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POSLOVNO POROČILO
1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
1.1.

Vizija in poslanstvo Osnovne šole Gradec

OŠ Gradec zagotavlja kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, varno okolje, prijetno in
ustvarjalno ozračje, možnosti za uveljavljanje posameznika, kar ob sodelovanju vseh
udeležencev omogoča prepoznavnost šole in primerljivost v slovenskem in evropskem
prostoru.
OŠ Gradec je šola odgovornih učencev, učiteljev in staršev.

1.2.

Poročilo ravnatelja

Letno poročilo je za poslovne namene ter zlasti za ustanovitelje in nadzornike enkrat letno
sestavljena predstavitev dosežkov šole in njegovega poslovodstva (ravnateljstva). Glavni
namen letnega poročila je interesnim skupinam zagotoviti razumljive, transparentne in
pravilne informacije o preteklem, sedanjem in prihodnjem poslovanju šole.
Letno poročilo Osnovne šole Gradec je sestavljeno iz poslovnega poročila in
računovodskega poročila. Letno poročilo Osnovne šole Gradec za poslovno leto 2019 sta
pripravila ravnatelj Damjan Štrus (poslovno poročilo) ter računovodkinja Nataša Prettner
(računovodsko poročilo). Poslovno poročilo se nanaša na šolsko leto 2018/2019,
računovodsko poročilo pa na koledarsko leto 2019. Letno poročilo je Svet Osnovne šole
Gradec obravnaval na svoji redni seji v torek, 27. 2. 2020.
Osnovno šolo Gradec je v šolskem letu 2018/2019 začelo obiskovati 661 učencev, ob
koncu pouka pa je šolo obiskovalo 660 učencev. Ob koncu pouka smo imeli na šoli 116
zaposlenih, od tega 79 učiteljev, 4 svetovalne delavke, 26 tehničnih delavcev in ravnatelj.
6 zaposlenih (od 116) je bodisi v bolniškem staležu bodisi na porodniškem dopustu.
V prvi razred vstopijo učenci s šestimi leti, deveti razred pa zapustijo praviloma stari
petnajst let. Delo poteka po triadah. V prvi triadi poučujejo samo učiteljice razredne
stopnje, v drugi triadi se jim pridružijo nekateri učitelji predmetne stopnje, v zadnji triadi
poučujejo samo učitelji predmetne stopnje. Pouk poteka v dopoldanskem času od 8.00 do
največ 14.15. Vmes imamo odmore za malico in kosilo, ki ju pripravijo kuharice na šoli. V
zadnji triadi si učenci lahko izberejo izbirni predmet, pri katerem so ocenjeni. V drugi triadi
ponujamo neobvezne izbirne predmete-tudi pri njih so učenci ocenjeni. V šestem in
devetem razredu je obvezno nacionalno preverjanje znanja; v šestem razredu iz
slovenščine, matematike in angleščine, v devetem razredu iz slovenščine, matematike in
tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi MIZŠ. V šolskem letu 2018/2019 smo izpeljali
tudi poskusno nacionalno preverjanje za vse učence 3. razreda (matične šole in vseh 4
podružničnih šol).

1.3.

Poročilo sveta Osnovne šole Gradec

Skladno z 48. členom ZOFVI imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program
razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o
samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava
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poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava
zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat
zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev, opravlja pa tudi druge naloge, določene z
zakonom in aktom o ustanovitvi.
V začetku šolskega leta 2018/2019 so Svet zavoda OŠ Gradec sestavljali naslednji člani:
 predstavniki ustanoviteljice: Tjaša Brinovec Obolnar, Filip Fele in Marko Zajc,
predstavniki staršev: Nada Golouh, Sebastjan Gorenc in Janez Žgajnar ter
predstavniki zaposlenih: Mateja Gorše, Anita Kušar, Urška Pišek, Tadeja Resnik in
Tanja Vesel.
Člani Sveta zavoda OŠ Gradec so se v šolskem letu 2018/2019 sestali na treh rednih ter
osmih korespondenčnih sejah.
Svet zavoda OŠ Gradec se je prvič sestal 27. 9. 2018 na 11. (redni) seji, na kateri so bili
sprejeti naslednji sklepi:
 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 11. redne seje Sveta zavoda OŠ
Gradec.
 UGOTOVITVENI SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje g. Sebastjanu Gorencu mandat v
Svetu zavoda OŠ Gradec za naslednje mandatno obdobje.
 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 8. korespondenčne seje Sveta
zavoda OŠ Gradec.
 SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepa 9. korespondenčne seje Sveta
zavoda OŠ Gradec.
 SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 10. korespondenčne seje Sveta
zavoda OŠ Gradec.
 SKLEP št. 6: Svet zavoda OŠ Gradec pozove Zdravstveni dom Litija k skupnemu
iskanju rešitev v zgodnji obravnavi otrok na področju logopedije, specialne
pedagogike in psihologije.
 SKLEP št. 7: Svet staršev naj ozavešča in vzpodbuja starše o pomembnosti
udeležbe na predavanjih, ki jih organizira OŠ Gradec z namenom spodbujanja
primernega ravnanja pri vzgoji, ki pripomore k optimalnemu in celostnemu razvoju
otrok.
 SKLEP št. 8: Svet zavoda na podlagi analize šolske svetovalne službe o povečanju
števila otrok, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, poziva ravnatelja in
strokovne delavce šole, da dosledno upoštevajo 5-stopenjski model pomoči za
otroke z učnimi težavami ter da redno preverjajo, ali so se učne težave pri učencih
z dodatno strokovno pomočjo zmanjšale do te mere, da odločbe morda ne
potrebujejo več.
 SKLEP št. 9: Svet zavoda se je seznanil s Poročilom o realizaciji LDN OŠ Gradec za
šolsko leto 2017/2018. Svet zavoda potrjuje Poročilo o realizaciji LDN OŠ Gradec za
šolsko leto 2017/2018.
 SKLEP št. 10: Svet zavoda potrjuje Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto
2018/2019.
 SKLEP št. 11: Svet zavoda potrjuje Vzgojni načrt OŠ Gradec.

Letno poročilo Osnovne šole Gradec za poslovno leto 2019

5




SKLEP št. 12: Svet zavoda OŠ Gradec se je seznanil z gibanjem fiksnih mesečnih
stroškov zavoda in ugotovil istočasno povečanje stroškov in zmanjšanje sredstev
ustanoviteljice, kar daje mnenju iz revizijskega poročila stvarno veljavo.
SKLEP št 13: Svet zavoda OŠ Gradec bo na osnovi predstavljenega poročila
pripravil zahtevo ustanoviteljici za zagotovitev povečanja sredstev za kritje
dejanskih materialnih stroškov.

12. seja Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je potekala od 22. 10. 2018 do 30. 10. 2018, je bila
korespondenčna. Sprejet je bil sklep:
 SKLEP – 12 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 11. seje Sveta
zavoda OŠ Gradec.
13. (korespondenčna) seja Sveta zavoda OŠ Gradec je potekala od 5. 11. 2018 do 12. 11.
2018. Sprejet je bil sklep:
 SKLEP – 13 KS: Svet zavoda OŠ Gradec na predlog knjižničarke ge. Sirk in
računovodkinje ge. Kanduč potrjuje vrednost ene enote knjižničnega gradiva na
lokaciji POŠ Jevnica, in sicer v višini 9,18 evrov.
Na 14. (korespondenčni) seji Sveta zavoda OŠ Gradec (5. 12. 2018 do 13. 12. 2018) je bil
zaradi nujnih investicij v ogrevalni sistem na POŠ Vače sprejet rebalans Finančnega načrta
OŠ Gradec. Sprejet je bil sklep:
 SKLEP – 14 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje rebalans finančnega načrta za leto
2018.
15. (korespondenčna) seja Sveta zavoda OŠ Gradec je potekala od 3. 1. 2019 do 11. 1.
2019. Sprejet je bil sklep:
 SKLEP – 15 KS: Svet zavoda OŠ Gradec na predlog knjižničarke ge. Sirk potrjuje
vrednost ene enote knjižničnega gradiva na lokaciji OŠ GRADEC – matična šola, in
sicer v višini 6,26 evrov.
Na 16. (redni seji), 21. 2. 2019, so bili sprejeti naslednji sklepi:
 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje razširjeni dnevni red 16. redne seje Sveta zavoda
OŠ Gradec.
 SKLEP št. 2: G. Filip Fele, član Sveta zavoda OŠ Gradec – predstavnik
ustanoviteljice, je bil dne 6. 2. 2019 imenovan za podžupana Občine Litija. Zaradi
nezdružljivosti funkcij Svet zavoda OŠ Gradec pozove Občino Litija, da imenuje
novega predstavnika ustanoviteljice.
 SKLEP št. 3: Svet zavoda pooblašča Matejo Gorše, predsednico sveta zavoda, da
županu Občine Litija pošlje POZIV za imenovanje novega predstavnika v Svet
zavoda OŠ Gradec. V dopisu naj se navede tudi, da naj Občina Litija novega člana
imenuje v najkrajšem možnem času, najkasneje do začetka aprila, pred naslednjo
sejo sveta zavoda.
 SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 12. korespondenčne seje Sveta
zavoda OŠ Gradec.
 SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 13. korespondenčne seje Sveta
zavoda OŠ Gradec.
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SKLEP št. 6: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 14. korespondenčne seje Sveta
zavoda OŠ Gradec.
SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 15. korespondenčne seje Sveta
zavoda OŠ Gradec.
SKLEP št. 8: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2018.
SKLEP št. 9: Svet zavoda potrjuje Inventurno poročilo OŠ Gradec za leto 2018.
SKLEP št. 10: Del sredstev presežka prihodkov nad odhodki v višini 30.577 € se v
letu 2019 nameni za nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje.
SKLEP št. 11: Svet zavoda potrjuje Finančni načrt za leto 2019.
SKLEP št. 12: Svet zavoda se je seznanil s planom po denarnem toku za leto 2019.
SKLEP št. 13: Svet zavoda pooblašča predsednico sveta zavoda, da zastavi
vprašanje vodstvu ZD Litija v povezavi s stanjem glede pridobitve kadra za zgodnjo
obravnavo otrok.
SKLEP št. 14: Svet zavoda imenuje koordinacijsko skupino, ki bo preučila možnost
kandidiranja OŠ Gradec na aktualnih razpisih. Koordinacijska skupina bo vodila
dialog tudi z ostalimi deležniki (ustanoviteljico, Razvojnim centrom Srce Slovenije,
vladnimi službami idr.). Za vodjo koordinacijske skupine se imenuje Urško Pišek, za
člane skupine pa ravnatelja Damjana Štrusa, predstavnika staršev Miho Jančarja in
predsednico Sveta zavoda OŠ Gradec Matejo Gorše.

Ker je Občinski svet Občine Litija na 3. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine Litija za
leto 2019, dopolnjen s sprejetim amandmajem, in tako Osnovni šoli Gradec namenil 8.000
€ dodatnih investicijskih sredstev, smo na 17. (korespondenčni) seji (10. 4. 2019 – 12. 4.
2019) sprejeli rebalans finančnega načrta s sklepom:
 SKLEP - 17 KS : Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje rebalans finančnega načrta za leto
2019.
Članstvo v Svetu zavoda OŠ Gradec se je v aprilu nekoliko spremenilo. S sklepom Občine
Litija je g. Filipa Feleta zamenjala nadomestna predstavnica ustanoviteljice ga. Petra
Bukovšek Batič.
Na 18. (redni) seji Sveta zavoda OŠ Gradec, 23. 4. 2019, so člani sprejeli sklepe:
 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje razširjeni dnevni red 18. redne seje Sveta zavoda
OŠ Gradec.
 UGOTOVITVENI SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje ge. Petri Bukovšek Batič mandat
v Svetu zavoda OŠ Gradec.
 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepe 16. redne seje Sveta zavoda OŠ
Gradec.
 SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 17. korespondenčne seje Sveta
zavoda OŠ Gradec.
 SKLEP št. 5: Svet zavoda OŠ Gradec se je seznanil z Revizijskim poročilom za leto
2018.
 SKLEP št. 6: Iz revizijskega poročila, v katerem revizor ugotavlja, da je prišlo do
neskladja med prihodki, ki jih je OŠ zagotovila občina v dejanski višini 160.272 €,
in odhodki, ki jih zavodu mora pokrivati občina po 82. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja in so v letu 2018 dosegli 172.642 €, je
razvidno, da je nastal finančni primanjkljaj v višini 12.370 € (konstantno ga je bilo
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zaslediti tudi v preteklih letih), kar z drugimi besedami pomeni, da določen delež
»občinskih« materialnih stroškov pokrivajo drugi financerji (dejavnosti), s čimer je
kršeno načelo namenskosti porabe virov, ki jih OŠ zagotavljajo financerji. Glede na
pretekle izkušnje ugotavljamo, da bo primanjkljaj 12.000 € izkazan tudi v letu
2019. Zato pozivamo ustanoviteljico, da v letu 2019 zagotovi dodatna sredstva.
SKLEP št. 7: Svet zavoda pooblašča predsednico, da ustanoviteljici (Občini Litija)
posreduje sklep št. 6, ki je bil sprejet na 18. redni seji sveta zavoda.
SKLEP št. 8: Člani sveta zavoda bodo ocene za ugotavljanje delovne uspešnosti
ravnatelja podali tajno.
UGOTOVITVENI SKLEP št. 9: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne uspešnosti
ravnateljev je g. Damjan Štrus za leto 2018 skladno z obdobjem opravljanja
funkcije dosegel 92,34 % vrednost.

Na 19. (korespondenčni) seji sveta zavoda, 24. 5. 2019 – 2. 6. 2019, so člani sprejeli
sklep:
 SKLEP – 19 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 18. seje Sveta
zavoda OŠ Gradec.
Na 20. (korespondenčni) seji, 1. 7. 2019 – 15. 7. 2019, so člani sveta zavoda sprejeli
sklep:
 SKLEP – 20 KS: Svet zavoda OŠ Gradec se je seznanil s kadrovskim načrtom OŠ
Gradec za obdobje od 1. 1. 2019 do 1. 1. 2020.
Na 21. (korespondenčni) seji Sveta Zavoda, 20. 8. 2019 – 28. 8. 2019, so člani sprejeli
sklep:
 SKLEP – 21 KS: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema načrt dela Sveta zavoda OŠ
Gradec za šolsko leto 2019/2020.
Zapisniki sej so objavljeni na spletni strani šole: http://www.osgradec.si/category/svetsole/. Poročilo je pripravila predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec Mateja Gorše.

1.4.

Osebna izkaznica in kratka predstavitev Osnovne šole Gradec

1.4.1. Ime, sedež in pravni status
Ime:
Sedež:
Matična številka:
Davčna številka:
Transakcijski račun:
Št. proračunskega uporabnika:
Telefon (tajništvo šole):
Spletna stran:
Elektronski naslov:

Osnovna šola Gradec
Bevkova ulica 3, 1270 Litija
5689155000
42070651
SI 56 0126 0603 0660 770
66079
01 897 33 00
http://www.osgradec.si
tajnistvo@osgradec.si

Osnovna šola Gradec je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je 18. maja 1998
ustanovila Občina Litija. Šola izvaja vzgojno-izobraževalni program osnovna šola po
Odločbi št. 603-32/99 od 1. do 9. razreda, s pripravo šolske prehrane za učence OŠ
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Gradec (matična šola in 4 podružnične šole: POŠ Vače, POŠ Hotič, POŠ Kresnice in POŠ
Jevnica) in organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev; šola organizira tudi
nadstandardne dejavnosti za svoje učence. Dejavnost šole je javna služba, izvajanje
dejavnosti je v javnem interesu.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda na matični šoli in POŠ Vače,
na ostalih treh podružnicah (POŠ Hotič, POŠ Kresnice, POŠ Jevnica) pa od 1. do 5. razreda
devetletne osnovne šole.
Šolski okoliš določa uredba o šolskem okolišu:
Matična šola: mesto Litija (skupni šolski okoliš, gravitacijsko območje levi breg Save),
Ponoviče, Zgornji Log.
Podružnična šola Vače: Boltija, Cirkuše, Kandrše-del, Klenik, Laze pri Vačah, Mala sela,
Podbukovje pri Vačah, Potok pri Vačah, Ržišče, Slivna, Široka Set, Tolsti Vrh, Vače, Vovše.
Podružnična šola Hotič: Bitiče, Ribče, Jesenje, Konj, Spodnji Hotič, Vernek, Zapodje,
Zgornji Hotič.
Podružnična šola Kresnice: Kresnice, Kresniški Vrh.
Podružnična šola Jevnica: Golišče, Jevnica, Kresniške Poljane, Zgornja Jevnica.

1.5.

Organiziranost šole in predstavitev odgovornih oseb

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

damjan.strus@osgradec.si

01 897 33 01

030 479 100

Ravnatelju pri delu pomagata pomočnici, ki opravljata naloge, opisane v aktu o
sistemizaciji ter druge naloge po navodilu ravnatelja.
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1.5.2. Pomočnici ravnatelja
Jana ISOSKI
jana.isoski@osgradec.si
Katarina MURN

01 897 33 02

katarina.murn@osgradec.si 01 897 33 02

1.5.3. Podružnična šola VAČE
Vače 24, 1252 Vače
vodja: Jernej GRDUN
jernej.grdun@osgradec.si

01 897 33 15

1.5.4. Podružnična šola HOTIČ
Zg. Hotič 6, 1270 Litija
vodja: Elizabeta BUČAR
elizabeta.bucar@osgradec.si

01 897 33 20

1.5.5. Podružnična šola KRESNICE
Kresnice 26a, 1281 Kresnice
vodja: Angelca KOPRIVNIKAR
angelca.koprivnikar@osgradec.si
1.5.6. Podružnična šola JEVNICA
Jevnica 33, 1281 Kresnice
vodja: Darja RAJŠEK
darja.rajsek@osgradec.si

01 897 33 22

01 897 33 24

1.5.7. Strokovni organi
Delo učiteljskega zbora je potekalo po načrtu pedagoških in orientacijskih konferenc, in
sicer:
 Uvodna pedagoška konferenca (27. 8. 2018): uvodna navodila, šolski koledar
2018/2019, organizacija pouka v šolskem letu 2018/2019, dokumentacija
(nazaj/naprej), dejavnosti in projekti 2018/2019, predstavitve (šolski sklad-Maja
Jeglič, nadarjeni-Marjeta Žagar Rupar, prehod iz 5.r v 6.r-Dunja Požaršek).
 1. orientacijska konferenca (29. 10. 2018):
o Kako ohraniti možgane današnjih otrok (delavnica; Tatjana Jakovljević).
o Novosti v pokojninskem skladu (predavanje; predstavniki Modre
zavarovalnice).
 2. orientacijska konferenca (20. 12. 2018): predstavitve učitelj-učitelju:
o Tatjana Gombač: Mreža gozdnih šol.
o Ines Štaut: Kompostnik gre v šolo, šolski vrtički.
o Astrid Žibert: osnovne informacije o orodju ORKA (analiza NPZ).
o Tjaša L. Novak: Filmska OŠ.
o Elizabeta Bučar: Novogradnja POŠ Hotič.
o Barbara Toš: informacija o letošnji prostovoljki.
o Judita Nemeček: učenec s polževim vsadkom (predstavitev prispevka s
konference).
o Alena Đafić Dedić, Dunja Požaršek, Sandra Železnik: Brain Gym.
 3. orientacijska konferenca (21. 3. 2019):
o Predstavitev FIT pedagogike (predavanje in delavnica, Barbara Konda).
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4. orientacijska konferenca (23. 5. 2019): učitelj učitelju: Temeljni postopki
oživljanja in nudenje prve pomoči; 4 delavnice za zaposlene:
Nezavest in položaj za nezavestnega (praktično), klic na 112,
1. delavnica:
Uroš Rozina
uporaba AED (praktično)
Olga Kotar in Pristop k ponesrečenemu, temeljni postopki oživljanja
2. delavnica:
Sonja Rudolf (praktično), stiski prsnega koša (praktično)
Stanja pri otrocih, s katerimi se srečujemo v šoli, zlomi, zvini,
3. delavnica: Jernej Grdun
imobilizacija
4. delavnica:
Maja Lenart Krvavitve, oskrba ran
 pogovori ravnatelja s posameznimi aktivi (27. 6. 2019):
 zaključna pedagoška konferenca (2. 7. 2019): poročila vodij aktivov (opravljeno
delo, dosežki aktiva (delo z učenci), načrt za naslednje šolsko leto), poročila vodij
projektov, okvirna sistemizacija za šolsko leto 2019/2020.
Učiteljski zbor se je sestajal na rednih jutranjih sestankih. Na matični šoli, kjer ti sestanki
potekajo ob torkih zjutraj od 7.00 do praviloma 7.50, smo v tem šolskem letu realizirali 10
sestankov za vse učitelje (RS+PS), 10 sestankov za učitelje razredne stopnje (RS) in 9
sestankov za učitelje predmetne stopnje (PS); skupaj torej 29 jutranjih sestankov. Spodnja
tabela prikazuje datumsko razporeditev sestankov:
RS+PS
25. 9.
23. 10.
20. 11.
11. 12.
19. 2.
5. 3.
26. 3.
23. 4.
14. 5.
28. 5.

RS
18. 9.
16. 10.
27. 11.
15. 1.
29. 1.
12. 2.
19. 3.
9. 4.
14. 5.
11. 6.

PS
11. 9.
9. 10.
13. 11.
4. 12.
18. 12.
8. 1.
5. 2.
12. 3.
16. 4.

V četrtek, 22. 8. 2018 smo izpeljali strokovno ekskurzijo v Poreč in Rovinj za vse zaposlene
(strokovne in tehnične delavce šole).
Tudi v tem šolskem letu smo za strokovne delavce šole ob petkih 7. učno uro (od 13.10 do
14.15) rezervirali šolsko telovadnico z namenom tedenske rekreacije in druženja
zaposlenih. Z enakim namenom (rekreacija in druženje) smo v okviru priprav na Litijski tek
organizirali tudi nekaj popoldanskih tekov. Z obema dejavnostma bomo nadaljevali tudi v
tem šolskem letu.
Realizirane redovalne konference:
Ocenjevalno obdobje
1.

od 3. 9. 2018 do 31. 1. 2019

2.

od 1. 2. 2019 do 14. 6. 2019 (za 9.R)
od 1. 2. 2019 do 24. 6. 2019 (1.–8.R)
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Redovalne konference
31. 1. 2019 ob 17.00 za
31. 1. 2019 ob 14.30 za
11. 6. 2019 ob 14.30 za
18. 6. 2019 ob 17.00 za

1.–5.R
6.–9.R
9.R
1.–5.R
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18. 6. 2019 ob 14.30 za 6.–8.R
Oddelčni učiteljski zbor je sestavljen iz strokovnih delavcev, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku in obravnava vzgojno-izobraževalno
problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje
napredujejo ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Razredniki vodijo delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizirajo vzgojne in učne rezultate
oddelka, skrbijo za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodelujejo
s starši in šolsko svetovalno službo, odločajo o vzgojnih ukrepih ter opravljajo druge
naloge v skladu z zakonom. V šolskem letu 2018/2019 je imel vsak razred svojega
razrednika, na predmetni stopnji pa poleg razrednika še nadomestnega razrednika.
Strokovni aktivi v šoli so sestavljeni iz učiteljev istega predmeta oziroma istih predmetnih
področij in obravnavajo problematiko predmetov oziroma predmetnih področij, usklajujejo
merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnoizobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge
strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. V šolskem letu 2018/2019 je na
OŠ Gradec delovalo 8 strokovnih aktivov:
 aktiv 1. triade (vodja: Alenka Planinšek),
 aktiv 4.&5. razred (vodja: Maja Lenart),
 aktiv naravoslovja in matematike (vodja: Astrid Žibert),
 aktiv tujih jezikov (vodja: Saša Setničar Jere),
 aktiv družboslovja in slovenščine (vodja: Vanja Arhnaver),
 aktiv športnih pedagogov (vodja: Petra Kobe),
 aktiv OPB (vodja: Ines Štaut),
 aktiv DSP (vodja: Andreja Bregar Rop).
Strokovni aktivi so skrbno zabeležili vse opravljeno delo; poročila so shranjena v šolskem
arhivu in povzeta v Poročilu o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto
2018/2019.
1.5.8. Svet staršev
Svet staršev se v šoli oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je
tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem
roditeljskem sestanku oddelka v posameznem šolskem letu. Svet staršev predlaga
nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih
šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih, ki
izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja glede vzgojnoizobraževalne problematike, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim
delom, voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole, lahko sprejme svoj
program dela in sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z
vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine ter opravlja druge
naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Svetu staršev OŠ Gradec so v šolskem letu 2018/2019 sestavljali predstavniki posameznih
oddelkov (39 predstavnikov). Predsednica sveta staršev je gospa Nada Golouh.
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Svet staršev OŠ Gradec je v šolskem letu 2018/2019 izvedel tri seje sveta staršev.
Na 1. seji Sveta staršev OŠ Gradec so bile obravnavane naslednje vsebine:
 Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2017/2018.
 Letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2018/2019.
 Predstavitev predloga ravnatelja o nadstandardnih storitvah OŠ Gradec za šol. leto
2018/2019.
 Vzgojni načrt OŠ Gradec.
 Izvolitev oz. potrditev članov v organe šole.
 Izvolitev oziroma potrditev predstavnika sveta staršev za komunikacijo z občino.
 Delo šolskega sklada
Na 2. seji Sveta staršev OŠ Gradec so bile obravnavane naslednje vsebine:
 Predstavitev POŠ Kresnice.
 Letno poročilo 2018.
 Letni finančni načrt 2019
Na 3. seji Sveta staršev OŠ Gradec je Svet staršev OŠ Gradec dal soglasje k
predlagani skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto
2019/2020.
Na vseh sejah sveta staršev je bila obravnavana točka dnevnega reda: pobude, predlogi in
vprašanja staršev.

