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Vir financiranja Število zaposlenih 
po kadrovskem 
načrtu na dan 1. 
januar 2018 

Predvideno 
število zaposlenih 
na dan 1. januar 
2019 

1. Državni proračun 98,34 98 

2. Proračun občin / / 

3. ZZZS in ZPIZ / / 

4. Druga javna sredstva za 
opravljanje javne službe (npr. 
takse, pristojbine, koncesnine, 
RTV-prispevek) 

/ / 

5. Sredstva od prodaje blaga in 
storitev na trgu 

/ / 

6. Nejavna sredstva za opravljanje 
javne službe in sredstva prejetih 
donacij 

4,85 4,85 

7. Sredstva Evropske unije ali 
drugih mednarodnih virov 
skupaj s sredstvi sofinanciranja 
iz državnega proračuna 

/ / 

8. Sredstva ZZZS za zdravnike 
pripravnike in specializante, 
zdravstvene sodelavce 
pripravnike; sredstva 
raziskovalnih projektov in 
programov ter sredstva za 
projekte in programe, 
namenjene internacionalizaciji 
ter kakovosti izobraževanja in 
znanosti (namenska sredstva) 

/ / 

9. Sredstva iz sistema javnih del / / 

10. Sredstva za zaposlene na 
podlagi Zakona o ukrepih za 
odpravo posledic žleda med 30. 
januarjem in 10. februarjem 
2014 (Uradni list RS, št. 17/14)  

/ / 

Skupno število zaposlenih pod 
točkami 1, 2, 3 in 4 

98,34 98 

Skupno število zaposlenih pod 
točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 

4,85 4,85 

Skupno število vseh zaposlenih (od 
1. do 10. točke) 

103,19 102,85 

V tabeli so izračunane vse zaposlitve na šoli dne 1. 1. 2018 in ocena zaposlitev dne 1. 
1. 2019. 
 

http://www.osgradec.si/
mailto:info@osgradec.si


 
 
 
 
 

 

 
 

Osnovna šola Gradec, Bevkova 3, 1270 Litija 
Tel.: 01/8973-300 Fax.: 01/8983-329 

DŠ: 42070651, MŠ: 5689175 
Spletna stran: http://www.osgradec.si,  

                                                                                                       e-mail: info@osgradec.si                                       

Oddelki v OŠ Gradec v šolskem letu 2018/2019: 
S 1. septembrom 2018 predvidevam, da bo na OŠ Gradec 38 oddelkov, kar je en 
oddelek manj kot v preteklem šolskem letu. 
 
Primerjava s tekočim šolskim letom (2017/2018): 

 na razredni stopnji MŠ enako število oddelkov: 10 
 na predmetni stopnji MŠ en oddelek manj: 10 
 na razredni stopnji POŠ Vače enako število oddelkov: 4 
 na predmetni stopnji POŠ Vače enako število oddelkov: 3 
 na POŠ Hotič en oddelek manj: 3 

 na POŠ Kresnice enako število oddelkov: 3 
 na POŠ Jevnica en oddelek več: 5 

 
Oddelki podaljšanega bivanja: v šolskem letu 2018/2019 predvidevamo enako 
situacijo kot v šolskem letu 2017/2018: 
Matična šola: 3,84 delovnega mesta učitelja v OPB 
POŠ Vače: 1,80 delovnega mesta učitelja v OPB 
POŠ Hotič: 1,68 delovnega mesta učitelja v OPB 
POŠ Kresnice: 1,60 delovnega mesta učitelja v OPB 
POŠ Jevnica: 1,68 delovnega mesta učitelja v OPB 
Skupno število delovnih mest: 10,60 delovnega mesta učitelja OPB 
 
Neobvezni izbirni predmeti v 2. triadi v š.l. 2018/2019: 
Matična šola: po normativu 6 skupin 
4.r: šport (16 učencev) 
5.r: tehnika (14 učencev), računalništvo (19 učencev) 
6.r: umetnost (18 učencev), računalništvo (23 učencev) 
V prvem tednu pouka novega šolskega leta bomo učencem 2. triade matične šole 
ponudili še NIP nemščina. 
 
POŠ Vače: po normativu 2 skupini 
šport (20 učencev), tehnika (21 učencev) 
 
POŠ Hotič: po normativu 1 skupina 
tehnika (9 učencev) 
 
POŠ Kresnice: po normativu 2 skupini  
šport (12 učencev), tehnika (19 učencev) 
 
POŠ Jevnica: po normativu 1 skupina 
umetnost (8 učencev) 
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Neobvezni 1. tuj jezik v 1. razredu: 
V šolskem letu 2018/2019 načrtujem, da bosta na matični šoli 2 skupini NIP TJA (po 
2 uri/teden), na POŠ Hotič, POŠ Kresnice in POŠ Jevnica 1 skupina, na POŠ Vače pa 
je prvošolčkov vem šolskem letu premalo za oblikovanje skupine (vsaj 8 učencev). 
Skupaj 5 skupin NIP TJA v 1. razredu. 
 
Učitelji dodatne strokovne pomoči: 
V januarju 2018 smo imeli na šoli 84 učencev z dodatno strokovno pomočjo. V juniju 
2018 je teh učencev 104; 9 učencev 9. razreda, ki so imeli odločbo, odhaja iz OŠ 
Gradec in predvidevam, da se okvirno enako število učencev z odločbo vpisuje v prvi 
razred naše šol. Predvidevam, da bo obseg dodatne strokovne pomoči v prihodnjem 
šolskem letu ostal na enaki ravni. 
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