, OŠ Gradec 

8. TANJO BOLTIN, svetovalna delavka, Gimnazija Litija 

9. MIHO JANČARJA, predstavnik sveta staršev in sveta zavoda OŠ Gradec 

10. JOŽETA HOSTNIKA, predstavnik sveta zavoda OŠ Gradec s strani Občine 

Litija 

 

SKLEPI KORESPONDENČNESEJE SVETA ZAVODA OŠ GRADEC: 15. 4.–18. 4. 

2014 

SKLEP: Svet zavoda OŠ Gradec v upravni odbor šolskega sklada OŠ Gradec 

potrjuje sledeče strokovne delavce: 

Alenka Zupančič, matična šola 

mailto:ravnateljica@osgradec.si


LETNO POROČILO OŠ Gradec – leto 2014 
__________________________________________________________________________________ 

 9 

Marta Obreza, POŠ Hotič 

Eva Divjak, POŠ Kresnice 

 

SKLEPI KORESPONDENČNESEJE SVETA ZAVODA OŠ GRADEC: 16. 4.–18. 4. 

2014 

SKLEP:  Člani Sveta zavoda OŠ Gradec so potrdili vključitev šole v postopno 

uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole in o izbiri prvega tujega jezika. 

 

SKLEPI KORESPONDENČNESEJE SVETA ZAVODA OŠ GRADEC: 19. 6.–23. 6. 

2014 

SKLEP: Člani Sveta zavoda OŠ Gradec so potrdili programa dela, kadrovski in 

finančni načrt za leto 2014. 

 

SKLEPI SEJE SVETA ZAVODA OŠ GRADEC: 2. 10. 2014 

SKLEP 1: Dnevni red 6. seje Sveta zavoda z dopolnilnima točkama je bil  potrjen. 

SKLEP 2: Prisotni člani so soglasno potrdili gospo Barbaro Avbelj za članico sveta 

zavoda. 

SKLEP 3: Prisotni člani so potrdili sklep in zapisnik  3. korespondenčne seje sveta 

zavoda. 

SKLEP 4: Prisotni člani so potrdili sklep in zapisnik  4. korespondenčne seje sveta 

zavoda. 

SKLEP 5: Prisotni člani so potrdili sklep in zapisnik  5. korespondenčne seje sveta 

zavoda. 

SKLEP 6: Svet zavoda OŠ Gradec pomembne dokumente, kot so letni delovni načrt 

in poročilo o njegovi uresničitvi, poročilo o samoevalvaciji šole, program dela, finančni in 

kadrovski načrt, poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, sprejema na rednih 

sejah in ne na korespondenčen način. 

SKLEP 7: Člani Sveta zavoda OŠ Gradec so se seznanili z vsebino sprememb 

finančnega načrta za leto 2014 in potrdili spremembo finančnega načrta, ki je nastala na 

podlagi Sklepa o spremembi sklepa o obsegu financiranja v letu 2014 – povečanje sredstev 

(na osnovi prihodkov in odhodkov) za 15.392,16 evrov za stroške dela. 

SKLEP 8: Za naslednjo sejo Sveta zavoda se pripravi evalvacija napredka šolske 

prehrane. 
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SKLEP 9: Svet zavoda poziva predstavnike občine v svetu zavoda, da pozovejo 

občino, da poskrbi za varno prečkanje ceste v naselju Sp. Hotič in v vmesnem obdobju 

zagotovi medobčinskega redarja v dopoldanskem in popoldanskem času. 

SKLEP 10: Šola na spletni strani objavi pobudo staršem za urejanje prometa v 

upoštevanju prometne varnosti v okolici šole. Na to temo bo izveden tudi jutranji sestanek 

7.10.2014 na matični šoli in vseh podružnicah. 

SKLEP 11: Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 in cenik storitev sta bila 

potrjena. 

SKLEP 12: Svet se je seznanil s delovanjem šolskega sklada (pravili in program 

dela) ter preklical sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Gradec z dne 15. 10. 1998. 

SKLEP 13: Svet zavoda OŠ Gradec zahteva od pristojnih institucij, predvsem CSD, 

čim prejšnjo rešitev problematike in zagotovitev varnega okolja za otroka, ostale učence in 

delavce šole. Poziva tudi predstavnike občine v Svetu zavoda, da pripomorejo k rešitve 

problema. 

SKLEP 14: Učitelji pripravijo spletno učilnico po predmetnih področjih za priprave 

učencev na NPZ, v januarju pa se pripravi predstavitev le-te na svetu staršev. 

 

SKLEPI KORESPONDENČNESEJE SVETA ZAVODA OŠ GRADEC: 24. 11.–27. 

11. 2014 

SKLEP: Svet zavoda OŠ Gradec za Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu 

v Občini Litija predlaga Miho Jančarja in Vlasto Klemenčič Berčon.   

 

 

Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda 

 

Naslov:  OŠ Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 LITIJA 

Matična številka: 5689155 

Davčna številka: 42070651  

Transakcijski račun: 01260 - 6030660770 

Telefon, fax:  01 897 33 29 

Telefon:  tajništvo: 01 897 33 00 

računovodstvo: 01 897 33 04 
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svetovalna služba: 01 897 33 08 

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

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

Ravnateljica: Tatjana GOMBAČ  

Pomočnici  ravnateljice: Anita MIKŠA, Katarina MURN 

Poslovna sekretarka VI: Renata FELE 

Računovodja VI : Nataša PRETTNER 

Knjigovodja V, administrator V: Bernarda KANDUČ 

 

K OŠ Gradec sodijo še 4 podružnične šole: 

o Podružnična šola Jevnica, Jevnica 28, 1281 Kresnice  

Tel.: 897 33 24, pedagoški vodja Darja  RAJŠEK 

o Podružnična šola Vače, Vače 6, 1252 Vače 

Tel.: 01/897 33 15, pedagoški vodja: Aleksandra ŠTRUS 

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

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

o Podružnična šola Kresnice, Kresnice 26 a, 1281 Kresnice 

Tel.: 897 33 22, pedagoški vodja: Angelca KOPRIVNIKAR 

 

Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 

 

 

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

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

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

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

ravnateljice, vodje podružničnih šol in organizator informacijskih dejavnosti. 

 

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole.  
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RAVNATELJICA   

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

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

SVET ŠOLE 

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

ter pet predstavnikov šole. Predsednica sveta šole je Vanja Arhnaver. 

 

POMOČNICI RAVNATELJICE  

sta Katarina Murn in Anita Mikša (med porodniško odsotnostjo nadomešča Jano Isoski). 

Opravljata naloge, ki jih jima poveri ravnateljica in jo nadomeščata v njeni odsotnosti. Naloge 

pomočnika ravnatelja določa 50. člen ZOFVI-ja. 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

 

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

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

posameznega razreda.  

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

1. do 5. razreda. 

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

določeno z letnim delovnim načrtom šole 

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

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

2014/15, pomagajo jim nadomestni razredniki ob večjih obremenitvah ali odsotnosti 

razrednika od 6. do 9. razreda matične šole in v POŠ Vače, skupno 15 nadomestnih 

razrednikov od 6. do 9. razreda. 

 

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

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

se za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli. Predsednica sveta staršev je Nada 

Golouh. Zapisniki sej so objavljeni na spletni strani šole. 

 

SVETOVALNA  SLUŽBA 

Svetovalno delo so opravljale 3 delavke za matično in podružnične šole: socialna delavka 

(1), pedagoginja in psihologinja (psiholog) v sistemiziranem obsegu šolske svetovalne službe 
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1,85 delovnega mesta. Delo je potekalo po programu, ki je sestavni del letnega delovnega 

načrta šole.  

KNJIŽNICA   

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

zadolžene učiteljice v sodelovanju s knjižničarko na matični šoli skrbele za knjižnična 

gradiva. Celotna nabava in vodenje je delo knjižničarke, pri izposoji na podružnicah pa 

sodelujejo razredne učiteljice. 

TAJNIŠTVO  

1 delavka: poslovna sekretarka VI. 

RAČUNOVODSTVO  

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

TEHNIČNI  DELAVCI  

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

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

 

Vizija in poslanstvo 

OŠ Gradec zagotavlja kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, varno okolje, prijetno in 

ustvarjalno ozračje, možnosti za uveljavljanje posameznika, kar ob sodelovanju vseh 

udeležencev omogoča prepoznavnost šole in primerljivost v slovenskem in evropskem 

prostoru. OŠ Gradec je šola zadovoljnih učiteljev, učencev in staršev. 

Naloge, ki so bile realizirane: 

1. Obogatili smo izvajanje devetletnega programa, še izboljšali in opredelili predvsem 

kadrovske pogoje, vrsto izbirnih predmetov in upoštevali želje in potrebe učencev. 