1.6.

Glavni poudarki o poslovanju

1.6.1. Realizacija programa
Razred

Načrtovano št. ur

Realizirano št. ur

Realizacija v %

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A

700
700
805
805
840
840
840
840
910
910
910
910
892,5
892,5
892,5
910
910
910
832

692
692
802
802
829
833
838,5
837
908
922
895,5
899,5
885
885
884,5
907
906,5
906
869

98,9%
98,9%
99,6%
99,6%
98,7%
99,2%
99,8%
99,6%
99,8%
101,3%
98,4%
98,8%
99,2%
99,2%
99,1%
99,7%
99,6%
99,6%
104,4%
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9.B

832

870

104,6%

Razred

Načrtovano št. ur

Realizirano št. ur

Realizacija v %

1.+2.V
3.V
4.V
5.V
6.V
7.V
8.V
9.V

805
840
840
910
910
892,5
910
832

802
834
825
908,5
893
883,5
903,5
872

99,6%
99,3%
98,2%
99,8%
98,1%
99,0%
99,3%
104,8%

Razred

Načrtovano št. ur

Realizirano št. ur

Realizacija v %

1.+3.H
2.H
4.+5.H

840
805
945

829
799
903

98,7%
99,3%
95,6%

Razred

Načrtovano št. ur

Realizirano št. ur

Realizacija v %

1.+2.K
3.K
4.+5.K

805
840
945

806
829
912

100,1%
98,7%
96,5%

Razred

Načrtovano št. ur

Realizirano št. ur

Realizacija v %

1.J
2.J
3.J
4.J
5.J

700
805
840
840
910

692
806
836
827
906

98,9%
100,1%
99,5%
98,5%
99,6%

Obvezni izbirni predmet

Nemščina 1
Likovno snovanje 1
Obdelava gradiv les
Urejanje besedil
Gledališki klub
Sodobna priprava hrane
Nemščina 2
Likovno snovanje 2
Izbrani šport - nogomet
Izbrani šport - odbojka
Multimedija
Ples
Varstvo pred naravnimi in drugimi ...
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Načrtovano št.
ur

Realizirano št.
ur

Realizacija v
%

70
35
35
35
35
35
70
35
35
70
35
35
35

71
32
35
34
36
34
73
32
35
68
36
34
34

101,4%
91,4%
100,0%
97,1%
102,9%
97,1%
104,3%
91,4%
100,0%
97,1%
102,9%
97,1%
97,1%
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Poskusi v kemiji
Likovno snovanje 3
Nemščina 3
Šport za zdravje
Načini prehranjevanja
Računalniška omrežja
Šport za sprostitev
Sonce, lina, zemlja - V
Sodobna priprava hrane - V
Šport za zdravje - V
Retorika - V
Neobvezni izbirni predmet

Angleščina - J
Angleščina - K
Angleščina - MŠ
Računalništvo - MŠ
Računalništvo - V
Šport - K
Šport - MŠ
Šport - V
Tehnika - H
Tehnika - K
Tehnika - MŠ
Umetnost - J
Umetnost - MŠ

35
32
64
64
32
32
105
35
35
70
32

33
32
67
67
32
32
113
35
34
72
30

Načrtovano št. ur Realizirano št. ur

70
70
140
105
35
35
35
70
35
35
35
35
35

71
72
134
93
33
36
36
72
36
37
36
37
31

94,3%
100,0%
104,7%
104,7%
100,0%
100,0%
107,6%
100,0%
97,1%
102,9%
93,8%
Realizacija v %

101,4%
102,9%
95,7%
88,6%
94,3%
102,9%
102,9%
102,9%
102,9%
105,7%
102,9%
105,7%
88,6%

1.6.2. Finančno poslovanje
Osnovna šola Gradec pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev Republike Slovenije,
sredstev ustanovitelja (Občina Litija), prispevkov staršev, sredstev od prodaje storitev na
trgu, donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Tabela prihodkov in odhodkov OŠ Gradec za zadnja 3 leta:
2019
2018
prihodki
3.907.746 €
3.661.475 €
odhodki
3.904.206 €
3.647.810 €
prihodki - odhodki
+3.540 €
+13.665 €

2017
3.429.504 €
3.421.454 €
+8.050 €

Iz sredstev državnega proračuna se za realizacijo osnovnošolskega programa zagotavljajo:
 plače s prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in
zasedenosti delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter s
kolektivno pogodbo za izvedbo obveznega programa, dopolnilnega pouka,
dodatnega pouka, oblik individualne in skupinske pomoči na oddelek, programa šole
v naravi, podaljšanega bivanja in jutranjega varstva za prvošolce,
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sredstva za kritje materialnih stroškov v skladu s standardi in z normativi za izvedbo
osnovnošolskega izobraževanja, in sicer: za nadomestila stroškov delavcem v skladu
s kolektivno pogodbo, za nakup učil in učnih pripomočkov, opredeljenih kot drobni
inventar, za potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, za stroške obveznih
ekskurzij, za izobraževanje strokovnih in drugih delavcev ter za zdravniške
preglede.
Iz sredstev ustanovitelja se za program osnovnega šolanja v skladu z normativi in s
standardi ter v skladu s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti osnovnega izobraževanja v
Osnovni šoli Gradec zagotavljajo sredstva:
 za materialne stroške za uporabo prostora in opreme,
 za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter
 za druge dejavnosti osnovne šole, kot so: šolska tekmovanja na lokalnem nivoju in
šolska izobraževanja, naravoslovno-raziskovalni tabor, programi za nadarjene
učence, zimska šola v naravi, prevoz učencev iz POŠ Hotič na pouk športne vzgoje
na matično šolo (nekajkrat v šolskem letu) itd.
Osnovna šola Gradec je leta 1998 ustanovila Šolski sklad, katerega sredstva so
namenjena sofinanciranju nadstandardnih dejavnosti posameznega razreda, ki se ne
financirajo iz javnih sredstev, financiranju prijavnin in prevozov na tekmovanja iz znanja in
športa, nakupu nadstandardne opreme, zviševanju standarda pouka, predvsem pa
omogočanju enakih možnosti vsem učencem naše šole (prevozi iz podružnic na matično
šolo in obratno). Sklad pridobiva sredstva iz zbiralnih akcij starega papirja, od sredstev,
zbranih v okviru novoletnega sejma, od prispevkov staršev, donacij in drugih virov. S
sredstvi sklada upravlja 7-članski upravni odbor sklada, ki so ga v šolskem letu 2018/2019
sestavljali:
 4 predstavniki staršev (Maja Jeglič-predsednica UO, Petra Hiršel Horvat, Aleš
Pregel, Sebastjan Gorenc) in
 3 predstavniki delavcev šole (Alenka Zupančič, Anica Brvar, Irma Nemec Bric).
Člani upravnega odbora imajo štiriletni mandat.

2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
2.1.

Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov

Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program.
Obvezni program obsega obvezne predmete, obvezne izbirne predmete in ure oddelčne
skupnosti. Del obveznega programa osnovne šole so tudi dnevi dejavnosti. Razširjeni
program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk,
interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov.
Za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, šola organizira dodatni
pouk in izvaja individualizirane programe za nadarjene učence.
Za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju, šola organizira dopolnilni pouk.
Poleg dopolnilnega pouka so nekateri učenci deležni še posebne individualne in skupinske
pomoči ter dodatne strokovne pomoči pedagoginj in učne pomoči učiteljev. Za razvijanje
različnih interesov učencev šola izvaja številne interesne dejavnosti, ki jih vodijo učitelji, pa
tudi zunanji sodelavci, društva ter klubi.
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2.1.1. Vsebinski pregled dogodkov
Šolsko leto 2018/2019 se je začelo v ponedeljek, 3. septembra 2018. Pouk se je na
matični šoli začel ob 8.00 za učence predmetne stopnje in ob 9.00 za učence od 2. do 5.
razreda, obakrat z uvodnima himnama (državno in šolsko) ter pozdravom ravnatelja. Na
podružničnih šolah so s poukom pričeli ob 8.00. Ob 13.30 smo pripravili skupni sprejem
vseh prvošolčkov v telovadnici Gimnazije Litija.
V septembru smo že tradicionalno za učence razredne stopnje izpeljali predstavitve
športov (rokomet, Igriva košarka). V prvi polovici meseca smo izpeljali prve roditeljske
sestanke, za učence pa prve dneve dejavnosti, ki so bili potem enakomerno razporejeni
preko celotnega šolskega leta. 14. septembra smo pripravili obeležitev pred državnim
praznikom dan vrnitve Primorske k matični domovini. 15. 9. smo imeli prvo letošnjo
delovno soboto, na kateri smo se priključili vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo. Od 17.
do 21. septembra smo izpeljali letno šolo v naravi v Žusterni za učence 5. razredov. 19.
septembra so odšli učenci 7. razredov na ekskurzijo s tematiko Obpanonskih pokrajin,
naslednji dan, 20. septembra, so članice društva Ključ učencem 8. in 9. razredov matične
šole in POŠ Vače predstavile boj proti trgovini z ljudmi. V petek, 21. septembra, so se
učenci 1. triade priključili akciji Dan brez avtomobila. 24. septembra so našo šolo v okviru
promocije nogometa obiskali nogometaši in predstavniki Nogometnega kluba Olimpija. 25.
septembra so učenci Podjetniškega krožka OŠ Gradec iz Litije v veliki sejni sobi Občine
Litija predstavili svoj inovativni izdelek »KI-KI LITIJA«, ki so ga razvijali od leta 2016.
Izdelek se odlično povezuje s turističnimi produkti, ki bi povečali prepoznavnost Litije in
hkrati izpostavlja dostopnost z železniškim prometom. S tem so dokazali, da je podjetniški
talent in potencial potrebno razvijati že v zgodnji fazi otrokovega razvoja. Ker izdelek
spodbuja tudi vožnjo z vlakom, so bili na dogodek povabljeni tudi predstavniki podjetja
Slovenske železnice d.o.o. 26. septembra smo na šoli organizirali delavnice kompostiranja
(2 uri teorije in 2 uri praktičen del – postavitev kompostnika). Delavnic se je udeležilo 9
učiteljic iz naše šole (5 učiteljic iz matične šole in 4 učiteljice iz podružničnih šol) ter
učiteljica iz osnovne šole Šmartno pri Litiji.
Na delavnico sta bila prijavljena še dva predstavnika iz OŠ Mokrong, vendar se delavnic
nista udeležila. 29. septembra je aktiv ŠVZ izpeljal prvo letošnje druženje s starši: pohod
na Krvavec.
Od 3. do 5. oktobra smo izpeljali prvo akcijo zbiranja starega papirja, v kateri smo skupaj
(matična šola in vse 4 podružnične šole) zbrali 18,74 ton papirja in zanj dobili 1.467,85 €
za šolski sklad. V prvem tednu oktobra (od 1. do 5. 10.) so učenci 4. razredov odšli v šolo
v naravi v CŠOD v Dom Medved na Medvedje Brdo. 9. oktobra je bila uprizorjena 1.
abonmajska predstava za učence 1. triade. 12. oktobra smo na nogometnem igrišču
Nogometnega kluba Litija izpeljali 2. šolski kros za vse učence razredne stopnje naše šole.
Zaradi megle in precej blatnega igrišča smo se odločili, da bomo ta dogodek v prihodnje
izpeljali v prvi polovici septembra. 24. oktobra so učenci 9. razredov organizirali druženje ples z osmošolci. 26. oktobra smo pripravili obeležitev pred dnevom reformacije, v
ponedeljek, 29. oktobra pa smo izpeljali 2. druženje s starši in sicer so članice
družboslovno-slovenističnega aktiva odšle s starši v Ljubljano »po Cankarjevih stopinjah«.
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V sredo, 7. novembra so imele članice aktiva 1. triade izobraževanje Milana Hoste z
naslovom Playness. V nedeljo 11. novembra smo organizirali izbirno ekskurzijo v Kobarid,
kjer je potekala proslava na čast 100 let konca 1. svetovne vojne. 15. novembra smo
popoldne pripravili srednješolski sejem, predvsem za učence 9. razreda; sejma se
udeležujejo tudi učenci iz nižjih razredov, predvsem 8.r. Za prihodnja leta se nameravamo
združiti z OŠ Litija in skupaj pripraviti sejem. V petek, 16. novembra, smo imeli na šoli
Tradicionalni slovenski zajtrk – prvošolčkom se je na zajtrku pridružil župan Obline Litija,
gospod Franci Rokavec. Poleg zajtrka smo imeli ta dan še dogodek Rastem s knjigo za
učence 7. razreda, obeležili pa smo tudi svetovni dan strpnosti in sicer tako, da so bile za
učence predmetne stopnje izpeljane tematske delavnice in nekaj vsebin tudi v 4. in 5.
razredu.
Po pouku so člani mladinskega pevskega zbora naše šole odšli v CŠOD Čebelica na Čatežu
pri Litiji na pevski vikend. 19. novembra so članice aktiva 4.&5. razred obiskale Zavod
Planina. 23. novembra smo obeležili dan Rudolfa Maistra, 29. novembra popoldne pa smo
imeli novoletni sejem s prodajo izdelkov učencev in zbiranjem sredstev za šolski sklad.
1. teden decembra (od 3. do 7. 12.) smo se pridružili akciji Osnovne šole Litija-enote s
prilagojenim programom, ki so zbirali hrano za pomoč otrokom v stiski. V šolski avli smo
postavili spominsko razstavo o Ivanu Cankarju in 3. decembra po šolskem radiu obeležili
Ta veseli dan kulture. 7. decembra smo za učence 8. in 9. razredov matične šole izpeljali
delavnico Kretanja; vodila sta jo ga. Simona Gerenčer Pegan iz Združenja gluhoslepih
Slovenije DLAN in Rok Anžur. Naučeno znanje so učenci predstavili ob obeležitvi državnega
praznika Dan samostojnosti in enotnosti. 11. decembra smo, poleg palete dogodkov tega
dne, tudi s premierno predstavitvijo dokumentarnega filma Ivan Cankar (5 slik takrat in
zdaj) slavnostno zaključili projekt Ivan Cankar, ki je od začetka šolskega leta do tega dne
potekal na šoli. 12. decembra so nas na šoli obiskali člani Društva za nenasilno
komunikacijo, ki so za učence 8. razredov matične šole izpeljali delavnice o nenasilni
komunikaciji, naslednji dan, 13. decembra, smo izpeljali novoletni koncert: pripravili so ga
učenci matične šole in POŠ Hotič. 17. decembra je naša šola oddala prijavo k pristopu v
Mrežo gozdnih vrtcev in šol v Sloveniji. V torek, 18. decembra 2018, so izbrane učenke in
učenci obiskali gospoda ministra dr. Jerneja Pikala. Učenci so zanj pripravili številne
predloge, vprašanja in ideje v zvezi z osnovnim šolstvom (smisel NPZjev, natrpani učni
načrti, zakaj pri urah gospodinjstva ni več praktičnega učenja in zakaj je v šolah malo ur
športa ter aktivnega državljanstva. Nato so obiskali še parlament RS, kjer so si ogledali
veliko sejno sobo, obiskali litijskega poslanca g. Borisa Doblekarja, ki jim je na kratko
predstavil delovanje parlamenta, gospod Dušan Štrus pa jim je omogočil ogled državnega
sveta. 19. decembra so imeli učenci 9.r zgodovinski večer (od 17.00 do 21.00), 21.
decembra pa smo imeli obeležitev pred dnevom samostojnosti in enotnosti.
9. januarja smo pripravili gledališki večer, na katerem sta sodelovali gledališki skupini
Šund'r in 4.&5. r, program pa so dopolnjevali učenci 3. razreda z recitacijami. 10. januarja
je bila uprizorjena 2. abonmajska predstava za učence 1. triade. V tednu med 14. in 18.
januarjem so učenci 6. razredov odšli v CŠOD v Bohinj na zimsko šolo v naravi. 25.
januarja so imeli zgodovinski večer (od 17.00 do 21.00) še učenci 8.r. Med 25. in 29.
januarjem smo izpeljali nadstandardno ekskurzijo v London za učence 9. razreda.
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Dejavnosti tega meseca smo zaključili 31. januarja s 1. redovalno konferenco za vse
razrede.
V soboto, 2. februarja smo imeli delovno soboto; učenci razredne stopnje so imeli dan
dejavnosti, učenci predmetne stopnje pa pouk po torkovem urniku. Ta dan smo za vse
učence pripravili tudi obeležitev pred slovenskim kulturnim praznikom. 7. februarja je aktiv
učiteljic DSP pripravil druženje s starši na temo: »Učenje za življenje.« 18. februarja smo v
športni dvorani v Litiji organizirali četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za učence,
na katerem smo zasedli 2. mesto in se uspešno uvrstili v polfinale v Škofijah. 21. februarja
je na šoli gostovalo Društvo DIA iz Litije, ki je za učence 8. in 9 . razredov pripravilo
predavanje o diabetesu.
V sredo, 6. marca smo v dvorani Kulturnega centra v Litiji pripravili zelo dobro obiskano
prireditev ob zaključku projekta »Ženske«, s katero smo se želeli pokloniti vsem ženskam.
7. marca so se štirje predstavniki šolske skupnosti udeležili občinskega parlamenta v
prostorih Občine Litija, tega dne popoldne pa je druženje s starši pripravil aktiv
naravoslovja in matematike na temo predstavitev učil s teh dveh področij. 13. marca so na
ekskurzijo v Dinarskokraški svet odšli učenci 6. razredov. 15. marca se je gledališka
skupina učencev 4.&5. razredov udeležila srečanja otroških gledaliških skupin v organizaciji
JSKD Litija. 21. marca so si izbrani učenci predmetne stopnje ogledali trening smučarskih
poletov v Planici. 22. marca sta se dva predstavnika šolske skupnosti udeležila regijskega
parlamenta v prostorih Kulturnega centra v Litiji. Učenci 8. in 9. razredov, ki so sodelovali
v projektu Iskusi Erasmus +, so od 23. do 29. marca v sodelovanju z Društvom Lojtra odšli
na izmenjavo v Romunijo. Učenci 7. razredov so imeli od 25. do 29. marca šolo v naravi
(naravoslovni teden) v CŠOD Soča. 29. marca je bila uprizorjena 3. abonmajska predstava
za učence 1. triade.
V aprilu smo za učence 3. razredov organizirali plavalni tečaj v bazenu Osnovne šole
Šmarno pri Litiji. Od 3. do 5. aprila smo izpeljali 2. akcijo zbiranja starega papirja, v kateri
smo skupaj zbrali 19,79 ton papirja in zanj dobili 1.752,87 € za šolski sklad. V nedeljo, 7.
aprila, je 27 učencev matične šole in POŠ Vače v vlogi zastavonoš sodelovalo na Dnevu
slovenske zastave, ki ga tradicionalno organizira Društvo Heraldica Slovenica ob pomniku
GEOSS. 3. aprila smo za učence 3. razredov izpeljali poskusno preverjanje iz slovenščine,
9. aprila pa še iz matematike. 9. aprila sta dve gledališki skupini naše šole (Šund'r in The
Black&White Theatre) nastopili na 17. Otroškem festivalu gledaliških sanj v Ljubljani. 10.
aprila so učenci 9. razredov odšli na ekskurzijo po alpskih in predalpskih pokrajinah, 11.
aprila pa smo se udeležili zaključka projekta »Varno s kolesom«. 16. aprila se je MPZ POŠ
Vače udeležil Območne revije otroških in mladinskih zborov »Pojemo pomladi«. 17. aprila
smo v telovadnici Gimnazije Litija izvedli naš vsakoletni pevski dogodek OŠ Gradec poje.
25. aprila smo za učence, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina, organizirali
nadstandardno ekskurzijo v Graz v Avstrijo. 26. aprila smo pripravili obeležitev dneva
upora proti okupatorju, v prehodu med obema hodnikoma matične šole pa razstavo na
čast Leonarda da Vincija. V aprilu smo posneli 1. celovečerni detektivski film z uporabo
tehnike Green screen. Naslov filma je Išče se…
V ponedeljek, 6. maja so predstavniki Združenja Sever prišli v avlo matične šole postaviti
razstavo Vojne za samostojno Slovenijo, v sredo, 8. maja pa smo gostujočo razstavo z
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zunanjimi gosti in predstavniki lokalne skupnosti tudi slavnostno otvorili. 7., 9. in 13. maja
je na šoli potekalo nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda. 9. maja je na
šoli potekal gledališki večer v izvedbi skupine The Black&White Theatre. V petek, 10. maja,
smo tudi letos organizirali za učence 1. triade spanje v šoli, dogodek, ki smo ga naslovili:
Pravljična noč. V soboto, 11. maja smo realizirali letošnjo 3. delovno soboto –v glavnem z
dnevi dejavnosti. Za učence z dodatno strokovno pomočjo je aktiv učiteljic DSP organiziral
izlet v živalski vrt v Zagreb, za učence, ki so sodelovali pri tekmovanju iz Prve pomoči, pa
je območno združenje Rdečega križa organiziralo izlet na Debeli rtič. Na POŠ Jevnica so na
delovno soboto organizirali likovno kolonijo ob 90 letnici te podružnične šole. 13. maja so
na ekskurzijo v Obsredozemske pokrajine odšli še učenci 8. razredov. 14. maja smo v
športni dvorani v Litiji organizirali državno tekmovanje v nogometu za učence, na katerem
smo zasedli 4. mesto v državi. 15. maja so nas obiskali predstavniki društva Heraldica
Slovenica, ki so za učence zadnje triade pripravili predstavitev grboslovja in zastavoslovja.
22. maja so imeli učenci prve triade v dvorani Kulturnega centra v Litiji glasbeno matinejo,
popoldne tega dne pa smo izpeljali druženje s starši, aktivom OPB in evropskimi
prostovoljci, ki so v letošnjem letu razporejeni po različnih ustanovah Občine Litija. Od 24.
do 26. maja smo v CŠOD Trilobit organizirali naravoslovni vikend za nadarjene učence. 28.
maja so učenci, ki so sodelovali pri interesni dejavnosti Poskusi v kemiji odšli na ogled
tovarne Krka v Novo mesto, za učence in starše pa je bil ta dan v predavalnici matične
šole organiziran Filmski večer. 30. maja je na POŠ Vače za učence razredne stopnje vseh
podružničnih šol potekal zaključek bralne značke, 31. maja pa smo zaključek bralne značke
pripravili še za učence razredne stopnje matične šole (v jedilnici matične šole).
Od 27. maja do 7. junija so na šoli potekali dnevi živali, ko smo zbirali hrano za zapuščene
živali. 5. junija so se predstavniki šolske skupnosti udeležili športno-družabnega srečanja
predstavnikov šolskih skupnosti osnovnih šol občine Litija in občine Šmartni pri Litiji, ki je
potekalo na OŠ Gabrovka-Dole, naslednji dan pa učenci 1. triade Tačkovega festivala. V
maju in juniju so različne naše gledališke skupine gostovale na OŠ Litija, OŠ Šmartno pri
Litiji, Evropski OŠ v Ljubljani in po naših POŠ. V soboto 8. junija smo se udeležili Litijskega
teka (tudi 3 ekipe učiteljev in staršev), v nedeljo, 9. junija je mladinski pevski zbor POŠ
Vače sodeloval na 15. dnevu Geossa - Petrovem dnevu, pri pomniku GEOSS, v ponedeljek,
10. junija pa smo za učence zadnje triade, ki so v tem šolskem letu pomembneje
prispevali k življenju in delu naše šole, organizirali ogled gledališke predstave Vihar v glavi.
11. junija smo imeli 2. redovalno konferenco za učence 9. razredov, 18. junija pa še za vse
ostale učence. V četrtek, 13. junija je v ŠRC Reka potekalo športno druženje učencev 8. in
9. razredov, ki se je zaključilo s predajo ključa najbolj uspešnemu 8. razredu. V juniju so
vsi razredi za starše organizirali zaključna druženja. V petek, 14. junija smo imeli v
telovadnici Gimnazije Litija valeto, kjer smo se uradno poslovili od devetošolcev in jim
podelili spričevala, pohvale, priznanja in dve zlati priznanji. 17. junija smo imeli na
posameznih šolah sestanek s starši bodočih prvošolcev. 19. junija smo na šoli organizirali
zaključno srečanje v okviru projekta »Kdor se giba je zdrav kot riba«; na obisk smo
povabili Toneta Vrhovca, ki je učencem predstavil borilno veščino ju-jitsu. Zadnji dan
pouka v tem šolskem letu je bil 24. junija, ko smo tudi obeležili dan državnosti. Med 26. in
30. junijem je 18 zaposlenih odšlo na strokovno ekskurzijo na Škotsko.
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2.1.2. Samoevalvacija
Glede na rezultate Nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredu ter poskusnega
nacionalnega preverjanja znanja v 3.r, smo se na šoli odločili za poglobljeno samoanalizo
rezultatov ter pripravo predlogov za nadaljnje delo učiteljev posameznega predmetnega
področja.
Analizo rezultatov smo opravili s pomočjo orodja OrKa – to je pripomoček za ugotavljanje
in zagotavljanje kakovosti dela na šoli, ki uporabnikom ponuja preprost vpogled v dosežke
učencev pri NPZ na šoli in v Sloveniji. Omogoča različne primerjave dosežkov: učencev na
šoli z vrstniki v Sloveniji, med oddelki ali učnimi skupinami znotraj šole, po letih ipd. Učitelj
lahko za svoje učence pripravi analize po nalogah, pogleda posamezno nalogo z rešitvijo in
digitalizirane odgovore učencev. Tako ugotavlja močna in šibka področja v znanju
učencev. V programu je na voljo tudi analiza dodane vrednosti, ki meri napredek v znanju
učencev od 6. do 9. razreda.
2.1.2.1. Poročilo o rezultatih NPZ v 6. razredih

2.1.2.2. Slovenščina 6.R
EVALVACIJA 6.A:
Učiteljica je šestošolcem v decembru pokazala, kako se pride do spletne strani RIC. V
zadnjem tednu pred prvomajskimi počitnicami so rešili star primer NPZ pri pouku in doma
ter pri pouku pregledali rešitve. Učiteljica navaja, da so učenci v 6.razredu še zelo
motivirani, rešujejo naloge in tudi sledijo pregledu rešitev. Priprave so potekale
zadovoljivo.
Koristno se ji je zdelo tudi to, da je ravnatelj spodbudil učence k resnejšemu pristopu pri
reševanju pol NPZ.
Predlogi za naprej:
Zagotovo bi moral učitelj več delati s povprečnimi učenci (ocene 2, 3), saj bi ti učenci,
sploh če so v 6. razredu, bistveno bolje nadaljevali s poukom. Takšni učenci velikokrat
potrebujejo samo spodbudo, kakšno uro pomoči iz PUT, ko se jim zatakne. To jim omogoči
sledenje pouku in s tem tudi boljše ocene in boljši dosežek.
Za boljši rezultat NPZ-ja v 6. razredu bi bilo smiselno, da bi učenci v 5. razredu že pisali
pisne sestavke za oceno.
EVALVACIJA 6.B:
 Utrjevanje književnega in jezikovnega znanja v okviru pouka – po obravnavi nove
učne snovi, pred pisnimi ocenjevanji znanja.
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Tipi nalog pri preverjanju in ocenjevanju znanja so podobni kot v NPZ.
NPZ v tiskani obliki – učenci reševali doma, v šoli naredili analizo.
Prikaz spletne strani, kjer se nahajajo NPZ-ji.
Motivacija, spodbuda, nagovor učiteljice.

