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Vprašanja in odgovori za sejo sveta zavoda, ponedeljek, 26. februar 2018 
 
Janez Žganjar: 
Spoštovani,   
Ker (še ) nisem ravno domač v računovodstvu, me samo zanima na kakšen način bi 
lahko v prihodnosti večji delež prihodkov namenjenih zaposlovanju invalidov (str. 37, 
41.... v LP2017 obdržali v šoli (zaposlitev invalida?!) oziroma za te stroške nekaj 
dobili s strani invalidskih podjetij.   
V LFN 2018 je predviden znesek 13.000 kar ni malo.  
 
Hvala za odgovor oziroma razpravo na to temo na seji SZ.  
Lep preostanek počitnic vem želim,  
Janez 
(Štrus, 26. 2. 2018) Glede na velikost šole naj bi imeli na šoli zaposlene 3 invalide. 
Trenutno imamo enega, za 2 pa moramo plačevati v sklad za invalide. Vsa sredstva, 
ki jih v ta namen plačujemo v sklad, dobimo povrnjena s strani MIZŠ. Višina sredstev 
MIZŠ je natančno tolikšna kot moramo plačevati v sklad, tako da v tem delu 

kakršnokoli privarčevanje ni mogoče. 

 
Nada Golouh: 
Pozdravljeni g. ravnatelj,  
 
je čas počitnic, kar omogoča več druženja s svojimi otroci in drugimi učenci OŠ 
Gradec. Želim vam prenesti navdušenje vaših učencev nad vašo komunikacijo z njimi. 
Le tako naprej.  
 
Sedaj pa h gradivu. Imam sledeča vprašanja in opazke: 
LETNO POROČILO 2017 
- str. 19. poglavje 2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Osnoven šole Gradec 
za leto 2017 vsebinsko ne ustreza naslovu. V njem so pretežno navedeni cilji, ki se 
jih zasleduje brez doseženih ciljev in rezultatov. Predlagam, da se v bodoče v 
poročilih poroča o rezultatih. 
(Štrus, 26. 2. 2018) V tem delu nisem želel ponovno navajati rezultatov, ki so 
navedeni v Poročilu o realizaciji LDN 2016/2017 (poročilo je prosto dostopno na 
spletni strani OŠ Gradec v zavihku Informacije javnega značaja). Je pa vaš predlog 
smiseln in bom v prihodnje v Letnem poročilu ob vsakem projektu dodal še 
realizirane cilje in rezultat projekta. 
Glede poteka projektov v letošnjem šolskem letu smo se z vodji projektov sestali na 
enem jutranjem sestanku, o poteku projektov je tekla razprava tudi v vseh aktivih na 
njihovih rednih sestankih. Po izjavah vodij projektov, le-ti potekajo po zastavljenih 
smernicah in skladno z letnim načrtom. 
 
- str. 25; na tekmovanju kresniška, več kot 10% učencev OŠ Gradec prejme bronasto 
priznanje, kar je pohvalno. Iz tabele niso razvidna nadaljnje udeležbe na višjih 
ravneh (področno, državno) in rezultati le tam. Prosim za pojasnilo. 
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(Štrus, Kušar, 26. 2. 2018) Tekmovanje iz naravoslovja Kresnička poteka samo na 
šolski ravni od 1.R do 7.R. Cilj tekmovanja je popularizacija naravoslovja in 
eksperimentalnega dela ter primerjanje znanja med učenci. Učitelj lahko odkrije 
nadarjene učence za naravoslovje. Učenci 4.R in 5.R imajo enake naloge, prav tako 
6.R in 7.R. 
V letošnjem letu (2017/18) so se na naši šoli tekmovanja udeležili 104 učenci, in 
sicer: 
1.R - 25/11 priznanj 
2.R - 16/8 priznanj 
3.R - 28/13 priznanj 
4.R - 9/3 priznanja 
5.R - 16/6 priznanj 
6.R  - 7/5 priznanj 
7.R - 4/2 priznanji 
Bronasto priznanje bo prejelo 48 učencev (uspeh 46,2%) 
Na (šolskem) tekmovanju lahko osvoji priznanje do 1/3 tekmovalcev iz posamezne 
tekmovalne skupine na šoli, razvrščenih po dosežku, pri čemer mora imeti zadnji 
prejemnik vsaj 1/3 možnih točk. Če imajo tekmovalci izven 1/3 razvrščenih enak 
dosežek kot prejemnik z najmanj točkami v 1/3 tekmovalcev, prejmejo tudi ti 
tekmovalci bronasto priznanje. Bronasto priznanje lahko dodatno prejmejo še vsi 
tekmovalci, ki so po svojih dosežkih v zgornji 1/5 vseh tekmovalcev v državi. Ne 
glede na število udeležencev šolskega tekmovanja prvouvrščeni tekmovalec v vsaki 
tekmovalni skupini prejme bronasto priznanje, če je dosegel vsaj 1/3 možnih točk.  
 