Izobrazili smo tri učitelje za poučevanje neobveznih izbirnih predmetov računalništvo (2 

učitelja) in nemščina (1 učitelj) v 2. triletju. Učenci so za neobvezne izbirne predmete 

izbrali poleg računalništva in nemščine še šport.   

 

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

usposobljeni za najmanj dva predmeta). 

Pri zaposlovanju novih kadrov smo upoštevali usposobljenost učiteljev za najmanj dva 

predmeta. Pri izbiri kandidatov smo dali prednost tudi tistim, ki so usposobljeni celo za tri 

ali več (izbirni predmeti), oz. imajo dodatno pridobljene še druge kvalifikacije (vaditelj oz. 

učitelj plavanja, učitelj smučanja ipd.).  
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3. Veliko skrb posvetiti  spremembam ob kadrovskih zamenjavah učiteljev, predvsem   

med letom.  

Kadrovske zamenjave smo opravili po pridobitvi soglasja s strani resornega ministrstva, 

po zaključenem razpisu in ob upoštevanju primerne usposobljenosti novega kadra. 

Pozorni smo bili tudi na dodatne kvalifikacije, ki so jih imeli kandidati za razpisano 

delovno mesto. 

 

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

so s šolskim letom 2013/14 postali oboji obvezni. 

Vsako leto se opravi analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja in v letu 2014 

smo sledili zastavljenem cilju približevanju državnemu povprečju (število doseženih točk). 

Letošnje leto smo v povprečju prepolovili odstopanje od državnega povprečja za učence 

9. razredov: lani 2,08%, letos 1,02%. Večje odstopanje se je pokazalo pri slovenščini, lani 

za 0,28%, letos za 2,31%. 

 

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

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

organiziranega skupnega in samostojnega dodatnega izobraževanja. 

Učitelji delujejo v strokovnih aktivih po predmetnih področjih in se vključujejo v študijske 

skupine. V letu 2014 smo na sedežu matične šole organizirali 3 obvezna skupna 

izobraževanja za učitelje, za druga so se delavci šole odločali po interesu. 

 

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

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

Timsko delo je vsakodnevna praksa pri delu vseh delavcev šole, s čimer pokrivamo čim 

več področij delovanja v šoli.  

 

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

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

evalvacija in priprava načrta za odpravo morebitnih pomanjkljivosti. 

Vodenje šole se uresničuje z vlogo ravnateljice in dveh pomočnic ravnateljice, razširjeno 

pa z vodji podružničnih šol in vodji strokovnih aktivov učiteljev. Vsak izmed teh pripravi 

program dela s poudarki na zastavljenih ciljih, ob koncu obdobja pripravi evalvacijo in 

načrt izboljšav. 

 

8. Med vsemi zaposlenimi naj bosta na prvem mestu dobra komunikacija in strokovnost. 

Izvedeno je bilo dvodnevno izobraževanje Asertivnost za učitelje, kjer je bil poudarek 

prav na učinkoviti komunikaciji, ki je temelj dobre komunikacije. Strokovnost so zaposleni 
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izpopolnjevali in povečevali s strokovnimi izobraževanji: skupno za vse strokovne delavce 

s področja vzgoje otrok. Tehnični in administrativni delavci so se izobraževali po interesu 

v okviru kuhinje, hišniških opravil in administrativnih postopkih. 

 

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

dobro počutili.  

Za varno in ustvarjalno vzdušje skrbimo vsi delavci šole, del vloge so dolžni sprejeti tudi 

učenci, ki jih navajamo na samozaščitno vedenje in spoštovanje dolžnosti. 

 

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

Šola se  povezuje z javnimi ustanovami v svojem okolju (izvajanje projektov, preventivnih 

dejavnosti), tesno sodeluje tudi s starši v okviru načrtovanih dejavnosti. 

 

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

potrebami, tudi z dosežki in napredkom. 

Lokalno skupnost redno seznanjamo s potrebami in dosežki naše šole. Ravnateljica 

sodeluje tudi v občinski Komisiji za vzgojo in izobraževanje, šola ima svojega 

predstavnika v občinskemu Svetu za preventivo in varnost, učenci šole se vsak leto 

vpišejo v Knjigo najboljših dosežkov in Zlato knjigo. 

 

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

izobraževanje in jim v delavnicah, na razrednih in  javnih prireditvah predstavlja utrip 

šolskega dela. 

V okviru šole za starše in s skupno izvedenim predavanjem za starše in delavce šole 

krepimo sodelovanje in staršem svetujemo pri delu z otroci. Šolsko delo jim 

predstavljamo na družabnih srečanjih, skupnih delavnicah stari starši, starši in vnuki, 

šolskih in zaključnih razrednih prireditvah. 

 

13.  Tehtno upošteva predloge, sprejete na Svetu staršev  in se obveže izpolniti naloge, 

sprejete na Svetu zavoda. 

Ravnateljica redno sodeluje na sejah Sveta zavoda, kjer sodeluje tudi pet predstavnikov 

strokovnih delavcev šole, in na sejah Sveta staršev, upošteva predloge, ki jih  podajo 

člani obeh svetov. 

 

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

prireditev. 

Šola redno informira širšo javnost s  prispevki v lokalnem časopisu Občan s poudarki na 

uspešno izvedenih dejavnostih, skrbi za ažurne objave na spletni strani šole in upošteva 
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predloge uporabnikov spletne strani za še večjo preglednost le-te. 

 

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

kulturo in ohranitev dobrega delovanja otroških ter mladinskih pevskih zborov. 

V letu 2014 je bil dosežen dodaten kvaliteten preskok v strokovnem delu na področju 

pevske dejavnosti, saj so se zborovodje povezale v aktiv, kjer strmijo k izmenjavi dobrih 

praks in strokovnemu izobraževanju, organizirali smo dva pevska vikenda z aktivnimi 

pevci mladinskega pevskega zbora matične šole in Podružnične šole Vače. V redni 

program dela na šoli so vključene vse ure interesnih dejavnosti, ki so namenjene pevskim 

zborom, tako otroškim kot mladinskim. 

     

2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov                                                                                                                                        

Koncept odkrivanja in delo z nadarjenimi učenci  

 

Na začetku šolskega leta smo imeli na šoli 58 že identificiranih učencev, za katere so bili 

oblikovani individualizirani programi in prilagoditve ter spodbude na različnih področjih. Z 

vsemi nadarjenimi so imeli razredniki osebni razgovor. 

V letošnjem šolskem letu je bilo evidentiranih 18 učencev za nadarjene učence. Učence so 

predlagali učitelji ali razredniki. Vsi učenci, ki so bili pravočasno predlagani so šli skozi 

postopek identifikacije nadarjenih učencev. Od vseh predlaganih učencev v šolskem letu 

2014/15, smo jih 8 potrdili kot nadarjene učence. 

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

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

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

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

največkrat trudijo pri prilagoditvi zahtevnosti izobrazbenih standardov z notranjo 

diferenciacijo (sodelovanje pri pripravi učne ure, seminarske naloge, mini projekti, 

asistencami…), z manjšimi učnimi skupinami, pripravo učencev na tekmovanja, natečaji, 

projekti ter z spodbujanju k izvenšolskim dejavnostim, v kolikor gre za specifično 

talentiranost.  
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V tabeli je prikazano število evidentiranih učencev v šolskem letu 2014/15 in število do 

identificiranih učencev glede na posamezni razred.  

 

 

Razred 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

Skupaj 

Št. 

evidentiranih  

 
8 1 8 0 0 0 17 

Št. 

identificiranih 

 
4 0 4 0 0 0 8 

Št. 

indetificiranih  

nadarjenih  

 
6 4 12 8 22 15 66 

 

Najuspešnejši nadarjeni učenci so bili v preteklem šolskem letu povabljeni na 

nagradni izlet, enako je načrtovano tudi v tem šolskem letu. Delo z nadarjenimi učenci je 

potekalo po začrtanem programu. Učitelji so izvedli tudi evalvacije o delu z nadarjenimi 

učenci. Z novo identificiranimi in evidentiranimi nadarjenimi učenci ter njihovimi starši so se 

izvedli svetovalni razgovori. V oktobru naslednjega šolskega leta pa se bodo oblikovali novi 

programi dela z nadarjenimi učenci.  

