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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 2020 sta 
pripravila ravnatelj Damjan Štrus (poslovno poročilo) ter računovodkinja Nataša Prettner 
(računovodsko poročilo). Poslovno poročilo se nanaša na šolsko leto 2019/2020, 
računovodsko poročilo pa na koledarsko leto 2020. Letno poročilo je Svet Osnovne šole 
Gradec obravnaval na svoji redni seji v petek, 19. 2. 2021. 
 
Osnovno šolo Gradec je v šolskem letu 2019/2020 začelo obiskovati 693 učencev, ob 
koncu pouka pa je šolo obiskovalo 694 učencev. Ob koncu pouka je bilo na šoli zaposlenih 
117 ljudi, od tega 80 učiteljev, 4 svetovalne delavke, 26 tehničnih in administrativnih 
delavcev in ravnatelj. 6 zaposlenih 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 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. Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili 
prijavljeni na izvedbo poskusnega nacionalnega preverjanja za učence 3. razreda (matične 
šole in vse 4 podružničnih šol), ki pa je zaradi zaprtja šol odpadlo. 
 

1.3. Poročilo sveta Osnovne šole Gradec 
Svet zavoda OŠ Gradec so v začetku šolskega leta 2019/2020 sestavljali naslednji člani: 
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 Tjaša Brinovec Obolnar, Petra Bukovšek Batič in Marko Zajc (predstavniki 
ustanoviteljice); 

 Nada Golouh, Sebastjan Gorenc in Janez Žgajnar (predstavniki staršev) ter 
 Mateja Gorše, Anita Kušar, Urška Pišek, Tadeja Resnik in Tanja Vesel (predstavniki 

zaposlenih). 
 
Člani Sveta zavoda OŠ Gradec so se v šolskem letu 2019/2020 sestali na štirih rednih ter 
sedmih korespondenčnih sejah. 
 
Svet zavoda OŠ Gradec se je v šolskem letu 2019/2020 prvič sestal 30. 9. 2019 na 22. 
(redni) seji, na kateri so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 22. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 19. korespondenčne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 20. korespondenčne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 21. korespondenčne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Poročilo o realizaciji LDN OŠ Gradec za šolsko leto 
2018/2019. 

 SKLEP št. 6: Svet zavoda potrjuje Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 
2019/2020. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda sprejema Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Gradec z 
dodatnimi pojasnili o organizaciji šolske prehrane in subvencioniranju šolske malice 
ter kosila. 

 SKLEP št. 8: Svet zavoda OŠ Gradec na predlog knjižničarke ge. Sirk potrjuje 
vrednost ene enote stare zaloge knjižničnega gradiva ob vnosu v sistem Cobiss na 
lokaciji POŠ VAČE, in sicer v višini 8,93 €. 

 
23. seja Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je potekala od 4. 11. 2019 do 11. 11. 2019, je 
bila korespondenčna. Sprejet je bil sklep: 

 SKLEP – 23 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 22. seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 
Na 24. redni seji, 25. 11. 2019, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 24. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 23. korespondenčne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda na podlagi poročila o obisku zavoda z namenom pregleda 
notranjih aktov OŠ Gradec ustanoviteljici Občini Litija predlaga naslednje: 
1. da Občina Litija v Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na 

področju osnovnega šolstva v Občini Litija (nadalje Odlok) izpusti: 
a. 7. člen, ki določa, da »Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, 

način varovanja in uničevanja določi ravnatelj s splošnim aktom.« 
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b. 4. odstavek 21. člena, v delu, ki pravi: »Predstavnike zaposlenih izvolijo 
delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki 
ga določa ta Odlok in statut zavoda.« 

c. 5. odstavek 21. člena, v delu, ki pravi: »Predstavnike staršev izvolijo 
starši na svetu staršev po postopku in na način, ki ga določa statut 
zavoda.« 

d. odstavek 22. člena, ki določa, da »Svet zavoda dela na sejah v skladu s 
poslovnikom o delu sveta.« 

2. da ustanoviteljica 7. odstavek 25. člena Odloka, ki določa, da se, če sta dva ali 
je več kandidatov iz matične šole, podružnične šole ali enote zavoda dobila 
enako število glasov,  za izvolitev predstavnika v svet zavoda v drugem krogu 
uporabi žreb, ki se izvede na prvi naslednji seji sveta zavoda, uskladi z 2. 
odstavkom 42. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (nadalje 
ZSDU), Uradni list RS št. 42/07, ki pravi, da če sta dva kandidata za člana sveta 
delavcev dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo 
v družbi (zavodu). 

3. da ustanoviteljica 1. odstavek 24. člena Odloka, ki določa, da ima pravico 
predlagati kandidate za člane sveta zavoda iz vrst zaposlenih vsak delavec 
zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat, uskladi s 27. členom 
ZSDU, Uradni list RS št. 42/07, ki pravi, da imajo pravico predlagati kandidate za 
člane sveta delavcev: 

a. v družbi z več kot 20 do 50 delavci – najmanj trije delavci z aktivno 
volilno pravico; 

b. v družbi z več kot 50 do 300 delavci – najmanj desetina delavcev z 
aktivno volilno pravico; 

c. v družbi z nad 300 delavci – najmanj desetina delavcev z aktivno volilno 
pravico, vendar je v vsakem primeru veljaven predlog, ki ga poda 
najmanj 50 delavcev; 

d. vsak reprezentativni sindikat v družbi (zavodu). 
Predlogi kandidatov za člane sveta delavcev, ki se predložijo volilni komisiji, morajo 
biti pisni. Predlogom kandidatov za člane sveta delavcev iz prvih treh alinej 
prejšnjega odstavka je potrebno priložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate 
za člane sveta delavcev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta delavcev morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda pooblašča predsednico sveta zavoda Matejo Gorše in 
predsednico sveta staršev Nado Golouh, da posredujeta Občini Litija predloge 
sprememb Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju 
osnovnega šolstva v Občini Litija. 

 SKLEP št. 5: Svet zavoda bo upošteval predloge sprememb Poslovnika o delu sveta 
zavoda iz Poročila o pregledu notranjih aktov OŠ Gradec v 1., 4., 6., 7. in 8. alineji 
6. točke in jih posodobil. 

 SKLEP št. 6: Svet zavoda o predlogih sprememb Poslovnika o delu sveta zavoda iz 
Poročila o pregledu notranjih aktov OŠ Gradec v 2., 3. in 5. odstavku 6. točke ne bo 
ukrepal. 
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 SKLEP št. 7: Svet zavoda poziva ravnatelja, da v skladu z 48. členom ZOFVI pripravi 
Program razvoja šole in Letno poročilo o samoevalvaciji do naslednje redne seje 
sveta zavoda. 

 SKLEP št. 8: Ravnatelj v sodelovanju z računovodsko službo OŠ Gradec pripravi 
posodobitve Pravilnika o računovodstvu in na podlagi 40. člena Zakona o 
računovodstvu predpiše podrobnejša navodila za popis oziroma inventuro. 

 SKLEP št. 9: Svet zavoda je obravnaval 20. točko Poročila o pregledu notranjih 
aktov OŠ Gradec in se odločil, da se obstoječa Pravila šolske prehrane, sprejeta 30. 
9. 2019, ne spreminjajo. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 10: Svet zavoda ugotavlja, da so bili podrobnejši kriteriji 
za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi sprejeti na 29. seji sveta 
zavoda, in sicer 21. 9. 2017. 

 SKLEP št. 11: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema Poslovnik o delu pritožbene 
komisije. 

 
Na 25. (korespondenčni) seji (27. 11. 2019 – 29. 11. 2019) smo s sklepom 
dopolnili Poslovnik o delu pritožbene komisije, sprejet na 24. (redni) seji Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 SKLEP – 25 KS: Svet zavoda OŠ Gradec dopolni Poslovnik o delu pritožbene 
komisije, sprejet 25. 11. 2019, na 24. redni seji, z naslednjo vsebino: 

 
2. člen 

(opredelitev izrazov) 
Pojmi, uporabljeni v tem poslovniku, imajo naslednji pomen: 

1. »pritožbena komisija« je po 60. c členu ZOsn s strani sveta zavoda imenovana 
komisija, ki jo sestavlja najmanj 10 članov, od tega več kot polovica strokovnih 
delavcev šole; 

2. »komisija« je skupina petih članov iz vrst pritožbene komisije, ki jo za odločanje o 
posamezni pritožbi imenuje predsednik sveta zavoda. 

 
26. seja Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je potekala od 3. 1. 2020 do 10. 1. 2020, je bila 
prav tako korespondenčna. Sprejet je bil sklep: 

 SKLEP – 26 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 24. seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 
Na 27. (redni) seji Sveta zavoda OŠ Gradec, 27. 2. 2020, smo člani sprejeli sklepe: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 27. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 25. korespondenčne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 26. korespondenčne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2019. 

 SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Inventurno poročilo OŠ Gradec za leto 2019. 
 SKLEP št. 6: Svet zavoda potrjuje Finančni načrt za leto 2020. 
 SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje Kadrovski načrt za leto 2020. 
 SKLEP št. 8: Svet zavoda potrjuje Program razvoja OŠ Gradec do 2022. 
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 SKLEP št. 9: Svet zavoda bo vse pravne akte, katerih sprejem je v njegovi 
pristojnosti, posodobil v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija. 

 SKLEP št. 10: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema Poslovnik o delu sveta zavoda.  
 
Na 28. (korespondenčni) seji sveta zavoda, 25. 3. 2020 – 2. 4. 2020, smo člani 
sprejeli sklep: 

 SKLEP – 28 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 27. seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 
Na 29. (korespondenčni) seji sveta zavoda, 10. 4. 2020 – 17. 4. 2020, smo na 
predlog ravnatelja izpeljali postopek sprejema Pravilnika o uporabi kreditne plačilne kartice 
z ničelnim stanjem. 

 SKLEP – 29 KS: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema Pravilnik o uporabi kreditne 
plačilne kartice z ničelnim stanjem. 

 
30. (redna) seja Sveta zavoda OŠ Gradec je bila sklicana 4. 6. 2020. Sprejeti so bili 
sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 30. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 28. korespondenčne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 29. korespondenčne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št 4: Člani sveta zavoda bodo ocene za ugotavljanje delovne uspešnosti 
ravnatelja podali tajno. 