Predlogi za naprej:
 Učiteljica ni navedla predlogov za naprej.
EVALVACIJA 6.V:
 Pred zimskimi počitnicami so si skupaj pogledali, kako pridejo na spletno stran RIC,
kjer se nahajajo vsi NPZ – med počitnicami naj bi učenci doma rešili kakšen NPZ
(NPZ je rešila le ena učenka).
 V aprilu so skupaj rešili en primer NPZ, nato jim je učiteljica še enega skopirala, da
ga rešijo doma (učenci, ki so bili tudi sicer večkrat brez DN, niso rešili).
 Pred prvomajskimi počitnicami jih je učiteljica še enkrat opomnila, naj rešujejo stare
NPZ-je, ki so na spletni strani RIC.
 Tipi nalog pri PPZ in POZ so podobni, kot je sestavljen NPZ.
 Na učence 6. razreda se še da vplivati in spodbuditi, da resno pristopijo k pisanju
NPZ.
Povprečje dosežkov na NPZ v 6. V je 47,2%, kar je najnižje povprečje na šoli. Od petih
učencev, ki so bili najuspešnejši na NPZ iz SLJ (nad 70%), so tri učenke z Vač, Nika Horvat
ima celo najvišje povprečje v generaciji. Na drugi strani je šest učencev, ki imajo najnižje
povprečje (pod 30%), od tega so z Vač štirje (vsi imajo pri SLJ velike težave – z branjem,
razumevanjem prebranega, izražanjem). Ostali so v povprečju.
Predlogi za naprej:
Glede na to, da velik del NPZ iz SLJ temelji na kakovosti branja, razumevanju prebranega
ter tvorjenju besedil, bi bilo potrebno še bolj težiti k temu, da bi učenci že na razredni
stopnji res usvojili tekoče branje, še več bi morali vaditi bralno razumevanje, več pisanja
tvorbnih nalog – po prebranem besedilu kratka tvorbna naloga, več pisanja spisov (npr. za
preverjanje prebranega domačega branja).
POZ-i so sicer sestavljeni po vzoru NPZ, še več pa bi se učiteljice lahko posluževale RICove banke nalog.
2.1.2.3. Matematika 6.R
EVALVACIJA 6.A:
 Skozi celo šolsko leto je učiteljica pri urah matematike posvečala veliko pozornosti
tudi tipom nalog, kot so pogosto v NPZ-jih.
 Že pri pripravi letnih delovnih načrtov je poskrbela, da je vsebine, napovedane za
letošnje nacionalno preverjanje znanja, obravnavala pred izvedbo NPZ.
 Učencem je svetovala, na kakšen način se lahko pripravljajo na NPZ, (papirnati
izvodi ali dostop do spletne različice na RIC-ovi spletni strani).
 Učence je vzpodbujala in jih nagovarjala, naj pretekle NPZ rešujejo tudi doma,
vendar je bilo za to zainteresiranih le nekaj učencev.
 Učencem je pregledovala rešene naloge iz preteklih NPZ-jev in jim svetovala kako
priti do rešitev.
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Poseben poudarek je letos namenila obravnavi tistih nalog, ki so bile v preteklih
POZ-ih in NPZ-jih najslabše reševane. To so v večini besedilne naloge, ki so jih zato
v šestem razredu pogosto reševali.

Predlogi za naprej:
 pri urah matematike bo posvečala veliko pozornosti tipom nalog, kot so pogosto v
NPZ-jih,
 pri pripravi letnih delovnih načrtov bo poskrbela, da bo vsebine, napovedane za
letošnje nacionalno preverjanje znanja, obravnavala pred izvedbo NPZ,
 učencem bo svetovala, na kakšen način se lahko pripravljajo na NPZ, (papirnati
izvodi ali dostop do spletne različice na RIC-ovi spletni strani),
 učence bo vzpodbujala in jih nagovarjala, naj pretekle NPZ rešujejo tudi doma,
 učencem bo pregledovala rešene naloge iz preteklih NPZ-jev in jim svetovala kako
priti do rešitev,
 poseben poudarek bo letos namenila obravnavi tistih nalog, ki so bile v preteklih
POZ-ih in NPZ-jih najslabše reševane
EVALVACIJA 6.B:
V 6. razredu je učiteljica z učenci začela z seznanitvami z NPZ-ji že na začetku šolskega
leta. Takrat so si ogledali, kako NPZ preizkus izgleda in se pogovorili o smislu pisanja NPZ.
Dosežek učencem pove, katera so njegova močna področja in katere vsebine iz učnega
načrta obvlada slabše v primerjavi z vrstniki v državi. Ker dosežek učenca ne vpliva na
zaključeno oceno, so imeli kot vsako leto prisotne tudi učence, ki se za pisanje NPZ-ja niso
prav nič prizadevali.
Skozi celo leto so občasno reševali stare preizkuse, pri določenih temah (posebej tam, kjer
se teme pogosto pojavljajo v NPZ- VIR: e-Banka nalog) je posamezne naloge vključevala
tudi v domače naloge in v preverjanje znanja pred ocenjevanjem.
V razredu je sicer nekaj učencev (4), ki pri matematiki dosegajo najvišje ocene, vendar so
te ocene pridobljene z veliko truda, vaje, učenja. V razredu ni učenca, ki bi posebno
izstopal po sposobnostih in bi brez težav reševal naloge najvišje zahtevnosti. To se kaže
tudi pri rezultatih matematičnih tekmovanj. Vsaj polovica razreda je precej neredna pri
domačih nalogah, od pouka pogosto ne odnesejo, kar bi lahko. Učiteljica ne more reči, da
so pri matematiki disciplinsko problematični, vendar so živahni, potrebujejo stalen nadzor
in jasno postavljene meje. V razredu je 6 učencev z DSP, od tega so 3 učenci zelo šibki.
Poleg njih so še 4 učenci, ki potrebujejo zelo konkretne usmeritve za učenje minimalnih
standardov znanja, nimajo pa dodatne strokovne pomoči.
Eden od razlogov za slabši uspeh je po učiteljicinem mnenju tudi nemotivirananost za
delo/učenje, ker NPZ niso osmišljeni in pravilno ovrednoteni (rezultat se ne upošteva ne
pri zaključeni oceni ne pri vpisu v srednjo šolo). Tudi izkušnje s starši, ki jih je imela,
kažejo na to, da sami premalo vzpodbujajo otroke k želji po boljših rezultatih, prav tako
ugotavlja, da je tudi sama temu namenila premalo časa. V otrocih bi morali več
spodbujati, da se veselijo in so ponosni na svoje uspehe, ter pomembno, da so se za
lasten uspeh pripravljeni truditi in vsakodnevno za to vlagati napor
Predlogi za naprej:
 več ponovitve snovi za nazaj skozi celotno šolsko leto,
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večkrat med šolskim letom ponoviti, preveriti in oceniti znanje osnovnih računskih
operacij,
načrtovati aktivnosti za izboljšanje razumevanja matematike, se pogovarjati o
različnih strategijah reševanja problemskih nalog, ter poudarjati predvidevanja
rezultatov in ocenjevanja le teh, saj učenci (tudi uspešnejši) pogosto ne zaznajo
popolne nesmiselnosti rezultata, ker v svoje rešitve premalokrat dvomijo,
CELOLETNO (enkrat tedensko) reševanje posameznih nalog NPZ.

EVALVACIJA 6.V:
Z učenci so se na NPZ pripravljali preko celega šolskega leta na več načinov: reševanje
nalog iz preteklih NPZ-jev pri preverjanjih in ocenjevanjih, opozarjanje na napake, ki so se
pri preteklih NPZ-jih dogajale, reševanje petih pol v okviru pouka in njihova analiza ter en
preizkus znanja za domačo nalogo.
Učenci so se dela lotili z odgovornostjo, saj so se pogovorili in skupaj prišli do zaključka,
da je NPZ pokazatelj njihovega znanja in da si želijo dober rezultat. Ob zaključni evalvaciji
so nekateri učenci zapisali, da bi se lahko vseeno še malo bolj potrudili.
Učenci v tem razredu so precej pozabljivi, neredni pri šolskem delu, zato je učiteljico
rezultat presenetil, pričakovala je slabše število točk pri posameznih učencih.
Tekom leta so redno ponavljali računanje z decimalnimi števili, vsebovana so bila v vseh
preverjanjih in ocenjevanjih znanj, ploščine likov pa so obravnavali pred samim NPZ-jem in
snov ni bila utrjena.
Predlogi za naprej:
 še vedno uporaba e-banke nalog in uporaba nalog iz preteklih NPZ-jev na POZ in
PPZ,
 reševanje NPZ pol pri pouku – vsaj ena, da učenci dobijo občutek o nalogah in
sestavi pisnega preizkusa,
 v vseh POZ ponavljati snov za nazaj,
 delo z besedilnimi nalogami in več nalog s problemskimi situacijami.
2.1.2.4. Angleščina 6.R
EVALVACIJA DELA 6.A in 6.B:
V sklopu priprav na NPZ v obeh 6. razredih je učiteljica znotraj rednih ur pouka izvedla
dejavnosti, ki sodijo v nabor ur rednega ponavljanja in utrjevanja snovi. Okrepljeno je s
seznanjanjem učencev z NPZ delala v aprilu.
Učence je seznanila z možnim različnimi tipi nalog. Pri vsakem tipu nalog so se poglobili v
strategije reševanja. Poudarila je pomen natančnega branja navodil.
Potek priprav:
Učenci so bili seznanjeni s pomenom NPZ-ja, ter opozorjeni na resno delo. Enako so bili
obveščeni, da se bo njihov rezultat primerjal z ocenami pri pouku.
Za domačo nalogo so morali na spletu samostojno ali ob pomoči odraslega na spletni
strani RIC-a najti starejšo polo NPZ, ter jo rešiti. Naloge ni bilo potrebno natisniti, lahko so
jih reševali v zvezek. V dokaz, da so to storili so k pouku prinesli ali natisnjeno in rešeno
polo, ali pa rešitve v zvezku.
Pri pouku so celotno polo pregledali – navodila, kaj in kako se bo vrednotilo. Projicirala jim
je tudi druge pole z različnimi tipi nalog.
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Za domačo nalogo so morali napisati pisne sestavke iz preteklih let.
Eno polo je natisnjeno izročila vsakem učencu.
V okviru rednega pouka so rešili starejši NPZ ter si skupno ogledali rešitve.
Potek priprav glede na sestavo NPZ:
 SLUŠNO RAZUMEVANJE: Pri vseh 3 predpisanih POZ-ih so učenci reševali naloge
slušnega razumevanja, podobno kot so sestavljene za NPZ. V okviru ur rednega
pouka učenci zelo pogosto rešujejo naloge slušnega razumevanja. Dodatno so
poslušali in reševali 2 starejši nalogi slušnega razumevanja.
 BRALNO RAZUMEVANJE: Pri nalogah bralnega razumevanja so učenci vadili hitro
branje, kako izluščiti bistven podatek od nebistvenega, označevanje pomembnih
informacij v besedilih.
 BESEDIŠČE: Poznavanje besedišča je odvisno od zmožnost pomnjenja učencev. Pri
pouku širijo besedni zaklad na mnogo načinov, saj je težko sestaviti stavek brez
ustreznega besednega zaklada. Pri bogatenju besednega zaklada je zelo
pomembno, da veliko berejo – učenci so se lahko vključili v interesno dejavnost
angleška bralna značka in v projekt branja Book Bag. Od 51 učencev v 6. a in 6. b
je v bralnih dejavnostih sodelovalo 29 učencev in učenk, kar je 57% generacije na
matični šoli. Pomembno je tudi, da se besedišče uči na različne načine in v
kontekstu. Pogosto iščejo protipomenke, sopomenke, izpeljanke, zloženke, ipd.
 PISNO SPOROČANJE: Pri nalogi s pisnimi sestavki so si ogledali naloge preteklih
šolskih let. Poseben poudarek je bil na branju navodil. Učence je učiteljica učila, kaj
pomeni iztočnice omeniti, kdaj šteje, da so iztočnice odlično/ustrezno razvite.
Predstavila jim je kriterije vrednotenja, kar pomeni, da so učenci bili seznanjeni s
tem, kaj se pri spisu ocenjuje. Pri vseh 3 predpisanih POZ-ih (pisna ocenjevanja
znanja) so učenci reševali naloge pisnega sporočanja, ki so bile tematsko in
strukturno podobne pisnim sestavkom v polah NPZ iz preteklih let. Naloge v POZ-ih
so bile vrednotene na isti način, kot se vrednoti naloga pisnega sporočanja v NPZ:
vsebina (4 možne točke), besedišče in pravopis (3 možne točke) in slovnica (3
možne točke). Pri urah pouka so se kot del tekoče snovi po učnem načrtu ukvarjali
z vsemi slovničnimi temami, ki se jih preverja oz. vrednoti pri pisnem sporočanju na
NPZ-ju: glagol be, have/have got, there is/are, Present Simple, like+ -ing, can,
must, osebni zaimki, a/an, ednina/množina, svojilni zaimki, predlogi za čas in kraj,
pravilni besedni vrstni red (npr. pridevnik pred samostalnikom, začetek povedi z
osebnim zaimkom).
Statistika:
6.a: v oddelku je 26 učencev in učenk.
En učenec se je vpisal v oddelek
kasneje in ni bil vključen v priprave, niti
ni opravljal NPZ. Polo NPZ je rešilo v
celoti ali le delno 18 učencev. Dodatne
pisne sestavke je napisalo zelo malo
učencev.
Povprečna ocena v 6.a je pri angleščini
3,3 in je nižja od splošne ocene
oddelka pri vseh predmetih (3,9).
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6.b: v oddelku je 25 otrok. 22 učencev
je polo rešilo v celoti oz. delno
(večina). Dodatne pisne sestavke je
napisalo zelo malo učencev.
Povprečna ocena v 6.b je pri angleščini
2,9 in je nižja od splošne ocene
oddelka pri vseh predmetih (3,7).
V oddelku 6.b je 24 od 25-ih učencev
pristopilo k NPZ.
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V oddelku 6.a je 25 od 26-ih učencev
pristopilo k NPZ.
Na NPZ je oddelek dosegel 45,04%,
državno povprečje pa je bilo 51,29%.
V oddelku je 6 učencev s posebnimi
potrebami. Njihov povprečen rezultat je
bil 41%, kar pomeni, da je bil nižji od
učencev brez posebnih potreb.

Na NPZ je oddelek dosegel 45,58%,
državno povprečje pa je bilo 51,29%.
V oddelku je 6 učencev s posebnimi
potrebami. En učenec z DSP ni pristopil
k NPZ. Njihov povprečen rezultat je bil
28%, kar pomeni, da je bil nižji od
učencev brez posebnih potreb.

Predlogi za naprej:
Učenci se morajo sproti učiti in opravljati svoje obveznosti. Imajo težave z opravljanjem
domačih nalog, česar učiteljica po njenem mnenju ne more sankcionirati. Lep delež
učencev se ne drži dogovorjenih rokov, npr. ne pripravijo govornega nastopa v
dogovorjenem roku, manjkajo na dan napovedanih pisnih in ustnih ocenjevanj.
Manjkajočih domačih nalog ne nadomestijo, navkljub pregledovanju imajo nerešene
delovne zvezke. Posamezni učenci imajo tudi težave s prinašanjem potrebščin. Snov
zapisujejo na liste, a te liste izgubijo oz. snovi ne zapišejo v zvezek. Enako je bilo s polami
NPZ, ki naj bi jih sami poiskali. Njihovo delo sem preverila 3x in le 15 učencev od 50
(30%) je svoje delo opravilo takoj.
Pri pouku se učiteljica zelo trudi za prijetno vzdušje in da bi se vsi učenci čutili sprejete. Za
to je potrebno ustvariti delovno disciplino pri urah, s čimer večinoma nima težav. V
posameznih oddelkih se žal najdejo učenci, s katerimi se je potrebno ukvarjati v
vedenjskem smislu tudi še proti koncu šolskega leta.
EVALVACIJA 6.V:
V sklopu priprav na NPZ v 6. V je učiteljica učencem na PPZ in POZ-ih dajala daljša slušna
razumevanja kot jih imajo v učbeniku in DZ ter pisne sestavke s podobnimi naslovi, kot so
bili prejšnja leta na NPZ.
Imeli so 5 ur dopolnilnega pouka ekstra samo za 6. V. O tem je učiteljica obvestila starše
po mailu in povedala, da je zaželeno, da se tega redno udeležujejo. Na teh urah so
ponovili osnovne slovnične čase (Pres.S., Pres. Cont., Past S.), šli so čez tipe nalog in
vsebin, ki so možne na NPZ in si ogledali nekatere pristope za bolj učinkovito reševanje letega. Ogledali so si navodila nalog, strategije hitrega branja in reševanja ter kriterije za
ocenjevanje pisnih sestavkov (da so bili seznanjeni, kaj se sploh ocenjuje pri njihovih
spisih).
Ogledali so si modele pisnih sestavkov in besedišče za opis kraja, oseb ter hišnih
ljubljenčkov. Za vsako postavko jim je dala nekaj vzorčnih modelov; za doma so imeli na
liste za napisati opise kraja, osebe in ljubljenčka. Teh nalog niso opravljali, naloge ji je
oddala le peščica učencev (med 5 in 7) kljub prošnjam in večkratnim opozorilom. Staršem
ni pošiljala dodatnih mailov, čeprav je sprva pomislila na to verzijo.
V okviru rednega pouka so rešili lanskoletni NPZ ter si skupno ogledali rešitve.
Nadalje jim je priporočila, da si sami ogledajo še vse stare naloge na RIC straneh ter da
čim več poslušajo angleške pogovorne in dokumentarne oddaje na internetu in TV.
Pri delu v 6.V pri rednem pouku je skozi vse leto opažala neresnost precejšnjega deleža
učencev in slab odnos do predmeta, ne-opravljanje oz. prepisovanje domačih nalog,
klepetanje, motnje koncentracije med urami (nekateri tudi po 3x povedani in zapisani
strani v DZ, še vedno ne vedo, katero nalogo delamo!!!) in ne-sprotno delo (DN).
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Ob ustnem ocenjevanju, na dopolnilnem pouku ter ob koncu šolskega leta je učencem
pobrala delovne zvezke ter ugotovila, da v bistvu kakih 5 učencev od 16 naredi domačo
nalogo, ostali naloge prepišejo od njih, z napakami vred. Ker žal domačih nalog ne morem
ocenjevati in sankcionirati, je stvar nerešljiva. Starši mislijo, da naloge delajo sami in da se
učijo, vsaj tako jim otroci zatrjujejo.
Nekateri imajo tudi naloge, ki jih pri pouku delajo skupno, zapisane delno napačno, včasih
tudi popolnoma napačno. To pomeni, da so si zapisali napačne rešitve, ko so glasno
reševali, izmenično posamični učenci. Nekatere primere imajo obkljukane kot pravilne,
čeprav so napačni. Samo da lepo izgleda! Tega učiteljica ne razume, ker vedno jasno in
glasno vsaj 2x pove rešitev vsakega primera. Učenec pove, ona še glasno in počasi
ponovi. Ampak tudi to je za nekatere premalo očitno oz. samo nekaj napišejo, samo da je
napisano. Ekstremni primer je bilo nekaj učencev, ki so napisali samo pol stavka, ker so
pisali s prevelikimi črkami in jim je potem zmanjkalo vrstice. Namesto, da bi rešitev
potegnili do konca lista ali zapisali med vrsticami, so pustili stavek na pol. Nekateri
naredijo samo številke nad besedami, ko je npr. potrebno sestaviti poved iz nekih besed,
stavka ne zapišejo, ker se jim ne ljubi.
Večina jih trdi, da zaradi dela na kmetijah, popoldanskih športnih v raznih klubih in drugih
obveznostih (plesne, glasbena šola…) nimajo časa za domače naloge in učenje. Veliko jih
pri tem tudi več ur dnevno presedi pred računalniki/tablicami/mobiteli ipd. ob raznih
igricah, ki jim še dodatno poslabšujejo koncentracijo. Nekateri so popolnoma prepuščeni
sami sebi, starši se za šolo ne zanimajo.
Učiteljica opaža, da se ne učijo sproti; pred PPZ se učijo le redki, potem pa se učijo 1-2x
po pol ure pred POZ, kar seveda ni zadosti glede na obseg snovi.
Povprečna ocena v razredu je sicer 3,37, seveda na račun govornih vaj in ustnih ocen.
Pisno so vsi slabši. Na nivoju aktiva bi bilo morda dobro razmisliti o tem, da bi bile govorne
vaje obvezne, ampak neocenjene. Ker gre dejansko za piflanje na pamet, in to vsebin, ki
jim jih večinoma napišejo in sestavijo starši oz. inštruktorji. To pa seveda ni njihovo delo.
Rešitev bi morda bila tudi, da jih napišejo v šoli. Ampak še vedno je težko preprečiti, da bi
si kdo prinesel od doma kakšne vnaprej pripravljene zapiske.
V razredu je 5 učencev z DSP, od katerih dva znata angleščino kar solidno, 3 pa bi imeli
oceno nezadostno, če bi pri pouku ocenjevali samo pisno. Učiteljica temu dodaja še 2
učenca brez DSP, ki imata večje učne težave pri TJA. Vsi ti učenci tudi niso obiskovali DOP
kljub opozorilom. Tukaj bi morali narediti red tako, da bi učitelj na začetku šol. leta
napisal, kdo mora nujno obiskovati DOP, potem pa pisati neopravičene ure ob izostankih.
A žal naša liberalna politika tega ne dopušča.
Pri svojih slovničnih nalogah ter besedišču v POZ-ih se je večinoma orientirala na vsebine
in primere, ki jih je večinoma dobesedno prepisala iz naših učbenikov in DZ, a tudi to ni
pripomoglo k večji uspešnosti in bolj točnemu zapisu besed.
Ve, da bi se obneslo delno spraševanje za pluse, minuse in krogce na dnevni bazi brez
vnaprejšnjega napovedovanja, ampak to je v devetletki prepovedano. Tako bi bili učenci
bolj pod stresom, a tudi vsaj malo bolj pripravljeni.
Predlogi za naprej:
 Vsekakor bo ohranila nekaj ur dopolnilnega pouka samo za pripravo na vsebine in
naloge, ki so v NPZ. Nekatere snovi se sicer da porabiti in predstaviti znotraj pouka,
večinoma pa ne gre. Ponovno poudarja, da se v NPZ išče nadstandard znanja, ne
minimalni standardi, pa še temeljni le poredko.
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Dogovor o nekem sankcioniranju neopravljanja dogovorjenih nalog, npr. pisnih
sestavkov, ki bi jih učenci morali prinesti, pa jih niso. Kako naj to kaznujemo?
Učenci, ki nimajo DSP, pa so zelo neuspešni pri rednem delu, morajo NUJNO hoditi
vsak teden na DOP.
Tudi učenci z DSP bi morali hoditi k DOP; tako bi jim vsaj redno lahko pregledala
vse zapiske in rešene vaje v DZ (čisto vsega zaradi preobilice obiska učencev iz
različnih razredov žal tudi tam ne morem narediti).
Starše bi morali nekako bolj vključiti v učenje njihovih otrok, da se tudi doma z
njimi kaj učijo in jih motivirajo, ne pa, da jim samo rečejo, naj se učijo in zanje je
problem s tem rešen, preverijo pa ne, če so se res učili in tudi kaj naučili. Še huje
je, da jim plačujejo neke inštruktorje (ne profesorje angl.). Tako učenci izgubijo
motivacijo za sodelovanje pri pouku, saj se zanašajo na to, da jim bo vse to razložil
inštruktor. To je samo potuha za razvajenost.
2.1.2.5. Poročilo o rezultatih NPZ v 9. razredih