Identificirani nadarjeni učenci imajo pestro ponudbo oblik prilagoditve in dodatnih dejavnosti, 

v katerih lahko uresničujejo in razvijajo svoje sposobnosti in močna področja. Učitelji in 

mentorji se največkrat trudijo pri prilagoditvi zahtevnosti izobrazbenih standardov z notranjo 

diferenciacijo (sodelovanje pri pripravi učne ure, seminarske naloge, projekta, asistence…), z 

manjšimi učnimi skupinami, pripravo učencev na tekmovanja, natečaji, projekti ter z 

spodbujanjem k izvenšolskim dejavnostim, če gre za specifično talentiranost. Poleg tega pa 

so na šoli organiziranih še vrsta programov v okviru interesnih dejavnosti za različna 

področja nadarjenosti in predvsem v okviru dodatnega pouka pri katerem lahko razvijajo 

specifična naravoslovna in družboslovna znanja. Delo z nadarjenimi učenci poteka po 

začrtanem programu. Za testiranje predlaganih nadarjenih in za koordinacijo dela z 

nadarjenimi učenci skrbi šolski psiholog Marija Mohar. 
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Večdnevne dejavnosti 

Šola je v letu 2014 organizirala večdnevne dejavnosti , ki so potekale izven šole: 

- bivanje v naravi Dom Soča za učence 7. razreda od 20.1. do 24.1.2014, 

- plavalni tečaj (20 ur) za učence 2. razreda – Šmartno pri Litiji, junij 2014, 

- bivanje v naravi za učence 4. razreda – CŠOD Jurček v 2 izvedbah, in sicer od 6.10. 

do 10.10.2014 za POŠ Jevnica in Kresnice ter matično šolo, od 13.13. do 17.10.2014  

za POŠ Vače in Hotič, 

- bivanje v naravi Dom Soča za učence 7. razreda od 8.12. do 12.12.2014. 

Zaradi organizacijskih ovir smo pevski vikend program v Domu Breženka iz novembra 

prestavili v januar 2015. 

 

Tekmovanja 

V letu 2014 so se učenci izkazali tako na področju znanja kot na športnem  področju. Čeprav 

učenci predvsem 9. razreda ne potrebujejo te rezultate pri vpisu v srednjo šolo, jih 

spodbujamo, da se preizkusijo na tekmovanju in krepijo pozitivno samopodobo. 

Skupno doseženih priznanj je  346, od tega 298  bronastih,  41 srebrnih, 5 zlatih in 2 

diamanta. 

Vrsta tekmovanja 

 

Bronasto  
priznanje 

Srebrno 
priznanje 

Zlato  
priznanje 

VEGOVO /MAT 135 12 3 

2 

(Diamantni 

kenguru) 

PROTEUS /BIO 7 - - 

LOGIKA 38 2 1 

ANGLEŠČINA /8.r. 8 - - 

ANGLEŠČINA /9.r. 11 6 - 

NEMŠČINA 9.r 1 1 - 

STEFANOVO/FIZ 4 2 - 

CANKARJEVO/SLJ 18 2 - 
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6.-9.r. 

CANKARJEVO/SLJ 

1.-5. 

33 - - 

SLADKORNA 

BOLEZEN/BIO 

7 1 1 

ZGODOVINA 5 3 - 

GLASBENA OLIMPIJADA - 3 - 

GEOGRAFIJA 11 - - 

PREGLOVO/KEM 13 2 - 

VESELA ŠOLA 7 7 - 

SKUPAJ 298 41 5 + 2 

 

*Diamantni kenguru prejme učenec, ki je vsako leto svojega osnovnošolskega 
obdobja prejemal priznanje iz znanja matematike (Vegovo priznanje), torej od 1. do 9. 
razreda. 

 

 Prva pomoč: doseženo 2. mesto na območnem tekmovanju (ekipno). 

 Nogomet: Dan nogometa  v Litiji 1. mesto za starejše in mlajše dečke. 2. mesto na 

regijskem tekmovanje za starejše dečke. 

  Šolski plesni festival Ribnica: doseženo 3. mesto.   

 Odbojka:  1. in 3. mesto na področnem prvenstvu za starejše učenke matične šole in 

3. mesto za POŠ Vače. 

 Košarka: področno starejši dečki 3. mesto. 

 Tek:  Litijski tek v različnih starostnih kategorijah eno 3. mesto, 3 druga in 3 prva 

mesta. Skupno osvojili šolski prehodni pokal 2014.  Na državnem prvenstvu v tekih 

doseženo 3. mesto.  

Poleg naštetih tekmovanj so učenci uspešno sodelovali tudi v bralni znački in dobro 

sodelovali s knjižničarko Stanislavo Sirk. V šolskem letu 2013/2014 je opravilo bralno značko 

440 učencev (73 % vseh učencev OŠ Gradec in podružnic). 

Na OŠ Gradec je bralo za bralno značko 227 učencev (1. do 5. razred: 227; 6. do 9. razred: 

91). 

Na POŠ Jevnica 37, na POŠ Hotič 29, na POŠ Kresnice 56 in na POŠ  Vače 90 učencev (1. 

do 5. razred: 58; 6. do 9. razred: 32). 
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Zlatih bralcev je bilo v tem šolskem letu 39. Bralno značko plus (poleg predpisanega števila 

knjig za celotno devetletko so prebrali še najmanj šest knjig) pa je osvojilo 10 učencev: Lea 

Bernik, Anja Širca, Larisa Mrkaljević, Anja Birk, Jaro Pavliha, Brina Dacar, Gaja Starc, Neža 

Mihelčič, Anja Sonc in Gala Pregel. 

Pogovore o prebranih knjigah so vodile razredne  učilnice, na predmetni stopnji pa Dajana 

Maurič in Stanka Sirk – skupaj 26 mentoric. 

Učenci so bili za branje nagrajeni s priznanji ter z bralnimi majicami, ki jih je učencem 

podarja Knjižnica Litija. Devetošolci so za devet let branja prejeli še posebno spominsko 

priznanje ter knjigo Franceta Prešerna Zdravljica z odličnimi ilustracijami Damijana 

Stepančiča. Učence, ki so opravili bralno značko plus, pa je šola nagradila še s posebnimi 

knjižnimi  nagradami. 

Za učence 1. triade matične  šole ter učence podružničnih šol (1.–5. razred) pa je bilo 

pripravljeno tudi srečanje z raziskovalko snovne in nesnovne dediščine našega področja ter 

avtorico več knjig Ido Dolšek. 

 

Vpis v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov 

 

Učenci OŠ Gradec se vsako leto uvrstijo v vpis v obe knjigi, ki jih vodijo na Občini Litija. 

V šolskem letu 2013/14 je bilo v Zlato knjigo vpisanih 16 učencev: 11 deklet in 5 fantov, kar 

pomeni, da so v 6., 7., 8. in 9. razredu imeli povprečno oceno 4,53. Vpisani učenci 

predstavljajo petino učencev v 9. razredu (od 80 učencev).V Knjigo najboljših dosežkov je 

bilo 13 vpisov:  

- iz znanja 5 ZLATIH: zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike, 3x zlato Vegovo 

priznanje iz znanja matematike, zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, 3 SREBRNA 

priznanja na državnem tekmovanju Slovenska glasbena olimpijada in 2 x Priznanje 

diamantni kenguru. 

- v športu 1x 1. mesto na državnem prvenstvu v karateju, 3 x 2. mesto na državnem 

prvenstvu v karateju, 1 x 3. mesto na državnem prvenstvu v karateju. 2 ekipna vpisa za 2. 

mesto na državnem prvenstvu v karateju. 

 

Druge dejavnosti in projekti 

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

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

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

mentorji športnih klubov in društev ter zainteresirani starši.  
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Učenci trenirajo v povezavi s Košarkarskim klubom Litija, Rokometnim klubom Šmartno  in 

športnem klubu Bleščica, Nogometnim klubom Litija in karate klubom Kensai, če omenimo 

najštevilčneje obiskane.  

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

obeležujemo pomembne dneve in se seznanimo z aktualnostmi v šoli. 

 

Za 1. in 2. triado matične šole je v letu 2013/14 potekalo 21 interesnih dejavnosti, ki jih vodijo 

naši učitelji in 9 dejavnosti, ki jih vodijo zunanji mentorji. Od 6. do 9. razreda deluje 22 

interesnih dejavnosti naših učiteljev. V POŠ Jevnica je potekalo 16 dejavnosti, v POŠ Vače 

16, v POŠ Hotič 9  in v POŠ Kresnice 8.   

V računalništvo so učenci  v veliki meri vključeni pri pouku, bodisi preko neobveznih izbirnih 

predmetov (zadnja triada), bodisi preko projektov in rednega programa, določenega z letnim 

delovnim načrtom. 

 

Projekti 

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

projektov je postalo stalno delo kot oblika spodbujanja in razvijanja inovacijskih 

dejavnosti pri učencih. 