 SKLEP št. 5: Člani sveta zavoda za pregled in analizo obrazcev za ugotavljanje 
delovne uspešnosti ravnatelja imenujejo naslednje člane sveta zavoda: 

o predstavnica zaposlenih: Urška Pišek, 
o predstavnik ustanoviteljice: Petra Bukovšek Batič, 
o predstavnih staršev: Janez Žgajnar. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 6: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne uspešnosti 
ravnateljev je g. Damjan Štrus za leto 2019 skladno z obdobjem opravljanja 
funkcije dosegel 98 % vrednost. 
Delovno uspešnost ravnatelja smo zaradi izrednih razmer - Covid 19 in v dogovoru z 
MIZŠ ocenjevali s krajšo zamudo. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje Spremembe pravilnika o volitvah in odpoklicu 
članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda. 

 SKLEP št. 8: Predsednica sveta zavoda pripravi čistopis Pravilnika o volitvah in 
odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda. 

 SKLEP št. 9: Predsednica sveta zavoda bo obvestila ustanoviteljico o izteku 
mandatov predstavnikov ustanoviteljice ge. Tjaši Brinovec Obolnar in g. Marku 
Zajcu. 

 
Na 31. (korespondenčni) seji, 2. 7. 2020 – 9. 7. 2020, smo člani sveta zavoda 
sprejeli sklep: 
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 SKLEP – 31 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 30. seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 
Na 32. (korespondenčni) seji Sveta Zavoda, 18. 8. 2020 – 28. 8. 2020, smo člani 
sprejeli sklep: 

 SKLEP – 32 KS: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema načrt dela Sveta zavoda OŠ 
Gradec za šolsko leto 2020/2021. 

 
Zapisniki sej so objavljeni na spletni strani šole: https://www.osgradec.si/category/svet-
sole/. 
 
Vsi sprejeti pravni akti so bili objavljeni na oglasnih deskah vseh podružničnih šol in 
matične šole. 

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: Osnovna šola Gradec 

Sedež:  Bevkova ulica 3, 1270 Litija 

Matična številka: 5689155000 

Davčna številka:  42070651 

Transakcijski račun: SI56 0110 0600 0069 863 

Št. proračunskega uporabnika: 66079 

Telefon (tajništvo šole): 01 897 33 00 

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

Elektronski naslov: tajnistvo@osgradec.si 

 
Osnovna šola Gradec je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je 18. maja 1998 
ustanovila Občina Litija. Šola izvaja vzgojno-izobraževalni program osnovna šola po 
Odločbi št. 603-32/99 od 1. do 9. razreda, s pripravo šolske prehrane za učence OŠ 
Gradec (matična šola in 4 podružnične šole: POŠ Vače, POŠ Hotič, POŠ Kresnice in POŠ 
Jevnica) in organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Šola organizira tudi 
nadstandardne dejavnosti za svoje učence. Dejavnost šole je javna služba, izvajanje 
dejavnosti je v javnem interesu. 
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. 
  

https://www.osgradec.si/category/svet-sole/
https://www.osgradec.si/category/svet-sole/
http://www.osgradec.si/
mailto:tajnistvo@osgradec.si
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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. 
 

1.5.2. Pomočnici ravnatelja 
Jana ISOSKI jana.isoski@osgradec.si 01 897 33 02  
    
Katarina MURN 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 

 

mailto:damjan.strus@osgradec.si
mailto:jana.isoski@osgradec.si
mailto:katarina.murn@osgradec.si
mailto:jernej.grdun@osgradec.si
mailto:elizabeta.bucar@osgradec.si
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1.5.5. Podružnična šola KRESNICE 
Kresnice 26a, 1281 Kresnice vodja: Angelca KOPRIVNIKAR 

angelca.koprivnikar@osgradec.si 
01 897 33 22 

 

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

darja.rajsek@osgradec.si 
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 (26. 8. 2019): uvodna navodila, navodila za delo 
strokovnih aktivov, šolski koledar 2019/2020, organizacija pouka v šolskem letu 
2019/2020, dokumentacija (nazaj/naprej), dejavnosti in projekti 2019/2020, 
predstavitev sestavnih delov plačilne liste (Nataša Prettner). 

 1. orientacijska konferenca  (8. 10. 2019)-namesto 2. orientacijske konference, ki je 
bila načrtovana za 12. 12.): 

o Nina Čelešnik Kozamernik: Skotopični sindrom 

 2. orientacijska konferenca  (28. 10. 2019): 
o Manca Juvan: Multimedijske izobraževalne vsebine za senzibilizacijo na področju 

migracij in mednarodne zaščite (od 8.00 do 8.45) 
o Predstavi se nov prostovoljec (Moritz-Nemčija) 
o Nataša Prebil: Ustrezna skrb za glas (od 9.00 do 12.00) 

 Delo s programom Lopolis (7. 11. 2019): 
o Jana Sirc, Logos 

 Pisno in ustno ocenjevanje učencev tujcev (6. 2. 2020): 
o Mojca Jelen Madruša, OŠ Koper, strokovna koordinatorica projekta »Izzivi 

medkulturnega sobivanja« 

 3. orientacijska konferenca (19. 3. 2020) in 4. orientacijska konferenca (21. 5. 2020) 
sta zaradi zaprtja šol odpadli; vsebini »Socialni mediji in spletno nasilje« ter 
»predavanje na temo vrstniškega nasilja s predstavitvijo Programa Neon-Varni brez 
nasilja v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo« smo prestavili na jesenski 
čas. 

 Zaključna pedagoška konferenca (3. 7. 2020): 
o Predstavitev celovitega koncepta Erasmus+ projekta »Vodna šola« (Tanja 

Bordon, koordinatorica za Slovenijo). 
o Poročila vodij aktivov (glavni poudarki aktiva v tem šolskem letu, delo z 

učenci, tekmovanja, novosti naslednjega šolskega leta), glavni poudarki 
šolskega leta 2019/2020, groba sistemizacija (razredniki, vodje aktivov), 
razno. 

 Vrstniško nasilje s predstavitvijo Programa Neon-Varni brez nasilja (24. 8. 2020): 
o ISA institut (Jerneja Šibilja) v sodelovanju z Društvom za nenasilno 

komunikacijo (Katja Zabukovec Kerin). 
 
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 13 
sestankov za vse učitelje (RS+PS), 5 sestankov samo za učitelje razredne stopnje (RS) in 

mailto:angelca.koprivnikar@osgradec.si
mailto:darja.rajsek@osgradec.si
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5 sestankov samo za učitelje predmetne stopnje (PS); skupaj torej 23 jutranjih sestankov. 
Spodnja tabela prikazuje datumsko razporeditev sestankov: 

RS+PS RS PS 

3. 9. 17. 9. 10. 9. 

24. 9. 15. 10. 8. 10. 

22. 10. 19. 11. 12. 11. 

26. 11. 17. 12. 10. 12. 

24. 12. 21. 1. 14. 1. 

7. 1.   

28. 1.   

3. 2.   

11. 2.   

25. 2.   

10. 3.   

4. 6.   

18. 6.   

 
V ponedeljek, 24. 8. 2020 smo poleg predavanja izpeljali druženje vseh strokovnih 
delavcev OŠ Gradec; vodstvo je strokovnim delavcem predalo osnovna navodila za 
pripravljalna dela do uvodne pedagoške konference (delo v strokovnih aktivih zavoda). 
 
Realizirane redovalne konference: 

Ocenjevalno obdobje Redovalne konference 

1. od 2. 9. 2019 do 31. 1. 2020 
3. 2. 2020 ob 17.00 za 1.–5.R 

3. 2. 2020 ob 14.30 za 6.–9.R 

2. 

od 1. 2. 2020 do 15. 6. 2020 (za 9.R) 11. 6. 2020 ob 15.00 za 9.R 

od 1. 2. 2020 do 24. 6. 2020 (1.–8.R) 
18. 6. 2020 ob 17.00 za 1.–5.R 

18. 6. 2020 ob 14.30 za 6.–8.R 

 
Oddelčni učiteljski zbor je sestavljen iz strokovnih delavcev, ki opravljajo vzgojno-
izobraževalno delo v posameznem oddelku in obravnava vzgojno-izobraževalno 
problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje 
napredujejo 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 2019/2020 je imel vsak razred svojega 
razrednika, na predmetni stopnji pa poleg razrednika še nadomestnega razrednika. 
 
Strokovni aktivi v šoli so sestavljeni iz učiteljev istega predmeta oziroma istih predmetnih 
področij in obravnavajo problematiko predmetov oziroma predmetnih področij, usklajujejo 
merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-
izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge 
strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. V šolskem letu 2019/2020 je na 
OŠ Gradec delovalo 8 strokovnih aktivov: 
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 aktiv 1. triade (vodja: Alenka Planinšek), 
 aktiv 4.&5. razred (vodja: Maja Lenart), 
 aktiv naravoslovja in matematike (vodja: Damjan Grobljar), 

 aktiv tujih jezikov (vodja: Saša Setničar Jere), 
 aktiv družboslovja in slovenščine (vodja: Vanja Arhnaver), 
 aktiv športnih pedagogov (vodja: Petra Kobe), 
 aktiv OPB (vodja: Urška Pišek), 
 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 
2019/2020. 
 

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 vzgojno-
izobraževalne problematike, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim 
delom, voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole, lahko sprejme svoj 
program dela in sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z 
vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine ter opravlja druge 
naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
Svet staršev OŠ Gradec so v šolskem letu 2019/2020 sestavljali predstavniki posameznih 
oddelkov (40 predstavnikov). Predsednica sveta staršev je gospa Nada Golouh. 
 
Svet staršev OŠ Gradec je v šolskem letu 2019/2020 izvedel tri seje sveta staršev. Zaradi 
edinstvene situacije s COVID-19 sta bili dve seji – druga in tretja, dopisni.  
 
Na 1. seji Sveta staršev OŠ Gradec so bile obravnavane sledeče vsebine:  

 Izvolitev zapisnikarja. 
 Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2018/2019. 

 Letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2019/2020. 
 Predlog ravnatelja o nadstandardnih storitvah OŠ Gradec za šol. leto 2019/2020. 
 Pravila šolske prehrane. 
 Šolski sklad. 
 Izvolitev predsedniškega odbora sveta staršev. 
 Pristojnosti in naloge sveta staršev. 

 Izvolitev oziroma potrditev predstavnika sveta staršev za komunikacijo z Občino 
Litija. 

 
Na 2. 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 
2020/2021. 
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Na 3. seji Sveta staršev OŠ Gradec je Svet staršev OŠ Gradec v upravni odbor 
šolskega sklada imenoval Anito Eltrin in Petro Bukovšek Batič. 
 