2.1.2.6. Slovenščina 9.R
EVALVACIJA MUS1:
 Utrjevanje književnega in jezikovnega znanja v okviru pouka – po obravnavi nove
učne snovi, pred pisnimi ocenjevanji znanja.
 Tipi nalog pri preverjanju in ocenjevanju znanja so podobni kot v NPZ.
 NPZ v tiskani obliki – učenci reševali doma, v šoli naredili analizo.
 Prikaz spletne strani, kjer se nahajajo NPZ-ji.
 Motivacija, spodbuda, nagovor učiteljice.
Predlogi za naprej:
Učiteljica ni navedla predlogov na naprej.
EVALVACIJA MUS2:
Učenci se na NPZ pripravljajo skozi učni proces vsa leta šolanja, ne le v tistem razredu, ko
se NPZ izvaja. Konkretno pa v devetem razredu učiteljica vedno ponovno pokaže dostop
do spletne strani RIC oz. do starih nalog NPZ, tako da imajo učenci možnost dostopa in
reševanja testov tudi doma ali v okviru dodatnega oz. dopolnilnega pouka, česar pa letos
niso izkoristili. Tudi POZ so sestavljena po zgledu NPZ, marsikdaj so šolske ali domače vaje
zastavljene po zgledu nalog iz NPZ (na kar se učence tudi opozori).
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V aprilu jim je izročila tudi lanski test NPZ, ki so ga reševali doma (časa jim je dala en
teden). Skupaj so preverili rešitve, jih analizirali, vendar pa je ugotovila, da so k reševanju
pristopili precej neresno. Nalog, kjer so morali tvoriti besedilo, utemeljevati, razlagati
(skratka tistih nalog, ki so zahtevale več pisanja, kar pa predstavlja velik delež vseh
nalog), po večini niso reševali. Učenci se nasploh izogibajo nalog, ki zahtevajo več kot
zgolj kratke odgovore, ali pa so pri tem zelo skromni, površni.
Povprečen uspeh na NPZ v moji skupini je 42,4 %, kar je precej nizko. Preverjanje je
opravilo 9 učencev (od 10), povprečje pa je nizko, ker sta v skupini učenca, ki sta dosegla
drugi najnižji odstotek v generaciji (18 %).
Predlogi za naprej:
Vsekakor so dobre vse dejavnosti, ki se na tem področju že izvajajo, kaj več bi že težko
naredili. Dejstvo je, da je način izražanja v zapisu učencev iz leta v leto skromnejši, zato je
verjetno potrebno poseči v nižje razrede. Nujno bi morali biti učenci v četrtih, petih
razredih že ocenjeni iz pisnih sestavkov (»spisov«). Za izboljšanje sloga pisanja je
potrebna vaja – torej pisanje besedil, več pisnega razlaganja, utemeljevanja (tudi v POZ),
morda več nalog po zgledu NPZ tudi v nižjih razredih.
EVALVACIJA MUS3:
Učiteljica je devetošolcem v decembru pokazala, kako se pride do spletne strani RIC-a. 19.
3. 2019 so učenci pri uri rešili primer starega NPZ. Potem jim je konec aprila razdelila še
primer lanskoletnega NPZ, ki so ga rešili doma, v šoli so preverili rešitve. Učenci so bili
motivirani, žal pa je bilo v tej skupini veliko odsotnosti zaradi statusov in drugih obveznosti
učencev, ki so potekale v šoli, projektih in drugih aktivnostih. Ker se je že vedelo, da NPZ
ne bo ocenjevan, so učenci temu ustrezno k NPZ tudi pristopili. Ob reševanju podobnih
tipov nalog, kot so v NPZ, je učence na to posebej opozorila (delovni zvezek). Tudi POZ-i
so bili sestavljeni podobno kot NPZ.
Predlogi za naprej:
Učiteljica ni navedla predlogov, ki se nanašajo na učence 9. razreda.
EVALVACIJA 9.V:
Z rezultati letošnjega NPZ učiteljica ni zadovoljna, bo pa z analizo poskušala poiskati
smernice za naprej, ki bodo dale optimalnejše rezultate.
Prepričana je, da lahko rezultate NPZ pri slovenščini dvigne z globalnim poučevanjem (moj
izraz). Na Vačah je to izvedljivo, ker so razredi malo številčni. Pod izrazom globalno
pojmuje, da otroku sledi v določenem obdobju njegovega razvoja, ga opazuje in mu
prilagaja način poučevanja (profesionalnega dela). Temelj učiteljevega dela je odnos jaz-ti.
V tem odnosu se lahko oblikuje notranja motivacija za učenje, ki je predpogoj za učenčev
»višji rezultat«. Pri slovenščini to zajema oblikovanje odnosa do jezika (slovnica, čistost
jezika …), ki oblikuje človekovo identiteto, poglobljeno branje literature (tako slovenske
kot tudi tuje), s čimer se razvija človekov doživljajski in domišljijski svet oziroma se
celostno oblikuje.
Ne glede na svoje prepričanje je letos zaključila generacija učencev, ki jim je (edinim)
»sledila« od 5. do 9. razreda. In prav letošnji rezultati so bili nižji od pričakovanih.
Naredila je podrobno (miselno) analizo vsakega posameznega učenca iz tega razreda. Brez
izjeme so vsi napredovali. Učenec z DSP je dosegel minimalno znanje, s katerim bo lahko
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dosegel poklic, ki si ga želi. Dve učenki, ki sta imeli v zadnjem času hude družinske težave,
sta ugotovili, da imata še rezervo v sposobnostih, da bosta lahko uspešno zaključili vsako
srednjo šolo (če in ko bosta sami pripravljeni). Dve učenki, ki nista nikoli izstopali,
suvereno obvladujeta sebe in svoje učenje. Najbolj glasbeno nadarjena učenka se je
vpisala v umetniško gimnazijo (ki jo bo seveda z uspehom opravila, ker ima močan motiv).
Deklica z disleksijo je s trudom in velikim vložkom energije uspela slovenščino spraviti celo
do štirice in fanta, ki ju je »manipulativno močna« sošolka kar lep čas »prestavljala« sta se
(vsaj fizično) rešila njenega vpliva. Rezultat na NPZ je bil nižji od pričakovanega. Rezultat
razreda pa je napredek.
Predlogi za naprej:
Poučevanje slovenščine vpliva na celostni otrokov razvoj in je lahko samo procesno. Prav
tako se mora opraviti tudi analiza rezultatov, npr. Kakšen je učenčev napredek od 1. do 9.
razreda (kako je potekalo opismenjevanje – NPZ v 3. razredu, kako je učenec osvojil
elementarne oblike učenja – NPZ v 6. razredu in kako se je oblikovalo njegovo abstraktno
mišljenje – NPZ v 9. razredu).
Čeprav so rezultati na zunaj pokazatelj napredka razreda, učiteljevega strokovnega vložka
in odličnosti šolske inštitucije kot take, pa v svojem resničnem bistvu kažejo individualni
razvoj vsakega posameznega učenca.
S tem zavedanjem bo iskala nove smernice za poučevanje tudi v prihodnje.
2.1.2.7. Matematika 9.R
Evalvacija MUS1:
 Skozi celo šolsko leto je učiteljica pri urah matematike posvečala veliko pozornosti
tudi tipom nalog, kot so pogosto v NPZ-jih.
 Že pri pripravi letnih delovnih načrtov je poskrbela, da je vsebine, napovedane za
letošnje nacionalno preverjanje znanja, obravnavala pred izvedbo NPZ.
 Učencem je svetovala, na kakšen način se lahko pripravljajo na NPZ, (papirnati
izvodi ali dostop do spletne različice na RIC-ovi spletni strani).
 Učence je vzpodbujala in jih nagovarjala, naj pretekle NPZ rešujejo tudi doma,
vendar je bilo za to zainteresiranih le nekaj učencev.
 Učencem je pregledovala rešene naloge iz preteklih NPZ-jev in jim svetovala kako
priti do rešitev.
 Poseben poudarek je letos namenila obravnavi tistih nalog, ki so bile v preteklih
POZ-ih in NPZ-jih najslabše reševane. To so v večini besedilne naloge, ki so jih zato
v devetem razredu pogosto reševali. Najbolje reševana naloga je bila iz teme
obdelava podatkov, meni da zato, ker je bila snov obravnavana nedolgo nazaj,
zanjo pa ne potrebujejo posebnega matematičnega predznanja.
 Takoj po izidu brošure za NPZ MAT jo je z učenci večkrat pregledovala. Pa tudi
formule, natisnjene na polah NPZ so redno uporabljali tudi pri učnih urah v devetem
razredu.
 Skupina je bila učno zelo skromna, saj imajo le trije učenci zaključeno oceno
odlično, eden prav dobro, štirje dobro in 5 zadostno oceno. Povprečna ocena
zaključenih ocen je 3,2. Učenci so se večinoma učili le pred testi in ustnim
ocenjevanjem, zato je snov slabo utrjena kar ne pogojuje dolgotrajnega znanja.
 Zagotovo bi bil rezultat NPZ-ja boljši, če bi ponovno uvedli delne ocene, kar bi
pripomoglo k motivaciji za bolj redno učenje matematike.
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Predlogi za naprej:
 pri urah matematike bo posvečala veliko pozornosti tipom nalog, ki so pogosto v
NPZ-jih,
 pri pripravi letnih delovnih načrtov bo poskrbela, da bo vsebine, napovedane za
letošnje nacionalno preverjanje znanja, obravnavala pred izvedbo NPZ,
 učencem bo svetovala, na kakšen način se lahko pripravljajo na NPZ (papirnati
izvodi ali dostop do spletne različice na RIC-ovi spletni strani),
 učence bo vzpodbujala in jih nagovarjala, naj pretekle NPZ rešujejo tudi doma,
 učencem bo pregledovala rešene naloge iz preteklih NPZ-jev in jim svetovala kako
priti do rešitev,
 poseben poudarek bo letos namenila obravnavi tistih nalog, ki so bile v preteklih
POZ-ih in NPZ-jih najslabše reševane.
Evalvacija MUS2:
Vsi učenci v skupini, razen Maše Štrus, 9.a, so pri NPZ v 9. razredu izboljšali rezultat pri
NPZ glede na 6. razred (z upoštevanjem, da je bilo državno povprečje za 3% nižje). Maša
je bila pri pouku matematike zelo veliko odsotna zaradi veliko priprav na nastope in
dejavnosti za šolo ter zaradi bolezni. Zamujeno je vestno nadoknadila, a zaradi odsotnosti
ni napredovala tako kot ostali učenci v skupini.
Vsi učenci v skupini, razen Maja Kudra, 9.b, in Sergija Pojedalkina, 9.b, so NPZ v 9.
razredu pisali boljše od državnega povprečja. Tak rezultat je učiteljica pričakovala, saj se
omenjena učenca učita le pred ocenjevanji znanj. Sergij, ki ima DSP iz matematike,
kratkoročno osvoji minimalna znanja izključno s pomočjo učiteljice DSP v šoli, saj ne piše
domačih nalog in se doma ne uči.
Učenci so ji po NPZ povedali, da so pristopili k reševanju NPZ tako kot k reševanju POZ, le
da se na NPZ sami niso nič pripravljali ter ga niso reševali tako zavzeto in hitro, zato so
imeli tudi premalo časa, da bi razmislili in rešili vse naloge.
Priprava na NPZ:
 med poukom so v 8. in v 9. razredu ponavljali za nazaj (posamezne vsebine za
nazaj v sklopu obravnavanih vsebin) ter reševali naloge, ki so zajemale vsebine
predhodnih razredov,
 v šoli so učenci v okviru pouka samostojno rešili en NPZ (natančno so pregledali
postopke reševanja in rešitve ter predviden točkovnik, da so učenci spoznali način
točkovanja in pomen urejenih zapisov postopkov reševanja) in veliko nalog iz NPZ
med utrjevanji znanja (tudi pri ustnih ocenjevanjih znanja),
 učence je navajala na naloge, kjer je pred reševanjem naloge potreben logičen
razmislek kaj naloga pričakuje ali iznajdljivost (naloge tipa NPZ), da lahko potem
učenec pokaže svoje znanje matematike,
 učence je navajala, da imajo omejen čas reševanja nalog, zato morajo pri reševanju
hiteti .
Predlogi za naprej:
 Notranja diferenciacija pri pouku in ponavljanje za nazaj.
 Doseganje minimalnih znanj z večkratnim reševanjem istih oz. podobnih nalog na
tablo ali v zvezke.
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Preseganje temeljnih znanj z individualnim pristopom oz. s sodelovanjem uspešnih
učencev.
Priprave na NPZ v okviru pouka (podobno kot smo jih zastavili letos).

Evalvacija MUS3:
Pri urah je učiteljica skušala zagotoviti maksimalen napredek posameznika v šoli pri pouku.
Ker je bilo v skupini samo 10 učencev, je učence pri urah utrjevanja, ponavljanja in
mešanih nalog notranje diferencirala. Oblikovala je dve skupini. Učenci, ki so osvojili
temeljna znanja, so samostojno, v parih ali v eni skupini reševali zahtevnejše naloge, ona
pa jih je usmerjala, spodbujala in jim po potrebi pomagala. Učenci, ki so imeli težave z
doseganjem minimalnih znanj so reševali naloge večinoma na tablo (4 učenci skupaj pred
tablo). Pri reševanju nalog so napredovali na temeljne naloge, ko so osvojili minimalne ali
pa vadili in vadili naloge MSZ. Če so ti učenci naloge reševali sami, jim je pripravila
postopke reševanja in rešitve. Naloge so reševali večkrat in tako dolgo, da so jih reševali
samostojno. Uspešni učenci so občasno z razlago in vodenjem pomagali sošolcem.
V 9. razredu je nekaj več časa namenila pogovoru z učenci o pomenu dosežka na NPZ.
Dosežek učencem pove, katera so njegova močna področja in katere vsebine iz učnega
načrta obvlada slabše v primerjavi z vrstniki v državi. Ker dosežek učenca ne vpliva na
zaključeno oceno so imeli kot vsako leto prisotne tudi učence, ki si za pisanje NPZ-ja niso
prizadevali v tolikšni meri, kot bi zmogli. V učni skupini, ki jo je poučevala so najslabši
uspeh dosegli štirje učenci, trije od teh so tudi sicer po znanju matematike zelo šibki.
Njihova pozitivna zaključena ocena je odraz znanja po vnaprej pripravljenih nalogah za
minimalne standarde in velikega vložka s strani učiteljev DSP.
Skozi celo leto so občasno reševali stare preizkuse, pri določenih temah (posebej tam, kjer
se teme pogosto pojavljajo v NPZ- VIR: e-Banka nalog) je posamezne naloge vključevala
tudi v domače naloge in v preverjanje znanja pred ocenjevanjem. V obdobju marec/april
so učenci enkrat na teden reševali eni/dve (krajši) nalogi iz NPZ, ki jih je tudi točkovala in
v primeru uspešnosti pri skupku teh nalog to pozitivno upoštevala pri ustnem ocenjevanju
znanja. Najmanj točk so zbrali prav ti učenci, ki se na pravem preizkusu niso dobro
odrezali.
Dva najšibkejša učenca sta dosegla 12% in 18%, sledila sta jima dva s 26%. Glede na
znanje, ki ga imajo ti učenci, jo je presenetil le neuspeh enega izmed naštetih učencev s
26%, pri katerem ne gre toliko za neznanje/ne obvladanje učnih ciljev, kot za nezrel in
ležeren pristop do pisanja te vrste preizkusov.
Predlogi za naprej:
 Več ponovitve snovi za nazaj skozi celotno šolsko leto.
 CELOLETNO (enkrat tedensko) reševanje posameznih nalog NPZ.
Evalvacija 9.V:
Z učenci so v okviru pouka rešili 7 primerov pol NPZ-ja in tudi naredili analizo. Učenci
doma niso rešili nobene pole, saj večina učencev ni bila pretirano motivirana za dober
dosežek. Razred je učno slab pri matematiki, kar se tudi vidi na njihovih končnih ocenah
pri predmetu, zato je bil nizek rezultat na NPZ-jih pričakovan (41,3 %). Učenci se učijo
kampanjsko, pred ocenjevanji znanj, zato učno snov tudi hitro pozabijo in je ne znajo v
nalogah uporabiti kasneje.
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Predlogi za naprej:
 Tudi v prihodnje bomo z učenci reševali primere NPZ-jev (primeri nalog iz NPZ-jev
tako pri utrjevanju učne snovi kot tudi v ocenjevanjih znanj), ker bi bil v
nasprotnem primeru rezultat še slabši.
 Še posebej se bomo posvečali besedilnim nalogam oz. uporabi matematike v
vsakdanjem življenju.
2.1.2.8. Likovna umetnost 9.R
EVALVACIJA:
Učiteljica meni, da je NPZ iz likovne umetnosti v 9. razredu povsem primeren test na
nacionalni ravni in je dodaten pokazatelj, informacija o vzgojno-izobraževalnem delu in
rezultatu generacije učencev učitelju. Preverjanje je dobro snovano, moteča pa je splošna
miselnost in nestrokovno mnenje tudi nekaterih učiteljev o nepotrebnosti, vprašljivosti in
cilju, ki naj bi ga preverjanje ne/imelo. Likovna umetnost je popolnoma enakovreden
osnovnošolski predmet, ki kot vsi drugi, vzgaja in uči in je napredek učenca na likovnem
področju korektno pravilno in objektivno ovrednotiti, oceniti. Torej ne gre le za učenčevo
spontano likovno izražanje, temveč je med likovnim postopanjem v drugi in tretji triadi OŠ
že pomembno poznavanje likovno teoretskih dognanj, učenje iz umetnostno-zgodovinskih
del in zavestno ustvarjalno likovno izražanje. Torej brez učenja ni uspešnega likovno
ustvarjalnega dela, izdelka. Za to pa je potreben čas. Po učnem načrtu je od 6. do 9.
razreda v slovenski osnovni šoli likovna umetnost zastopana le eno uro na teden. In
učencem ta ura pogosto predstavlja predah, sprostitev, zabavo od drugih šolskih
obveznosti. Omenja tudi posebnosti, ki so opazne v razredu med likovnim poukom:
notranjo nemotiviranost učencev, ustvarjanje samo za odlično oceno, površnost,
pozabljivost, trenja med učenci, razne stiske, preobremenjenost, prenasičenost
nepotrebnih in nepomembnih reči... Zaveda se dejanskega stanja, oblike in organizacije
likovnega pouka in slabega rezultata NPZ. Z devetošolci so opravili redni pouk po planu in
ponavljali likovne vsebine (od šestega razreda prenašajo v naslednji razred likovni zvezek,
v katerem se ob vsaki novi likovni temi/nalogi zabeležijo bistvene osnovne pojme). Učenci
so predelali učno-delovne liste in predelali vsebine iz učbenika, pregledali likovno
preglednico (blok) in izvedli smo eno vajo NPZ LUM. Rezultati naših učencev na NPZ LUM
2019 so raznoliki in v povprečju res da slabi, vendar so posamezniki pokazali da je rezultat
lahko prav dober, a je zanj potreben: vizualni spomin, pozorno opazovanje okolice,
narave, likovna originalnost (talent), ročna spretnost in poznavanje likovnih pojmov in
pravil likovnega postopanja.
Predlogi za naprej:
V danem okviru, možnostih je vsebina, zahtevnost in oblika priprave na NPZ LUM
primerna. Potruditi se je potrebno: pri resnosti k pristopanju k nacionalnemu preverjanja
znanja iz likovne umetnosti in k ozaveščenem ustvarjalnem delu pri likovnem pouku, kar
pomeni tudi učenje likovne umetnosti.
2.1.2.9. Poročilo o rezultatih NPZ v 3. razredih
Rezultati poskusnega nacionalnega preverjanja znanja za učence 3. razreda:
Poskusno nacionalno preverjanje znanja za učence vseh 3. razredov Osnovne šole Gradec
je potekalo:
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sreda, 3. april 2019: slovenščina
torek, 9. april 2019: matematika

Rezultati:
predmet
slo
mat

št.
prijavljenih
84
84

opravljali
OŠ Gradec
81
80

opravljali
RS
5185
5178

povp. št.
% točk
61,73
56,88

povp. št.
% točk
71,32
58,64

odstopanje
-9,59
-1,76

Evalvacija:
Preverjanje je potekalo brez težav. Navodila o poteku preverjanja in vrednotenja so bila
pravočasna in natančna in ni bilo nejasnosti niti pri izvedbi niti pri vrednotenju. Večinoma
se učenci z NPZ-ji niso obremenjevali in med njimi ni bilo zaznati večjega stresa, prav tako
ni bilo težav glede izpeljave s strani učiteljic. Starši učencev so bili pravočasno obveščeni.
Učiteljice pravijo, da se znanja učencev dobro zavedajo. Nivo znanja učencev poznajo, saj
ga dnevno preverjajo z različnimi dejavnostmi pri pouku, PPZ- ji, POZ-i ter UOZ med
šolskim letom. Glede na to, da je bilo to za našo šolo prvo preverjanje znanja in ker se
generacije med seboj razlikujejo v sposobnostih, se zavedajo, da eno NPZ ne more dati
natančne povratne informacije učitelju za nadaljnje delo.
Pri preizkusu iz slovenščine so imeli nekateri učenci časovno stisko, vendar je večina rešila
nalogo pravočasno. Vse je potekalo v skladu z izpitnim redom.
Naloge so bile zahtevne, pa tudi kriterij popravljanja je bil strog. Naloge so bile sestavljene
dobro in premišljeno. Zajemale so bistvene cilje, ki so zahtevani v 3. razredu. Preverjalo se
je funkcionalno branje, kar je prav, saj naj bi se ob koncu tretjega razreda zaključilo
opismenjevanje, torej učenec naj bi bral z razumevanjem.
Celoten preizkus za matematiko je bil precej obsežen. V začetku so bili učenci pri
reševanju bolj uspešni, proti koncu testa pa je bil opazen upad koncentracije. Za reševanje
so imeli premalo časa. V testu je bilo malo nalog namenjenih preverjanju
znanja seštevanja in odštevanja ter poštevanki. Veliko pa je bilo logičnih nalog, ki bi bile
bolj primerne za tekmovalne naloge kot pa za preverjanje doseženih ciljev 3.
razreda. Nekatera vprašanja so bila zavajajoča. Za reševanje določenih nalog je bilo
potrebno obračanje listov za iskanje podatkov, kar je pri reševanju moteče.
Menimo, da so se naloge točkovale na tak način, da so učenci kljub delno izkazanemu
znanju izgubili vse točke. Točkovanje bi moralo biti pri določenih nalogah bolj strukturirano
(za račun, rešitev in odgovor). Za preverjanje matematičnega znanja tretješolcev so bile
naloge v lanskem šolskem letu bolj osredotočene na učno snov in lažje od letošnjih.
Skupinsko ocenjevanje izdelkov učencev se je izkazalo za zelo učinkovito, saj smo s
timskim delom, medsebojno pomočjo in izmenjavo mnenj razrešile
marsikatero dilemo in zagotovo delo opravile veliko hitreje kot bi ga opravile, če bi delale
same.
Nekateri učenci so pisali NPZ po tečaju plavanja v poznejših dopoldanskih urah, kar
zagotovo ni pozitivno vplivalo na njihovo zbranost in uspešnost pri reševanju

Letno poročilo Osnovne šole Gradec za poslovno leto 2019

34

nalog. Menimo, da bi morali učenci pisati teste prvo oziroma drugo šolsko uro, ko so še
spočiti, nikakor pa ne sme v istem tednu kot so NPZ potekati še tečaj plavanja.
Učenci morajo pri reševanju NPZ-jev čutiti odgovornost.
Vse učiteljice, ki so oddale svoje analize, menijo, da je bila izvedba NPZ- ja korektno
izpeljana.
2.1.3. Nadstandardni program
Nadstandardni program je v šolskem letu 2018/2019 zajemal:
Ekskurziji v tujino:
 ekskurzija v London za učence 9. razreda od 25. do 29. januarja 2019,
 ekskurzija v Graz za učence, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina na matični
 šoli, 25. aprila 2019.
Sodelovanje v projektu Izkusi Erasmus+, v katerem so sodelovali nekateri učenci 8. in 9.
razredov in so od 23. do 29. marca 2019 v sodelovanju z Društvom Lojtra odšli na
izmenjavo v Romunijo.
Šole v naravi:
 plavalni tečaj za učence 3.R matične šole (v OŠ Šmartno pri Litiji) od 1. do 9. aprila
2019,
 plavalni tečaj za učence 3.R POŠ (v OŠ Šmartno pri Litiji) od 10. do 18. aprila 2019,
 bivanje v naravi za učence 4.R POŠ (v CŠOD Dom Medved) od 24. do 28.
septembra 2018,
 bivanje v naravi za učence 4.R matične šole (v CŠOD Dom Medved) od 1. do 5.
oktobra 2018,
 letno šolo v naravi za učence 5.R (v Žusterni Koper) od 17. do 21. septembra 2018,
 zimsko šolo v naravi za učence 6.R (v CŠOD Bohinj) od 14. do 18. januarja 2019,
 bivanje v naravi za učence 7.R (v CŠOD Dom Štrk) od 25. do 29. marca 2019,
 pevski vikend za člane MPZ (v CŠOD Dom Čebelica) od 16. do 18. novembra 2018,
 vikend za nadarjene za učence od 7. do 9. razreda (v CŠOD Dom Trilobit) od 24. do
26. maja 2019,
 ogled gledališke predstave Vihar v glavi (za učence zadnje triade, ki so v tem
šolskem letu pomembneje prispevali k življenju in delu naše šole) 10. junija 2019,
Vsa omenjena bivanja v naravi predstavljajo za šolo nadstandardne storitve. Cena letne šole
v naravi presega sredstva, ki jih dobimo od MIZŠ. Cena zimske šole v naravi presega
sredstva, ki jih prejmemo od Občine Litija. Za plavalni tečaj MIZŠ nameni za vsakega učenca
16,48 €, s katerim pokrijemo stroške najema bazena. Starši plačajo prevoz učencev do
bazena in nazaj. Ostale dejavnosti niso del obveznega programa osnovne šole in so
ponujene v celoti kot nadstandardne dejavnosti.
V nadstandardni program sodi tudi delo z nadarjenimi učenci (vsebine programa za
nadarjene so vedno ponujene tudi vsem ostalim učencem):
 Ogled razstave v NUK-u in obisk Rožnika.
 SEN KRESNE NOČI – muzikal za učence.
 Ogled razstave v Ljubljani BODY WORLDS – človeška telesa.
 Ogled muzeja Krapinski neandertalec v Krapini za učence.
 Obisk dogodka Dan očarljivih rastlin v Ljubljani za učence.
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Ogled mladinske opere Všeč si mi in ogled Cankarjevega doma.
Ogled muzeja v Kobaridu ob 100 letnici konca 1. svetovne vojne.