-kje v računovodskem poročilu se nahaja informacija koliko materialnih stroškov smo 
dejansko imeli v letu 2017? Kje je zavedno, da nam ustanoviteljica ne odmeri dovolj? 
 
(Prettner, Štrus, 26. 2. 2018) V računovodskem poročilu se tega eksplicitno ne vidi. 
Te podatke dajem na podlagi bilanc po stroškovnih mestih, ki pa niso predmet 
poročila.   
K temu dokumentu prilagam še dopis, ki sva ga z računovodkinjo 22. januarja 2018 
poslala na Občino Litija (v vednost tudi predsednici sveta zavoda in predsednici sveta 
staršev). Dopisu sva priložila izpis bilance po stroškovnih mestih za preteklo 
koledarsko leto, opredelila razliko v dejanskih stroških in seznanila ustanoviteljico, da 
OŠ Gradec za namensko porabo sredstev potrebuje cca. 143.000 EUR materialnih 
stroškov. 
 
LFN 2018: 
- prosim, da vsem članom SZ posredujete MIZŠ Sklep o merilih za zagotavljanje 
sredstev za kritje materialnih stroškov v osnovnih šolah 2018. 
 
(Prettner, 26. 2. 2018) Za leto 2018 MIZŠ omenjenega Sklepa šolam ni posredovalo, 
zato se držimo meril iz leta 2017. V kolikor tega Sklepa člani sveta zavoda ne 
posedujete, vam ga lahko posredujem. 
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- kje je zaveden podatek koliko materialnih stroškov načrtujete za leto 2018? Zakaj je 
v LFN le 128.000EUR prihodkov za kritje materialnih stroškov? 
 
(Štrus, Prettner, 26. 2. 2018) Podatki o materialnih stroških so zavedeni v finančnem 
načrtu v tabelah 3.2.2. in 3.2.3. V finančnem načrtu smo celotne stroške načrtovali v 
podobnem obsegu kot je bila realizacija v letu 2017, zato predvidevamo, da bodo 
stroški tudi letos večji kot je namenjenih materialnih stroškov s strani ustanoviteljice. 
Jeseni v času rebalansa proračuna je bilo opravljenih nekaj aktivnosti s strani vodstva 
šole in s strani sveta zavoda, kjer smo pojasnjevali, da OŠ Gradec ne dobi dovolj 
materialnih sredstev s strani ustanoviteljice. V finančnem načrtu za leto 2018 je 
naveden znesek, ki ga je za leto 2018 za OŠ Gradec namenila ustanoviteljica. Po 
rebalansu proračuna je OŠ Gradec sicer pridobila 30.000 EUR investicijskih sredstev, 
višina sredstev za materialne stroške pa je ostala nespremenjena. 
 
- kaj ste vi v svojem mandatu ukrenili, da bi se materialni stroški na OŠ Gradec 
zmanjšali? Kaj še načrtujete narediti? 
 
(Štrus, 26. 2. 2018) Zamenjali smo ponudnika čistilne opreme na POŠ Vače (Valtex) s 
podjetjem Barjans, ki nam je ponudil cenovno ugodnejšo ponudbo. 
Največji prihranek nam je uspel pri odvozu bioloških odpadkov, kjer smo ohranili 
istega izvajalca Biotera, vendar s precej zmanjšanimi stroški odvoza (prej: 15,30 EUR 
za sod, od januarja naprej 7,66 EUR za sod). V decembru smo plačali račun 489,86 
EUR za odvoz 32 sodov, v  januarju 2018 pa 252,95 EUR za 33 sodov. 
Veliko del, ki jih je prej izvajalo podjetje SINET, sedaj izvajajo drugi izvajalci: gasilne 
aparate pregledujejo PGD Litija, strelovode in nekatera ostala pregledna dela tudi 
podjetja, ki so ponudila cenejše storitve. 
Za dve poškodbi (menjava frekvenčnega regulatorja za prezračevanje v kuhinji na 
matični šoli in menjava razbitega stekla na POŠ Kresnice) smo uspešno uveljavljali 
zavarovalniški škodni primer, za tretjo poškodbo (ogrevanje na POŠ Vače) čakamo 
račun s strani KSP Litija, ki skrbi za vzdrževanje celotnega postroja in bomo tudi 
prijavili škodni zahtevek, saj naj bi bila okvara posledica izpada električnega toka in 
nato močnega sunka ob priključitvi. 
Pridobili smo ponudbo za opravljanje dimnikarskih storitev, smo pa še v fazi 
pogovorov, ker pred julijem 2018 glede na novo zakonodajo ne moremo menjati 
dosedanjega izvajalca (Dimnikarstvo Dobravec). 
S knjižničarko sva pregledala seznam revij in časopisov, na katere smo naročeni in ga 
posodobila-iz obstoječega seznama sva izločila revije, po katerih ni bilo 
povpraševanja. 
 