V drugem delu šolskega leta 2013/14 in do konca koledarskega leta 2014 smo začrtali in 

nadaljevali delo pri naslednjih projektih: 

1. celoletni šolski projekt PRIMI ŠOLO ZA ROGE, optimistično in humorno naravnan, 

prepleten z dejavnostmi, ki polepšajo vsakodnevno življenje. V tem okviru bomo v 7. 

razredih izvedli dneve dejavnosti za učinkovitejše učenje z enakim naslovom. Z 

izvajanjem šolske svetovalne službe in predmetnih učiteljev bodo učenci spoznavali 

učne stile in najuspešnejše metode učenja za posamezen stil; 

2. MEHAK PREHOD iz vrtca v šolo, projekt med učenci 3. razreda in bodočimi 

prvošolci. Cilj: privajanje na šolsko življenje in medgeneracijsko sodelovanje;  

3. program ZDRAVA ŠOLA ponuja učencem dejavnosti in vedenja za prevzemanje 

odgovornosti za lastno zdravje (Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenje); 

4. program ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG z enim izvajalcem v letu 2013/14 in ponovno 

z dvema v šolskem letu 2014/15 – športna pedagoga, ki pripravljata dopolnilne 

športne dejavnosti v okviru sofinanciranja evropskih skladov (Zavod za šport 

Planica), zaključek projekta dveh programov do konca avgusta 2015; 

5. PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA v oddelkih podaljšanega bivanja s poudarkom 

na spoznavanju življenja in iger starega časa; 
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6. SADNI KOTIČEK v okviru šolske kuhinje, kjer je dnevno na voljo sveže sadje; 

7. SHEMA RAZDELJEVANJA ŠOLSKEGA SADJA, kjer je poudarek na uživanju 

svežega sadja in zelenjave (Ministrstvo za šolstvo in šport); 

8. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK z namenom osveščanja o pomenu 

zdravega zajtrka (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano); 

9. PASAVČEK, ki ozavešča pravilno in varno uporabo otroških sedežev in varnostnih 

pasov; 

10. VARNO S SONCEM, ki osvešča učence o nevarnosti prekomernega izpostavljanja 

soncu med 10. in 16. uro, ter o zaščiti pred nevarnimi sončnimi žarki ob gibanju na 

prostem;  

11. ŠOLSKI VRT(iček) – poudarek na spoznavanju pomena skrbi za našo zeleno okolico 

ter pomen samooskrbe z zdravo zelenjavo in sadjem – vrednost EKO vrta: zanimiva 

izvedba v Jevnici sejanje, žetev in uporaba pire v prehranske namene; 

12. TO SEM JAZ, TO SMO MI, projekt zbliževanja in poznavanja med učenci in 

učenkami za boljše razumevanje in kvalitetnejše sobivanje; 

13. MATRAMATIKA IN eMATEMATIKA kot dejavnosti za pomoč 

14. inovacijski projekt EVROPSKI PROSTOVOLJCI V OŠ, kjer gostimo izbrano 

evropsko prostovoljko. Cilj: hitrejše premoščanje medkulturnih razlik, opuščanje 

predsodkov in  spontana raba prvega in drugega tujega jezika; 

15. inovacijski projekt UČENJE TJN V 1. VIO. Cilj: večjezičnost kot sestavni del 

šolskega procesa, spontana raba tujega jezika – »jezikovna kopel« in prisotnost 

maternega govorca. Oba inovacijska projekta potekata v sodelovanju z Zavodom za 

šolstvo; 

16. MISS BUBKA z učenci odkriva nove običaje, navade in praznike, dežele in države; 

17. BRALNI NABIRALNIK za motivirano branje otrok in burjenje domišljije; 

18. BEREM, POSLUŠAM IN PRIPOVEDUJEM: branje in poslušanje daljših zgodb, učili 

se bodo postavljati vprašanja in iskati odgovore nanje; 

19. MEDPREDMETNO POVEZOVANJE v 4. in 5. razredu POŠ Jevnica. Cilj: izboljšati 

kakovost pouka, povečati medpredmetno povezovanje in doseči višji nivo znanj in 

FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA za vse učence šole, kjer se ocena oblikuje 

na osnovi uporabe znanja; 

20. ŠOLSKI EKO VRT: vrt postane učilnica, povezovanje človeka z naravo in varstvo 

okolja; 

21. GENERACIJE GENERACIJAM v sodelovanju z Domom počitka Tisje, kjer naši 

učenci za popestritev kot prostovoljci pripravljajo dejavnosti za varovance doma. 

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru 

rednega pouka ali znotraj interesnih dejavnosti. 
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Koordinatorki:  pomočnici ravnateljice Anita Mikša in Katarina Murn. 

 

Z željo po večji povezanosti med šolo in domom smo se odločili, da jeseni 2013 začnemo z 

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

druženja učiteljev, staršev in učencev. V mesecu oktobru so v POŠ Vače uspešno izvedli 

kostanjev piknik, načrtujemo pa še:  

- matična šola: kuharski večer, v svetu branja,  

- skupaj matična šola in podružnice: spomladanski in družinski planinski pohod, 

naravoslovno-matematično popoldne, 

- POŠ Kresnice: športne igre, 

- POŠ Jevnica: žetev pire, 

- POŠ Hotič: druženje ob petih. 

 

Prireditve za javnost   

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

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

podružnične šole,  pa središče kulturnega življenja kraja. 

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

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

projekti.  

 

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

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

decembrski dobrodelni prireditvi Novoletna prireditev, s katerim smo zbirali sredstva za 

obogatitev šolskega sklada. Izkupiček je 1.946,24 €, ki ga bomo porabili za učence, ki ne 

zmorejo plačevati stroškov dodatnih šolskih obveznosti in za zagotovitev nadstandarda 

(šolski sklad 2014). 

Druge večje prireditve so bile: 

 sprejem prvošolcev, 

 OŠ Gradec poje, 

 valeta, 

 krajevne prireditve v povezavi s  podružničnimi šolami. 

 

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

dejavnosti za učence od 6. do 9. razreda, od 1. do 5. razreda ga obeležimo v okviru rednega 
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pouka. Dan državnosti in Dan samostojnosti in enotnosti obeležimo s kratko oddajo za 

celotno šolo z državno himno in primernim programom v izvedbi članov šolskega radia. 

Poročila o realiziranih aktivnostih 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE za leto 2014 

V letu 2014 smo v sodelovanju z Občino Litija uspeli preplastiti zunanje šolsko igrišče ob 

POŠ Hotič, pridobili smo novo učilnico v POŠ Kresnice za učence 1. razreda, pridobili 

rabljeno opremo iz OŠ Litija in zamenjali prekucno ponev v kuhinji matične šole. 

 

Šolski sklad 

Osnovna šola Gradec je ustanovila 15. 10 1998 ŠOLSKI SKLAD, iz katerega se financira 

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

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

in pomoč socialno šibkim otrokom, v letu 2014 smo za to namenili 3.380,28€. Iz šolskega 

sklada črpamo tudi stroške prevozov na šolska tekmovanja (1.494,23€) in daljnoročno 

načrtujemo izgradnjo sodobne učne kuhinje s soudeležbo s sredstvi šolskega sklada. 

 

Sklad pridobiva sredstva iz: 

- donacij posameznikov in podjetij, 

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

- drugih virov. 

 

Stanje na skladu z dne 31.12.2014 je bilo 11.627,50€. 

ŠOLSKI SKLAD 2013 

Začetni saldo 1.1.2014 11.267,17 
PRILIVI:   

Akcije zbiranje starega papirja 1.771,60 

Novoletni sejem 1.946,24 

Donacija IAK Kresnice 500 

Prispevek Rdečega križa 200 

Donacija - fizična oseba-posamezniki 230,00 €,  redni prispevki 587,00 € 817,00 

S k u p a j: 5.234,84 

ODLIVI:   

Pomoč učencem pri plačilu šolskih obveznosti 1.063,65 

Plačilo kotizacij za šolska tekmovanja, prevozi na tekmovanja 1.494,23 

Pomoč učencem pri nakupu delovnih zvezkov 981,22 

Subvencija prevozov za učence podružničnih šol 848,63 

Nagrade: izlet -nadarjeni učenci , učenka… 486,78 
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S k u p a j: 4.874,51 

Končni saldo 31.12.2014 11.627,50 
 

 

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

varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 

 

Sociala 

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

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

sredstev šolskega sklada. 

Z Zdravstvenim domom  Litija redno sodelujemo predvsem pri izvajanju kontrole čistosti zob, 

organizaciji zdravniških pregledov za 1., 3. in 5. in 8. razrede, ki smo jih v šolskem letu 

2013/14 prvič začeli izvajati v okviru naravoslovnih dni z določeno tematiko za posamezen 

razred, ter predavanja v okviru pouka za devetošolce na temo spolne vzgoje. Medicinska 

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

 

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

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

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

individualnih obravnav v okviru svetovanja. V letu 2014 smo s sodelovanjem CSD Litija in 

Policijske postaje Litija: 

eno učenko obravnavali zaradi nasilja v družini in umik v krizni center v Ljubljani, 

enega učenca obravnavali zaradi neustrezne oskrbe in vzgojnega delovanja staršev zaradi 

posebnih potreb otroka ter domnevnega nasilja v družini prešolali na Podružnično šolo 

prilagojenega programa Litija.  