V okviru nadstandardnega programa smo ponudili tudi počitniško varstvo za učence prve
triade v času jesenskih, zimskih in prva dva tedna v času poletnih počitnic, od 7.00 do
16.00, tako za učence MŠ kot za učence POŠ, v primeru da je dnevno prijavljenih najmanj
5 otrok.
 v času jesenskih počitnic in zimskih počitnic počitniškega varstva zaradi
premajhnega števila učencev nismo izvajali,
 v času poletnih počitnic je bilo počitniško varstvo organizirano od 26. junija do 5.
julija 2019.
Osnovna šola Gradec organizira tudi druge dejavnosti, ki jih vsako leto določi z letnim
delovnim načrtom.
2.1.4. Druge dejavnosti za učence OŠ Gradec
V šolskem letu 2018/2019 smo za učence OŠ Gradec izpeljali naslednje dejavnosti:
 Predstavitev boja proti trgovini z ljudmi za učence 8. in 9. razredov matične šole in
POŠ Vače (članice društva Ključ)-20. september 2018.
 Sodelovanje v akciji Dan brez avtomobila, učenci 1. triade-21. september 2018.
 Obisk nogometašev in predstavnikov Nogometnega kluba Olimpija-24. september
2018.
 Druženje s starši: pohod na Krvavec-29. september 2018.
 1. abonmajska predstava za učence 1. triade-9. oktober 2018.
 Druženje s starši: »po Cankarjevih stopinjah«-29. oktober 2018.
 Delavnica Kretanja za učence 8. in 9. razredov-7. december 2018.
 Delavnice o nenasilni komunikaciji za učence 8. razredov, člani Društva za nenasilno
komunikacijo-12. december 2018.
 Obisk pri ministru dr. Jerneju Pikalu, ogled Parlamenta RS in predstavitev delovanja
Državnega sveta RS-18. december 2018.
 Zgodovinska večera za učence 8.r in 9.r-19. december 2018 in 25. januar 2019.
 2. abonmajska predstava za učence 1. triade-10. januar 2019.
 Druženje s starši na temo: »Učenje za življenje«-7. februar 2019.
 Predavanje o diabetesu, Društvo DIA iz Litije-21. februar 2019.
 3. abonmajska predstava za učence 1. triade-29. marec 2019.
 Nastop na 17. otroškem festivalu gledaliških sanj v Ljubljani (Šund'r in The
Black&White Theatre)-9. april 2019.
 Udeležba na Območni reviji otroških in mladinskih zborov »Pojemo pomladi«, MPZ
POŠ Vače-16. april 2019.
 Pravljična noč, spanje v šoli za učence 1. triade-10. maj 2019.
 Izlet v živalski vrt v Zagreb za učence z dodatno strokovno pomočjo-11. maj 2019.
 Izlet na Debeli rtič za učence, ki so sodelovali pri tekmovanju iz Prve pomoči-11.
maj 2019.
 Likovna kolonija ob 90-letnici POŠ Jevnica-11. maj 2019.
 Druženje s starši, aktiv OPB in evropski prostovoljci, ki so v letošnjem letu
razporejeni po različnih ustanovah Občine Litija-2. maj 2019.
 Ogled tovarne Krka v Novem mestu, učenci ID Poskusi v kemiji-28. maj 2019.
 Filmski večer-28. maj 2019.
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Športno-družabno srečanje predstavnikov šolskih skupnosti osnovnih šol občine
Litija in občine Šmartni pri Litiji, predstavniki šolske skupnosti-5. junij 2019.
Tačkov festival, učenci 1. triade-6. junij 2019.
Litijski tek, učenci ter 3 ekipe učiteljev in staršev, 8. junij 2019.

2.1.5. Projekti
V šolskem letu 2018/2019 smo na OŠ Gradec izpeljali naslednje projekte:
 Zdrava šola (koordinator: Jernej Grdun)
 Šolska shema (koordinator: Jernej Grdun)
 Evropski prostovoljci v OŠ (koordinatorica: Barbara Toš)
 Primi šolo za roge (koordinatorica: Dunja Požaršek)
 Generacije generacijam (koordinatorica: Aleksandra Krnc)
 Mehak prehod iz vrtca v šolo (koordinatorica: Dunja Požaršek)
 S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti (koordinatorica: Tatjana Gombač)
 Eye SLOVEnia (koordinatorica: Tjaša Lemut Novak)
 Aktivno v središču (koordinatorica: Nuška Mlekuž)
 Pasavček (koordinatorica: Špela Kovič)
 Šolski Ekovrt (koordinatorica: Darja Rajšek)
 Učilologija (koordinatorica: Astrid Žibert)
 Izkusi Erasmus+ (koordinatorica: Barbara Toš)
 Ženske (koordinatorica: Anita Mirjanić)
 Ivan Cankar (koordinatorica: Vanja Arhnaver)
 Petošolska druženja (koordinatorica: Judita Nemeček)
 Skriti pomen simbolov (koordinatorica: Manca Poglajen)
 Kdor se giba, je zdrav kot riba (koordinatorica: Petra Kobe)
 Migalnice (koordinatorica: Andreja Bregar Rop)
 Manj odpadkov (koordinatorica: Petra Prosen)
 Rešujem svet-odgovorno ravnam s hrano (koordinatorica: Špela Kovič)
 Šolski vrtiček (koordinatorica: Ines Štaut, Nataša Brezovšček)
 Vrtičkanje (koordinatorica: Maja Žibert, Tadeja Ocepek)
 Vrtnarimo (koordinatorica: Tadeja Resnik)
 E-Twinning (Math in motion) (koordinatorica: Maja Bregar)
 Varno s soncem (koordinatorica: Andrejka Setničar)
 Podjetniški krožek (koordinatorica: Stanka Sirk)
 Kam gredo moja zdravila (koordinatorica: Judita Nemeček)
Poročila o opravljenem delu in realiziranih ciljih posameznih projektov so objavljena v
Poročilu o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019.
2.1.6. Poročilo o delu Šolskega sklada
Poročilo se nanaša na Letni program dela šolskega sklada Osnovne šole Gradec s
finančnim načrtom za šolsko leto 2018/2019 (v nadaljevanju: Program). Podane so
informacije o opravljenih načrtovanih nalogah ter podatki o finančnem stanju. Struktura
Poročila sledi strukturi Programa. V zaključku so podane tudi usmeritve za načrtovanje
dela v naslednjem šolskem letu.
Upravni odbor se jev šolskem letu 2018/2019 sestal na 3 rednih sejah in 1 dopisni seji.
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Aktivnosti, ki so bile izvajane v okviru delovanja Šolskega sklada v šolskem letu 2018/2019
so naslednje:
 Pridobivanje sredstev
Izvedene so bile naslednje aktivnosti namenjene zbiranju sredstev v šolski sklad:
o Prostovoljni prispevki staršev in občanov:
 na prvih roditeljskih sestankih v mesecu septembru je bil staršem na
kratko predstavljen šolski sklad in informacije o novostih glede zbiranja
prostovoljnih prispevkov in njihove porabe,
 šolski sklad je bil posebej predstavljen tudi učiteljem na uvodni pedagoški
konferenci,
 ob položnicah za prehrano v mesecu oktobru in marcu je bila priložena
tudi položnica za prostovoljni prispevek za šolski sklad s krajšo pisno
informacijo staršem glede namena zbiranja sredstev,
 učitelji so bili dvakrat v šolskem letu še posebej povabljeni k doniranju
sredstev,
 v novembrski številki Občana je bil prispevek na temo šolskega sklada in
povabilo občanom k zbiranju starega papirja,
 omemba šolskega sklada v govoru ravnatelja na novoletnem koncertu,
 predstavitev delovanja šolskega sklada na Svetu staršev.
o Donacije:
 poslan je bil dopis podjetjem s prošnjo za doniranje za namen obnove
šolske kuhinje na matični šoli,
 sodelovanje v akciji »Objem topline« (podjetje Dormeo),
 sklenjena je bila pogodba s podjetjem Brez dobička oz. organizacijo Sklad
05 za namen, da bi starši lahko del dohodnine namenili tej ustanovi,
 staršem je bil poslan dopis s povabilom, da del dohodnine namenijo za
šolski sklad ; informiranje staršev glede možnosti doniranja dela
dohodnine je bilo opravljeno tudi na božično – novoletnih sejmih,
 zbirale so se donacije staršev otrok, ki so bili vključeni v počitniško
varstvo
o Zbiralne akcije učencev:
Izvedeni sta bili dve zbiralni akciji starega papirja. Zbiralne akcije so
potekale na matični šoli in vseh podružnicah.
o Prodaja izdelkov učencev:
 organizirani so bili božično-novoletni sejmi (na matični šoli in na vsaki
podružnici posebej), na katerih so učenci prodajali svoje izdelke,
 tiskana verzija šolskega časopisa, ki je izšla ob zaključku šolskega leta, se
je prodajala in izkupiček je šel v šolski sklad.
o Druge aktivnosti:
Ob božično – novoletnem sejmu so se pekle palačinke in izveden je bil
srečelov, izkupiček obeh akcij je šel v šolski sklad.
 Poraba sredstev
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:
o Pomoč socialno šibkim učencem:
 udeležba na ekskurzijah, šoli v naravi, taborih, ,..): pomoč 16 učencem,
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o
o

o

o

 pomoč pri nakupu šolskih potrebščin: pomoč 11 učencem.
Pomoč nadarjenim učencem za udeležbo na taborih za nadarjene oz. izletih:
 predstava »Vihar v glavi«, prevoz v LJ-vlak.
Financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne
financirajo iz javnih sredstev:
 prijavnina in prevozi na šolska tekmovanja iz znanja in iz športa.
sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole:
 material za božično-novoletne sejme,
 prevozi učencev podružničnih šol na dogodke na matični šoli (kros,
Rastem s knjigo, pevska generalka, zaključek bralne značke, generalka
valeta – prevoz učencev iz Vač),
 sofinanciranje nakupa opreme, učnih pripomočkov in drugih zadev, s
katerimi se zvišuje standard pouka,
 financiranje projektov po šolah:
 matična šola: obnova učne kuhinje,
 POŠ Jevnica: čiščenje sedežne, nova sedežna, drobni inventar,
 POŠ Hotič: zvočniki,
 POŠ Kresnice: oprema za pouk športa,
 POŠ Vače: oprema za pouk športa
drugo:
 jutranji prevoz otrok iz vasi Gore pri Pečah,
 prevozi na druge dogodke in prireditve: projekt druženja s starši, pevski
vikend, dramski krožek, gledališki krožek, tečaj Varno v prometu,
zaključek lit. natečaja, ogled tovarne Krka, čisti zobki,
 nagrade učencem: za zbiranje papirja, pevci pevskega zbora.

 Promocija sklada
Opravljene so bile naslednje načrtovane aktivnosti:
o na šolski spletni strani, na roditeljskih sestankih, preko pisnih obvestil in
preko eAsistenta so se podajale informacije glede šolskega sklada,
o prispevek o šolskem skladu v glasilu Občan,
o omemba šolskega sklada v govoru ravnatelja na šolski prireditvi,
o predstavitev delovanja šolskega sklada na Svetu staršev in na uvodni
pedagoški konferenci,
o večina aktivnosti se je zaključila s sloganom »Otroci vam sporočajo: Hvala,
da nam vsem omogočate enake možnosti«.
Poročilo o finančnem stanju
Ob začetku šolskega leta 2018/2019, to je na dan 1. 9. 2018, je bilo stanje finančnih
sredstev 4.877,33 €. Do 31. 8. 2018 je bilo beleženih skupaj prilivov v višini 15.741,66 €
(načrtovanih je bilo 6.350,00 € prilivov) ter odlivov v višini 15.550,23 € (načrtovanih je
bilo 12.884,39 € odlivov). Višina zbranih sredstev je bila za 191,43 € višja od porabe
sredstev. Glede na načrtovano je realizacija zbranih sredstev veliko višja od načrtovane
porabe.
Stanje na dan 31. 8. 2019 znaša 5.068,76 €.
Zaključek
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Realizirane so bile praktično vse načrtovane aktivnosti. Kot zelo uspešen se je izkazal nov
način zbiranja prostovoljnih prispevkov, to je, da se je vsem staršem poslala položnica s
povabilom k vplačilu prostovoljnega prispevka. Prav tako je bila uspešna realizacija
zbiranja sredstev iz božično-novoletnega sejma po posameznih šolah in poraba teh
sredstev za projekte, ki si jih je šola izbrala sama.
V finančnem poročilu za šolsko leto 2018/2019 še ni beleženih prihodkov, zbranih preko
zbiranja doniranja dela dohodnine, kljub temu, da so bile aktivnosti v zvezi s tem že
opravljene. Ta finančni priliv bo izkazan v šol. letu 2019/2020.
Pregled aktivnosti, ki so bile izpeljane, predvsem pregled zadev, ki so bile financirane iz
sredstev šolskega sklada, kaže na to, da je bilo šolsko leto 2018/2019 zelo uspešno.
Zbranih je bilo veliko več sredstev od načrtovanih, hkrati pa so bila sredstva porabljena
tudi za zelo raznovrstne namene. Ukrepov financiranih ali sofinanciranih s strani šolskega
sklada so bili deležni praktično vsi učenci OŠ Gradec.
Poleg višine zbranih sredstev in njihove porabe, se je zelo povečala tudi prepoznavnost
šolskega sklada, njegov namen in način delovanja. Pristop, da se šolski sklad najprej
predstavi učiteljskemu zboru, učitelji pa potem v razredih na roditeljskih sestankih in ob
drugih stikih s starši širijo informacije o šolskem skladu, se je izkazal za dobrega.
Pomembno je, da tako učitelji, starši, učenci, občani in drugi čim bolj poznajo delovanje
šolskega sklada, saj se s tem povečuje zaupanje v ta mehanizem ter hkrati krepi
sodelovanje med upravnim odborom šolskega sklada, ki vodi sklad, učitelji, starši,
vodstvom šole, potencialnimi donatorji in nenazadnje tudi z učenci.
Zaradi uspešnosti delovanja sklada se bo z enakimi aktivnostmi nadaljevalo tudi v šolskem
letu 2019/2020.
2.1.7. Delo z nadarjenimi učenci:
Nadarjeni v šolskem letu 2018/2019
število deklet
število fantov
6. razred
2
1
7. razred
4
4
8. razred
6
8
9. razred
1
4
Skupaj
13
17

Skupaj
3
8
14
5
30

Testirani v šolskem letu 2018/2019
število deklet
število fantov
5. razred
12
11
6. razred
0
1
7. razred
2
2
8. razred
0
3
Skupaj
14
17

Skupaj
23
1
4
3
31
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Prepoznani v šolskem letu 2018/2019
število deklet
število fantov
Skupaj
5. razred
6
1
7
6. razred
0
1
1
7. razred
1
0
1
8. razred
0
1
1
Skupaj
7
3
10
nadarjeni po razredih

6A
6B
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B
6V
7V
8V
9V
SKUPAJ

3
0
2
2
2
4
1
7
4
1
0
2
2
0
30

Poleg testiranja, prepoznavanja in potrjevanja nadarjenih učencev, smo se začeli
vsebinsko ciljno ukvarjati z nadarjenimi učenci. Za njih smo pripravili vsebine posameznih
predmetnih področij-vsebine so prvenstveno namenjene nadarjenim učencem, ponujene
pa so vsem učencem naše šole.
2.1.8. Poseben status (športnika in mladega umetnika)
Učenci naše šole so v šolskem letu 2018/2019 zaprosili za pridobitev statusa
perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma perspektivnega ali vrhunskega mladega
umetnika. Učencem, ki jim je status podeljen, se prilagodijo šolske obveznosti, tako da
lažje usklajujejo redno učno delo s popoldanskimi športnimi ali umetniškimi dejavnostmi.
V šolskem letu 2018/2019 smo imeli na OŠ Gradec 26 perspektivnih športnikov, 1
perspektivno mlado umetnico in 2 vrhunski mladi umetnici.
Osnovna šola Gradec podeljuje tudi poseben status učencem, ki zelo veliko svojega
prostega časa namenjajo dejavnostim naše šole (tekmovanja, pevski zbor, gledališki klub,
aktivno sodelovanje na prireditvah ipd.). Status podeli učiteljski zbor. V šolskem letu
2018/2019 sta imela ta status 2 učenca, oba devetošolca.
2.1.9. Dosežki na tekmovanjih iz znanja:
Učenci Osnovne šole Gradec so se v šolskem letu 2018/2019 udeležili 21 različnih
tekmovanj (zabeležena so v spodnjih tabelah). Na šolskih tekmovanjih je bilo izpolnjenih
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956 tekmovalnih pol, na področnih 38 tekmovalnih pol in na državnih tekmovanjih 53
tekmovalnih pol. Učenci so usvojili 362 bronastih priznanj na šolskih tekmovanjih, 24
srebrnih priznanj na šolskih tekmovanjih, 19 srebrnih priznanj na področnih tekmovanjih in
23 srebrnih priznanj na državnih tekmovanjih ter 9 zlatih priznanj na državnih
tekmovanjih.

Sodelovali smo tudi na tekmovanju Mladi in gore-dosežke prikazuje naslednja tabela:

Udeležili smo se 8. Tačkovega festivala 2019, likovnega in literarnega natečaja,
poimenovanega »Pasji portret«, na katerem so bili nagrajeni:
 Močilnikar Mia, 4.V, mentorici Tadeja Ocepek, Maja Žibert
 Grum Zala, 4.J, mentorica Petra Prosen
 Smuk Škarja Anamarija, 2.B, mentorica Nives Koželj
 Dražumerič Pia, 5.A, mentorica Suzana Likar
 Požaršek Tian, 2.H, mentorica Irma Nemec Bric
2.1.10.

Dosežki na tekmovanjih iz športa:
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S področja športa so se naši učenci udeležili 11 različnih športnih tekmovanj. Najbolj
uspešno smo bili na tekmovanju v nogometu, kjer so starejši dečki zasedli 4. mesto v
državi. Podrobnejše podatke o tekmovanjih prikazuje naslednja tabela:

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

TEKMOVANJE

DATUM

ŠT.
UČENCEV

NIVO
TEKMOVANJA

UVRSTITEV

MENTOR

LJUBLJANSKI
MARATON
KOŠARKA –
STAREJŠI
UČENCI
MLADINA IN
GORE – MLAJŠI
IN STAREJŠI
UČENCI
NOGOMET STAREJŠI
UČENCI
ODBOJKA –
STAREJŠI
UČENCI
ODBOJKA –
STAREJŠE
UČENKE
NOGOMET –
STAREJŠI
UČENCI
MLADINA IN
GORE –
STAREJŠI
UČENCI
NOGOMET –
STAREJŠI
UČENCI
NOGOMET –
STAREJŠI
UČENCI

27. 10.
2018

21

DRŽAVNO

Ni bilo vidnejših
uvrstitev

Srečko Somrak

5. 12.
2018

12

PODROČNO

Ni bilo vidnejših
rezultatov

Srečko Somrak

10. 11.
2018

8

REGIJSKO

Uvrstitev na
državno
tekmovanje

Maja Bregar

6. 12.
2018

11

OBČINSKO

1. MESTO

Matej Bajde

17. 12.
2018

12

PODROČNO

Ni bilo vidnejših
rezultatov

Srečko Somrak

4. 1.
2019

12

PODROČNO

Ni bilo vidnejših
rezultatov

Petra Kobe

24. 1.
2019

13

PODROČNO

1. MESTO

Matej Bajde

26. 1.
2019

7

DRŽAVNO

8. in 14. mesto

Maja Bregar

18. 2.
2019

11

2. MESTO

Matej Bajde

14. 4.
2019

11

1. MESTO

Matej Bajde

ŠPF – MLAJŠE
IN STAREJŠE
UČENKE
NOGOMET –
STAREJŠI
UČENCI
RAFTING –
STAREJŠI
UČENCI
KANU –
STAREJŠI
UČENCI
ATLETSKO
TEKMOVANJE
ZA MLAJŠE IN
STAREJŠE
UČENCE

ČETRTFINALE
DRŽAVNEGA
TEKMOVANJA
POLFINALE
DRŽAVNEGA
TEKMOVANJA

Ena učenka se
je uvrstila na
državno
tekmovanje

23. 4.
2019

16

14. 5.
2019

11

FINALE
DRŽAVNEGA
TEKMOVANJA

4. MESTO

Matej Bajde

17. 5.
2019

6

DRŽAVNO
TEKMOVANJE

2. MESTO

Srečko Somrak

23. 5.
2019

8

DRŽAVNO
TEKMOVANJE

3. MESTO

Srečko Somrak

PODROČNO

ODPADLO

28. 5.
2019
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16.

ŠPF – STAREJŠE
UČENKE

3. 6.
2019

1

DRŽAVNO

17.

LITIJSKI TEK

8. 6.
2019

80

PODROČNO

2.2.

