- prosim, da nam na seji SZ  predstavite obisk predsednika država na OŠ Gradec. 
 
(Štrus, 26. 2. 2018) V ponedeljek, 26. 2. zjutraj smo imeli ponovni sestanek delovne 
skupine in obisk predsednika republike, gospoda Boruta Pahorja, je dorečen. Do seje 
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sveta zavoda bom imel dovolj podatkov za natančno predstavitev obiska 
predsednika. Temu dokumentu prilagam časovnico obiska. 
 
- predlagam, da je ob predstavitvi LFN prisotna tudi g. Prettner. 
(Štrus, 26. 2. 2018) Računovodknija, gospa Nataša Prettner, bo na seji vsekakor 
prisotna. 
 
Za vse odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam, 
Nada Golouh 
 

P.S.: prosim za odgovore do ponedeljka do 15h.  

 
Urška Pišek: 
VPRAŠANJA NA PREJETO GRADIVO 

POSLOVNO POROČILO: 

 

1. Str. 13, 14 – Samoevalvacija: Prosim za dodatno pojasnitev zapisa: » Ni bilo 

izvedenih anket o ugotavljanju napredka. » 

(Štrus, 26. 2. 2018) Ob koncu preteklega šolskega leta tim za samoevalvacijo ni 
ugotavljal napredka na področju omenjenih dveh izbranih ciljev s pripravo, 
izpolnjevanjem in evalviranjem anketnih vprašalnikov. 
 

2. Str. 21:  

 - Zakaj je prišlo do znižanja števila učencev s 627  (1.9.2016 ) na 622 ( 23. 

6.2017 )?. 

 

(Štrus, 26. 2. 2018) Med šolskim letom 2016/17 se jena OŠ Gradec vpisalo 8 učencev 
(3 fantje in 5 deklet), izpisalo pa 13 učencev (8 fantov in 5 deklet). Razlogi za izpis 
so selitev (10 učencev) in odločitev staršev (3 učenci). Poimenski seznam izpisanih in 
vpisanih učencev je shranjen v pisarni ravnatelja in v pisarni šolske svetovalne 
službe. 
 

-  Zakaj se število učencev z odločbami tako drastično povečuje? 

(Štrus, Mohar, Požaršek, 26. 2. 2018) Ugotavljamo, da je sistem postal "zastarel", 
neustrezen. Od otrok zahteva, da tečejo, še preden znajo hoditi. Temeljev se ne 
podpira: ni telesnega, psiho-motoričnega razvoja, ki je pogoj za ustrezen razvoj 
možganov. Ker tega ni, se pojavljajo razvojne in učne težave, posledično pa tudi 
čustvene in vedenjske motnje. Z navedenim vzrokom so povezani tudi neintegrirani 
refleksi, ki motijo normalno funkcioniranje otrok. Obvezno bi morali do 7. leta 
spodbujati predvsem naravno gibanje otrok, njihov domišljijski, govorni, ustvarjalni in 
motorični razvoj (groba in fina motorika). Drugo področje, ki je zelo zanemarjeno, za 
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normalen razvoj pa nepogrešljiv, je čuječnost - sposobnost umiritve, sposobnost iti 
vase, pravilno trebušno dihanje... Ugotavljamo, da se akademska - šolska sfera seli 
celo v vrtec, ki bi moral delati predvsem na tistem, kar že v šoli zanemarimo. Pa se 
dogaja ravno nasprotno - že v vrtcu spoznavajo črke, številke, preprosto računanje, 
angleščino... Vzrok za porast odločb je tudi v tem, da vsi stremijo k temu, da mora 
otrok doseči vse standarde znanj. Otrokom manjka temeljev, družina, pogovor, 
gibanje, hkrati pa je vpliv sevanj (npr. prepredenost WIFI, telefoni, elektromagnetno 
…), na katere že dlje časa opozarjajo in vplivajo na razvoj koncentracije, pozornost, 
za katere se še prikriva negativne posledice. Pretirana uporaba IKT tehnologije 
poglablja celoten spekter težav.  
Menimo, da imamo na šoli dobro razvite diagnostične postopke, s katerimi odkrivamo 
in dobro raziščemo izvore, saj ti otroci niso »leni, neumni, nevzgojeni« kot jih večkrat 
imenuje laična javnost, temveč imajo najpogosteje izredno neharmonično razvite 
sposobnosti, pri katerih nekatere segajo v sam vrh nadarjenosti, druge pa globoko v 
mejno področje in jim tako onemogočajo usklajen razvoj. Pomoč v okviru dodatne 
strokovne pomoči jih največkrat v prvi vrsti osebnostno podkrepi, da dobijo občutek, 
da tudi oni zmorejo, jim pomaga kompenzirati težave in hkrati podpira pozitivne 
lastnosti ter sposobnosti, da lahko pridejo do izraza.  
 