Na vseh sejah sveta staršev so bile obravnavane tudi pobude, predlogi, mnenja in 
vprašanja staršev.  
 
Zapisniki sej in pripadajoče gradivo se nahaja spletni stani šole 
http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/ 

Poročilo sta pripravila predsednica Sveta staršev OŠ Gradec Nada Golouh in namestnik 
predsednice Aleš Bregar. 

 

1.6. Glavni poudarki o poslovanju 
1.6.1. Realizacija pouka po razredih 

 
Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.A 700 676 96,57 

1.B 700 676 96,57 

2.A 805 775 96,27 

2.B 805 776 96,40 

3.A 840 810 96,43 

3.B 840 809 96,31 

4.A 840 815 97,02 

4.B 840 814 96,90 

5.A 910 896 98,46 

5.B 910 896 98,46 

6.A 910 864 94,95 

6.B 910 866 95,16 

6.C 910 874 96,04 

7.A 892,5 855 95,80 

7.B 892,5 853 95,57 

8.A 910 885 97,25 

8.B 910 885 97,25 

8.C 910 886 97,36 

9.A 832 836 100,48 

9.B 832 839 100,84 

9.C 832 839 100,84 

 
Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.+2.V 805 777 96,52 

3.V 840 803 95,60 

4.V 840 815 97,02 

5.V 910 887 97,47 

6.V 910 868 95,38 

7.V 892,5 852 95,46 

http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/
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8.V 910 879 96,59 

9.V 832 841 101,08 

 
Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.+3.H 840 814 96,89 

2.H 805 783 97,24 

4.+5.H 945 909 96,19 

 
Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.+2.K 805 790 98,14 

3.K 840 819,5 97,57 

4.+5.K 945 906,5 95,95 

 

Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.J 700 675 96,43 

2.J 805 782 97,14 

3.J 840 815 97,02 

4.J 840 813 96,79 

5.J 910 882 96,92 

 

1.6.2. Realizacija izbirnih predmetov 
 

Obvezni izbirni predmet 
Načrtovano št. 

ur 

Realizirano št. 

ur 

Realizacija v 

% 

Nemščina 1 70 68 97,14 

Likovno snovanje 1 35 28 80,00 

Urejanje besedil 70 76 108,57 

Sodobna priprava hrane 35 32 91,43 

Filmska vzgoja 1 35 36 102,86 

Nemščina 2 70 69 98,57 

Likovno snovanje 2 35 28 80,00 

Izbrani šport - nogomet 35 34 97,14 

Izbrani šport - odbojka 35 36 102,86 

Multimedija 35 32 91,43 

Ples 35 33 94,29 

Varstvo pred naravnimi in drugimi ... 35 35 100,00 

Poskusi v kemiji 35 35 100,00 

Filmska vzgoja 2 35 34 97,14 

Likovno snovanje 3 64 64 100,00 

Nemščina 3 64 65 101,56 

Šport za zdravje 64 72 112,50 

Načini prehranjevanja 32 38 118,75 

Šport za sprostitev 70 78 111,43 

Matematične delavnice 7 - V 35 34 97,14 
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Sodobna priprava hrane - V 35 28 80,00 

Šport za zdravje - V 35 34 97,14 

Šport za sprostitev - V 32 35 109,38 

Izbrani šport – odbojka - V 35 40 114,29 

Nemščina 1 - V 70 69 98,57 

Načini prehranjevanja - V 35 31 88,57 

Matematične delavnice 9 - V 32 31 96,89 

 

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

Angleščina - J 70 67 95,71 

Angleščina - V 70 72 102,86 

Angleščina - MŠ 140 142 101,43 

Računalništvo - MŠ 140 136 97,14 

Računalništvo - V 35 34 97,14 

Šport - K 35 36 102,86 

Šport - H 35 37 105,71 

Šport - MŠ 35 28 80,00 

Tehnika - MŠ 35 36 102,86 

Umetnost - J 35 35 100,00 

 
Realizacija je v večini razredov manjša od 100% zaradi 1 dodatnega prostega tedna po 
zaprtju šol (med 16. 3. in 20. 3.), ko smo zaposleni izkoristili odsotnost z dela 5 delovnih 
dni po 50. členu KPVIZ z namenom celovite priprave na delo na daljavo. 
 
V nekaterih primerih izbirnih predmetov je realizacija še posebej nizka (80%)-v teh 
primerih je vzrok bolniška odsotnost dveh delavk. 
 

1.6.3. Finančno poslovanje 
Osnovna šola Gradec pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev Republike Slovenije, 
sredstev ustanoviteljice (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: 

 2020 2019 2018 

prihodki 3.987.509 € 3.907.746 € 3.661.475 € 

odhodki 3.985.268 € 3.904.206 € 3.647.810 € 

prihodki - odhodki +2.241 € +3.540 € +13.665 € 

 
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, regresiranje prehrane, 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 večinskem delu šolskega 
leta 2019/2020 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). 
Ob koncu šolskega leta sta iz upravnega odbora odstopila 2 člana: Maja Jeglič in Aleš 
Pregel. Njuna otroka sta zaključila šolanje na Osnovni šoli Gradec. 
Svet staršev je na 3. (dopisni) seji, ki je trajala od 11. 8. do 14. 8. 2020 izvolil novi 
predstavnici staršev v upravni odbor: Petro Bukovšek Batič in Anito Eltrin. Upravni odbor 
šolskega sklada se je na svoji 6. seji, 25. 8. 2020, seznanil z odstopom 2 članov in s strani 
Sveta staršev imenovanih 2 nadomestnih članic ter izvolil tudi novo predsednico upravnega 
odbora; to je postala Petra Bukovšek Batič. 
Od 25. 8. 2020 Upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Gradec sestavljajo: 

 4 predstavniki staršev (Petra Bukovšek Batič-predsednica UO, Petra Hiršel Horvat, 
Anita Eltrin, 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 
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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, dodatne vsebine za nadarjene 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. 
Šola ponuja tudi nekatere interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci, društva ter 
klubi. 
 

2.1.1. Vsebinski pregled dogodkov 
Šolsko leto 2019/2020 se je začelo v ponedeljek, 2. septembra 2019. 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 slovesni 
sprejem vseh prvošolčkov v telovadnici Gimnazije Litija. 
 
V septembru smo za učence razredne stopnje matične šole izpeljali predstavitve športov 
(rokomet, nogomet, košarka, borilne veščine, atletika za 1. triado). V prvi polovici meseca 
smo izpeljali prve roditeljske sestanke. 6. septembra so se učenci 3. triade MŠ in POŠ Vače 
v dvorani Pungrt v Šmartnem udeležili koncerta Kla Kla Klasika, 45-minutno srečanje s 
slovensko poezijo v raperski predelavi ter izvedbi dr. Igorja Sakside in Roka Terkaja. 9. 
septembra je MPZ matične šole sodeloval na 1. Festivalu medgeneracijskega povezovanja, 
ki je v potekal v litijskem mestnem jedru pod sloganom »Od mladosti do modrosti 
stopamo skupaj«. 13. septembra smo v Kulturnem centru v Litiji skupaj z Osnovno šolo 
Litija z učenci predmetne stopnje obeležili državni praznik Dan vrnitve Primorske k matični 
domovini, učenci razredne stopnje vseh naših šol pa so imeli tradicionalni kros na 
nogometnem igrišču Nogometnega kluba Litija. Med 16. in 20. septembrom so učenci 5. 
razreda odšli v letno šolo v naravi v Žusterno. 18. septembra smo izpeljali ekskurzijo za 
učence 7. razreda v Obpanonske pokrajine. 20. septembra so se učenci 1. triade v okviru 
Evropskega dneva brez avtomobila priključili akciji Dan brez avtomobila, ki je potekala 
pred Muzejem Litija. Istega dne zvečer smo skupaj z OŠ Litija organizirali dogodek 
Slovenija pod skupnim nebom-z učenci in njihovimi starši smo se peš odpravili na litijsko 
dobravo, kjer je bilo manj vpliva svetlobnega okolja, da smo lahko s teleskopi opazovali 
nebesna telesa. Konec septembra smo v CŠOD Medvedje Brdo izpeljali šolo v naravi za 
učence 4. razreda, in sicer med 23. in 27. septembrom za četrtošolce matične šole, med 
30. septembrom in 4. oktobrom pa za četrtošolce podružničnih šol. 24. septembra smo 
organizirali Večer pod zvezdami, popoldansko in večerno druženje učencev in učiteljev, v 
katerem so učitelji za učence pripravili delavnice medpredmetnega povezovanja, 
gumbolacijo in ogled filma, ki ga zaradi vremenske situacije nismo predvajali na prostem, 
kot je bilo sprva v načrtu, ampak v predavalnici matične šole. Med 23. in 25. septembrom 
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smo na POŠ Hotič, POŠ Kresnice in POŠ Jevnica uredili WLAN v okviru projekta SIO2020. 
26. septembra smo obeležili 90 let stavbe POŠ Jevnica. Konec septembra smo ponovno 
obudili petkova jutranja druženja z namenom obeležitve rožnatega oktobra-na druženja so 
bile vabljene upokojenke, učiteljice in učenci. 
 
Med 2. in 4. oktobrom smo izpeljali prvo akcijo zbiranja starega papirja, v kateri smo 
skupaj (matična šola in vse 4 podružnične šole) zbrali 16,3 tone papirja in 1,4 tone 
kartona ter zanju dobili 1.462,46 € za šolski sklad. 3. oktobra je druženje s starši učencev, 
ki imajo odločbo za dodatno strokovno pomoč, priredil aktiv DSP, 10. oktobra pa smo za 
starše učencev razredne stopnje matične šole v okviru projekta Trajnostna mobilnost 
organizirali druženje Pešbus z večernim pohodom na Svibno. Maša Cvetežar, dijakinja 1. 
letnika Gimnazije Litija, je v sredo, 24. septembra učencem zadnje triade predstavila 
Podnebni štrajk, 9. oktobra pa učencem 8. in 9. razreda pobudo Mladi za podnebno 
pravičnost. 11. oktobra smo ponovno gostili lokalna društva, ki so se nam predstavila na 
dogodku NVO gre v šolo. Dogodka so se udeležili Društvo Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Litija in Šmartno, Društvo upokojencev Litija, Društvo borilnih veščin Komenda, 
Kulturno društvo Podkum, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine Lutra, AMD Litija, 
Karate klub Kensei, Zavod LamFIT, Zavod APIS, Planinsko društvo Litija, Športni klub 
Bleščica, Društvo botanični vrt Raznolikost, PGD Litija, ŽRD Litija & HERZ rokometno 
društvo Šmartno pri Litiji ter Tenis klub AS. Med 11. in 13. oktobrom je aktiv DSP 
organiziral motivacijsko-spoznavni vikend za učence z dodatno strokovno pomočjo v CŠOD 
v Kranjski Gori. 21. oktobra je učence predmetne stopnje matične šole in POŠ Vače 
obiskala Jana Dular, humanitarka, ki že 12 let živi v vzhodni Afriki (Uganda, Tanzanija, 
Kenija, Malavi), tam poučuje otroke in vodi humanitarne projekte. 23. oktobra smo za 
učence 8. razredov pripravili predavanje o nenasilni komunikaciji. 28. oktobra smo izpeljali 
1. orientacijsko konferenco strokovnih delavcev naše šole. 
 