 

Skupne akcije potekajo tudi z organizacijo Rdečega križa OO Litija, ki vsako leto pripravi 

tekmovanja iz prve pomoči, v letu 2014 pa je že enajsto leto zapored z našimi učenci  izvedla 

dobrodelno akcijo prodaje kruha Drobtinica in izkupiček namenila obema osnovnima šolama 

v Litiji. 

 

Varstvo okolja  

V mesecu aprilu in oktobru 2014 smo organizirali zbiralni akciji papirja na matični šoli in 

podružnicah, ter tako zbrali 1.7771,60 € in ves denar namenili v šolski  sklad.  
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Problem vandalizma v okolici šole in na njenih površinah smo omilili s pomočjo policistov 

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

najkasneje ob 22. uri v poletnem času. Okolico šole čistijo naše čistilke, še posebej nevarne 

odpadke, organiziramo tudi tedenske čistilne akcije razredov. 

 

Regionalni razvoj   

Na ZRSZ, OE Trbovlje,  smo organizirali testiranje učencev 8. razreda devetletke za 

ugotovitev sposobnosti, ki pomagajo pri nadaljnjem šolanju  in odločitvi učencev za srednjo 

šolo.  

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

redno udeležuje svetovalna delavka šole. Na šoli organiziramo šolski srednješolski sejem, 

kjer povabimo srednje šole, da predstavijo svoje programe. 

 

Urejanje prostora 

  

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

razredih  in hodnikih. Pri vseh učencih privzgajamo skrb za bivalno okolje. Okolico šole 

čistimo tedensko z dežurnim razredom po razporedu in zajema obe parkirišče, zelene 

površine v okolici šole, obe zunanji šolski igrišči. 

Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko  

 

Na šolo si prizadevamo voditi dobro in smiselno kadrovsko politiko. Strmimo za kadri, ki so 

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

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

okviru možnosti omogočamo izpopolnjevanja in dodatni študij. Tudi v  letu 2014 smo 

racionalno porabljali sredstva za izobraževanje. Izobraževanja smo izbirali tematsko, 

povezano z priznanimi šolskimi projekti v šolskem letu 2013/14 in prvem delu šolskega leta 

2014/15. 

 

Za izobraževanje smo v letu 2014 namenili skupno 9.446,79.  

                          Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2014 po izobrazbi 

III. IV. V. VI. VII. VIII. 

opravljen magisterij 

13 8 2 9 73 4 
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Od skupno zaposlenih na šoli je 20 delavcev zaposlenih za določen, 95 pa za nedoločen 

čas. 

Število strokovnih delavcev po nazivu na dan 31. 12. 2014 

Naziv Število 

brez naziva 28 

mentor 25 

svetovalec 31 

svetnik 4 

 

Delež delovnih mest strokovnih, administrativnih in drugih delavcev  

na dan 31. 12. 2014 

Delovno mesto Število 

Strokovni delavci          77,93 

Administrativni delavci 3 

Tehnični delavci 20,46 

Skupaj  101,36 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETNO POROČILO OŠ Gradec – leto 2014 
__________________________________________________________________________________ 

 28 

RAČUNOVODSKO   POROČILO   ZA   LETO  2014 
 

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. 

 

  

 

 2. Glavne računovodske usmeritve v letu 2014 

 

Pri izdelavi računovodskih izkazov so bile uporabljene naslednje računovodske usmeritve: 

 

Prihodki in odhodki 
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Na kontih skupine 76 se izkazujejo vsi prihodki  OŠ kot določenega uporabnika enotnega 

kontnega načrta. Prihodki v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe se   izkazujejo 

ločeno od ostalih prihodkov. 

 

Na kontih skupine 46 se izkazujejo stroški in odhodki OŠ kot  določenega uporabnika 

enotnega kontnega načrta. Izkazovanje stroškov je urejeno tako, da je iz evidenc in na podlagi 

sodil mogoče ugotoviti stroške za posamezno dejavnost javnih služb. 

 

Osnovna sredstva in drobni inventar 

 

Opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti oziroma po ocenjeni 

vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. 

 

Nabavna vrednost sestoji iz nakupne cene, povečane za morebitne davke, stroške prevzema in 

druge neposredne stroške. 

 

V nabavno vrednost se ne sme všteti tisto, kar presega normalne stroške nakupa oziroma 

graditve osnovnega sredstva. 

  

Drobni inventar, ki ga vodimo med osnovnimi sredstvi, vendar ločeno od ostale opreme, pa je 

tisti drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in katerega posamične 

vrednost po dobaviteljevem računu ne presega 500 €.  

 

Drobni inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi, kar bremeni tekoči poslovni izid 

(strošek amortizacije). 

  

 

Zaloge  

 

Zaloge se vrednotijo po izbrani metodi, določeni v skladu z računovodskimi standardi, na OŠ 

je to first in-first out.  

 

 

Denarna sredstva   

Denarna sredstva vsebujejo gotovino v blagajnah in sredstva na transakcijskih računih.  

 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev 
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V začetku jih izkazujemo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo 

tudi plačani.  

Terjatve, za katere domnevamo, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo poravnane v 

celotnem znesku, obravnavamo  kot dvomljive, če se zaradi njih začne sodni postopek, pa kot 

sporne. Če domnevamo, da terjatve ne bodo poravnane, v poslovnih knjigah popravimo 

njihovo vrednost v znesku, za katerega domnevamo, da ne bo poravnan.  

Terjatve za katere realno ni več  pričakovati poplačila, se na podlagi zapisnika inventurne 

komisije in sklepa ravnateljice ob sprejemu zaključnega računa izbrišejo iz evidenc. 

 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

 

Na kontih skupine 14  izkazujemo vse kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede 

na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. 

 

Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih 

predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih 

terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta. 

 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

 

 

Na kontih skupine 21 izkazujemo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge 

prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka 

obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila. 

 

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 
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amortizacije in namenskih denarnih sredstev, prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev, ter 

zmanjšana za znesek neodplačanih posojil, najetih za nakup teh sredstev, znesek neplačanih 

obveznosti za pridobitev teh sredstev in znesek dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, 

namenjenih nadomestitvi stroškov amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih z donacijami. 

 

Obveznost redno usklajujemo z ustanoviteljem.    

 

Presežek prihodkov nad odhodki (presežek) je presežek vrednosti aktive nad pasivo, presežek 

odhodkov nad prihodki (primanjkljaj) je presežek vrednosti pasive nad aktivo.  Presežek se 

razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe. Primanjkljaj se krije v 

skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe. 

  

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov 

učencev (plačil staršev za storitve ), sredstev od prodaje storitev in izdelkov iz donacij, 

prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov. (44. Člen odloka o ustanovitvi javnih zavodov). 

 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 

ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 

v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko 

vzdrževanje in investicije v zavodu, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za dodatno 

delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi. (44. Člen odloka o ustanovitvi 

javnih zavodov). 

 

Primanjkljaj prihodkov nad odhodki, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega 

programa javne službe, upoštevajoč veljavna merila, normative in standarde, ki veljajo za 

izvajanje programa krije država oziroma ustanovitelj, če gre za primanjkljaj sredstev iz 

naslova zakonskih obveznosti financiranja občine. (44. Člen odloka o ustanovitvi javnih 

zavodov). 

 

3. Računovodski izkazi za leto 2014 

 

Predloženi so izkazi, ki so bili posredovani na AJPES v naslednjem vrstnem redu: 

1.1 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov, 

1.2 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

1.3 Bilanca stanja 
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4. Pojasnila  k izkazu prihodkov in odhodkov in bilanci stanja  za leto 2014 (in 

morebitne druge računovodske informacije) 

 

4.1 Izkaz prihodkov in odhodkov 

 

4.1.1 Prihodki 

Opis 2014 2013 LFN2014 

Prihodki MŠŠ 2.714.209 2.652.725 2.680.073 

Prihodki - občina 156.076 184.574 186.200 

Prihodki - kuhinja 313.687 328.944 287.000 

Prihodki - učenci 56.330 70.600 72.000 

Prihodki – prodaja blaga in storitev 32.418 31.343 32.500 

Finančni in drugi prihodki 32.330 39.448 20.000 

SKUPAJ 3.305.050 3.307.634 3.277.773 

 

Pojasnila: 

Prihodki so se glede na lansko leto zmanjšali za 1%. Prihodki so bili doseženi z izvajanjem 

javne službe in tržne dejavnosti.   