3. Str. 23, 24: NPZ: Učenci 6. r. so pri NPZ –jih uspešnejši kot učenci 9. – vzroki. 

(Štrus, Isoski, 26. 2. 2018) Menim, da je to odvisno od generacije. Generacija 
učencev, ki so v letošnjem letu v 7. razredu, je dobra in tudi delo v teh razredih je 
kvalitetno-predvsem izstopa 7.C. Primerjava z generacijo lanskih učencev 9. razreda 
ni realna. Vsekakor je smiselna primerjava pri isti generaciji učencev, med uspehom 
v 6.R in v 9.R. Pričakujeva, da bi v tem delu lahko dobili kakšne interno uporabne in 
sporočilne zaključke, zato nameravamo to primerjavo tudi pričeti izvajati. 
 

5. Str. 26: Izobraževanje, hospitacije in letni razgovori: 

- Za strokovno izobraževanje je bilo namenjenih 5.804, 72€ in 622,60€. Ali ni bilo 

za izobraževanje namenjenih več kot 9.000€. Za kaj se je porabil preostanek? 

(Štrus, 26. 2. 2018) na str. 44 v tabeli 3.4.1.2.3. so prikazani odhodki za 
izobraževanje:  4.626 EUR (izobraževanje) in 5.463 EUR (dnevnice, nočnine, 
kilometrine). Skupaj 10.089 EUR. Prihodek za izobraževanje s strani MIZŠ je bil 9.257 
EUR. Na OŠ Gradec smo porabili nekaj več sredstev za izobraževanje, kot je bilo 
namenjenih sredstev. 
Podatka, ki ju navajate, sta navedena na str. 26 in se nanašata na šolsko leto 
2016/17 (in sta v poslovnem poročilu). 
 

- V šolskem letu 2016 – 2017 se niso izvajale napovedane hospitacije. Zakaj? Ali 

ni to določeno s kakšnim predpisom? So hospitacije nujne ali ne? 

(Štrus, 26. 2. 2018) V 49. členu ZOFVI med drugim piše, da ravnatelj prisostvuje pri 
vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in 
jim svetuje. Predpisa, ki bi zapovedoval, da so hospitacije nujne in koliko hospitacij 
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naj bi ravnatelj opravil, ne poznam. Tudi nikjer ne piše, da morajo biti hospitacije 
napovedane. 
 

6. Str. 27: Poročilo notranjega finančnega nadzora: Ali je bil SZ seznanjen s tem 

poročilom in ga obravnaval na kakšni od svojih sej? Iz poročila predsednice sveta 

to ni razvidno. 

(Štrus, 26. 2. 2018) Podjetje CPA Perner d.o.o. vsako leto, odkar je OŠ Gradec 
dolžna opravljati zunanjo revizijo (notranjega finančnega nadzora ne izvajamo), 
pripravi poročilo o opravljeni zunanji reviziji. Vsa poročila so shranjena v fasciklu v 
pisarni ravnatelja. Po mojih podatkih svet zavoda omenjenih poročil do sedaj ni 
obravnaval. 
 

Ali bi bilo potrebno v poslovno poročilo vključiti tudi poročilo o obisku šolske 

inšpekcije pri imenovanju ravnatelja? 

(Štrus, 26. 2. 2018) Mislim, da ta podatek ni potrebno navajati v poslovnem poročilu. 
Nisem seznanjen s tem, da šole vključujejo poročila inšpekcijskih nadzorov v svoja 
letna poročila. 
 

RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

1. Str. 36, 37 : Katere so te odpravnine za določen čas, komu so namenjene in 

kdo jih je prejel?  Zakaj pride do tega, da moramo za 4,24 delovnega mesta 

kriti sredstva sami? 