15. novembra smo imeli na šoli Tradicionalni slovenski zajtrk (kruh, maslo, med, mleko, 
jabolko). Popoldne tega dne je 50 pevcev MPZ in 4 učiteljice odšlo v CŠOD Čebelica na že 
tradicionalni pevski vikend. 21. novembra smo za učence 9.r v predavalnici matične šole 
pripravili predstavitev Gimnazije Litija. Opoldne smo v športni dvorani Gimnazije Litija 
organizirali občinsko prvenstvo v nogometu za starejše učence, popoldne tega dne pa smo 
bili soorganizatorji srednješolskega sejma, ki je v letošnjem šolskem letu prvič potekal v 
soorganizaciji z Osnovno šolo Litija, Območno Obrtno-Podjetniško zbornico Litija in 
podjetjem Podjetniški RISE. 22. novembra smo obeležili državni praznik Dan Rudolfa 
Maistra. 23. novembra smo organizirali ogled Vojaškega muzeja v Pivki in Vojaškega 
muzeja Tabor v kraju Lokev-ogleda so se lahko udeležili učenci in njihovi starši. 27. 
novembra smo v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi tuji jezik pri Oddelku za 
slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izvedli raziskavo Evalvacija modelov 
učenja in poučevanja slovenščine kot drugega in tujega jezika za učence, ki jim 
slovenščina ni materni jezik-naročnik in financer raziskave je bil MIZŠ. Z raziskavo so 
ugotavljali, kolikšna je bralna zmožnost učencev govorcev slovenščine kot drugega jezika 
oz. v kolikšni meri so sposobni razumeti zapisana šolska besedila. 27. novembra smo v 
popoldanskem času na matični šoli izpeljali tradicionalni novoletni sejem in popoldanske 
govorilne ure. 
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3. in 5. decembra smo izvedli testiranji evidentiranih nadarjenih učencev. Na šoli smo 
izbrali 11 učencev, ki so ustrezali kriterijem za testiranje nadarjenosti. Med 2. in 16. 
decembrom smo na šoli zbirali hrano za živali. 3. decembra smo za učence predmetne 
stopnje organizirali ogled filma Bitka za Midway; ogled filma je potekal v Koloseju v 
Ljubljani. 5. decembra je na šoli potekalo področno tekmovanje v odbojki za učence, 19. 
decembra pa področno tekmovanje v odbojki za učenke. 10. decembra smo učence 
predmetne stopnje odpeljali v Ljubljano na ogled operne predstave Snežna Kraljica. 12. 
decembra smo v dvorani Gimnazije Litija pripravili novoletno prireditev z naslovom 
Poseben.si, kjer so se v avtorskem mjuziklu učiteljic POŠ Vače predstavili učenci 
predmetne stopnje te podružnice. V tednu med 16. in 20. decembrom so učenci 7. razreda 
odšli v šolo v naravi v CŠOD Soča. 23. decembra so učenci, sodelujoči v skupini 
Black&White theater, za učence razredne stopnje pripravili predstavo Smrkastičen božič. 
24. decembra smo obeležili državni praznik Dan samostojnosti in enotnosti. 
 
15. januarja smo imeli v jedilnici matične šole gledališki večer, na katerem so se 
predstavile gledališke skupine razredne in predmetne stopnje. 16. januarja je v jedilnici 
matične šole potekalo srečanje upokojenih delavcev Osnovne šole Litija in Osnovne šole 
Gradec. Od 21. do 24. januarja smo na šoli gostili Schelia Nielsena, ki je učence ponovno 
navduševal s svojimi predstavami: Bilby's Bush Adventure, The Mad Professor Show, The 
Australian Show 1 in 2. Od 24. do 28. januarja smo izpeljali nadstandardno ekskurzijo v 
London za učence 9. razreda. Najvidnejši dosežek letošnjega leta nam je uspel 25. 
januarja, ko so 4 učenke, članice ekipe Pepa hrib, na državnem tekmovanju Mladina in 
gore zasedle 1. mesto in postale državne prvakinje. Tekmovanje je potekalo v Spodnji 
Idriji, na njem je sodelovalo 24 ekip iz slovenskih osnovnih šol. 31. januarja je bila na 
spletni strani šole objavljena elektronska verzija našega šolskega časopisa Oka. 
 
3. februarja smo imeli 1. redovalno konferenco za vse razrede, v času konference pa je 
aktiv DSP gostil Gregorja Bohneca, avtorja inovativnega kognitivnega orodja Neurobeans 
za razvoj sposobnosti pozornosti pri otrocih, ki je predstavil orodje in se dogovoril za 
preizkus uporabe orodja s strani učencev. 4. februarja smo gostili udeležence letošnjega 
območnega tekmovanja iz zgodovine, 6. februarja smo obeležili Slovenski kulturni praznik 
in se v popoldanskem času sestali s starši bodočih prvošolčkov naše šole. 7. februarja nas 
je v okviru projekta Rastem s knjigo obiskala Janja Vidmar, avtorica podarjene knjige Elvis 
Škorc, genialni štor. Na POŠ Vače smo imeli 10. februarja, na matični šoli pa 12. in 13. 
februarja vpis bodočih prvošolčkov-za prihodnje leto smo vpisali 81 bodočih prvošolčkov, 
kar je nekaj več kot v preteklih dveh letih in primerljivo s števili prvošolčkov izpred treh in 
štirih let. 17. februarja je na šoli potekalo izobraževanje kuharic in gospodinjk, ki jih je 
vodil kuhar iz Walfdorfske šole, g. Robert Merzel-primeri dobre prakse za šolske malice. 
24. februarja dopoldne je skupina učencev 8. in 9. razreda v okviru Aktivnega 
državljanstva obiskala Državni zbor in Državni svet Republike Slovenije, v popoldanskem 
času pa smo v sodelovanju s PP Litija in Sektorjem kriminalistične policije za starše 
pripravili predavanje z naslovom Medvrstniško nasilje, pasti interneta in spolne zlorabe 
preko interneta. 25. februarja so se učenci razredne stopnje matične šole udeležili 
otroškega pustnega karnevala s tematiko Litija Airways, ki je potekal v Športni dvorani v 
Litiji. 
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V tednu med 2. in 6. marcem so učenci 6. razreda odšli v zimsko šolo v naravi na Kope. 3. 
marca smo za učence 3. triade matične šole in POŠ Vače pripravili predstavo Neustrašna 
raziskovalka-Marie Curie in radioaktivnost. 5. marca so se predstavniki šolske skupnosti 
udeležili Občinskega otroškega parlamenta. 6. marca smo v avli matične šole postavili 
potujočo razstavo Ana Frank-Zgodba za sedanjost in jo 9. marca popoldne tudi otvorili za 
zunanjo javnost. 13. marca je Vlada Republike Slovenije zaprla šole in pouk je stekel na 
daljavo. Priključili smo se zasavski akciji Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik, ki pa je bila 
zaradi zaprtja šol zelo okrnjena in bo ponovno izvedena v začetku letošnje jeseni. Prvi 
teden zaprtja šol med 16. in 20. marcem smo imeli izredni dopust-v tem tednu smo 
pripravili spletne učilnice, učitelji so se pripravljali in seznanjali z načini dela na daljavo. 
Med 23. marcem in 18. majem je pouk potekal na daljavo. Za učitelje je naša 
računalničarka-organizatorka informacijskih dejavnosti med 14. aprilom in 21. aprilom 
vsako jutro ob 7.00 organizirala izobraževanja o Jitsi konferenci, ustvarjanju kviza v spletni 
učilnici, obdelavi slik, Oblaku 365, videu s PowerPointom in glasom ter obdelavi video 
posnetkov. Za učence smo pridobili, uredili in jim predali v uporabo 17 računalnikov, 2 
družinam pa smo uredili modem za vzpostavitev internetne povezave. 
 
18. maja so se v šolo vrnili učenci 1. triade in 25. maja devetošolci. Izvajali smo celotni 
pouk in dneve dejavnosti-vse brez vključevanja avtobusnega prevoza. Vsa tekmovanja pod 
okriljem ZRSŠ so odpadla. Zaradi zagotavljanja vsem učencem enake možnosti, smo se po 
priporočilih MIZŠ in ZRSŠ odločili, da tudi na tekmovanjih, ki jih bodo do konca pouka v 
tem šolskem letu organizirali ostali organizatorji, ne bomo sodelovali, razen v primeru, ko 
gre za državna tekmovanja, na katera so se učenci uvrstili pred zaprtjem šol. Tako sta se 
državnega tekmovanja iz kemije udeležili dve učenki. 
 