Ni bilo vidnejše
uvrstitve
2 × 1. MESTO
1 × 2. MESTO
1 × 4. MESTO
1 × 5. MESTO

Tjaša Končina
Tjaša Končina

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Osnovne šole Gradec

2.2.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
posrednega uporabnika
Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega
šolstva v Občini Litija,
Zakon o zavodih,
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v RS,
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
Zakon o delovnih razmerjih-ZDR-1,
Zakon o osnovni šoli,
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS,
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega
proračuna,
Pravilnik o šolskem koledarju,
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v OŠ,
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ,
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ,
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov
za otroke s posebnimi potrebami,
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava in
drugi zakoni, podzakonski akti, spremembe ter dopolnila, ki se nanašajo na
poslovanje zavoda.
2.2.2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, ki izhajajo iz večletnega programa
dela in razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov

Vrednote so življenjski cilji, smernice, ideje in etična vodila, s pomočjo katerih posamezniki
ali družbene skupine ocenjujejo sebe in okolje, v katerem živijo. Posamezniku nudijo oporo
pri njegovem življenjskem slogu, opredeljujejo, kaj je pomembno in vredno truda. So
vitalnega pomena za družbo, saj usmerjajo ravnanja ljudi. Vsak človek si skozi življenje
zgradi svoj osebni sistem vrednot, ki ga vodi pri vsakodnevnem ravnanju in odločitvah.
Šola, starši in okolje moramo uskladiti vrednote, za katere verjamemo, da jih mora naša
mladina pridobiti v času šolanja. To bo povečalo temeljni občutek varnosti in zaupanja, na
osnovi katerega je možno kakovostno sodelovanje in uspešno učenje. Z učenci bomo
poudarili vrednote zdravega in urejenega življenja, usmerjali jih bomo k zdravemu
preživljanju prostega časa in ohranjali pravila lepega vedenja. Glede na vrednote, ki se
spreminjajo in nekatere celo izginjajo, smo dolžni učencem dati dobro vzgojo, predvsem z
lastnim zgledom in izkušnjami preteklih generacij. Seveda brez sodelovanja staršev
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rezultati še zdaleč niso zadovoljivi, zato je posebno skrb potrebno posvetiti prav
sodelovanju s starši. Na OŠ Gradec stremimo k vzgajanju poštenosti, medsebojne pomoči
in sodelovanja, spoštovanja, potrpežljivosti, strpnosti in razumevanja, zaupanja, znanja,
prijateljstva, reda, varnosti in dobre samopodobe.
Navajam dolgoročne cilje, povzete po letnem delovnem načrtu OŠ Gradec za leto
2018/2019:
 Vlagali bomo trud v dvig kvalitete poučevanja, dvigovali kvaliteto nivoja znanja in
osebnostnega razvoja učencev. Pri pouku bomo uporabljali aktivne oblike
poučevanja in tako učencem poleg množine dejstev omogočili tudi uporabnost
znanja, s poudarkom na vseživljenjskem učenju. Za večjo motivacijo učencev bomo
smiselno uporabljali IKT, ki bo nudila boljšo predstavljivost učne snovi.
 Skrbeli bomo za slovenski jezik. Domovinska vzgoja in kultura nasploh bosta vpeti v
vsakodnevno delo pri vseh predmetih v kulturi pisanja, izražanja in vedenja ter pri
pripravi šolskih prireditev.
 Pri učencih bomo iskali znanje, sposobnosti in močna področja, na katerih bomo
razvijali njihovo pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar je temelj
osebnostnega razvoja in oblikovanja odgovorne osebnosti. Trudili se bomo učence
naučiti učiti se.
 Nadaljevali bomo z izvajanjem Šolske sheme, ki omogoča za učence dodatne
obroke svežega sadja, zelenjave in oreščkov. Pripravljamo pogoje za pripravo in
serviranje mlečne malice na matični šoli in vseh podružnicah.
 Stalno pozornost bomo posvečali sprotnemu strokovnemu izobraževanju vseh
strokovnih delavcev. Izobraževanje bomo kar najbolj osredotočili na izmenjavo
primerov dobre prakse.
 Veliko pozornosti bomo namenili komunikaciji, ki naj bo učinkovita in na primerno
visoki ravni.
 Učitelj bo imel pri načrtovanju strokovno avtonomijo. K svobodnemu izboru vsebin
in metod dela pa sodi tudi večja odgovornost za dosežene učne cilje v okviru
diferenciacije in personalizacije šolskega dela pri rednem pouku ali v okviru manjših
učnih skupin.
 S starši bomo iskati dodatne možnosti za aktivno vključevanje staršev v delo, saj
smo prepričani, da le skupni cilji staršev, učencev in učiteljev vodijo k uspehu.
2.2.3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta
ali v njegovem letnem programu dela
V letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2018/2019 smo se na šoli zavezali, da bomo
zasledovali naslednje cilje:
 poudarek na vlogi šole kot vzgojni instituciji:
o državljanska vzgoja (obeleževanje vseh praznikov, na katere je z zakonom
predpisano izobešanje državne zastave) in vzgoja medosebnega sprejemanja
in spoštovanja,
o izvajanje Vzgojnega načrta in šolskih pravil,
o sodelovanje s starši s ciljem uresničevanja Vzgojnega načrta, odličnega
medsebojnega sodelovanja in vzajemne vzgoje,
o spoštovanje dogovorov in vseh ustreznih aktov na šoli,
o skrbno vodenje komunikacije učitelj-učenec-starši,
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o skrb za varno in dobro počutje v šoli,
o posvečanje posebne skrbi učencem z učnimi in vedenjskimi težavami,
uspešnost na področju znanja in športa:
o dosledno izvajanje letnega delovnega načrta,
o kvalitetno učno delo z učenci z namenom doseganja trajnosti in uporabnosti
znanja,
o vsesplošna uspešnost učencev – trud usmerjen v iskanje močnih področij
učencev, podpiranje in spodbujanje učencev,
o načrtno spremljanje posredovanja in opravljanja domačih nalog,
o spodbujanje samoiniciativnosti in uvajanje novih pristopov poučevanja s
strani strokovnih delavcev šole,
o medsebojno sodelovanje, medpredmetno povezovanje in timsko načrtovanje,
o izobraževanje strokovnih delavcev,
o sodelovanje s starši naših učencev na vseh ravneh,
o tekoč pretok informacij in odgovorna komunikacija na vseh ravneh na relaciji
šola–starši,
o ena šolska ura mesečno pri vseh predmetih namenjena bralnemu
razumevanju (odpravljanje težav z branjem in razumevanjem prebranega),
o spodbujanje ustvarjalnosti in iniciativnosti vseh učencev,
o promocija športa, zdravega načina življenja in zdravih prehranjevalnih navad,
uvedba rekreativnega odmora,
skrb za stalno strokovno izpopolnjevanje delavcev šole s poudarkom na:
o izobraževanju učiteljev za pridobitev socialnih in pedagoških znanj,
o računalniškem izobraževanju strokovnih delavcev za uporabo didaktične
programske opreme za pomoč pri izvajanju pouka in LoPolisa,
o še večji skrbi za medpredmetno načrtovanje in vertikalno povezavo ciljev
posameznega predmeta,
načrtno nadaljevanje s plavalnim opismenjevanjem učencev šole (3. razred, 5.
razred),
nadarjenim učencem omogočanje izpopolnjevanja znotraj prepoznanih
nadarjenosti,
povezovanje s širšim okoljem,
širjenje jezikovnih znanj,
priprava projektov, v katerih imajo učenci možnost napredovati na različnih
področjih,
aktivnejše vključevanje v zunanje projekte,
mednarodno sodelovanje (EVS, Erasmus+, eTwining),
uvajanje projektov za prihajajoče obdobje z namenom vključevanja na področju
mobilnosti učiteljev in partnerskih izmenjav učiteljev in učencev.
2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne
in opisne kazalce po posameznih dejavnostih

Glede dviga kvalitete poučevanja in nivoja znanja imamo kar nekaj ugodnih rezultatov z
raznih tekmovanj iz znanja, sicer pa se ta cilj opazi pri rednem spremljanju dela učiteljev v
razredu. V šolskem letu 2018/2019 sem opravil 35 (vnaprej napovedanih) hospitacij, od
tega sem enkrat hospitiral pri nastopu za strokovni izpit. Hospitiral sem pri učiteljicah na
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podružničnih osnovnih šolah in pri učiteljicah za dodatno strokovno pomoč, nekaj
hospitacij pa sem opravil tudi pri učiteljih na matični šoli. Opravil sem tudi 6 hospitacij pri
študentih, ki so bili na naši šoli na študijski praksi. Namen hospitacij je seznanjanje z
aktivnimi oblikami pouka in s sodelovanjem učencev pri učnih urah. Po vsaki hospitaciji
sem opravil tudi pogovor z učiteljem; pogovor je šel praviloma tudi preko meja hospitacije
(pogovor o interesih, o opravljenem delu, o načrtih itd.). Možnost povečane uporabe IKT
smo dvignili s projektom SIO2020, v okviru katerega smo nabavili precej nove opreme in
na vseh petih stavbah uredili WLAN.
Skrb za slovenski jezik in domovinsko kulturo skrbimo z rednimi obeležji nacionalnih
praznikov, s sodelovanjem učencev na dnevu slovenske zastave, s kulturnimi prireditvami
na šoli ipd.
S Šolsko shemo nadaljujemo, mlečno malico imajo na treh POŠ, na ostalih šolah bomo z
mlečno malico pričeli spomladi ali najkasneje jeseni 2020.
Individualnih strokovnih izobraževanj se je od 90 strokovnih delavcev udeležilo 79 učiteljev
(88%), 11 se jih ni udeležilo nobenega zunanjega izobraževanja v dopoldanskem času in s
potnim nalogom-udeležili so se izobraževanj, ki smo jih organizirali v okviru naše šole in
posameznih individualnih izobraževanj v popoldanskem času (ta izobraževanja so bila
bodisi brezplačna ali so si zaposleni kotizacijo poravnali sami). Od 3. 9. 2018 do 31. 8.
2019 smo za kotizacije za izobraževanje strokovnih delavcev namenili 11.080,59 €.
Strokovnega izobraževanja so se udeleževali tudi tehnični delavci – po potrebah
posameznega delovnega mesta in lastnem interesu. Od 3. 9. 2018 do 3. 8. 2019 smo za
kotizacije za izobraževanje tehničnih delavcev namenili 1.305,88 €.
2.2.5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa
V šolskem letu 2018/2019 niso nastale nedopustne in nepričakovane posledice pri
izvajanju programa. Na šoli je 28. 5. 2019 mag. Mateja Kozlevčar, inšpektorica višja
svetnica iz Inšpektorata RS za šolstvo in šport opravila redni inšpekcijski nadzor (Sklep št.
20100-009-2019/6 z dne 12. 6. 2019). Nadzor je bil opravljen po elementih rednega
inšpekcijskega nadzora z namenom, da se ugotovi spoštovanje predpisov s področja
šolske prehrane v osnovnošolskem izobraževanju. Na nadzoru so bile ugotovljene
nepravilnosti in pomanjkljivosti, zaradi česar so bila izrečena opozorila in predloga za
odpravo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti. O izvršitvi ukrepov smo poročali v odrejenih
rokih-s poročilom Osnovne šole Gradec je bil Inšpektorat RS za šolstvo in šport zadovoljen,
zaradi česar so postopek rednega nadzora na šoli ustavili.
Ob nenačrtovanih dogodkih smo v letu 2019 dvakrat zaprosili ustanoviteljico za odobritev
intervencijskih sredstev. V centralni kuhinji na matični šoli smo morali zamenjati kotel, saj
je dno kotla v tednu pred letošnjimi zimskimi počitnicami začelo puščati. Kotel se dnevno
uporablja, serviser pa je ocenil, da se ponovno dna kotla ne da več obnoviti in je potrebno
nujno iti v nakup novega. Na šoli smo pridobili tri ponudbe, odločili smo se za ponudbo
podjetja Team Commerce. Vrednost nakupa je 4.068,70 € (3.335,00 € brez DDV). V tej
ceni ni montaže in prevoza, ki smo ju poravnali iz lastnih sredstev.
Na matični šoli smo imeli tudi nekaj težav z odtoki v posameznih WC-jih. Šola stoji na
močvirnatem področju in v dobi dobrih 40 let se je lega odtočnih cevi nekoliko spremenila,
tako da je pretočnost skoznje slabša in otežena. Zamašitev v posameznih WC-jih smo v
preteklosti reševali z manjšimi posegi (kamera, sveder), sedaj pa se je odtok zamašil do te
mere, da prepustnosti ni bilo več možno vzpostaviti in je bil nujen večji poseg. Najcenejša
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ponudba je znašala 1.060,00 EUR brez DDV. Na POŠ Vače je v kuhinji nastala težava s
pomivalnim strojem, ker je puščal črne sledi po posodi, predvsem plastični. Potrebno je
bilo zamenjati vse gumijaste cevi, saj so črni madeži posledica luščenja notranje obloge
gumi cevi v pralnem in izpiralnem sistemu. Najcenejša je bila ponudba podjetja
Kovinastroj servis d.o.o.: 465,95 EUR brez DDV.
2.2.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji
iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
V tem delu bi tabelarično predstavil primerjavo načrtovanih sredstev z realiziranim za
zadnja 3 leta (2019, 2018 in 2017). Zaradi nepodvajanja teh podatkov jih na tem mestu
ne omenjam, ker so sestavni del računovodskega poročila za leto 2019.
2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene
standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za
izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja
𝐺𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡 =

𝑃𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 (𝐴𝑂𝑃 870) 3.907.746 €
=
= 1,0009
𝑂𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 (𝐴𝑂𝑃 887) 3.904.173 €

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1.
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒ž𝑒𝑘 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑜𝑣 𝑛𝑎𝑑
3.540 €
𝑜𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 (𝐴𝑂𝑃 891)
𝐷𝑜𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 =
=
= 0,086 %
𝑆𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎 𝑣 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑖 𝑢𝑝𝑟𝑎𝑣𝑙𝑗𝑎𝑛𝑗𝑢 + 4.129.269 €
𝑢𝑔𝑜𝑡𝑜𝑣𝑙𝑗𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑖𝑧𝑖𝑑 +
𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒
(𝐴𝑂𝑃 056 + 058 + 048)
Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti,
sposobnosti in izkušnje (lastne in tuje). Menimo, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi
skrajno racionalno in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki
zahtevajo dodatna finančna sredstva, vedno več.
Učinkovito in gospodarno poslujemo glede na opredeljene standarde in merila, ki jih
predpiše MIZŠ v skladu s cenikom dejavnosti in s potrjeno sistemizacijo OŠ Gradec.
Nabavo učil in didaktičnih pripomočkov načrtujejo strokovni delavci na strokovnih aktivih.
Prav tako učinkovito in gospodarno poslujemo s sredstvi, ki jih prejemamo s strani občin
ustanoviteljic, kar je opredeljeno v finančnem načrtu in realizaciji. Sredstva pridobljena iz
najemnin telovadnice porabimo za materialne stroške, za stroške dela ter stroške
vzdrževanja in izboljšanja stavbe. Preostala sredstva iz najemnin uporabimo za obnovo in
dokup opreme.

V šoli




2.2.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
imamo naslednja interna pravila notranjega finančnega nadzora:
Pravilnik o računovodstvu,
Pravilnik o popisu in
Pravila o nabavljanju.
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V šoli imamo ločene funkcije odobravanja, evidentiranja in izvajanja plačil. Pripravljamo
Register tveganj na finančnem in drugih področjih. Ravnatelj je podpisnik izjave, ki jo
oddamo na Ajpes skupaj z oddajo Letnega poročila. Finance nadzoruje računovodstvo in
ravnatelj, ki je odgovoren za nadzor, vmes so notranje kontrole posameznih zaposlenih, ki
so zadolženi za nadzor posameznega področja. Za vse prispele račune izvaja notranjo
kontrolo tudi tajnica VIZ, za posamezna področja pa tudi računalničar, hišnik in posamezni
učitelji. V notranji finančni nadzor je vključen tudi Svet zavoda, ki na seji enkrat letno
pregleda in potrdi finančni načrt in realizacijo za preteklo leto. Mesečno izvaja nadzor ob
pregledu zahtevkov računov tudi ustanoviteljica, Občina Litija.
V primeru posameznikov neplačnikov, se vsem ob naslednji položnici na novem računu
zapiše dolg za nazaj. Znesku novega računa je dodana vrednost dolga. Če dolg po 3
mesecih ni poravnan, opravimo telefonski ali osebni pogovor, na katerem naredimo načrt
plačila neplačanih obveznosti. V kolikor dejansko plačevanje ne poteka po dogovorjenem
načrtu, damo neplačnika v sodno izvršbo.
14. aprila 2019 smo na šolo prejeli Poročilo o opravljeni notranji reviziji poslovanja za leto
2018. Notranjo revizijo je v tednu med 8. in 12. aprilom 2019 tokrat še zadnjič za nas
opravilo podjetje CPA Perner d.o.o.-gospod, ki je opravljal revizije se je odločil za
upokojitev.
Pri notranji reviziji je bilo ugotovljeno, da je v LFN 2018 v točki 4. Investicijski finančni
načrt podan prikaz načrtovanih vlaganj v izgradnjo POŠ Hotič. Ta vlaganja so v letu 2018
po stanju v glavni knjigi (konto 0231-Zgradbe, ki se pridobivajo) znašala 143.502,20 €. V
zvezi s povedanim so nam priporočili, da tovrstna načrtovana investicijska vlaganja v
prihodnje vključimo v LFN in si pred sprejemanjem slednjega pridobimo informacije o
predvidenih vlaganjih v letu, za katerega se sprejema LFN ter da pri pripravi
računovodskih izkazov in Letnega poročila predhodno formalno z ustrezno (knjigovodsko)
listino obojestransko potrdimo (specificiramo) dejansko nastale investicijske izdatke.
Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do neskladja med prihodki, ki jih je OŠ zagotovila občina v
dejanski višini 160.272 € in odhodki, ki jih zavodu mora pokrivati občina po 82. členu
ZOFVI in so v letu 2018 dosegli 172.642 €, kar pomeni, da je nastal finančni primanjkljaj v
višini 12.370 € (in ga je bilo konstantno zaslediti tudi v preteklih letih), kar z drugimi
besedami pomeni, da določen delež »občinskih« materialnih stroškov pokrivajo drugi
financerji (dejavnosti), s čimer je kršeno načelo namenskosti porabe virov, ki jih OŠ
zagotavljajo financerji. Z namenom dolgoročn(ejš)ega reševanja nastale problematike,
nam zato priporočajo, da svet zavoda-kot najvišji organ upravljanja zavoda-tem
vprašanjem posveti posebno pozornost in da po obravnavi tega vprašanja na eni izmed
prihodnjih sej, sprejme sklep, v katerem Občino Litija pozove k zagotovitvi sredstev
najmanj v višini dejanskih stroškov, nastalih v letu, za katerega se sklepa Pogodba o
sofinanciranju OŠ Gradec.
V zvezi s to problematiko je svet zavoda razpravljal o možnostih zagotovitve več
materialnih stroškov na 18. (redni) seji, 23. 4. 2019, predsednica sveta zavoda pa je
ustanoviteljici Občini Litija posredovala pisni poziv k zagotovitvi dodatnih sredstev 18. 9.
2019.
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Ugotovljeno je bilo, da so njihova preverjanja v pomembnejših pogledih potrdila pravilnost
postopkov in s tem veljavnost podatkov v računovodskih razvidih (evidencah), v smislu
zahtev, ki so prikazane v točkah 1. do 5. na strani 11 Poročila o opravljeni notranji reviziji.
Preverljivost namenskosti (u)porabe sredstev je bila v celoti zagotovljena.
Sistem razporejanja stroškov na stroškovne nosilce je bil pravilno zasnovan in zagotavlja
koristne informacije za poslovodne odločitve o uspešnosti poslovanja na eni strani in je bil
v zadostnem obsegu tudi preverljiv s strani in za potrebe notranje revizije in/ali zunanjega
opazovalca, na drugi strani.
Postopki kontrole in obdelave računov (ter pripadajoče dokumentacije) se ustrezno
izvajajo, na drugi strani pa zelo redko (izjemoma) prihaja do opustitve potrebnih
kontrolnih postopkov in je podporna dokumentacija k računom nezadostna in/ali
nepopolna.
V zvezi s porabo živil za pripravo obrokov nam priporočajo, da dnevno porabo
evidentiramo na osnovi izdajnic (oddajnic), na katerih bodo zajete vse količine, ki so bile
določenega dne porabljene pri pripravi obrokov in da so oddajnice opremljene s podpisom
oseb(e), ki je izdala/prevzela živilo v proces priprave obrokov, vključno s podpisom osebe,
ki je dokument odobrila/pregledala in da naj dokumentacija za dnevno porabo živil
obsega: oddajnice, recepture in dnevne jedilnike. Na osnovi tega bo možen vnos podatkov
v glavno knjigo neposredno iz evidence v materialnem knjigovodstvu.
Nepravilnosti pri obračunu stroška amortizacije niso zasledili.
Po opravljenem preverjanju izvedbe postopkov letnega popisa sredstev in obveznosti do
virov sredstev, so zaključili, da je bil popis v vseh pomembnejših pogledih zgledno voden
in izveden. Prav tako se je popis delno že izvedel s pomočjo čitalca (črtnih kod), kar
predstavlja pomembno pridobitev v pogledu gospodarnosti in natančnosti izvedbe
postopkov poskusa.
Pregledali so povečanja osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2018, ob istočasni
preveritvi pravilnosti uporabe virov za nove nabave in sicer na osnovi faktur, ki
utemeljujejo povečanja, ugotavljali pa so tudi pravilnost uvrščanja v posamične kategorije
opreme, pri čemer v nobeni obliki preveritve niso zasledili nepravilnosti. So pa nam
priporočili, da v letnem računovodskem poročilu tabelo »Dolgoročna sredstva in sredstva v
upravljanju« dopolnimo na ta način, da pri nepremičninah ločeno pokažemo zemljišče in
gradbene objekte in da poleg nabavne vrednosti in popravka vrednosti v prikaz vključimo
še sedanjo vrednost (pri vseh kategorijah osnovnih sredstev), v točki »Dograditve in
nabava OS« pa tabelo o nabavah preuredimo na ta način, da bo možna neposredna
povezava nabavljenega osnovnega sredstva s tistim virom, ki je nabavo »financiral«.
Pri pregledu kratkoročnih sredstev niso ugotovili nepravilnosti.
Stanja obveznosti do virov sredstev so resnično in pošteno prikazana ter v Letnem poročilu
v vseh pomembnejših pogledih ustrezno razkrita.
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Na osnovi pregleda revizor ocenjuje, da je bilo poslovanje OŠ Gradec v letu 2018 v vseh
pomembnejših pogledih v skladu s predpisi, usmeritvami, zakoni in standardi, ki jih mora
OŠ upoštevati in spoštovati. Za leto 2018 niso obstajala tveganja nepravilne uporabe
predpisov in neupravičene rabe sredstev zunaj namenov poslovnega procesa OŠ.
Poslovanju OŠ Gradec je bilo za leto 2018 izraženo ugodno (pozitivno) mnenje.
2.2.9. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj
Glede na zapisane cilje (tako dolgoročne kot kratkoročne) počasneje kot sem si to želel
napredujemo z uvajanjem aktivnih oblik poučevanja in kolegialnega hospitiranja učiteljev.
Ko bomo okrepili ti dve dejavnosti, bomo močneje dosegali tudi cilja spodbujanja
samoiniciativnosti in novih pristopov k poučevanju. Na vsak način je potrebno začeti
uvajati projekte za prihajajoče obdobje, kar imamo ravno tako zapisano med cilji.
2.2.10.
Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo
okolja, regionalni razvoj ipd.
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Litija za učence posameznih razredov organiziramo
redne sistematske preglede v zdravstvenem domu in zobozdravstvene preglede v šolski
zobni ambulanti. S Policijsko postajo Litija smo sodelovali na področju splošne varnosti in
varnosti v cestnem prometu; policist je bil prisoten ob sprejemu prvošolčkov, izvajal je
delavnico z naslovom Varna raba interneta, sodeloval v projektu Policist Leon. Zelo
učinkovito sodelujemo s PP Litija tudi v primerih, povezanih z različnimi prestopnimi
vedenji (fizično, verbalno, spletno nasilje med učenci). S Centrom za socialno delo Litija
smo sodelovali na področju preprečevanja nasilja v družini in na področju izvajanja dela v
splošno korist.
Skupina naših prostovoljcev je delovala na šoli, kjer se vsakodnevno kažejo priložnosti za
prostovoljsko delo, v dveh domovih za ostarele, SVC v Litiji, v društvih za pomoč in zaščito
živali ter na aktivnostih, za katere se priložnosti pokažejo v vsakodnevnem življenju (RK,
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi prireditev na šoli s prevzemom posebnih nalog ...).
Cilji šolske skupine prostovoljcev so:
 Učenci spoznajo prostovoljsko delo, namen, smisel, vlogo njih samih.
 Učenci razvijejo socializacijo in empatijo.
 Spodbudimo učence k solidarnosti v družbi in gradimo spoštljive in strpne
medsebojne odnose.
 Učenci prepoznajo lastno vrednost v življenju in v sobivanju z drugimi ljudmi in
živalmi.
 Učenci tvorno sodelujejo z zunanjimi institucijami in jih spoznavajo (Dom ostarelih,
Društva in zavetišča za zaščito živali, Pediatrična klinika, VDC, SVC …).
 Izdelamo didaktične igrače in pripomočke v različne namene (pomoč,
dobrodelnost).
V preteklem letu so prostovoljci realizirali naslednje aktivnosti:
 Pomoč brezdomnim živalim(dvakrat letno).
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Izdelali so didaktične igre, lesene obeske za ključe, jih prodali in zbran denar
podarili Društvu za zaščito in pomoč živalim v stiski za hrano in zdravila. Pomagajo
pri skrbi prostoživečih muck, vključujejo se varovanci doma.
Slepi in slabovidni – v delu imajo izdelovanje didaktične igre za slepe in slabovidne
otroke in mladostnike, ki so jo podarili zavodu IRIS.
Dom za ostarele - Mesečno izvajajo delavnice z različnimi vsebinami (športne,
glasbene, likovne, didaktične delavnice, pogovorne urice, bralne urice, skrb za
živalce). Ob božiču so varovance doma razveselili in obdarili z ročno izdelanimi
blazinicami za razvijanje oz. krepitev in ohranjanje ravnotežja.
Socialno varstveni center - Izdelava telovadnih blazinic in pomoč v njihovi delavnici.
Šolski sklad – srečelov, različne šolske prireditve (zbiranje sredstev z lastnim
prostovoljskim delom).