(Prettner, 26. 2. 2018) Odpravnine za določen čas izplačamo delavcem, ki so 
zaposleni za določen čas in ne nadomeščajo nobenega delavca (v primeru, da imamo 
oddelek več in rabimo dodatnega delavca). Do sredstev so glede na zakonodajo 
upravičeni ne glede nato ali se jim delovno razmerje konča ali nadaljuje. 
V Pravilniku o normativih in standardih za osnovno šolo je določeno, da se za 
pripravo malic sistemizira 1 kuhar na 400 učencev. Za pripravo kosil, zajtrkov, 
popoldanskih malic kuhar ni sistemiziran, ampak jih moramo kriti iz lastne tržne 
dejavnosti. 
 

2. Str. 38:  Sredstva učbeniškega sklada vodimo na pasivnih časovnih 

razmejitvah. Kaj to pomeni? 

(Prettner, 26. 2. 2018) Sredstva, ki jih pridobimo s strani MIZŠ so strogo namenska, 
zato vse prihodke in odhodke vodimo na tem kontu. Morebitni prihodek oz. odhodek 
konec leta pa preknjižimo na stroške oz. prihodke. Pasivna časovna razmejitev 
pomeni, da niso prikazana na razredu 4 in 7. 
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3. Str. 44, 45: Kdo prejema dnevnice in nočnine in v katerih primerih? Za 

dnevnice, nočnine in kilometrine je bilo planiranih 3.000€, porabljeno pa 

5.463€- prosim za pojasnilo. 

(Prettner, 26. 2. 2018) Sredstva za dnevnice, kilometrino in nočnine prejemajo 
zaposleni, ki so s potnim nalogom napoteni na službeno pot (seminarji, strokovna 
izobraževanja) in so do njih upravičeni. Največji strošek predstavljajo kilometrine, 
dnevnic in nočnin je zelo malo. 
 

4. Str. 48: Prosim za dodatno pojasnitev pojma Indeks, ki se nahaja v tabelah 

bilanc. 

(Prettner, 26. 2. 2018) Indeksi pomenijo, za koliko so se povečala/zmanjšala stanja 
glede na lansko leto. Gre za razmerje med zneskom letos in zneskom lani, izraženim 
v odstotkih. 
 

5. Str. 41, 43, 45:  Zakaj je prišlo do preknjižbe  dela nakazila za mirno sobo na 

razred osnovnih sredstev? Zakaj se določene stroške ( npr. stroške 

pisarniškega materiala, stroške reprezentance ) knjiži pod druge stroške ( 

stroški za pouk, stroški dela…..)? 

(Prettner, 26. 2. 2018) V skladu z vodenjem osnovnih sredstev, smo račun, ki smo ga 
dobili za mirno sobo ustrezno razdelili na stroške, osnovna sredstva in drobni 
inventar. Pod osnovna sredstva smo knjižili avdio sistem, sedežni kot, oblazinjen 
kotni element z dodatki, vodni stolp in oblazinjeno omarico.  
Del pisarniškega materiala, ki je namenjen za pouk (npr. krede, pisala, papir, folije 
itd..) sem v letošnjem letu knjižila na stroške pouka.  
Po posvetu z Zvezo Računovodij, sem letos stroške izleta učiteljev, ki je bil konec 
junija in začetno srečanje v septembru poknjižila na stroške dela. 
 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018: 

1. Ali se bo na MŠ namenilo tudi nekaj sredstev za postavitev zaščitne ograje 

med igriščema za odbojko in košarko in dovozno potjo in parkiriščem? 

(Štrus, 26. 2. 2018) Zaenkrat ne, ker se osebno s to idejo ne strinjam, kar sem tudi 
povedal na sestanku z učiteljicami OPB. Nisem še razmišljal, kakšna rešitev bi bila v 
tem primeru ustrezna, niti mi ni bila ponujena kakšna ideja, ki bi se mi zdela 
primerna. Zaenkrat sem mnenja, da bomo to reševali s prisotnostjo učiteljice v tistem 
delu igrišča. 
 

2. Ali prav razumem ( 4. Investicijski finančni načrt, 3. Odstavek ), da je OŠ 

Gradec v preteklih letih privarčevala 26.000€? 
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(Štrus, 26. 2. 2018) Financiranje s strani ustanoviteljice je bilo v preteklih letih zaradi 
blokiranega računa, precej nestalno. Šola je ob koncu leta 2016 prejela znaten del 
sredstev, ki jih v 2017 zaradi dogodkov okrog imenovanja ravnatelja in neizkušenosti 
ter nepoznavanja področja dela s strani novoimenovanega ravnatelja ni ustrezno 
načrtovala in porabila. Na Občini Litija so menili, da bi sredstva porabili za sanacijo 
strehe na POŠ Kresnice in ureditvijo problema s kanalizacijo pod kuhinjo matične 
šole. Streho na POŠ Kresnice smo uspeli sanirati s servisom, ki nam je bil odobren iz 
Interventnih sredstev ustanoviteljice, k reševanju problema kanalizacije pod kuhinjo 
matične šole še nisem pristopil. 
 