 

V letu 2014 smo  od MIZŠ dosegli prihodke za naslednje glavne namene: 

 

Opis 2014 2013 LFN2014  

BOD  2.046.138 1.956.628 2.002.989 

Prehrana med delom 69.084 65.135 64.000 

Prevoz na delo 68.970 60.562 59.000 
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Jubilejne, solidarnostne pomoči 4.505 1.559 2.200 

Odpravnine 986 5.603 1.000 

Regres za LD 43.264 84.148 40.000 

KAD 10.784 20.000 19.000 

Prispevki in davki delodajalca 310.917 308.001 327.234 

Izobraževanje zaposlenih, ekskurz. 12.318 20.184 15.000 

Materialni stroški 60.243 59.113 69.750 

Regresirana prehrana učencev 60.253 49.720 50.000 

Učila in učni pripomočki 9.458 10.668 8.000 

Šola v naravi 5.863 4.419 4.000 

Sklad za invalide 8.868 4.364 6.900 

Ostali prihodki, učbeniški  sklad 2.558 2.621 11.000 

SKUPAJ 2.714.209 2.652.725 2.680.073 

 

Pojasnila: 

Sredstva s strani MIZŠ dobimo za pokrivanje stroškov plač, povračil plač, jubilejnih nagrad, 

solidarnostnih pomoči, regresa za letni dopust, odpravnin, prispevka za invalide, nakupa učil, 

pripomočkov, ekskurzije, šole v naravi, regresirane prehrane in regresirane šole v naravi, 

zdravniški pregledi, ter sredstva za materialne stroške, iz katerih pokrivamo nadomestila 

stroškov delavcev kot so dnevnice, nočnine, ostali potni stroški, pisarniški material, strokovna 

literatura, material za pouk, stroški knjig, stroški kotizacij in ostali stroški povezani z 

izvajanjem pouka.     

 

Prihodki MIZŠ so se glede na lansko leto povečali za 3%.  

 

Bruto plača je večja zaradi nakazila Ministrstva za I. in II. del odprave nesorazmerij in zaradi 

večjega števila zaposlenih. Zato se je v manjši meri povečal tudi prihodek prehrane in 

prevoza. Jubilejno nagrado smo prejeli za sedem delavcev in za eno solidarnostno pomoč. 

Prihodek za regres je manjši, ker smo v letu 2013 izplačali II. del regresa še za leto 2012.    

Prihodek regresiran prehrane učencev je večji zaradi povečanega števila prejemnikov 

regresirane malice oz. kosila. 

Prihodek za invalide je večji, ker imamo v letu 2014 zaposlenega enega invalida. 

Prihodek KAD je manjši, ker so se znižale premije. 
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S strani MIZŠ smo prejeli sredstva za izobraževanje. Ker vseh sredstev nismo porabili, smo 

del le teh, to je v znesku 2.672,29 oblikovali kratkoročno odložene prihodke, katere bomo 

namensko porabili v letu 2015. 

Povprečno število zaposlenih v letu 2014 je bilo 113 delavcev.   

 

V letu 2014 smo dosegli  prihodke od občine Litije za naslednje namene: 

 

Opis 2014 2013 LFN2014 

Materialni stroški 147.330 168.200 157.200 

Investicijsko vzdrževanje 2.114 9.136 21.500 

Šola v naravi 2.025 3.087 3.500 

Šport, prehrana 4.607 4.151 4.000 

SKUPAJ 156.076 184.574 186.200 

 

Pojasnila: 

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

investicijsko vzdrževanje, zavarovanje premoženja, za nabavo opreme za opravljanje 

dejavnosti, regresirane malice,  šolske športne dejavnosti in za regresiranje šole v naravi.  

 

Sredstva iz občine smo prejeli glede na sprejet proračun občine Litija za leto 2014.  

S strani občine  smo prejeli sredstva za materialne stroške. Za del sredstev, to je 9.870,35 €, 

smo oblikovali kratkoročno odložene prihodke, katere bomo namensko porabili v letu 2015. 

 

 (Opomba: iz proračuna občine Litija je bilo za vlaganja v osnovna sredstva prejetih še 

30.014,59 EUR sredstev, ki pri OŠ ne predstavljajo prihodkov, temveč  povečanje obveznosti 

za sredstva v upravljanju). 

 

 

 

 

V letu 2014 smo dosegli naslednje prihodke iz tržne dejavnosti: 

 

Opis 2014 2013 LFN2014 

Uporaba telovadnice, učilnic 18.998 18.520 19.100 
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Provizije 274 321 350 

Druga plačila 2.437 1.560 1.750 

Prehrana učitelji 10.709 10.942 11.300 

SKUPAJ 32.418 31.343 32.500 

 

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 2014 so bili prihodki prodaje blaga in storitev na trgu v primerjavi s celotnimi   

 

prihodki minimalni, vsega 0,99%. 

 

Število uporabnikov telovadnice in učilnic ostaja enako kot lani. Uporabnikom telovadnice v 

katerih sodelujejo tudi naši učenci zaračunamo polovico cene.    

 

V letu 2014 smo dosegli naslednje ostale prihodke:  

 

Opis 2014 2013 LFN2014 

Učenci (CŠOD, ŠVN, ŠD…) 56.330 70.600 72.000 

Kuhinja 313.687 328.944 287.000 

Finančni in drugi prihodki 32.330 39.448 20.000 

SKUPAJ 402.347 438.992 379.000 

 

Pojasnila: 

Prihodek učencev je manjši, ker v letu 2014 nismo izvedli zimske in letne šole v naravi.  

Obe šoli sta predvideni v letu 2015. Zmanjšuje pa se tudi organiziranje dejavnosti izven šole. 

Prihodek kuhinje je manjši, ker s 01.09.2014 nismo več pripravljala malic za Osnovno šolo 

Litija, s 01.10.2014 pa tudi ni bilo več kosil.   

Drugi prihodki so manjši, ker smo imeli v šolskem letu 2013/14 zaposlenega samo enega 

delavca po projektu Zdrav življenjski slog.  

 

4.1.2 Odhodki  

 

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

 



LETNO POROČILO OŠ Gradec – leto 2014 
__________________________________________________________________________________ 

 37 

4.1.2.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Opis 2014 2013 LFN 2014 

a. BOD, nadomestila  2.089.595 2.082.705 2.070.267 

b. prehrana med delom 73.978 71.082 68.000 

c. prevoz na  delo 74.846 67.246 65.000 

d. jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči 5.977 1.559 1.800 

e. odpravnine 986 5.603 - 

f. regres za letni dopust 47.030 89.594 43.000 

g. drugi stroški dela 832 805 810 

g. KAD 11.517 21.533 22.000 

Skupaj  plače in drugi izdatki zaposlenim  2.304.761 2.340.127 2.270.877 

h. prispevki delodajalca 336.513 334.835 334.554 

SKUPAJ STROŠKI DELA 2.641.274 2.674.962 2.605.431 

Učbeniški sklad - - 8.000 

Viri financiranja (pokrivanje)    

a. MŠŠ 2.549.822 2.543.838 2.480.431 

b. Občina Litija    

c. drugi viri 91.452 131.124 125.000 

Povp. Št. zaposlenih, ki prejemajo plačo 104 109 109 

Kazalnik    

Stroški dela/zaposlenega 25.397 24.541 23.670 

 

Pojasnila: 

V celoti je strošek plač glede na lanski manjši za 2 %.  

29.01.2015 smo izplačali II. obrok odprave nesorazmerij, strošek smo knjižili pod leto 2014. 

Strošek plač, prevoza, prehrane je večji tudi zaradi večjega števila zaposlenih.   

Sedmim delavcem smo izplačali jubilejno nagrado, dvema delavkama solidarnostno pomoč. 

Strošek regresa je manjši, ker smo v letu 2013 izplačali še II. del regresa za leto 2012. 

Stroške iz naslova KAD je manjši, ker so se znižale premije.  

Povprečno število zaposlenih v letu 2013 je bilo 113 delavcev.   

 

4.1.2.2 Stroški materiala 

 

Opis 2014 2013 LFN2014 



LETNO POROČILO OŠ Gradec – leto 2014 
__________________________________________________________________________________ 

 38 

Hrana za šolsko kuhinjo 241.754 271.119 235.000 

Material za pouk 7.641 7.169 11.025 

Material za čiščenje in vzdrževanje 22.696 16.623 17.500 

Pisarniški material 21.850 16.842 18.600 

Vzdrževanje opreme in objektov 11.529 11.700 15.000 

Delovne obleke 3.193 2.469 2.000 

Časopisi, revije, knjige 3.351 3.140 3.178 

Električna energija 32.043 31.032 30.000 

Bencin, goriva 3.277 3.826 4.000 

Kurjava za ogrevanje 56.588 60.255 65.000 

Drugi stroški 20.632 15.247 12.000 

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 424.554 439.422 413.303 

Viri financiranja (pokrivanje)    

a. MŠŠ –  dejavnost javne službe 36.035 35.440 34.675 

b. Občina Litija – dejavnost javne službe 125.055 127.939 137.200 

c. učenci (starši) – tržna dejavnost 231.046 260.177 222.000 

d. drugi viri – tržna dejavnost 32.418 15.867 13.000 

Kazalniki    

Strošek hrane/ učenca  255 255 255 

Material za pouk/učenca 13 14 15 

Material za čiščenje in vzdrževanje/m2 

uporabne površine 

2,86 2,12 2,23 

Delovne obleke/uporabnika 139 137 94 

Časopisi, revije, knjige/zaposlenega 29 29 27 

Energija/m2 uporabne površine 7,12 7,57 7,32 

Bencin, gorivo/vozilo 1.638 1.913 2.000 

 

Pojasnila: 

V celoti so se v letu 2014 stroški materiala glede na leto 2013 zmanjšali za 4%.  