V prvi vrsti se otroci in mladostniki s prostovoljskim delom izoblikujejo v pozitivne
posameznike, zdrave odrasle ljudi, ki bodo znali ceniti drugačnost, jo sprejemati in
spoštovati. S svojo prisotnostjo in delavnostjo ter solidarnostjo in strpnostjo bodo lahko ob
različnih priložnostih v življenju osrečevali druge ljudi in jim bili opora, ko bo to potrebno.
Otroci bodo imeli razvit zdrav odnos do življenja in vsega, s čimer se srečujemo. Zdrav in
pozitiven odnos do soljudi, živali in narave nasploh.
Učenci so se izkazali kot sokreatorji in izvajalci posebnih nalog in zadolžitev na prireditvah,
zbirali so prostovoljne prispevke, za namen katerih so pred tem izdelovali simbolična
darilca in s prodajo le-teh prispevali v šolski sklad znatno vsoto finančnih sredstev.
Spreminjanje navad otrok, še posebej pa odraslih, v smeri ravnanja v prid okolju je zelo
dolgotrajen proces. V šoli potekajo že utečene okoljske akcije in dejavnosti, kot so
ločevanje odpadkov (papir, embalaža, biološki odpadki, baterije, tonerji in kartuše),
zbiralne akcije papirja, zbiranje plastičnih zamaškov, čiščenje okolice šole ipd.
Na regionalni razvoj poskušamo vplivati preko poklicnega informiranja in svetovanja v 9.
razredu ter v okviru posameznih projektov, ki jih organizira bodisi naša šola in nanje
vabimo širšo skupnost bodisi lokalna skupnost (občina, društva, javni zavodi…) in se jih
aktivno udeležujemo. V zvezi s tem seznanjamo učence z možnimi zaposlitvami (poklici) v
bližnji okolici, v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje so bili v preteklosti organizirani
ogledi in predstavitve podjetij v Zasavju, kamor so bili vabljeni starši in učenci. V okviru
tehniškega dne šola sodeluje s srednjimi šolami v regiji in tudi širše, čedalje aktivneje
sodelujemo s sosednjo gimnazijo. Izobraževanja za poklic se izvajajo že v nižjih razredih
osnovne šole. Razmišljamo še o sodelovanju s podjetji v regiji preko roditeljskih sestankov
za starše učencev osmih razredov, ki se jih običajno udeležijo tudi učenci.
Na ta način želimo omogočiti mladim, da v domačem okolju najdejo svoj poklicni interes,
se ustalijo, ustvarijo življenje ter prispevajo k napredku, razvoju regije in s tem celotne
države.
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2.2.11.
Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih
vlaganj
2.2.11.1. Sistemizacija delovnih mest
Spodnja tabela prikazuje število zaposlenih (strokovnih in tehničnih) delavcev šole na dan
31. 8. 2019:
Ravnatelj
Pomočnici ravnatelja
Učitelji razredna stopnja
Učitelji predmetna stopnja
Učitelji dodatne strokovne pomoči
Učitelji oddelkov podaljšanega bivanja
ROID (računalnikar organizator informacijskih dejavnosti)
Svetovalni delavec (in učitelj dodatne strokovne pomoči)
Knjižničar
Tajnik VIZ
Računovodkinja, knjigovodja
Hišnik, vzdrževalec
Čistilke
Kuharice
Gospodinjke (POŠ)
Spremljevalec gibalno oviranega učenca
Delavci na bolniški, porodniški
Skupaj

1
2
30
28
7
12
1
4
1
1
2
2
7
6
3
2
4
113

Spremembe na kadrovskem področju v šolskem letu 2018/2019:
V ponedeljek, 3. septembra 2018 so pričeli z delom:
 Mateja Troha (učiteljica OPB, matična šola),
 Suzana Mežnaršič (učiteljica DSP, matična šola),
 Anita Eltrin (učiteljica OPB, POŠ Hotič),
 Katarina Poglajen (učiteljica DSP, matična šola),
 Tjaša Končina (učiteljica v JUV, ŠPO in OPB),
 Anja Knežević (učiteljica MAT in RAČ) ter
 Maja Habicht Gorički (učiteljica DSP).
17. 10. je odšla na porodniški dopust Marjeta Žagar Rupar-ker je bila do tedaj zaposlena
na projektu Prva zaposlitev, nismo namesto nje potrebovali nobenega nadomestnega
delavca. 22. 10 se je upokojila čistilka Marija Sluga; namesto nje smo zaposlili Antonijo
Cerar.
15. 11. je z nadomeščanjem porodniške odsotnosti zaključila Mojca Križnik, na delovno
mesto se je vrnila specialna pedagoginja Barbara Dular.
1. 1. smo zaposlili Patricio Knežević, spremljevalko gibalno oviranemu učencu, ki je bila
pretekle 4 mesece na naši šoli zaposlena preko projektnega sodelovanja z IC Geoss. 3. 1.
je z nadomeščanjem pričela Sonja Rudolf, ker je na bolniški dopust pred porodniškim
dopustom odšla Nina Đorić.
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4. 4. je začela z delom Karin Debevec, ki je nadomeščala bolniško odsotnost Tatjane
Gombač. 5. 4. smo zaposlili Doris Ravšl kot spremljevalko gibalno ovirani učenki na POŠ
Vače.
9. 5. je odšla na porodniški dopust Janja Hostnik, 16. 5. pa smo za nadomeščanje bolniško
odsotne čistilke zaposlili Jano Dobravec. 5. 6. smo za nadomeščanje porodniškega dopusta
Anite Eltrin na POŠ Hotič zaposlili Jasmino Penca.



2.2.11.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih (izvedenih delih) v šolskem letu
2018/2019
POŠ Kresnice:
o nabavljeni 2 visoki leseni gredi (donacija staršev), postavljen kompostnik
(projekt Kompostnik gre v šolo),
o nov štedilnik (štedilnik&pečica),
o prenova otroškega igrišča: izkop 5 dreves (2*smreka, 2*javor, 1*breza),
prestavitev lipe, doasfaltiranje igrišča, izdelava temeljev za novo otroško
igralo, postavitev otroškega igrala, nabava gume za zaščito tal ob
otroškem igralu, zatravitev igrišča,
o obnovljena ograja ob otroškem igrišču,
o 2 nova rokometna gola: nakup omogočili starši z donacijami, montažo
financirala šola,
o porezane smreke (živa meja na severni strani šolskega zemljišča)-delno s
strani najetega podjetja, delno s strani staršev,
o obnovljen strelovod,
o prenova v razdelilni kuhinji: montaža toplotne linije, ureditev odtoka,
ureditev elektrike, menjava omaric za shranjevanje posode in kuhinjskega
pribora, nova inox sanitarna pregrada, dodelava krilnih vrat, nov
podstavek pomivalnega stroja,
o ureditev WLAN-a (projekt SIO2020).



POŠ Jevnica:
o obnovljen podzidek,
o nov hladilnik za razdelilno kuhinjo in izdelava pulta za lažje razdeljevanje
hrane,
o 2 novi šolski tabli,
o ureditev WLAN-a (projekt SIO2020).



POŠ Hotič:
o ureditev WLAN-a (projekt SIO2020).



POŠ Vače:
o nabavljene 4 lesene klopi in 2 mizi za zunanjo uporabo v času OPB,
o donacija KS Vače (4.752,22 €):
 zaščitne plošče za parket v šolski dvorani,
 voz za prevoz zaščitnih plošč,
 stojalo in mreža za odbojko,
 2 gola za nogomet + 2 mreži,
 2 tabli za košarkarska koša,
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 6 blazin za gimnastiko.
o nov štedilnik za šolsko kuhinjo,
o odstranitev telefonske govorilnice.


Matična šola:
o nabavljene 2 leseni klopi in miza za zunanjo uporabo v času OPB,
o menjava 3 vrat: 2*garderoba ŠVZ in kabinet ŠVZ,
o nova oprema (stoli, mize) v učilnici MAT1,
o menjava električnega kotla za kuhanje v centralni kuhinji (iz 80 l na 100
l),
o barvanje pročelja šole in montaža male plezalne stene,
o montaža plezalne stene na pročelju stavbe matične šole
o montaža plezalne stene na otroškem igrišču za učence razredne stopnje,
o prenova dela centralne kuhinje: nov izdajni pult, nov pult za vračanje
posode, nov štedilnik, nova prekucna ponev, nova vrata.
o prenova učne kuhinje: 2 otoka, namenjena sodobni pripravi hrane, 2
steklokeramični plošči, 2 pečici, nove omarice, nova električna napeljava,
prebarvani radiatorji, prepleskane stene, novo pohištvo (omare, stoli,
mize),
o prenova zbornice: prebeljene stene, nova mini čajna kuhinja za
zaposlene,
o prenovljen tlak v delu učilnice za GLA,
o nova kosilnica za košnjo trave.

 Projekt SIO2020:
V sklopu projekta SIO2020 smo v šolskem letu 2018/2019 nabavili naslednjo opremo:
matična šola
POŠ Vače
POŠ Hotič
POŠ Kresnice
POŠ Jevnica
artikel/šola
Prenosni
8
4
2
4
3
računalnik
Namizni
7
1
računalnik
Projektor
5
2
1
2
2
Zaslon LCD
5
1
1
Skupaj
25
7
5
6
5
Glede plačila IKT opreme v okviru projekta SIO2020 50% sredstev za opremo zagotavlja
Občina Litija, 50 % pa je evropskih projektnih sredstev. Uredili smo WLAN na preostalih
treh POŠ (Hotič, Kresnice, Jevnica).
Poleg navedenega smo 2 namizna računalnika za matično šolo prejeli kot donacijo- z njima
smo posodobili delo v računovodstvu šole.
Za POŠ Vače smo iz lastnih sredstev nabavili 13 namiznih računalnikov, saj je bilo nujno
posodobiti delo v računalniški učilnici.
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RAČUNOVODSKO POROČILO
3. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019
3.1.

Uvod

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami, ki veljajo za
določene uporabnike proračuna.
Pri poslovanju in sestavljanju računovodskih izkazov oziroma tega računovodskega poročila
so bili upoštevani naslednji zakonski okviri:


Zakon o računovodstvu, Uradni list RS št. 23/99 in 30/2002-ZJF-C



Zakon o javnih financah, Uradni list RS, št. 23/1999 in št. 30/2002,



Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava, Uradni list RS, št. 115/2002, št.21/2003 in št. 126/2004



Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna, Uradni list RS, št. 12/2001, št. 10/2006 in 8/2007,



Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Uradni list RS, št.
106/2001



Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov, Uradni list RS, št. 46/2003,



Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava, Uradni list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003,
34/2004, 75/2004, 117/2004, 141/2004 in 117/2005.

3.2.

Glavne računovodske usmeritve v letu 2019

Pri izdelavi računovodskih izkazov so bile uporabljene naslednje računovodske

usmeritve:
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Prihodki in odhodki
Na kontih skupine 76 se izkazujejo vsi prihodki OŠ kot določenega uporabnika enotnega
kontnega načrta. Prihodki v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe se izkazujejo
ločeno od ostalih prihodkov.
Na kontih skupine 46 se izkazujejo stroški in odhodki OŠ kot določenega uporabnika
enotnega kontnega načrta. Izkazovanje stroškov je urejeno tako, da je iz evidenc in na
podlagi sodil mogoče ugotoviti stroške za posamezno dejavnost javnih služb. Stroške
delimo po različnih ključih, kot so število zaposlenih, delitev glede na kvadraturo,
namembnost.
Osnovna sredstva in drobni inventar
Opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti oziroma po ocenjeni
vrednosti, če nabavna vrednost ni znana.
Nabavna vrednost sestoji iz nakupne cene, povečane za morebitne davke, stroške
prevzema in druge neposredne stroške.
V nabavno vrednost se ne sme všteti tisto, kar presega normalne stroške nakupa oziroma
graditve osnovnega sredstva.
Drobni inventar, ki ga vodimo med osnovnimi sredstvi, vendar ločeno od ostale opreme,
pa je tisti drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in katerega
posamične vrednost po dobaviteljevem računu ne presega 500 €.
Drobni inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi, kar bremeni tekoči poslovni izid
(strošek amortizacije).
Zaloge
Zaloge se vrednotijo po izbrani metodi, določeni v skladu z računovodskimi standardi, na
OŠ uporabljamo metoda FIFO (first in-first out).
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Denarna sredstva
Denarna sredstva vsebujejo gotovino v blagajnah in sredstva na transakcijskih računih.
Kratkoročne terjatve do kupcev
V začetku jih izkazujemo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo
tudi plačani.
Terjatve, za katere domnevamo, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo poravnane v
celotnem znesku, obravnavamo kot dvomljive, če se zaradi njih začne sodni postopek, pa
kot sporne. Če domnevamo, da terjatve ne bodo poravnane, v poslovnih knjigah popravimo
njihovo vrednost v znesku, za katerega domnevamo, da ne bo poravnan.
Terjatve za katere realno ni več pričakovati poplačila, se na podlagi zapisnika inventurne
komisije in sklepa ravnatelja ob sprejemu zaključnega računa izbrišejo iz evidenc.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 14 izkazujemo vse kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega
kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne
glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev.
Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih
predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih
terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Na kontih skupine 21 izkazujemo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge
prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka
obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Na kontih skupine 22 izkazujemo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev
v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti
doma ali v tujini.
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Na kontih skupine 24 izkazujemo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne
glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve.
Na kontih te skupine zagotavljamo analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme
in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja,
kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja
med uporabniki enotnega kontnega načrta iz prejšnjega odstavka.
Pasivne časovne razmejitve
Na kontih skupine 29 izkazujemo vnaprej vračunane odhodke, kratkoročno odložene
prihodke ter druge pasivne časovne razmejitve.
V tej skupini izkazujemo največ 12 mesecev vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke
ter kratkoročno odložene prihodke, za katerih pripoznanje še niso izpolnjeni pogoji. Posebej
uporabljamo pasivne časovne razmejitve za izkazovanje stanja, povečanj in zmanjšanj
sredstev in obveznosti šolskega in učbeniškega sklada, v skladu s predpisi in internimi
pravili.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
V okviru te skupine izkazujemo zneske prihodkov, ki se v skladu z računovodskimi
standardi še ne vštevajo v prihodke.
V tej skupini kontov izkazujemo tudi donacije, ki smo jih prejeli od donatorjev za
pokrivanje določenih stroškov.
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
V okviru te skupine ločeno zagotavljamo podatke za obveznosti za neopredmetena
sredstva in opredmetena osnovna sredstva in o presežku prihodkov nad odhodki oziroma
presežku odhodkov nad prihodki.
Obveznost za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva sestavlja
knjigovodska vrednost teh sredstev, povečana za znesek neporabljene obračunane
amortizacije in namenskih denarnih sredstev, prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev, ter
zmanjšana za znesek neodplačanih posojil, najetih za nakup teh sredstev, znesek
neplačanih obveznosti za pridobitev teh sredstev in znesek dolgoročnih pasivnih časovnih
razmejitev, namenjenih nadomestitvi stroškov amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih
z donacijami.
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Obveznost redno usklajujemo z ustanoviteljem.
Presežek prihodkov nad odhodki (presežek) je presežek vrednosti aktive nad pasivo,
presežek odhodkov nad prihodki (primanjkljaj) je presežek vrednosti pasive nad aktivo.
Presežek se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe.
Primanjkljaj se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe.
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov
učencev (plačil staršev za storitve ), sredstev od prodaje storitev in izdelkov iz donacij,
prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov. (44. člen odloka o ustanovitvi javnih zavodov).
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev,
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko
vzdrževanje in investicije v zavodu, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za
dodatno delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi. (44. člen odloka o
ustanovitvi javnih zavodov).
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega
programa javne službe, upoštevajoč veljavna merila, normative in standarde, ki veljajo za
izvajanje programa krije država oziroma ustanovitelj, če gre za primanjkljaj sredstev iz
naslova zakonskih obveznosti financiranja občine. (44. člen odloka o ustanovitvi javnih
zavodov).

3.3.

Računovodski izkazi za leto 2019

Predloženi so izkazi, ki so bili posredovani na AJPES v naslednjem vrstnem redu:
 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov.
 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.
 Bilanca stanja.

3.4.
Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov in bilanci stanja za leto
2019 (in morebitne druge računovodske informacije)
3.4.1. Izkaz prihodkov in odhodkov
3.4.1.1. Prihodki
Opis
Prihodki iz proračunov in
proračunskih uporabnikov
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2019

2018

LFN2019

3.553.623

3.332.317

3.461.378
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Prihodki iz proračuna – MIZŠ

3.393.209

3.153.888

3.266.478

Prihodki iz proračuna – občina

146.763

165.495

181.900

Drugi proračunski uporabniki

13.651

12.934

13.000

Prihodki iz neproračunskih virov

352.953

324.706

327.110

Plačila staršev (prehrana in druge dej.)

328.591

300.334

300.000

24.362

24.372

27.110

Drugi prihodki

1.170

4.452

4.500

Finančni in drugi prihodki

1.170

4.452

4.500

3.907.746

3.661.475

3.792.988

Prihodki od prodaje blaga in storitev –
tržna dejavnost

SKUPAJ
Pojasnila:

Prihodki so se glede na lansko leto povečali za 7 %.
V letu 2019 smo od MIZŠ dosegli prihodke za naslednje glavne namene:
Opis

2019

2018

LFN 2019

2.473.059

2.274.969

2.368.000

Prehrana med delom

77.723

74.620

76.000

Prevoz na delo

61.274

61.344

63.000

Jubilejne, solidarnostne pomoči

7.421

3.701

6.600

Odpravnine

16.062

5.440

16.200

Regres za LD

97.905

90.298

94.200

KAD

42.947

40.902

45.000

Prispevki in davki delodajalca

389.465

359.273

375.000

Drugi prihodki plač (sindikat)

1.005

966

966

Ekskurzije učitelji

1.512

1.512

1.512

8.804

17.834

5.000

3.177.177

2.930.859

3.051.478

BOD

Ostalo (skrbnik US, NPZ, projekt
prva zaposlitev)

SKUPAJ PRIHODEK PLAČ
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Materialni stroški

83.426

82.730

83.000

Šola v naravi

5.852

5.523

5.000

SKUPAJ PRIHODEK MI

89.278

88.253

88.000

Regresirana prehrana učencev

124.228

126.149

127.000

2.526

8.627

-

126.754

134.776

127.000

3.393.209

3.153.888

3.266.478

Sklad za invalide

SKUPAJ PRIHODEK OSTALO
SKUPAJ
Pojasnila:

Sredstva s strani MIZŠ dobimo za pokrivanje vseh stroškov povezanih z zaposlenimi delavci,
kamor spadajo plače in povračila plač, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, regres za
letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in odpravnine za določen čas, prispevek za
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, KAD, za materialne stroške, za regresiranje šolskih
malic, šole v naravi in šole v naravi za socialno ogrožene in druge prihodke kot npr: sredstva
za nacionalne preizkuse, sredstva za skrbnike učbeniških skladov.
Prihodki MIZŠ so se glede na lansko leto povečali za 8%.
Ministrstvo nakazuje sredstva za plače za delavce, ki so sistemizirani, za 5,03 delovnega
mesta pa moramo kriti sredstva sami. Gre za delavke, ki delajo v kuhinji. Bruto plača se je
povečala zaradi napredovanj v plačilne razrede in nazive.
Jubilejno nagrado smo prejeli za trinajst delavcev, solidarnostno pomoč za eno delavko,
odpravnino za dve delavki, ki sta se upokojili, in odpravnino za določen za tri delavke. Glede
na zakonske določbe, se je regres za letni dopust povečal. Ostali prihodki plač so ostali na
ravni lanskih.
Prihodek sklada za invalide je manjši, ker imamo zaposlene tri invalide in smo bili pretežni
del leta oproščeni plačila v omenjeni sklad. Meja za plačilo v sklad je 116 zaposlenih.
Povprečno število zaposlenih v letu 2019 je bilo 116 delavcev.
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V letu 2019 smo dosegli prihodke od Občine Litija za naslednje namene:
Opis

2019

2018

LFN2019

130.000

128.000

130.000

Investicijsko vzdrževanje

2.611

22.566

42.000

Intervencijska sredstva

3.648

9.706

4.500

Šola v naravi

1.840

1.792

2.000

Šport, prehrana, prevozi

3.585

3.431

3.400

Stavbno zemljišče - nadomestilo

5.079

-

-

146.763

165.495

181.900

Materialni stroški

SKUPAJ
Pojasnila:

Sredstva s strani občine dobimo za pokrivanje obratovalnih stroškov zavoda, tekoče in
investicijsko vzdrževanje, intervencije, zavarovanje premoženja, za nabavo opreme za
opravljanje dejavnosti, regresirane malice, šolske športne dejavnosti, prevoze učencev, za
regresiranje šole v naravi in za nadomestilo stavbnega zemljišča.
V prihodkih investicijskega transferja so zajeti prihodki za: podloga za igrala v Kresnicah in
ureditev okolice v Kresnicah.
(Opomba: iz investicijskega transferja smo prejeli 34.389 € za nakup lupilca krompirja in
kotla za matično kuhinjo, konstrukcija za košarko in kuhinjska linija za matično šolo, vse je
knjiženo na razred 0 in ne predstavlja povečanje prihodkov temveč povečanje obveznosti za
sredstva v upravljanju).
V prihodkih intervencijskega transferja so zajeti prihodki za: sanacijo stranišč za učence na
matični šoli, zamenjavo in popravilo obtočne črpalke v kotlovnici in za popravilo pomivalnega
stroja v kuhinji Vače.
(Opomba: s strani občine Litija, smo na podlagi pogodbe o financiranju prejeli 12.138 € za
ureditev brezžičnega omrežja na matični šoli in vseh podružnicah, vse je knjiženo na razred
0 in ne predstavlja povečanja prihodkov temveč povečanje obveznosti za sredstva v
upravljanju. Od teh nabav smo knjižili na drobnim inventar za 236 € kar pa pomeni znižanje
obveznosti za sredstva v upravljanju).
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Občina je financirala tudi nakup igral za POŠ Kresnice v vrednosti 1.244 €, katere sredstva
smo knjižili na razred 0 in povečali sredstva v upravljanju.
V proračunu Občine je bilo planirano 42.000 € investicijskih sredstev, vendar smo bili z
njihove strani obveščeni, da nam bodo glede na zadnji proračun zmanjšali omenjena
sredstva za 5.000 €.
Ostala sredstva Občine Litija smo prejeli v celoti glede na sprejet proračun Občine Litija.

V letu 2019 smo dosegli naslednje prihodke od drugih proračunskih uporabnikov:
Opis
Gimnazija, Vrtec, KS Vače,

2019

2018

LFN2019

13.651

12.934

13.000

13.651

12.934

13.000

shema šolskega sadja

SKUPAJ

Prihodek Gimnazije Litija predstavlja plačo naše delavke, ki dopolnjuje poučevanje na
Gimnaziji Litija. V prihodek so všteta tudi nakazila za shemo šolskega sadja, ter zaračunani
stroški elektrike in komunale za Vrtec Litija in KS Vače.
V letu 2019 smo dosegli naslednje prihodke iz neproračunskih virov – plačila staršev:
Opis

2019

2018

LFN2019

Učenci (CŠOD, ŠVN, ŠD…)

106.588

91.622

90.000

Kuhinja

222.003

208.712

210.000

SKUPAJ

328.591

300.334

300.000

Pojasnila:
V letu 2019 smo izvedli letno šolo v naravi, zimsko šolo v naravi, CŠOD za četrte in sedme
razrede, pevski vikend in vikend za nadarjene. Letne šole v naravi se je udeležilo na račun
manj številčne generacije učencev 24 učencev manj kot leto 2018.
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Prihodek kuhinje je zaradi večjega števila učencev večji.
V letu 2019 smo dosegli naslednje prihodke iz neproračunskih virov – tržna dejavnost:
Opis

2019

2018

LFN2019

16.151

15.249

18.000

179

202

210

Druga plačila

1.288

1.884

1.900

Prehrana učitelji

6.744

7.037

7.000

24.362

24.372

27.110

Uporaba telovadnice, učilnic
Provizije

SKUPAJ
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 2019 so bili prihodki prodaje blaga in storitev na trgu v primerjavi s celotnimi
prihodki minimalni, vsega 0,62%. Uporabnikom telovadnice, pri katerih sodelujejo tudi
naši učenci, zaračunamo polovico cene.
Ostali prihodki ostajajo na ravni lanskih.
V letu 2019 smo dosegli naslednje druge prihodke:
Opis

2019

2018

LFN2019

Finančni in drugi prihodki

1.170

4.452

4.500

SKUPAJ

1.170

4.452

4.500

Pojasnila:
Prihodki predstavljajo donacije za učence, odškodnino zavarovalnice Triglav in drugi
manjši prihodki.
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3.4.1.2. Odhodki
Odhodke po vrstah, dejavnostih in virih izkazujemo v naslednji višini:
3.4.1.2.1.