3. 7.500€ bomo hranili za vsak primer ( se strinjam ), 8.000€ pa rezervirali  za 

kuhinjo na MŠ? Investicijo  načrtujete izpeljati v 2019? Predračun znaša 

22.549,26€? Kje bomo dobili preostanek? 

(Štrus, 26. 2. 2018) V letošnjem letu bom problematiko in svoje načrte predstavil na 
Občini Litija in poskusil pridobiti ustrezna investicijska sredstva od ustanoviteljice. 
Nekaj investicijskih sredstev za leto 2019 bo potrebno nameniti za nadaljevanje 
sodelovanja v projektu SIO2020 (12.216,88 EUR), preostanek sredstev pa za 
investicijo v kuhinjo matične šole (14.550 EUR). Od ustanoviteljice bi torej 
potrebovali vsaj 30.000 EUR investicijskih sredstev za leto 2019. Na matični šoli bo 
potrebno pristopiti tudi k investicijskemu vzdrževanju WC-jev in infrastrukture v 
učilnicah: mize in klopi. 
 

4. Torej nam ostane 10.500€, ki jih bomo porabili v 2018? 

(Štrus, 26. 2. 2018) Na predzadnji strani finančnega načrta 2018 je v tabeli in v 
povedih precej natančno predstavljena razdelitev sredstev, za katere sem se odločil, 
da jih bomo v letu 2018 porabili. 
 

5. Koliko sredstev je bilo predvideno za otroško igrišče na MŠ iz šolskega sklada? 

Do sedaj je iz donacij zbrano 8.295€, vrednost investicije je 9.720,29€? Torej 

potrebujemo še 1.425, 29  donacij ali prispevek iz šolskega sklada? 

(Štrus, 26. 2. 2018) Upravni odbor šolskega sklada je odobril znesek 3.000 EUR 
sredstev iz šolskega sklada. Sem pa še vedno v fazi zbiranja raznoraznih donacij; v 
sodelovanje so se zelo učinkovito vključili tudi 3 učitelji predmetne stopnje. Glede na 
zelo velike želje in potrebe po igralih na vseh 5 lokacijah si želim, da bi lahko 
sredstva iz šolskega sklada porabili bodisi še za kakšno nadgradnjo na katerem 
igrišču ali bodisi za klopce za OPB, ki jih želimo postaviti ob igriščih na matični šoli in 

POŠ Vače. 

 
Mateja Gorše: 
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VPRAŠANJA VEZANA NA LETNO POROČILO 2017 

I. POSLOVNO POROČILO 

 

1. Letno poročilo se v prvem delu (POSLOVNO POROČILO) nanaša na šolsko leto 

2016/17 (v nogi dokumenta je naveden zapis Letno poročilo OŠ Gradec za 

poslovno leto 2017) Je takšna običajna praksa navajanja? 

(Štrus, 26. 2. 2018) Glavnina letnih poročil, ki sem jih pregledal, je imela takšno 
formo. Oblika poslovnega poročila sicer ni podrobneje predpisana, zato sem se za 
moj del poročila odločil, da se nanaša na šolsko leto 2016/2017 in predstavlja 
vsebinsko zaključeno celoto, finančni del pa za leto 2017. Vsi podatki iz poslovnega 
poročila se tako končajo avgusta 2017; precej vsebine se v novem šolskem letu 
zamenja (sestava in število razredov, projekti…), tako pa je vse vezano na preteklo 
šolsko leto in se mi zdi celota. V kolikor bodo člani sveta zavoda delili mnenje, da je 
Letno poročilo neustrezno in da bi želeli drugačne podatke, lahko člani sveta zavoda 
podate predloge in vse predloge, ki se mi bodo zdeli smiselni, bom upošteval pri 
pripravi letnih poročil za prihodnja leta. 
 

2. Str. 18 NADSTANDARDNI PROGRAM – Zakaj trije vikendi za nadarjene? 

(Štrus, 26. 2. 2018) Tri vikende za nadarjene smo želeli organizirali zato, da smo 
nadarjenim ponudili: 

- različne vsebine oz. dejavnosti, s katerimi smo želeli pokriti različna področja 
nadarjenosti, 

- nekatere vsebine so bile bolj namenjene dekletom (Iščem se v besedi, 
gibu,..), nekatere bolj primerne za fante (Robotika), 

- dva vikenda smo namenili učencem matične šole, enega pa učencem POŠ 
Vače (le-ta ni bil realiziran). 