1. junija so se v šolo vrnili še vsi ostali učenci (od 4. do vključno 8. razreda), tako da je v 
juniju pouk na šoli potekal že v precej tradicionalnem ritmu. 3. in 5. junija so učenci 4.a in 
4.b matične šole sodelovali v predraziskavi Mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS 
2021, s katero merijo raven bralne pismenosti četrtošolcev in kontekstualne faktorje, ki 
slednje pojasnjujejo. 10. junija smo na šoli prvič organizirali krvodajalsko akcijo. Glede na 
potek krvodajalske akcije obstaja možnost, da bi darovanje krvi v prihodnje potekalo na 
naši šoli. V juniju smo izpeljali 2. zbiralno akcijo starega papirja; na matični šoli je potekala 
med 17. in 19. junijem.  
V tem mesecu smo izpeljali drugo akcijo zbiranja starega papirja, v kateri smo skupaj 
(matična šola in vse 4 podružnične šole) zbrali 16,5 ton papirja ter 83 kg kartona in zanju 
dobili 828,71 € za šolski sklad (znesek je nižji zaradi zelo nizke odkupne cene za papir 
(zgolj 50 €/t-v oktobrski akciji je bila odkupna cena 88 € / t). Skupaj smo v tem šolskem 
letu z zbiranjem papirja obogatili šolski sklad za 2.291,17 €. Glede na zelo ugodno 
epidemiološko stanje v naši državi, smo si v sredini junija privoščili tudi nekaj več 
sproščenosti: 11. junija smo za učence 8. in 9. razreda organizirali predajo ključa s 
športnimi igrami na igrišču na Zgornjem Logu, v ponedeljek, 15. junija ob 20. uri pa tudi 
valeto, tradicionalno slovo devetošolcev od naše šole. 18. junija smo v sodelovanju z 
Občino Litija v športni dvorani Gimnazije Litija pripravili Vpis v zlato knjigo in Knjigo 
najboljših dosežkov. S poukom v tem šolskem letu smo zaključili v sredo, 24. junija; poleg 
pouka smo ta dan s proslavo obeležili prihajajoči Dan državnosti, učenci so prejeli 
spričevala in pohvale. 
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2.1.2. Samoevalvacija 
V šolskem letu 2019/2020 je bilo zaprtje šol precej nenačrtovano, povzročilo pa je 
vzpostavitev pouka na daljavo. Ko je pouk stekel, smo na različne načine ugotavljali kako 
pouk poteka in v katero smer naj razmišljamo pri spreminjanju/prilagajanju le-tega. V ta 
namen smo vsem staršem in učencem naše šole posredovali vprašalnik, na katerega smo 
prejeli 580 odgovorov. Od teh je bilo 45% staršev, učenci (55%) so bili precej 
enakomerno razporejeni od 1. do 9.razreda (od 5% do 10% na posamezni razred)-anketo 
je izpolnilo največ učencev 6.r. 
Moja zaključka: 

 Velika večina tistih, ki so podali odgovore, je z načinom dela zadovoljnih. 

 Vseh želja ne bo mogoče zadovoljiti in se je nesmiselno ukvarjati z vsakim zapisom 
posebej. Moramo pa se truditi pomagati vsakemu učencu posebej-tudi z 
diferenciacijo navodil/nalog/dela. Na šoli imamo precej učencev, ki jim zgolj 
utrjevanje ne bo predstavljalo izziva. Hkrati imamo na šoli precej učencev, ki bodo 
novo snov brez neposredne pomoči učiteljev zelo težko usvajali (če jo sploh bodo)-
ta izziv sem posredoval v reševanje vsakemu posameznemu učitelju in v razpravo 
strokovnim aktivom. 

Vodje strokovnih aktivov sem prosil, da skličejo video aktiv, na katerem naj izmenjajo 
izkušnje in uredijo, da se vsi člani aktiva naučijo uporabljati to obliko komunikacije. V 
tednu kasneje pa naj izpeljejo redni aktiv, z dnevnim redom in zapisnim poročilom. 

 
Navodila učiteljem po opravljeni analizi odgovorov na vprašanja: 

 Učitelji nujno morate imeti povratno informacijo od vsakega svojega učenca o 
njegovem delu: ko boste delali nadaljnje korake, morate zelo dobro vedeti, kje se 
učenec nahaja in kaj ima že utrjeno. Ker imate nekateri zelo veliko učencev, vam 
predlagam sodelovanje z učiteljicami DSP in OPB, ki vam zagotovo pri tem delu 
lahko pomagajo. 

 Premislite, ali se učenci učijo ali ponavljajo snov ali zgolj prebirajo informacije. V 
šoli jim date navodila in imate pregled nad tem, kaj posameznik dela-potrudite se, 
da pridobite to informacijo tudi na daljavo. Obseg obravnavane snovi bo letos 
zaradi izrednih razmer vsekakor drugačen in naj bo razkorak med vašimi učenci ob 
koncu dela na daljavo čim manjši-predvsem se to nanaša na minimalne standarde 
znanja, ki naj jih imajo vsi utrjene. 

 Učence in starše zelo zanima, kako bo z ocenjevanjem. Dokler ne dobimo 
konkretnih informacij o zaključku pouka in o ocenjevanju, lahko o tem le 
premišljujete in iščete najboljše možnosti za vaš predmet in vaše učence. 

 
Zaključki, izpeljani iz analiziranih odgovorov: 

 Največ učencev za delo na daljavo uporablja računalnik-precej več kot telefon. 
 Tehnologija na daljavo predstavlja problem pri 6% tistih, ki so izpolnili anketo (35 

anketirancev). Težave, ki jih navajajo: 
o en računalnik za več članov iste družine, težave s spletno povezavo, 
o nimajo delovnih zvezkov (razredniki so bili obveščeni in smo to težavo 

odpravili), 
o sistem pri predmetih ni poenoten (poenotili smo toliko, da so se vsa navodila 

začela v spletni učilnici, potem pa je bilo veliko prepuščeno avtonomiji 
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učitelja-nepoenotenje ima razlog tudi v različnosti predmetov, različnosti 
številčnosti razredov in različnosti načina dela (matična šola, podružnica), 

o nekateri ne morejo dostopati do gradiv (marsikdo potrebuje zgolj pomoč, da 
si iz spletne trgovine brezplačno naloži kakšno aplikacijo). 

 Da so navodila učiteljev preveč zapletena je odgovorilo 4% anketirancev. 
 Dobrih 70% jih meni, da je nalog za en dan ravno prav, 5% da jih je premalo, 15% 

kakorkje (odvisno od posameznega predmeta), za 10% je nalog preveč. 
Na podlagi teh ugotovitev so dobili učitelji nalogo, da si za svoj predmet pridobijo 
informacijo od učencev: kako jim gre, je preveč/premalo zadolžitev, lahko (in kdaj) 
preidete v obravnavo nove snovi, na kakšen način ipd. Ob načrtovanju dela, so morali 
učitelji vključiti tudi uporabo delovnih zvezkov in učbenikov ter prepisovanje v zvezke. 

 ¾ učencev dela samostojno, 10% si pomaga z učiteljem na daljavo. 
 Poraba časa za delo na daljavo: 

o 1-2 uri: 10% 
o 2-3 ure: 27% 
o 3-4 ure: 33% 
o 4-5 ur: 19% 
o več kot 5 ur: 8% 

 Opravljanje dela: 
o Po urniku: 42% 
o Dopoldan, vendar ne po urniku: 38% 
o Tekom celega dne: 18% 

 Težave, s katerimi se ob učenju na daljavo soočajo v družinah? 
o starši zaradi službenih obveznosti ne morejo biti prisotni pri nudenju pomoči 

pri pouku na daljavo, 
o oddajanje nalog v spletni učilnici, 
o tiskanje, 
o en računalnik ali telefon za več učencev, slab prenos podatkov, 
o posamezni komentarji so bili glede preveč snovi, 
o nekateri želijo prejemati navodila v wordu, da lahko dokument dopolnjujejo, 

drugim worda ne odpira in želijo dokument v pdf, 
o nekateri učenci (izpostavljen je bil 6.r), ne znajo uporabljati računalnika in 

drugih naprav v tolikšni meri, da bi se lahko samostojno pripravili za delo in 
na koncu oddali naloge, 

o precej staršev ima težave z družinsko organizacijo: da skoordinirajo svoje 
delo na daljavo z delom otrok in uporabo razpoložljivih naprav. 

VELIKO ODGOVOROV se je glasilo: s pristopom učenja na daljavo kot je bil v 1. tednu, 
nismo imeli težav. 

 Ob soočanju z učenjem in zadrževanjem doma ter z omejitvijo osebnega druženja z 
vrstniki večina nima težav; 18% se jih je odločilo napisati težave in v glavnem 
navajajo, da pogrešajo sošolce, druženje, da jim je dolgčas in da jim je bolje v šoli. 

 
V zadnjem delu ankete so bili učenci/starši pozvani, da zapišejo če karkoli potrebujejo, 
pričakujejo oz. nam želijo karkoli sporočiti. Navajam stvari, ki so se največkrat ponovile: 

 Učitelji naj imajo v mislih družine z več otroki, ki so v različnih triadah in imajo 
podobne zadolžitve, katere vse vključujejo uporabo računalnika. 
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 Navajali so strah, da bodo v izobraževanju zaostajali, ker nimajo možnosti stalnega 
nadzora nad delom njihovih otrok (službe v zdravstvu in 12-urni delovniki). 

 Učitelji naj izluščijo bistvo-tisto, kar je v resnici pomembno. 
 Starši ne želijo biti učitelji svojim otrokom-kar nekaj jih tudi prizna, da ne zmorejo. 
 Želijo imeti povratno informacijo o pravilnosti rešenih nalog. 

 Zelo veliko je vprašanj glede ocenjevanja. 
 Pojavljajo se predlogi glede video vsebin, kjer bi učitelji pojasnjevali novo snov. 
 Učitelji naj imajo zelo jasen in dogovorjen (kdaj, kje) način obveščanja, da starši ne 

bodo informacije prezrli. 

 Razredna ura ima na učence zelo pozitiven učinek. Razredniki razmislite, na kakšen 
način nagovoriti cel razred, pri starejših učencih pa razmišljajte o razredni uri v 
realnem času (forum, video konferenca…). 

 Zelo redki navajajo, da bi potrebovali boljšo razlago-to ugotovite vsak pri svojih 
učencih, komu je potrebno individualno več pojasnil. 

 Nekdo je zapisal, da toliko kot mora zdaj narediti v enem dnevu, prej ni naredil cel 
teden. 

 ZELO VELIKO je bilo zahval učiteljem, ker se trudijo, pohval za odlično pripravljene 
vsebine, pohval, da so učitelji zelo odzivni. 

 
Na osnovi analize prejetih odgovorov smo uspeli nekatere stvari izboljšati, po ponovnem 
odprtju šol smo ponovno v juniju, pa se je sestala ožja skupina in začrtala smernice 
nadaljnjega dela na daljavo (v primeru, da se zaprtje šol ponovi). 
 

2.1.3. Nadstandardni program 
Nadstandardni program je v šolskem letu 2019/2020 zajemal: 

Ekskurzije v tujino: 
Realizirali smo: 

 Večdnevno ekskurzijo v London. 
Nismo realizirali: 

 Ekskurzije v nemško gorečo deželo – odpadla zaradi epidemije. 
 3-dnevne ekskurzije v RIM – odpadla zaradi premalo prijavljenih učencev. 
 Erasmus+ (7 dni v Romuniji) – odpadla zaradi epidemije. 