Strošek kuhinje je manjši ker je Šola Litija sama pričela s pripravljanjem obrokov.  

V postavko material za čiščenje smo v letošnjem letu knjižili tudi vsa čistila, ki so namenjena 

za kuhinjo, zato je ta stroške večji. 

Tudi strošek pisarniškega materiala je večji. Tukaj je zelo velik strošek nabave kartuš in 

tonerjev za kopirne stroje.    



LETNO POROČILO OŠ Gradec – leto 2014 
__________________________________________________________________________________ 

 39 

V mesecu decembru smo nabavili 20.000 l kurilnega olja, tako da je vrednost zalog velika, 

strošek kurjave pa zato prikazan manjši.   

Ostali stroški ostajajo na ravni lanskih. 

 

 

4.1.2.3 Stroški storitev 

 

Opis 2014 2013 LFN 2014 

CŠOD, šola v naravi, kulturni, športni 

dnevi, prevoz za učence 

51.434 75.299 76.000 

Telefon, PTT 11.609 11.327 11.500 

Popravila in vzdrževanje OS; DI, objektov 32.128 35.186 30.000 

Vzdrževanje in zavarovanje avtomobilov 4.996 3.086 3.100 

Zavarovanje opreme 7.563 7.499 7.600 

Izobraževanje 5.731 4.941 10.000 

Svetovalne, odvetniške storitve 3.986 5.028 5.000 

Zdravstvene storitve 4.373 6.080 4.000 

Oglasi, razpisi - - - 

Najemnine  3.585 2.280 3.000 

Komunala, voda, dimnikar 22.872 21.067 20.000 

Dnevnice, nočnine 3.716 3.319 5.300 

Pogodbeno delo, avtorstvo 8.970 8.088 10.000 

Študentski servis 2.183 1.107 1.000 

Reprezentanca 3.136 2.800 2.700 

Drugi stroški storitev 6.570 8.998 9.100 

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 172.852 196.105 198.300 

Viri financiranja (pokrivanje)    

a. MŠŠ –  dejavnost javne službe 20.541 17.140 21.700 

b. Občina Litija – dejavnost javne službe 89.724 94.471 89.200 

c. učenci (starši) – tržna dejavnost 51.434 75.299 76.000 

d. drugi viri – tržna dejavnost 11.153 9.195 11.000 

Kazalniki    

Telefon,PTT/zaposlenega 103 104 105 

Izobraževanje/pedag.del.;izobr./admin.del. 50,72 45,33 91 
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Potni str./zaposl. 59,44 30,45 45,87 

Pog.delo/pogodbenika 2.242 2.022 3.333 

Stroški štud. servisa/izvajalca 363 369 500 

 

Pojasnila: 

V celoti so se v letu 2014 stroški storitev zmanjšali za 12%  glede na leto 2013.  

Strošek učencev je manjši, ker v letu 2014 nismo izvedli zimske in letne šole v naravi.  

Obe šoli sta predvideni v letu 2015.  Zmanjšuje pa se tudi organiziranje dejavnosti izven šole. 

Zmanjšal se je strošek svetovalnih storitev in zdravniških pregledov, ker je bilo manjše število 

delavcev upravičenih do zdravniškega pregleda.   

Ostali stroški so ostali na ravni lanskih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

4.1.2.3.1 Ostali stroški storitev 

 

Opis 2014 2013 LFN 2014 

Pristojbine, sodne takse, finančni odhodki 609 618 600 

Davek od dohodka pravnih oseb 526 - 50 

Prispevek za invalide 11.158 6.583 8.000 

Prevrednotovalni odhodki - 1.647 - 

SKUPAJ  OSTALI STROŠKI STORITEV 12.293 8.848 8.650 

 

Pojasnila:  

Prispevek za invalide se je povečal, ker imamo zaposlenega v letu 2014 samo enega invalida.  

 

4.1.2.4 Amortizacija 

Opis 2014 2013 LFN 2014 

Obračunan popravek vrednosti (PV) – 

Gradbeni objekti, igrišča 

172.706 169.592 171.000 

Obračunani PV - oprema  35.312 34.000 30.000 

Obračunani PV – DI  7.710 8.675 8.000 

Strošek amort. - v izkazu prih. in odh. 7.175 7.910 11.000 

Strošek amort. – v breme obv. za sredstev v 

upravljanju 

208.018 203.592 200.000 
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Pojasnila: 

Strošek amortizacije v izkazu prihodkov in odhodkov predstavlja stroške nabave knjig za  

knjižnico in strošek nabave drobnega inventarja, ki se številči in ni financiran s  strani Občine.    

 

Drobni inventar katerega posamezna vrednost je pod 500 EU in se številči: 

nabavili smo za 1.328,99  € inventarja. Znesek zajema nabave : DVD predvajalnik 40,00 €, 

zemljevid Evrope 160,00 €, tračni brusilnik 109,00 €, kovinski zabojnik za smeti 469,70 €, 

pisarniški stol 69,90 €, projekcijsko platno 134,20 €, sesalnik Gorenje 114,39 € in učilo-torba 

z ritm. instrumenti 231,80 €.  

V letu 2014, točneje z novim šolskim letom 2014/15 je OŠ Litija prenehala uporabljati štiri 

učilnice na naši šoli. OŠ Litija je OŠ Gradec podarila 265 kosov šolskega pohištva, ki smo ga 

v letu 2014 zavedli na kontu drobnega inventarja, ki se številči. Posamezen kos smo 

simbolično ocenili 1,00 €. Gre za: 134 x šolski stol; 77 x šolska miza; 20 x šolska omara; 5 x 

kateder; 8 x šolska tabla; 17 x kovinska garderobna omara; 4 x lesena garderobna omara. 

Podarjeno pohištvo je bilo razporejeno v naslednje  učilnice: nova učilnica v Kresnicah-4012; 

Učilnica Fizika 1-1001; Hodnik Gradec in prizidek-1026 in 7003; učilnica matematika 2-

1034; Učilnica 2. a-1051 in učilnica 2. b-1052. 

 

Odpisali smo za 5.192,87 € drobnega inventarja, ki se številči. Gre za odpis 37 kosov 

drobnega inventarja, ki predstavlja predvsem staro, dotrajano šolsko pohištvo.  

Vrednost drobnega inventarja po popisu znaša 333.045,51 €. 

 

Drobni inventar - knjige: nabavili smo za 5.846,42 € knjig, podarjenih nam je bilo za 270,00 € 

knjig. Popis knjižničnega gradiva smo opravili v letu 2011 in 2012, zato smo v letu 2014 

samo uskladili stanje z glavno knjigo na račun novih nabav.  Vrednost knjižničnega gradiva 

po popisu znaša 172.784,10 €.  

 

Knjige iz učbeniškega sklada: nabavili smo učbenike v vrednosti 8.524,10 €. Sredstva še 

nismo prejeli od Ministrstva. 

 

4.1.2.5  Velika popravila, večja vzdrževalna dela, nabave OSS 
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4.1.2.5.1 Dograditve in nabava OS: 

 

Opis 2014 

Dograditev učilnice PŠ Kresnice 4.533 

Zamenjava oken na matični šoli 24.296 

Nakup računalnikov in prenosnikov 1.700 

Nakup ostale opreme 3.220 

SKUPAJ  VLAGANJA V OSNOVNA 

SREDSTVA  (brez nabav DI) 

 

Viri financiranja (pokrivanje)  

a. MŠŠ   

b. Občina Litija  30.015 

c. lastna sredstva (amort; presežek 

prihodkov nad odhodki; tržna dejavnost;) 

1.728 

d. donacije, Zavod Planica, zavarovalnica 2.006 

 

Pojasnila: 

 

Objekti: V letu 2014 smo povečali vrednost objektov za  28.830,06 €.   

Na PŠ Kresnice smo dokončali prizidek k obstoječi šoli in pridobili učilnico: 4.533,35 €. 

V OŠ Gradec smo zamenjali okna v sredinskem delu šole in povečali vrednost objekta za 

24.296,71 €. 

 

Oprema: Osnovna sredstva katerih posamezna vrednost je nad 500 EU:  

Nabavili smo za  4.920,43 € opreme.  