 

3. Str. 20 DOLGOROČNI CILJI – »Stalno pozornost bomo posvečali sprotnemu 

strokovnemu izobraževanju vseh strokovnih delavcev. Izobraževanje bomo kar 

najbolj osredotočili na izmenjavo primerov dobre prakse«  

STR. 21 LETNI CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE – »skrb za stalno strokovno 

izpopolnjevanje delavcev šole s poudarkom na:  izobraževanju učiteljev za 

pridobitev socialnih in pedagoških znanj, računalniškem izobraževanju 

strokovnih delavcev za uporabo didaktične programske opreme za pomoč pri 

izvajanju pouka in eAsistenta, še večji skrbi za medpredmetno načrtovanje in 

vertikalno povezavo ciljev posameznega predmeta« 

Str. 26 IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH 

»Za strokovno izobraževanje strokovnih delavcev smo v šolskem letu 

2016/2017 namenili 5.804,72 EUR; v ta znesek sodi redno strokovno 

spopolnjevanje strokovnih delavcev in strokovna ekskurzija ob zaključku 
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pouka. Strokovni delavci so izbirali izobraževanja po lastnem interesu, izvedli 

smo tudi skupna izobraževanja, npr. v sodelovanju z Mestnim muzejem Litija 

(Po Čolnarjevi poti) in delavnice za zaposlene na temo »čuječnost«.  

Za redno strokovno izobraževanje tehničnih delavcev smo namenili 622,60 

EUR. Na osnovi zakonske zahteve se je poslovna sekretarka udeležila 

usposabljanja za arhiviranje gradiva in opravila predpisani izpit, ostali so 

izbirali izobraževanja po lastnem interesu.« 

 

PROSIM ZA PODROBNEJŠO SHEMO IZOBRAŽEVANJ, V KATERA SO SE 

VKLJUČILI ZAPOSLENI. 

(Štrus, 26. 2. 2018) Ne razumem vprašanja. Kaj pomeni podrobnejša shema 
izobraževanj? Vse vloge za izobraževanja, ki so se jih udeležili zaposleni, so zbrana v 
fasciklu v moji pisarni in si jih lahko pridete kadarkoli ogledat. 
 

Zanima me ali boste zaposlenim tudi v prihodnje omogočali udeležbe na 

mednarodnih konferencah in ali jih boste pri tem tudi finančno podprli s plačili 

kotizacij? 

(Štrus, 26. 2. 2018) Prepričan sem bil, da je bilo moje navodilo na uvodni konferenci 
avgusta 2017 zelo jasno: za izbor izobraževanj se naj zaposleni držijo kataloga 
KATIS. Seveda so bila v pretekle pol leta odobrena tudi druga izobraževanja, če se 
znanja, pridobljena na takšnih izobraževanjih nanašajo na delo OŠ Gradec. 
Sodelovanja na mednarodnih konferencah je v zadnje pol leta šola plačevala delno: 
odobrilo se je sodelovanje, v šoli se je določilo nadomeščanje (če je bilo to 
potrebno), zaposleni je dobil potni nalog in plačalo se mu je potne stroške. Kotizacijo, 
hrano, prenočitev si je učitelj plačal sam; po mojem mnenju gre v tem primeru za 
sodelovanje zaposlenega, ki s tem pridobi točke za napredovanje v višji naziv in 
posledično višje plače. V manjši meri gre za izobraževanje glede na potrebe OŠ 
Gradec. Izjema so mednarodne konference, kjer bi bil naš učitelj povabljen 
predavatelj oz. je naš učitelj med (npr. 5) vabljenimi predavatelji konference ter bi 
sodelovanje na takšni konferenci predstavljalo za OŠ Gradec posebno čast in 
potrditev dobrega dela zaposlenih. 
 

4. Str. 21 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV - Število 

učencev z odločbami za dodatno strokovno pomoč se neprestano povečuje (na 

dan 6. februar 2018 je na OŠ Gradec 96 takšnih učencev). – skrb zbujajoč 
podatek. 
 Ali lahko glede tega kaj spremenimo? Kako? Vaši predlogi za spremembe. 

(Štrus, 26. 2. 2018) Predvsem bo potrebno prilagoditi svoje delo. Učenci se vseskozi 
spreminjajo, zato mora biti tudi učitelj dovolj fleksibilen, da je pripravljen na 
poučevanje učencev z različnimi težavami. Na enem izmed kolegijev je bil 
predstavljen predlog drugačnega načina dela v 1. razredu (poskusno na matični šoli, 
v primeru dobrega odziva bi način širili tudi na podružnične šole), vendar pa je 
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predlog zaenkrat še premalo dodelan, da bi bil predstavljen na aktivu 1. triade. Del 
odgovora pa je bil naveden pri vprašanju gospe Urške Pišek. 
 