 
Šola v naravi: 

Realizirali smo: 

 Bivanje v naravi s plavalnim tečajem—CŠOD Cerkno za 4.r. 
 Letno šolo v naravi—Žusterna Koper za 5.r. 
 Zimsko šolo v naravi—Krvavec za 6.r. 
 Bivanje v naravi—CŠOD Dom Soča za 7.r. 
 Pevski vikend—CŠOD Dom Čebelica za učence predmetne stopnje. 

 
Zaradi epidemije koronavirusa nismo realizirali: 

 Plavalnega tečaja–OŠ Šmartno pri Litiji za 3.r. 
 Vikenda za nadarjene—CŠOD Dom Trilobit za učence 3. triade. 

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 
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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. 
 

Delo z nadarjenimi učenci: 
Realizirali smo: 

 Ogled 35. slovenskega knjižnega sejma (od 5. do 9. razreda, tudi POŠ). 
 Noč pod zvezdami (od 5. do 9. razreda, tudi POŠ). 

 Obeležitev 80-letnice 1. risanke Tom&Jerry: Puss gets the boot (dejavnost je 
namenjena le učencem 5. razredov, tudi POŠ). 

 Sejem narava-zdravje (od 7. do 9. razreda, tudi POŠ Vače). 
 Glasbeno kompozicijo. 
 Ogled operne predstave Snežna kraljica. 
 Slikarske umetnine (sodelovanje v likovnih natečajih). 
 Tečaj retorike (8. in 9. razred). 

 Ogled Vojaškega muzeja Pivka in Vojaškega muzeja Tabor-Lokev (od 7. do 9. 
razreda, tudi POŠ Vače). 

 Projekt »Aktivno državljanstvo« (8. in 9. razred, tudi POŠ Vače). 

 Ogled filma Mitka za Midway. 
 
Zaradi epidemije koronavirusa nismo realizirali: 

 Raftinga (8 in 9. razred). 
 Obiska olimpijskega muzeja v Ljubljani in predstavitev sodobnega športa – rugby 

(od 5. do 9. razreda). 
 Obiska dogodka Dan očarljivih rastlin v Ljubljani (od 6. do 9. razreda, POŠ Vače). 
 Naravoslovnega vikenda »Raziskovalec sem« na POŠ Vače (učenci druge triade). 

 Obiska Vodomčeve učilnice v Grosupljem (8. in 9. razred, tudi POŠ Vače). 
 Treninga socialnih veščin. 

 

2.1.4. Druge dejavnosti za učence OŠ Gradec 
V šolskem letu 2019/2020 smo za učence OŠ Gradec izpeljali naslednje dejavnosti: 
 

Datum Dejavnost Koordinator 

avgust 2019 DNU Poletna šola logike A. Žibert 

6. 9. 2019 Kla Kla klasika MK Litija 

9. 9. 2019 Sodelovanje MPZ na medgeneracijskem festivalu A. Tori 

20. 9. 2019 Dan brez avtomobila A. Prijatelj 

20. 9. 2019 100 let pod skupnim nebom K. Kotar 

24. 9. 2019 Večer pod zvezdami T. L. Novak 

25. 9. 2019 DNU Ogled Loga in Vodomčeve učilnice A. Mikša 

26. 9. 2019 Obeležitev 90. obletnice POŠ Jevnica D. Rajšek 

3. 10. 2019 Druženje s starši ob plezalni steni Aktiv DSP 

7. in 8. 10. 2019 DNI Retorika(MŠ 8. in 9. A. Mirjanić 

10. 10. 2019 PEŠBUS z večernim pohodom na Svibno N. Koželj 

10.10.2019 Udeležba na 19. bienalu otroške grafike M. Primožič 

11.-13. 10. 2019 DSP Športni vikend B. Dular 
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15. in 16. 10. 
2019 

1. abonmajska predstava Gledališče KUKUC 

21. 10. 2019 Predavanje: Življenje v Vzhodni Afriki B. Imperl 

23. 10. 2019 Predavanje o nenasilni komunikaciji /7. razred K. Poglajen 

24. 10. 2019 DNU Sejem Narava zdravje A. Mikša 

5. 11. 2019 Razstava Moja prihodnost brez meja P. Prosen 

15. 11. 2019 Obisk Salema iz Maroka/POŠ Jevnica P. Prosen 

15. 11. 2019 Obisk čebelarja / MŠ 1. in 2. razred N. Koželj 

16. 11. 2019 Udeležba na mednarodnem judo prvenstvu/ POŠ 
Vače 

Judo klub Litija 

21. 11. 2019 Srednješolski sejem K. Poglajen 

23. 11. 2019 Ogled vojaškega muzeja v Pivki in vojaškega 
muzeja Tabor v kraju Lokev 

A. Mirjanić 

26. 11. 2019 DNU Obisk knjižnega sejma A. Zupančič 

10. 12. 2019 DNU Ogled operne predstave Snežna kraljica A. Tori 

23. 12. 2019 Predstava Smrkastični božič T. L. Novak 

23. 12. 2019 Obisk poslanca B. Doblekarja/POŠ Jevnica M. Lenart 

12. 1. 2019 Udeležba na državnem prvenstvu v šahu A. Žibert 

14. in 15. 1. 2020 2. abonmajska predstava Gledališče KUKUC 

15. 1. 2020 Gledališki večer T. L. Novak, S. 
Železnik, Š. H. 
Maglić 

21.-24. 1. 2020 Predstava S. Nielsen T. L. Novak 

24.-28. 1. 2020 Nadstandardna ekskurzija London I. Kokalj 

7. 2. 2020 Rastem s knjigo/ 7. razred S. Sirk 

8. 2. 2020 Udeležba na prireditvi ob slovenskem kulturnem 
prazniku na Geossu 

B. Imperl 

11. 2. 2020 DNU Tom&Jerry cartoons/4. in 5. razred T. L. Novak 

13. 2. 2020 DNU Stekloslikarska delavnica M. Primožič 

18. 2. 2020 Kulinarična delavnica za kolektiv A. Mikša 

18. 2. 2020 DNU Zimska šola logike A. Žibert 

22. 2. 2020 Državne prvakinje 31. tekmovanja Mladina in 
gore v oddaji Hudo Radia Prvi 

M. Žibert 

24. 2. 2020 Učenci na obisku v Državnem zboru A. Mirjanić 

26. 2. 2020 Udeležba na otroškem karnevalu v Litiji J. Nemeček 

28. 2. 2020 DNU Ogled zbirke elektronskih glasbil  A. Tori 

3. 3. 2020 Predstava Marie Curie /8. in 9. razred M. Sebastijan 

5. 3. 2020 Udeležba na 13. mednarodnem likovnem natečaju 
Igraj se z mano/POŠ Hotič 

I. N. Bric 

6. 3. 2020 Filmski večer /Izkusi Erasmus+ A. Knežević 

9. 3. 2020 Razstava Ane Frank/otvoritev A. Mirjanić 

28. in 29. 5. 2020 3. abonmajska predstava Gledališče KUKUC 

avgust 2020 Nagradni tabor v PUS Bavšica M. Bregar 
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2.1.5. Projekti 
V šolskem letu 2019/2020 smo na OŠ Gradec izpeljali naslednje projekte: 

 Zdrava šola (koordinator: Jernej Grdun) 

 Šolska shema (koordinator: Jernej Grdun) 
 Evropski prostovoljci v osnovni šoli (koordinator: Petra Prosen) 
 Primi šolo za roge (koordinator: Dunja Požaršek) 
 Generacije generacijam (koordinator: Aleksandra Krnc) 
 Mehak prehod iz vrtca v šolo (koordinator: Dunja Požaršek) 

 S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti (koordinator: Tatjana Gombač) 
  Slovenia (koordinator: Špela Hribar Maglić) 
 Aktivno v središču (koordinator: Nuška Mlekuž) 
 Pasavček (koordinator: Špela Kovič) 
 Šolski ekovrt (koordinator: Darja Rajšek) 

 Učilologija (koordinator: Astrid Žibert) 
 Izkusi Erasmus+ (koordinator: Anja Knežević) 
 Petošolska druženja (koordinator: Judita Nemeček) 
 Migalnice (koordinator: Andreja Bregar Rop) 
 Manj odpadkov (koordinator: Petra Prosen) 

 Šolski vrtiček (koordinatorici: Nataša Brezovšček, Karin Debevec) 
 Gozdna šola (koordinator: Tatjana Gombač) 
 Trajnostna mobilnost (koordinator: Sandra Železnik) 
 Escape CLASSroom (koordinatorice: Vanja Arhnaver, Astrid Žibert, Tjaša Lemut 

Novak) 

 Slovenija ob 30-letnici osamosvojitve (koordinator: Anita Mirjanić) 
 Aktivno državljanstvo (koordinator: Anita Mirjanić) 
 Book bag (koordinator: Tjaša Lemut Novak) 

 Učilnica na prostem (koordinator: Andrejka Setničar) 
 Obrazi Afrike (koordinator: Bernarda Imperl) 
 Zdrava malica (koordinator: Tanja Vesel) 
 Umetnost krasi naš svet (koordinator: Irma Nemec Bric) 

 
Poročila o opravljenem delu in realiziranih ciljih posameznih projektov so objavljena v 
Poročilu o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020. 
 

2.1.6. Poročilo o delu Šolskega sklada 
Uvod 
Skladno z določili 17. člena Pravil o delovanju šolskega sklada je v pristojnost Upravnega 
odbora šolskega sklada OŠ Gradec, da pripravi poročilo o realizaciji letnega programa dela 
(v nadaljevanju: Poročilo).  
 
Poročilo se nanaša na Letni program dela šolskega sklada Osnovne šole Gradec s 
finančnim načrtom za šolsko leto 2019/2020 (v nadaljevanju: Program). Podane so 
informacije o opravljenih načrtovanih nalogah ter podatki o finančnem stanju. Struktura 
Poročila sledi strukturi Programa. V zaključku so podana tudi priporočila za načrtovanje 
dela v naslednjem šolskem letu. 
 
S Poročilom o delu se je seznanil Svet staršev na seji dne 24. 9. 2020. 
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Upravni odbor je Poročilo obravnaval na 6. redni seji dne 25. 8. 2020 in ga sprejel seji v 
oktobru 2020. 
 
Poročilo o delu 
Upravni odbor se je v šolskem letu 2019/2020 sestal na 1 redni seji.  
 