Plače in drugi izdatki zaposlenim

Opis

2019

2018

LFN 2019

2.558.165

2.359.971

2.460.000

b. prehrana med delom

81.683

78.199

80.000

c. prevoz na delo

63.973

63.491

65.000

8.807

5.891

11.640

e. odpravnine

15.066

5.249

16.200

f. regres za letni dopust

103.326

96.408

100.000

g. drugi stroški dela

3.379

1.605

2.400

g. KAD

45.232

43.374

45.400

2.879.631

2.654.188

2.780.640

416.245

382.693

398.000

a. BOD, nadomestila

d. jubilejne nagrade, solidarnostne
pomoči

Skupaj plače in drugi izdatki
zaposlenim
h. prispevki delodajalca

SKUPAJ STROŠKI DELA
Povprečno število zaposlenih, ki
prejemajo plačo

3.295.876 3.036.881 3.178.640
116

112

112

28.413

27.115

28.380

Kazalnik
Stroški dela/zaposlenega
Pojasnila:
V celoti je strošek plač glede na lanski večji za 8 %.
Bruto plača se je večja zaradi napredovanj v nazive in plačne razrede.
Jubilejno nagrado smo izplačali trinajstih delavcem, solidarnostno pomoč trem delavkam, od
tega smo sredstva za dve delavki krili sami, odpravnino za dve delavki, ki sta se upokojili, in
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odpravnino za določen za tri delavke. Glede na zakonske določbe, se je regres za letni dopust
povečal. Ostali prihodki plač so ostali na ravni lanskih.
3.4.1.2.2.

Stroški materiala

Opis

2019

2018

LFN2019

Hrana za šolsko kuhinjo

179.349

159.220

164.000

Material za pouk

10.887

13.177

13.200

Material za čiščenje

23.173

24.915

25.000

Pisarniški material

8.715

7.328

7.300

Vzdrževanje opreme in objektov

12.016

13.553

14.000

Delovne obleke

1.331

1.001

1.500

Časopisi, revije, knjige

2.662

2.627

2.600

Električna energija

33.799

31.088

32.000

Bencin, plin

3.129

4.491

4.600

Kurjava za ogrevanje

47.972

58.284

60.000

Drugi stroški

7.773

10.783

9.000

330.806

326.467

333.200

Strošek hrane/ učenca

267,69

242

245

Material za pouk/učenca

16,25

20

22

2,91

3,13

3,14

22,95

23,46

23,21

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA
Kazalniki

Material za čiščenje in vzdrževanje/m2
uporabne površine
Časopisi, revije, knjige/zaposlenega
Pojasnila:

V celoti so se v letu 2019 stroški materiala glede na leto 2018 povečali za 1 %.
Zaradi večjega števila učencev je strošek prehrane večji.
Nekateri drugi stroški so se za malenkost zmanjšali, drugi za malenkost povečali. Pod druge
stroške knjižimo material za likovni pouk za učence, material za kuhinjo, sanitetni material
in druge manjše stroške.
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3.4.1.2.3.

Stroški storitev

Opis

2019

2018

LFN
2019

CŠOD, šola v naravi, kulturni, športni

108.854

94.015

92.000

Telefon, PTT, plačilni promet

9.424

8.957

9.000

Popravila in vzdrževanje OS; DI, objektov

41.858

59.764

68.000

Vzdrževanje avtomobilov

2.253

2.115

3.000

Zavarovanje opreme

5.440

4.070

4.100

Izobraževanje

8.855

10.521

7.000

Svetovalne, odvetniške storitve

5.388

4.409

4.500

Zdravstvene storitve

4.161

6.182

6.000

Varovanje zgradb, varstvo pri delu

5.805

6.010

6.100

Najemnine

13.910

12.785

13.000

Komunala, voda, dimnikar

33.309

29.332

32.000

Dnevnice, nočnine, kilometrine

7.250

8.576

6.000

Pogodbeno delo, avtorstvo

7.383

8.041

8.200

Študentski servis

176

822

1.000

Reprezentanca

494

241

300

4.723

4.637

5.000

259.283

260.477

265.200

Telefon, PTT/zaposlenega

81,24

79,97

80,36

Izobraževanje/pedag.del.;izobr./admin.del.

76,34

93,94

62,50

Potni str./zaposl.

62,50

76,57

53,57

dnevi, prevoz za učence

Drugi stroški storitev

SKUPAJ STROŠKI STORITEV
Viri financiranja (pokrivanje)
Kazalniki

Pojasnila:
V celoti so se v letu 2019 stroški storitev minimalno zmanjšali glede na preteklo leto.
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Ker smo v tem letu veliko sredstev knjižili na razred O, je strošek popravil in vzdrževanje
nižji. Zaradi povečanja cen, je višji strošek komunale.
Ostali stroški so ostali na ravni lanskih.
3.4.1.2.3.1.

Ostali stroški storitev

Opis

2019

2018

LFN 2019

1.153

666

800

33

119

50

Prispevek za invalide

2.483

10.029

-

Stavbno zemljišče - nadomestilo

5.079

-

-

SKUPAJ OSTALI STROŠKI STORITEV

8.748

10.814

850

Pristojbine, sodne takse, finančni odhodki
Davek od dohodka pravnih oseb

Pojasnila:
Prispevek za invalide je manjši, ker nismo vplačevali sredstva v sklad za invalide.
Glede na prejeto odločbo Fursa, smo letos plačali nadomestilo stavbnega zemljišča.
3.4.1.2.4.

Amortizacija

Opis

2019

2018

LFN 2019

173.079

173.079

173.079

Obračunani PV - oprema

37.673

25.717

26.000

Strošek amort. - v izkazu prih. in odh.

9.493

13.171

14.000

210.751

198.795

200.000

Obračunan popravek vrednosti (PV) –
Gradbeni objekti, igrišča

Strošek amort. – v breme obv. za
sredstva v upravljanju
Pojasnila:
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Strošek amortizacije predstavlja stroške nabave knjig za knjižnico, knjig za učbeniški sklad
in drobnega inventarja, ki se številči in ni financiran s strani Občine Litija, razen za znesek
236 € za nakup drobnega inventarja.
Drobni inventar, katerega posamezna vrednost je pod 500 € in se številči:
Nabavili smo za 17.688 € inventarja. Znesek zajema: monitorje – 3 kos, pohištvo in opremo
v učilnici kjer poteka pouk gospodinjstva in biologije, čajna kuhinja v zbornici, športna
oprema in rekviziti (proti drsna blazina – 6 kos, blazini – 2 kos, odskočna deska – 1 kos,
kompresor za žoge – 1 kos), sesalec za prah - 2 kos, pralni stroj – 1 kos, mikrovalovna
pečica – 1 kos, krožna žaga - 1 kos, projekcijsko platni – 1 kos, kolesarski komplet poligon
– 2 kosa, plastifikator – 1 kos, šolske table – 3 kos, rolete v jedilnici – 3 kos in druga oprema
– učila.
Za nabave DI (sesalec, pralni stroj, platno, učna kuhinja, kuhinja zbornica in rolete v kuhinji)
v vrednosti 6.805 € smo oblikovali vir iz presežka prihodkov nad odhodki.
Odpisali smo za 7.918 € drobnega inventarja, ki se številči. Gre predvsem za pohištvo in
opremo v učilnici biologije in gospodinjstva, staro opremo v šolski kuhinji, pralni stroj – 1
kos, TV – 2 kos, DVD – 3 kos, radiokasetofon – 2 kos, pralni stroj – 1 kos, projekcijsko
platno – 1 kos, kotni brusilnik – 1 kos, plastifikator – 1 kos in drugo neuporabno opremo.
Vrednost drobnega inventarja, ki se številči po popisu znaša 362.164 €.
Drobni inventar – knjige: nabavili smo za 5.031 € knjig. Zaradi prehoda v sistemu Cobiss bo
inventura izvedena šele potem, ko bo v novi program v celoti vnesena stara zaloga tako na
matični šoli kot na podružnicah. Trenutno je na novo obdelanih okrog 11.000 enot.
Predvideva se, da bo staro gradivo v celoti obdelano do konca leta 2020. Takrat bo možno
izvesti inventuro.
Vrednost knjižničnega gradiva na dan 31. 12. 2019 znaša 171.205 €.
Knjige učbeniškega sklada: nabavili smo učbenike v vrednosti 13.154 €. Odpisali smo za
4.458 € gradiva.
Vrednost gradiva učbeniškega sklada na dan 31. 12. 2019 znaša 25.742 €.
3.4.1.2.5.

Nabave OS

3.4.1.2.5.1.

Dograditve in nabava OS
Opis

-

Brezžična omrežja

-

Kavč - Jevnica

Letno poročilo Osnovne šole Gradec za poslovno leto 2019

2019
27.601
712

70

-

Plezalna stena - Bevkova

2.666

-

Konstrukcija za košarko - Gradec

6.890

-

Električni klavir, mikrofon - Bevkova

-

Oprema za kuhinjo – Bevkova (delilni pult, lupilec krompirja,

931
28.979

kotel
-

Kosilnica - delavnica

1.946

-

Nakup športne opreme Kresnice

2.621

-

Nakup opreme za učno kuhinjo

2.910

-

Računalniki – (Vače, Bevkova)

7.573

SKUPAJ VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA (brez nabav DI)

82.829

Viri financiranja (pokrivanje)
a. Šolski sklad

712

b. Občina Litija

47.536

c. lastna sredstva (presežek prihodkov nad odhodki)

12.469

d. Donacije (učna kuhinja, goli za Kresnice, plezalna stena)

6.586

e. Arnes – brezžična omrežja

15.526

Pojasnila:
Objekti: V letu 2019 nismo spreminjali vrednosti objektov in igrišč.
Osnovna sredstva katerih posamezna vrednost je nad 500 €:
Nabavili smo za 82.829 € opreme, ki je opisana v zgornji tabeli.
Odpisali smo za 17.896 € opreme. Gre za odpis: clavinova, TV, projektor, lupilni stroj,
avtomat za vodo, sesalec, snežni čistilec, motorna kosilnica, 20 kosov računalnik in
brezžično omrežje.
Vrednost opreme, ki se amortizira na dan 31. 12. 2019 znaša 611.178 €.
3.4.1.3. Prikaz celotnih prihodkov in odhodkov
OPIS

2019

2018

Indeks

CELOTNI PRIHODKI

3.907.746

3.661.475

107

CELOTNI ODHODKI

3.904.206

3.647.810

107
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RAZLIKA

3.540

13.665

26

Pojasnila:
Celotni prihodki so bili v letu 2019 za 7% višji glede na leto 2018.
Celotni odhodki so bili v letu 2019 za 7% višji glede na leto 2018.
3.4.2. Bilanca stanja
3.4.2.1. Sredstva
3.4.2.1.1.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

OPIS

2019

2018

Indeks

9.044

9.044

100

626

626

100

Nepremičnine

6.680.264

6.680.264

100

(popravek vrednosti)

2.693.045

2.519.966

107

Oprema in druga opredmetena OS

1.170.289

1.083.126

108

(popravek vrednosti)

1.034.516

987.545

105

SKUPAJ dolgor. sred. – nabavna vrednost

7.859.597

7.772.434

101

SKUPAJ popravek vrednosti

3.728.187

3.508.137

106

Neopredmetena sredstva in dolgoročne
AČR
(popravek vrednosti)

SKUPAJ dolgor. sred. – sedanja
vrednost

4.131.410 4.264.297

97

3.4.2.1.2.
Denarna sredstva dobroimetja pri bankah in drugih finančnih
ustanovah
OPIS

2019

2018

Indeks

Sredstva na transakcijskih računih

34.782

61.988

56

SKUPAJ denarna sredstva

34.782

61.988

56

Pojasnila:
Denarna sredstva so vodena pri UJP Ljubljana.
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3.4.2.1.3.

Kratkoročne terjatve do kupcev

OPIS

2019

2018

Indeks

Terjatve do kupcev

48.507

32.826

148

SKUPAJ kupci

48.507

32.826

148

Pojasnila:
Terjatev do staršev znaša 44.432 €, od tega je 34.112 € izdanih računov za december z
valuto v januarju 2020. Dejansko znašajo terjatve do staršev 10.321 € in predstavljajo
terjatve:
-

do 30 dni 5.428 €

-

do 60 dni 1.762 €

-

do 90 dni 1.236 €

-

do 120 dni 285 €

-

nad 120 dni 1.610 €.

Zapadle obveznosti do 120 dni pričakujemo, da bodo poravnane čim prej, najkasneje do
konca šolskega leta. Obveznosti nad 120 dni v znesku 1.610 € pa bodo težje izterljive, za
njih tečejo postopki izterjave.
Terjatve do ostalih kupcev za najem telovadnice in prehrano učiteljev znašajo 4.074 € in
predstavljajo izdane račune za december z valuto v januarju 2020.
3.4.2.1.4.

Kratkoročne terjatve do države

OPIS
Terjatve do države
Druge terjatve
SKUPAJ terjatve do države

2018

2019

Indeks

283.279

256.007

111

4.814

18.172

26

288.093

274.179

105

Pojasnila:
Terjatve do države znašajo 281.939 € in

predstavljajo obveznosti za plače za mesec

december 2019, prispevke, prehrano, prevoz na delo, KAD, jubilejno nagrado, sredstva za
invalide in regresirano prehrano za učence ter vračilo DDPO. Obveznosti do drugih
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uporabnikov EKN v znesku 1.254 €, predstavljajo terjatve do uporabnikov enotnega
kontnega načrta.
Terjatev do ZZZS znaša 4.814 € in predstavlja bolniške nad 30 dni za mesec november in
december 2019.
3.4.2.1.5.

Aktivne časovne razmejitve

OPIS

2019

2018

Indeks

Kratkoročno odloženi odhodki

10.702

218

-

SKUPAJ Druge terjatve

10.702

218

-

Pojasnila:
Aktivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej plačane stroške za:
-

naročnine za časopise in revije

-

strošek zimske šole v naravi, ki bo izvedena v letu 2020

-

strošek prenehanja pogodbe z e-Asistentom, ki bo razdeljen na dve leti.
3.4.2.1.6.

Zaloge

OPIS
SKUPAJ Zaloge

2019

2018

Indeks

18.670

16.592

113

Pojasnila:
Zaloge so popisane na dan 31. 12. 2019.
Zaloge hrana v šolski kuhinji v vrednosti: 2.470 €.
Zaloga kurilnega olja na matični in podružničnih šolah v vrednosti: 16.200 €.
3.4.2.1.7.

Kratkoročne obveznosti

OPIS

2019

2018

Indeks

Obveznost do zaposlenih

237.063

218.772

108

Obveznost do dobaviteljev

75.986

64.666

118

Druge obveznosti iz poslovanja

43.973

40.377

109

Obveznosti do uporabnikov EKN

7.035

1.454

5
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SKUPAJ Kratkoročne obveznosti

364.057

325.269

112

Pojasnila:
Obveznost do zaposlenih predstavljajo plače za mesec december 2019.
Na dan 31. 12. 2019 so bile poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev.
Druge obveznosti iz poslovanja predstavljajo prispevke za plače za mesec december 2019,
odtegljaji zaposlenih ter druge obveznosti do zaposlenih in drugih uporabnikov.
Obveznosti do drugih uporabnikov EKN, predstavljajo obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega načrta in jih izvzamemo iz obveznosti do dobaviteljev.
3.4.2.1.8.

Pasivne časovne razmejitve

OPIS

2019

2018

Indeks

Kratkoročno odloženi prihodki – razno

11.329

14.696

77

Kratkoročno odloženi prihodki – šolski sklad

7.308

10.850

67

Kratkoročno odloženi prihodki – učbeniški sklad

1.402

1.066

132

696

3.345

54

1.120

-

-

21.855

29.957

73

Kratkoročno odloženi prihodki – Kresnice
Kratkoročno odloženi prihodki – escape room
SKUPAJ Pasivne časovne razmejitve
Pojasnila:

Kratkoročno odloženi prihodki - razno predstavljajo naslednje postavke:
Izdane račune za ZŠVN za šeste razrede, ki bo izvedena v letu 2020, ostanek sredstev za
regresirano prehrano iz Občine Litija, ostanek sredstev za izplačilo učiteljem za ekskurzije,
invalide, LŠVN in regresa s strani MIZŠ, ostanek sredstev Zavarovalnice Triglav, sredstva za
nakup dežnih plaščev.
Vsa omenjena sredstva bomo namensko porabili v letu 2020.
Šolski sklad: s sredstvi šolskega sklada mnogim učencem, na podlagi prošnje staršev ali
razrednika, omogočimo udeležbo pri marsikateri dejavnosti, kot npr. večdnevnem bivanju,
šoli v naravi. Del sredstev je bilo namenjeno tudi za nakup delovnih zvezkov. Iz sklada
krijemo vsa šolska tekmovanja. Ne poravnavamo pa obveznosti učencev iz naslova šolske
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prehrane. V šolski sklad se zbirajo sredstva raznih prireditev, zbiranje starega papirja in
razne donacije.
Učbeniški sklad: Nabavili smo za 13.154 € novih knjig, nakazilo MIZŠ je bilo 13.482 €.
Ostanek sredstev v višini 1.402 € bomo porabili v letu 2020 za nakup učbenikov.
Donacije:
-

POŠ Kresnice - ostanek sredstev 696 €

-

Escape room – ostanek sredstev 1.120 €

-

Projekt učna kuhinja se je v celoti zaključil
3.4.2.2. Obveznosti do virov sredstev
OPIS

Dolgoročne pasivne časovne razm. donacije
Obveznost za neopr. in opredmetena OS
Presežek prihodkov nad odhodki

2019

2018

Indeks

16.983

16.744

101

4.114.427

4.247.553

97

14.842

30.577

49

Končno stanje na kontu vseh presežkov prihodkov nad odhodki znaša 14.842 €. Del teh
sredstev bi v letu 2020 namenili za nakup OS in za investicijsko vzdrževanje.

3.5.

Obvezne priloge

Obvezne priloge, ki sledijo poglavju 3. (pojasnilom) so:
3.5.1. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.
3.5.2. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev.
3.5.3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
3.5.4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb.
3.5.5. Izkaz računa financiranja.
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4. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v Osnovni šoli Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija.

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema
finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100.
členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam
doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi
absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja
ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem
procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv
določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno,
učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega
nadzora javnih financ v Osnovni šoli Gradec.
Oceno podajam na podlagi:
-

ocene revizijske službe za področja: izvajamo aktivnosti, priporočene s strani
zunanjega revizorja, ki je opravil revizijo poslovanja za leto 2018,
samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ravnatelj Damjan Štrus,
ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor
proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: na nobenem področju ni bilo
opravljenega nadzora.

V Osnovni šoli Gradec je vzpostavljen(o):

4.1.
Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih
možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
4.2.
Upravljanje s tveganji
4.2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za
merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
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4.2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in
ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno

od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
4.3.
Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja
in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
4.4.

Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno

od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
4.5.
Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno,
skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od

naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
4.6.

Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o
usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih
financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:
....................................................................................................................................
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Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:
Matična številka:
ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
za leto 2018: CPA Perner d.o.o.
Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
Reboljeva 2, 1000 Ljubljana
Matična številka:

5715571000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
14. 4. 2019
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker: /
V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne
izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):
-

Opravljena revizija poslovanja za leto 2018-ugodno pozitivno mnenje (izboljšava 1)
Preverjanje zaposlenih, ki opravljajo notranji nadzor prejetih faktur, glede
temeljitosti opravljanja nadzorne dejavnosti
(izboljšava 2)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna
tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3

pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):
-

Po poročilu zunanjega revizorja je prišlo do neskladja med prihodki, ki jih je OŠ
zagotovila ustanoviteljica Občina Litija v dejanski višini 160.272 € in odhodki, ki jih
zavodu ustanoviteljica mora pokrivati po 82. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja in so v letu 2018 dosegli 172.642 €, kar
pomeni, da je nastal finančni primanjkljaj v višini 12.370 € (in ga je bilo konstantno
zaslediti tudi v preteklih letih), kar z drugimi besedami pomeni, da določen delež
»občinskih« materialnih stroškov pokrivajo drugi financerji (dejavnosti), čimer je
kršeno načelo namenskosti porabe virov, ki jih OŠ zagotavljajo financerji.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Damjan Štrus
Podpis:

Datum podpisa predstojnika: 17. 2. 2020
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5. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA LETO 2019
Te informacije se nanašajo na podatke, izkazane v bilanci stanja, izkazu prihodkov in
odhodkov ter prilogah k izkazoma.
Nekatere od postavk tega poročila, predvidenih v 26. členu Pravilnika o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava v našem
primeru ne potrebujejo razlage, ker ni prišlo do vseh, s pravilnikom zajetih poslovnih
dogodkov.

5.1. Sodila, če so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost
javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu
Na našem zavodu so bili v letu 2019 prihodki oziroma odhodki od prodaje blaga in storitev
na trgu v primerjavi s celotnimi prihodki minimalni, vsega 0,62%.
Prihodke s tega naslova sestavljajo najemnine, prehrana učiteljev in nekatere druge
obdavčljive storitve.
Odhodke sestavljajo materialni stroški, stroški dela, ki so neposredno bremenili te storitve.
Nekatere stroške smo med osnovno dejavnost in tržne storitve delili po ključu, ki je
rezultat izračunov in ocen. Stroške delimo glede števila zaposlenih, na kvadraturo in
namembnost.

5.2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in
poraba dolgoročnih rezervacij
Dolgoročnih rezervacij zavod nima.

5.3. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu
prihodkov in odhodkov
V letu 2019 nimamo presežka odhodkov nad prihodki.

5.4. Metode vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje
Zaloge se vrednotijo po izbrani metodi, določeni v skladu z računovodskimi standardi. Šola
uporablja za zalogo gotovih proizvodov metodo FIFO (first in – first out). Zalog
nedokončane proizvodnje nimamo.
Evidentiramo zalogo olja in zalogo živil v kuhinji.

5.5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepih za njihovo poravnavo oziroma
razlogih neplačila
V terjatvah kupcev v višini 48.507 € zavzemajo največji delež neplačani računi staršev za
prehrano za mesec december 2019 – z valuto 18. 1. 2020.
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Terjatve do države zajemajo obveznosti za plače z davki in prispevki, prehrano, prevoz na
delo, KAD, jubilejno nagrado, subvencionirano prehrano učencev za mesec december
2019.
Druge terjatve predstavljajo uporabnike enotnega kontnega načrta.
Preostale terjatve predstavljajo refundacije boleznin nad 30 dni.

5.6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o
vzrokih neplačila
Na dan 31. 12. 2019 so bile poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev.

5.7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva,
neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe
Iz proračunskih sredstev ustanovitelja smo prejeli naslednja sredstva za:
- Investicijski transfer (kotel in lupilec krompirja – matična kuhinja, koši za košarko –
matična šola, delilni pult – matična kuhinja).
- Brezžična omrežja (pogodba o financiranju za matično šolo in vse podružnice).

5.8. Naložbe prostih denarnih sredstev
Zavod prostih denarnih sredstev nima naloženih.

5.9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev
V letošnjem letu nismo imeli pomembnejših sprememb stalnih sredstev.

5.10.
Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne
evidence
Zavod ne spremlja izvenbilančnih evidenc.

5.11.
Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in
neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno
uporabljajo za opravljanje dejavnosti
Zavod vodi opredmetena osnovna sredstva, ki so že v večini v celoti odpisana in se kljub
odpisanosti še vedno uporabljajo.

5.12.

Drugi podatki

Končno stanje na kontu vseh presežkov prihodkov nad odhodki znaša 14.842 €. Del teh
sredstev (predvidoma 4.842 €) bi v letu 2020 namenili za nakup OS in za investicijsko
vzdrževanje.
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Skladno z okrožnico Ministrstva za finance v Pojasnilih o ugotovitvi presežkov pri posrednih
uporabnikih ter skladno s priloženimi navodili o izračunu presežka po Zakonu o fiskalnem
pravilu po 77. členu ZIPRS1718, tega presežka nimamo.

6. ZAKLJUČNI DEL
DATUM IN KRAJ NASTANKA LETNEGA POROČILA:

februar 2020, Osnovna šola Gradec

DATUM SPREJETJA LETNEGA POROČILA: 27. februar 2020
Poslovno poročilo je pripravil ravnatelj Damjan Štrus.
Računovodsko poročilo je pripravila računovodkinja Nataša Prettner.
PODPISI OSEB, KI SO ODGOVORNE ZA SESTAVITEV LETNEGA POROČILA:
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