5. Str. 22 STATUS ŠPORTNIKA IN KULTURNIKA – PREDLAGAM ZAOSTRITEV 

POGOJEV ZA PRIDOBITEV STATUSA 

(Štrus, 26. 2. 2018) Učitelji so bili v oktobru 2017 povabljeni k predložitvi predlogov 
glede novega pravilnika, ki je še vedno objavljen na Interni spletni strani. S svojim 
mnenjem se je odzval 1 učitelj. 
Osebno se z zaostritvijo ne strinjam. Menim, da je vzpodbudno, da se učenci 
ukvarjajo s športom; če je kakšen, ki ga v šport preusmeri omenjena boniteta, tudi 
ne vidim težav. Do statusa športnika je v letošnjem šolskem letu upravičen, kdor se 
športno udejstvuje vsaj 4-krat tedensko oz. 3-krat tedensko, pri čemer se izvaja 
njegov trenažni proces v vsaj 20 km oddaljenem kraju (cca. 30 minut torej porabi za 
pot v eno smer). Za status kulturnika mora učenec osvojiti določena priznanja. 
V kolikor je želja, da se stvari jeseni spremenijo, sem pripravljen na predloge in se o 
njih pogovoriti. Vsekakor pa se mi zdi, da je status športnika/kulturnika tudi 
priložnost, da učence navajamo na organizacijo lastnega časa in na to, da se morajo 
kot lastniki te bonitete še bolj držati šolskih pravil – v letošnjem letu učencu, ki po 
mnenju učiteljev ni zadostil vzgojnim zahtevam, statusa še vedno nismo podelili in v 
tem delu vidim možnosti zaostrovanja tudi sam-zaenkrat pogojev za pridobitev 
statusa ne bi spreminjal. 
 

II. RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

1. Str. 33: »Terjatve za katere realno ni več  pričakovati poplačila, se na podlagi 
zapisnika inventurne komisije in sklepa ravnateljice ob sprejemu zaključnega 

računa izbrišejo iz evidenc.« PREDLAGAM POPRAVEK 

(Štrus, 26. 2. 2018) Se strinjam s popravkom. 
2. Str. 45 

»Strošek izobraževanj je manjši. Med izobraževanje so vključeni tudi stroški dnevnic, 

nočnin, kilometrine in ostalih stroškov delavcev, tako da smo porabili vsa sredstva za 

izobraževanje, ki smo jih prejeli s strani MIZŠ.« 
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Če sem razumela pravilno, so stroški dnevnic, nočnin, kilometrine vključeni v 

postavko izobraževanje. Kaj točno potem obsega posebna postavka dnevnice, 

nočnine, kilometrine? 

(Štrus, 26. 2. 2018) Izobraževanje predstavljajo stroški kotizacij, sredstva za 
dnevnice, kilometrino in nočnine pa prejemajo zaposleni, ki so s potnim nalogom 
napoteni na službeno pot (seminarji, strokovna izobraževanja) in so do njih 
upravičeni. Kot že zapisano zgoraj predstavljajo največji delež omenjenega stroška 
kilometrine, dnevnic in nočnin je zelo malo. 
 
MIZ je za izobraževanje zaposlenih nakazalo sredstva v višini 9.257, zakaj niso bila 

porabljena vsa sredstva? 

(Štrus, 26. 2. 2018) Za izobraževanje je bilo porabljenih 10.089 EUR. Prihodek za 

izobraževanje s strani MIZŠ je bil 9.257 EUR. Na OŠ Gradec smo porabili nekaj več 

sredstev za izobraževanje, kot je bilo namenjenih sredstev. 

VPRAŠANJA VEZANA NA FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 

1. Str. 5 Zakaj  so predvideni občutno manjši prihodki iz naslova drugih 

proračunskih uporabnikov? V letu 2017 so ti znašali 31.130, LFN18 predvideva 

13.500.  

(Štrus, 26. 2. 2018) V finančnem načrtu so v tabeli (stran 7) navedeni načrtovani 
prihodki drugih proračunskih uporabnikov. V tabeli ni načrtovanega prihodka za 
projekt Zdrav življenjski slog, ker na razpisu za projekt nismo uspeli in se ta projekt v 
letošnjem šolskem letu na OŠ Gradec ne izvaja. Ostajajo le načrtovani prihodki s 
strani Gimnazije Litija, ZRSŠ in projekta Shema šolskega sadja. 
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