Aktivnosti, ki so bile izvajane v okviru delovanja Šolskega sklada v šolskem letu 
2019/2020, 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 glede zbiranja prostovoljnih prispevkov ter njihove porabe. 
Šolski sklad je bil posebej predstavljen tudi učiteljem na uvodni pedagoški konferenci dne 
26. 8. 2019. Ob položnicah za prehrano v mesecu oktobru 2019 in marcu 2020 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 objavljen prispevek na 
temo šolskega sklada (krajša predstavitev projektov, ki so bili (so)financirani iz šolskega 
sklada. Predstavitev delovanja šolskega sklada na Svetu staršev dne 25. 9. 2019 s 
poudarkom po iskanju idej za nove vire pridobivanja sredstev, ki ne bi bili s strani staršev. 
 
Zaradi koronavirusa ni bila realizirana naloga, ki se je nanašala na omembo šolskega 
sklada v govoru ravnatelja na eni od prireditev (prireditev OŠ Gradec poje, na kateri bi bil 
omenjen šolski sklad, je odpadla).  
 

o Donacije: 
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. Podjetja/obrtniki niso bili posebej zaprošeni za doniranje, ker 
v tem šolskem letu ni bilo takšnega projekta, kjer bi bilo smiselno zaprošati za namensko 
donacijo. 
 

o Zbiralne akcije učencev 
Izvedeni sta bili dve zbiralni akciji starega papirja. Zbiralne akcije so potekale na matični 
šoli in vseh podružnicah. Zbiralne akcije so bile v jesenskem terminu in spomladanskem 
oz. zaradi epidemije prestavljena na poletni termin (tik pred koncem pouka). 
 

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. OŠ Gradec je imel svojo stojnico na božičnem 
sejmu v starem delu mesta Litija, ki je potekal dne 20. 12. 2019. 
Na božično-novoletnem sejmih smo prodajali tudi tiskano verzijo šolskega časopisa OKA. 
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Zaradi koronavirusa se letos ob zaključku šolskega leta ni prodajala tiskana verzija 
šolskega časopisa OKA; prodajo smo premaknili v september 2020, vendar nam je veliko 
izvodov OKE ostalo neprodanih. S prodajo nameravamo nadaljevati na naslednji prireditvi, 
i jo bomo imeli možnost organizirati. 
 

o Druge aktivnosti: 
Ob božično – novoletnem sejmu so učenci pekli 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 28 

učencem, 
- pomoč pri nakupu šolskih potrebščin: pomoč  3 učencem. 

 
o Pomoč nadarjenim učencem za udeležbo na taborih za nadarjene oz. izletih 

Prevoz z vlakom v Ljubljano za 12 učencev in spremljevalcev v okviru projekta Erasmus+ 
 

o Financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se 
ne financirajo iz javnih sredstev (prijavnina in prevozi na šolska tekmovanja): 

- 992 prijavnin na 19 različnih tekmovanj iz različnih znanj, 
- prevoz za 105 učencev na 9 športnih tekmovanj. 

 
o sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole 

- material za božično- novoletne sejme, 
- prevozi učencev  podružničnih šol na dogodke na matični šoli in 

učencev iz matične šole na dogodke izven šole (prevozi iz matične 
šole in POŠ Vače na koncert v Šmartno, prevoz iz POŠ Vače na 
dogodek v KC Litija, prevoz iz POŠ Vače na generalko decembrske 
prireditve in valeto na matični šoli in valeto, prevoz učenci iz matične 
šole na športni dan, 

- članarina Jevnica – Eko vrt, 
- obnova učne kuhinje na matični šoli (projekt še iz lanskega leta). 

 
o sofinanciranje nakupa opreme, učnih pripomočkov in drugih zadev, s 

katerimi se zvišuje standard pouka: 
- financiranje projektov po šolah: 

 matična šola: Escape room, 
 POŠ Jevnica: plezalna stena, 
 POŠ Hotič: plezalna stena, 

 POŠ Kresnice: plezalna stena, 
 POŠ Vače: plezalna stena. 

- drugo: 

 jutranji prevoz otrok iz vasi Gore pri Pečah, 
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 prevozi na druge dogodke in prireditve: pevski vikend, obisk 
vojaškega muzeja učenci in starši, prevoz učencev POŠ Vače na 
MŠ – izvedba predstave za upokojence, projekt Rastem s 
knjigo, 

 stroški valete, 

 nakup priznanj (medalje za šolski kros, priznanja za šolska 
tekmovanja iz znanja. 

 

 Promocija sklada 
Opravljene so bile naslednje načrtovane aktivnosti: 

o na šolski spletni strani, na roditeljskih sestankih, preko pisnih obvestil in 
preko LoPolisa so se podajale informacije glede šolskega sklada, 

o prispevek o šolskem skladu (predstavitev projektov, ki so bili sofinancirani iz 
šolskega sklada v novembrski številki glasila Občan), 

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«. 

 
Zaradi koronavirusa ni bila realizirana omemba šolskega sklada v ravnateljevem govoru 
(prireditev OŠ Gradec je odpadla). 
Poročilo o finančnem stanju 
Ob začetku šolskega leta 2019/2020, to je na dan 1. 9. 2019, je bilo stanje finančnih 
sredstev 4.889,70 eur. Do 31. 8. 2018 je bilo beležnih skupaj prilivov v višini 14.022,18 
eur (načrtovanih je bilo 6.350,00 eur prilivov) ter odlivov v višini 14.754,23 eur 
(načrtovanih je bilo 13.717,31 eur odlivov). Višina zbranih sredstev je bila za 732,05 eur 
nižja od porabe sredstev. Glede na načrtovano je realizacija zbranih sredstev veliko višja, 
pri čemer je tudi poraba sredstev višja od načrtovane. 
 
Stanje na dan 31. 8. 2020 znaša 4.157,65 eur. 
 
Podrobnejše informacije glede primerjave načrtovanih in realiziranih prilivov in odlivov so 
razvidne iz priloge tega poročila: Finančno poročilo za šolsko leto 2019/2020. 
 
Zaključek 
Šolsko leto 2019/2020 je zelo zaznamoval pojav epidemije COVID-19, ki je vplival na 
izvajanje pouka. Na delovanje šolskega sklada pa epidemija ni imela bistvenih (negativnih) 
posledic. Zbrano je bilo nekaj manj sredstev kot jih je bilo porabljenih. Realizirane so bile 
praktično vse načrtovane aktivnosti, v celoti pa aktivnosti, ki so prioriteta sklada, to je 
finančna pomoč otrokom iz socialno šibkih družin, tako, da se bodo lahko udeležili šole v 
naravi, taborov, predstav in drugih dogodkov, ki jih organizira šola in so del letnega 
delovnega načrta. Pomagalo se je njihovim družinam pri nakupu potrebnih šolskih 
potrebščin. Vsem učencem se je omogočila udeležba na šolskih tekmovanjih, tudi regijskih 
in državnih, ki običajno potekajo v drugih krajih po Sloveniji (krije se prevoz na 
tekmovanje). 
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Realiziran je bil tudi drugi sklop, ki sicer ni prioriteta, in se izvaja, če je za to dovolj zbranih 
sredstev, to je financiranje opreme in pripomočkov za zviševanje standarda pouka. 
 
To, da epidemija ni prizadela delovanja sklada pri zbiranju sredstev, je verjetno v dejstvu, 
da se večina sredstev v sklad zbere v prvi polovici šolskega leta, epidemija in težje 
socialno-finančne razmere v državi pa so se pojavile šele z marcem 2020. 
 
Glede na negotovost gospodarsko – finančnih razmer v državi tudi v prihodnje, je 
potrebno biti pri pripravi programa dela za šolsko leto 2020/2021 »varčen« in zelo realen 
ter načrtovati manjše prihodke in porabo, ki ne bo višja od načrtovanih prihodkov, tako, 
da se ne porabi vseh sredstev, ki so v skladu na voljo. Smiselno je, da se pridobivanje 
sredstev načrtuje z enakimi aktivnostmi, kot se je v zadnjih dveh šol. letih, to je 
2018/2019 in 2019/2020, saj je pridobivanje sredstev razpršeno na več virov in ni odvisno 
samo od enega. 
 
Še naprej naj ostaja kot ena od pomembnih dejavnosti izvajanje aktivnosti, ki so povezane 
s promocijo sklada in poudarjanje njegove solidarnostne vloge. 
 
Upravni odbor šolskega sklada se iskreno zahvaljuje staršem, in vsem ostalim donatorjem 
za njihove prispevke ter učencem, učiteljem in ostalim sodelujočim za uspešno izpeljane 
projekte (prodaja novoletnih izdelkov, zbiranje starega papirja) 
 
Otroci vam sporočajo: »Hvala, da nam vsem omogočate enake možnosti«. 
 

2.1.7. Delo z nadarjenimi učenci: 

Nadarjeni v šolskem letu 2019/2020 

  število deklet število fantov Skupaj 

6. razred 6 1 7 

7. razred 2 2 4 

8. razred 5 4 9 

9. razred 6 9 15 

Skupaj 19 16 35 

    

Testirani v šolskem letu 2019/2020 

  število deklet število fantov Skupaj 

5. razred 7 6 13 

6. razred 0 1 1 

7. razred 0 3 3 

8. razred 0 0 0 

Skupaj 7 10 17 

    

Prepoznani v šolskem letu 2019/2020 

  število deklet število fantov Skupaj 

5. razred 4 4 8 
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6. razred 0 1 1 

7. razred 0 3 3 

8. razred 0 0 0 

Skupaj 0 0 12 

 

nadarjeni po razredih 

6A 1 

6B 2 

6C 3 

7A 4 

7B 0 

8A 3 

8B 2 

8C 2 

9A 4 

9B 1 

9C 7 

6V 1 

7V 0 

8V 2 

9V 3 

SKUPAJ 35 

 
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 tudi v šolskem letu 2019/2020 lahko zaprosili za pridobitev statusa 
športnika oziroma mladega umetnika. Obremenjenost, trenažni proces in nivo tekmovanja 
se pri posameznih učencih zelo razlikuje, zato smo sistem prilagajanja obveznosti 
prilagodili in imajo učenci možnost pridobiti status A, ki omogoča nekaj več prilagoditev in 
status B, ki vsebuje nekaj manj prilagoditev. Vsem učencem s statusom se šolske 
obveznosti prilagodijo, tako da lažje usklajujejo redno učno delo s popoldanskimi športnimi 
ali umetniškimi dejavnostmi. 
V šolskem letu 2019/2020 smo imeli na OŠ Gradec 10 učencev s statusom športnika A, 1 
učenko s statusom mlade umetnice A in 15 učencev s statusom športnika B. 4 učencem 
smo odločanje o statusu zaradi vzgojnih težav in neopravljanja učnih obveznosti skladno s 
Pravilnikom prestavljali do marca 2020, ko so se šole in ostale dejavnosti zaprle, tako da 
podeljevanje statusov ni bilo več aktualno. 5 učencem, ki so oddali vlogo za status, je bila 
vloga zavrnjena, ker še niso dopolnili 12 let. 
Občasno Osnovna šola Gradec podeljuje tudi poseben status učencem, ki zelo veliko 
svojega prostega časa namenjajo dejavnostim naše šole (tekmovanja, pevski zbor, 
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gledališki klub, aktivno sodelovanje na prireditvah ipd.). Status podeli učiteljski zbor. V 
šolskem letu 2019/2020 omenjeni status ni bil podeljen. 
 