 

Nove nabave zajemajo še: 5 x računalnik v vrednosti  1.692,73 €,  motorna kosilnica 1.349,99 

€, fotoaparat 944,10 €, projektor 427,24, pomivalni stroj-učna kuhinja 399,01 € in dograditev 

mešalne mize v znesku 107,36 €. 

 

Odpisali smo za 5.427,92 € opreme, ki prestavlja: omarica za grafoskop 552,22 €, grafoskop 

499,15 €, projektor 1.245,83 €, stroj za plastificiranje 786,74 €, tiskalnik 193,90 €, 2 x 

računalnik 1.024,67 €, usmerjevalnik 967,92 € in swich 157,49 € 

 

Vrednost opreme po popisu znaša 485.011,76 €. 

 

 

Viri financiranja: 
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- Za omenjene nabave in dograditve je vir financiranja v večini Občina Litija, MIZŠ in 

odškodnina zavarovalnice.     

 

4.1.3. Prikaz celotnih prihodkov in odhodkov 

 

OPIS 2014 2013 Indeks 

CELOTNI PRIHODKI 3.305.050 3.307.634 100 

CELOTNI ODHODKI 3.258.148 3.327.247 98 

RAZLIKA 46.902 -19.613 - 

 

 

Pojasnila:  

 

Celotni prihodki so bili v letu 2014 za 1% nižji glede na leto 2013. 

Celotni odhodki so bili v letu 2014 za 3% nižji glede na leto 2013. 

Strošek I. dela odprave nesorazmerij smo knjižili v leto 2013. Prihodek v znesku 37.358,52 € 

pa smo po navodilih MIZŠ knjižili v leto 2014. II. del odprave nesorazmerij  smo tako strošek 

kot prihodek knjižili v leto 2014. 

 

Zaradi omenjenega prihaja v letošnjem letu do velikega presežka prihodkov nad odhodki.  

 

 

 

 

 

 

4.2  Bilanca stanja 

 

4.2.1 Sredstva 

 

4.2.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

                                                                                                                                   

OPIS 2014 2013 Indeks 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 11.033 11.033 100 
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(popravek vrednosti) 626 626 100 

Nepremičnine 6.536.762 6.507.968 100 

(popravek vrednosti) 1.827.652 1.654.946 110 

Oprema in druga opredmetena osn. sredstva 1.041.689 1.156.803 90 

(popravek vrednosti) 944.214 1.027.792 92 

SKUPAJ dolgor. sred. – nabavna vrednost 7.589.484 7.675.804 99 

SKUPAJ popravek vrednosti 2.772.492 2.683.364 103 

SKUPAJ dolgor. sred. – sedanja vrednost 4.816.992 4.992.440 96 

 

Pojasnila:     

Odpisali smo za 5.427,92 € opreme, ki prestavlja: omarica za grafoskop 552,22 €, grafoskop 

499,15 €, projektor 1.245,83 €, stroj za plastificiranje 786,74 €, tiskalnik 193,90 €, 2 x 

računalnik 1.024,67 €, usmerjevalnik 967,92 € in swich 157,49 € 

 

 

 

4.2.1.2 Denarna sredstva v blagajnah in dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

                                                                                                                                 

OPIS 2014 2013 Indeks 

Blagajne - skupaj 79 182 43 

Sredstva na transakcijskih računih 23.865 55.827 43 

SKUPAJ denarna sredstva 23.944 56.009 43 

 

Pojasnila:  

Denarna sredstva so vodena pri UJP Ljubljana.   

Preko blagajne vodimo predvsem plačila šolskih obveznosti.  

 

 

4.2.1.3 Kratkoročne terjatve do kupcev  

 

OPIS 2014 2013 Indeks 

Terjatve do kupcev  45.737 42.036 109 

SKUPAJ kupci 45.737 42.036 109 

 

Pojasnila: 
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V terjatvah do kupcev zavzemajo največji delež neplačani računi staršev za prehrano in ŠVN 

za mesec december – valuta 18.01.2015. 

V čedalje večji meri moramo dolg staršev izterjati z izvršbami. Terjatve do drugih fizičnih in 

pravnih oseb  izterjamo z opomini.   

 

 

4.2.1.4 Kratkoročne terjatve do države  

 

OPIS 2014 2013 Indeks 

Terjatve do države  255.421 217.336 118 

Druge terjatve  38.708 18.541 209 

SKUPAJ terjatve do države 294.129 235.877 125 

 

Pojasnila: 

Terjatve do države predstavljajo obveznosti za plače za mesec december 2014,  prispevke, 

prehrano, prevoz na delo, dodatno pokojninsko zavarovanje, prispevek za invalide. 

Druge terjatve do države predstavljajo terjatev do občine Litija iz naslova materialnih 

stroškov za mesec november in december 2014 in terjatev za šport. Skupni znesek terjatve do 

občine znaša 28.023,52 €.      

Terjatev imamo tudi do ZZZS – bolniške nad 30 dni. 

 

 

4.2.1.5 Aktivne časovne razmejitve    

 

OPIS 2014 2013 Indeks 

Predhodno zaračunani prihodki  - 1.982 - 

SKUPAJ Druge terjatve  - 1.982 - 

 

 

4.2.1.6 Zaloge    

 

OPIS 2014 2013 Indeks 

SKUPAJ Zaloge 35.988 23.150 155 
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Pojasnila: 

Zaloge so popisane na dan 31.12.2014.  

Zaloge hrana v šolski kuhinji v vrednosti : 4.849,92 €. 

Zaloga kurilnega olja na matični in podružničnih šolah v vrednosti: 30.885,36 €.   

Zaloga čistilnega materiala v vrednosti: 252,38 €. 

 

4.2.1.7 Kratkoročne obveznosti   

 

OPIS 2014 2013 Indeks 

Obveznost do zaposlenih 220.037 220.237 100 

Obveznost do dobaviteljev 80.359 86.931 92 

Druge obveznosti iz poslovanja 41.660 42.776 97 

Obveznosti do uporabnikov EKN 4.014 3.720 108 

SKUPAJ Kratkoročne obveznosti 346.070 353.664 98 

 

Pojasnila: 

Obveznost do zaposlenih predstavljajo plače za mesec december 2014. 

Na dan 31.12.2014 niso bile poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev v znesku 5.662,07 

€. Vzrok neporavnanih obveznosti je premajhno stanje na transakcijskem računu, zaradi 

neplačil s strani občine Litija.  

Druge obveznosti iz poslovanja predstavljajo prispevke za plače za mesec december 2014, 

odtegljaji zaposlenih in druge obveznosti do zaposlenih.     

 
 

4.2.1.8 Pasivne časovne razmejitve    

 

OPIS 2014 2013 Indeks 

Kratkoročno odloženi prihodki – razno 14.809 5.210 284 

Kratkoročno odloženi prihodki – šolski sklad 11.627 11.267 103 

Kratkoročno odloženi prihodki – učbeniški s. -8.524,10   

SKUPAJ Pasivne časovne razmejitve 17.912 16.477 109 

 

Pojasnila: 

Kratkoročno odloženi prihodki predstavljajo naslednje postavke: 

- izdane račune za CŠOD, ki bo izveden v januarju 2015,  



LETNO POROČILO OŠ Gradec – leto 2014 
__________________________________________________________________________________ 

 47 

- sredstva Občine Litija za prehrano učencev, ki niso bila v celoti porabljena v letu 2014, 

- sredstva MIZŠ za izobraževanje, ki niso bila porabljena v letu 2014, 

- sredstva materialnih stroškov občine za plačilo kurilnega olja. 

Na MIZŠ smo dali zahtevek za nabavo knjig iz učbeniškega sklada v znesku 8.524,10 €, 

vendar teh sredstev še nismo prejeli.  

 

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. 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.  

    

4.2.2 Obveznosti do virov sredstev 

 

OPIS 2014 2013 Indeks 

Dolgoročne pasivne časovne razm. - donacije 2.205 3.349 74 

Obveznost za neopr. in opredmetena OS 4.814.787 4.989.091 96 

Presežek odhodkov od prihodkov 35.816 -11.087 - 

 

Končno stanje na kontu vseh presežkov prihodkov nad odhodki znaša 35.815,66 €. Del teh 

sredstev bi v letu 2015 namenili za nakup OS.  

 

5. Obvezne priloge 

 

Obvezne priloge, ki sledijo poglavju 4. (pojasnilom) so: 

1. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, 

2. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 

3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil, 

4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb, 

5. Izkaz računa financiranja  
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ZAKLJUČNI DEL 
 

Datum sprejetja letnega poročila: 24.02.2015 

Datum in kraj nastanka letnega poročila: 17.02.2015 

Osebe, ki so odgovorne za sestavitev letnega poročila 

o Poslovno poročilo je pripravila ravnateljica Tatjana Gombač 

o Računovodsko poročilo je pripravila računovodja Nataša Prettner 

 

 

 

 

 

 