2.1.9. Dosežki na tekmovanjih iz znanja: 
Učenci Osnovne šole Gradec so se v šolskem letu 2019/2020 udeležili 20 različnih 
tekmovanj iz znanja (zabeležena so v spodnjih tabelah). Na šolskih tekmovanjih je bilo 
izpolnjenih 592 tekmovalnih pol, na področnih 23 tekmovalnih pol (vštete so 3 skupine 
Mladi in Gore) in na državnih tekmovanjih 29 tekmovalnih pol (všteta 1 skupina Mladi in 
gore). Učenci so usvojili 224 bronastih priznanj na šolskih tekmovanjih, 13 srebrnih 
priznanj na področnih tekmovanjih in 8 srebrnih priznanj na državnih tekmovanjih ter 2 
zlati priznanji na državnih tekmovanjih. 

 
 

2.1.10. Dosežki na tekmovanjih iz športa: 
S področja športa so se naši učenci udeležili 5 različnih športnih tekmovanj. Najbolj 
uspešni smo bili na tekmovanju v košarki za starejše učence, kjer je naša ekipa zasedla 4. 
mesto na četrtfinalu državnega prvenstva. Podrobnejše podatke o tekmovanjih prikazuje 
naslednja tabela: 
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2.2. 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 
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vitalnega pomena za družbo, saj usmerjajo ravnanja ljudi. Vsak človek si skozi življenje 
zgradi svoj osebni sistem vrednot, ki ga vodi pri vsakodnevnem ravnanju in odločitvah. 
Šola, starši in okolje moramo uskladiti vrednote, za katere verjamemo, da jih mora naša 
mladina pridobiti v času šolanja. To bo povečalo temeljni občutek varnosti in zaupanja, na 
osnovi katerega je možno kakovostno sodelovanje in uspešno učenje. Z učenci bomo 
poudarili vrednote zdravega in urejenega življenja, usmerjali jih bomo k zdravemu 
preživljanju prostega časa in ohranjali pravila lepega vedenja. Glede na vrednote, ki se 
spreminjajo in nekatere celo izginjajo, smo dolžni učencem dati dobro vzgojo, predvsem z 
lastnim zgledom in izkušnjami preteklih generacij. Seveda brez sodelovanja staršev 
rezultati še zdaleč niso zadovoljivi, zato je posebno skrb potrebno posvetiti prav 
sodelovanju s starši. Na OŠ Gradec stremimo k vzgajanju poštenosti, medsebojne pomoči 
in sodelovanja, spoštovanja, potrpežljivosti, strpnosti in razumevanja, zaupanja, znanja, 
prijateljstva, reda, varnosti in dobre samopodobe. 
Navajam dolgoročne cilje, povzete po letnem delovnem načrtu OŠ Gradec za leto 
2019/2020: 

 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 šolskem letu 2019/2020 bomo še naprej sledili naslednjim ciljem: 

 poudarek na vlogi šole kot vzgojni instituciji: 
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o državljanska vzgoja (obeleževanje praznikov) in vzgoja medosebnega 
sobivanja in spoštovanja, 

o aktivno izvajanje Vzgojnega načrta Osnovne šole Gradec, 
o sodelovanje s starši s ciljem uresničevanja Vzgojnega načrta Osnovne šole 

Gradec, 
o spoštovanje dogovorov in vseh ustreznih zakonskih aktov na šoli, 
o varnost in sprejetost vseh (učencev in zaposlenih), 

 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 spodbujanje ustvarjalnosti učencev, samoiniciativnosti in uvajanje sodobnih 

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

šola–starši, 
o promocija športa, zdravega načina življenja in zdravih prehranjevalnih navad, 

 povezovanje z ožjim in s širšim okoljem, 

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

področjih, 

 mednarodno sodelovanje (Evropski prostovoljci, mednarodna izmenjava v okviru 
Erasmus+ ter uvajanje projektov za prihajajoče obdobje z namenom vključevanja 
na področju mobilnosti učiteljev in partnerskih izmenjav učiteljev in učencev). 

 
K oblikovanju ciljev so bili pozvani tudi posamezni strokovni aktivi. Zadali so si kratkoročne 
in dolgoročne cilje: 
Kratkoročni cilji:  

 v ospredje postaviti pouk in smotrno izbirati projekte, da se ne zajedajo preveč v 
pouk, 

 prizadevanje za dobro razredno klimo in krepitev medsebojnih odnosov med 
zaposlenimi, 

 aktivne oblike učenja, 
 izboljšati rezultate na tekmovanjih iz znanja tujih jezikov, še posebej pa rezultate 

šestošolcev na NPZ, 

 učenci razvijajo mišice zgornjega dela trupa, 
 primerjava ješčosti otrok med začetkom in koncem šolskega leta, 
 zmanjšanje količine embalaže pri obeh malicah (dopoldanski in popoldanski). 

 
Dolgoročni cilji:  

 spoštovanje vsega slovenskega, krepitev narodne zavesti (en skupni projekt, vezan 
na domovinsko vzgojo), 
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 ciljno usmerjeno razvijanje psihomotoričnih sposobnosti otrok (krepitev 
samozavedanja, samospoštovanja, samozavesti na področju lastnih sposobnosti), 

 aktivne oblike učenja ob upoštevanju načel individualizacije in diferenciacije ter 
posledično oblikovanje zdrave osebnosti, 

 povezovanje predmetnih področij po vertikali z namenom dviga bralne pismenosti 
ter dvig bralne kulture v tujem jeziku, 

 izboljšanje delovnih navad pri učencih, 
 otrokom omogočiti čim več gibanja; »prosta igra« v vsakem vremenu, 
 spodbujanje zdrave prehrane in kulture prehranjevanja (ozaveščanje otrok o zdravi 

prehrani in navajanje na nove okuse), 

 uvedba vegetarijanskega menija pri kosilu,  
 zmanjšanje količine zavržene hrane, 
 otroci v 1. triadi pri kosilu vzamejo vse jedi, ki so na jedilniku (možnost izbire je 

samo ali bo veliko ali malo ali zelo malo), 
 zmanjševanje birokracije - učitelj naj bo učitelj, ne birokrat. 

 

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 je bil v 2. konferenci pouka v letošnjem 
šolskem letu narejen zelo velik premik glede načina poučevanja-učitelji so začeli 
uporabljati različna orodja IKT za zagotavljanje pouka na daljavo. Mnogo od teh znanj so 
morali usvojiti tudi učenci, da so lahko aktivno sodelovali pri pouku, sporočali povratne 
informacije in sprotno opravljali svoje obveznosti. Je pa tak način na nivoju obveznega 
osnovnošolskega izobraževanja mnogo manj učinkovit za dosego zadovoljivega nivoja 
znanja-menim, da je nivo znanja pri vseh učencih v primerjavi s preteklimi leti slabši. 
Učenci se niso mogli izkazati na tekmovanjih, ker so mnoga področna in praviloma vsa 
državna tekmovanja, načrtovana za spomladansko obdobje, odpadla, prav tako ni bilo 
izvedeno nacionalno preverjanje znanja, ki bi nam lahko podalo posamezne informacije o 
nivoju znanja-vsaj v primerjavi z državnim povprečjem. 
Nadaljeval sem s spremljanjem pouka-vse hospitacije so bile naprej napovedane in po 
vsaki sem opravil pogovor z učiteljem; pogovor je šel praviloma tudi preko meja 
hospitacije (pogovor o interesih, o opravljenem delu, o načrtih itd.). Hospitiral sem pri 
novih učiteljih in naključno tudi pri nekaterih ostalih kolegih, v večini teh primerov je bil 
namen opazovanje pouka in aktivnosti učencev ter opazovanje/spoznavanje sodelovanja 
učencev. Spremljam tudi delo in sodelovanje študentov, ki jim vsako leto omogočimo 
opravljanje redne pedagoške prakse na naši šoli. 
 
Možnost povečane uporabe IKT smo dvignili s še zadnjim letom projekta SIO2020, v 
okviru katerega smo nabavili nekaj IKT opreme. 
 
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. Učencem tujcem nudimo intenzivno načrtovane ure slovenščine, da se čim prej 
odpravijo pregrade medsebojnega sporazumevanja in sodelovanja pri pouku. 
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Nadaljevali smo s Šolsko shemo; mlečno malico tedensko ali na dva tedna pripravljamo na 
vseh POŠ, na MŠ pa smo pred nabavo ustreznih kosov posode, da bomo lahko mlečno 
malico čim prej uvedli v jedilnik tudi tu. 
 
Individualnih strokovnih izobraževanj se je od 89 strokovnih delavcev udeležilo 67 učiteljev 
(75 %), za 22 pa nimam podatka o njihovih individualnih izobraževanjih oziroma šola za 
njih ni poravnala kotizacije in jim izdala potnega naloga-so se pa udeleževali skupnih 
izobraževanj, ki smo jih organizirali v okviru naše šole. Tehnični delavci so se udeleževali 
izobraževanj glede na potrebe njihovega delovnega mesta. Od 2. 9. 2019 do 31. 8. 2020 
smo za kotizacije za izobraževanje strokovnih delavcev namenili 4.847,77 €. Strokovnega 
izobraževanja so se udeleževali tudi tehnični delavci – po potrebah posameznega 
delovnega mesta in lastnem interesu. Od 2. 9. 2019 do 31. 8. 2020 smo za kotizacije za 
izobraževanje tehničnih delavcev namenili 627,25 €. 
 

2.2.5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa 

V šolskem letu 2019/2020 je morda nastala najbolj nepričakovana posledica pri izvajanju 
programa, to je epidemija virusa Sars-Cov-2. Zaradi epidemije je bilo veliko dejavnosti 
med sredino marca in sredino maja 2020 bodisi prestavljene bodisi odpovedane-okrnjen je 
bil tudi obvezni progam, predvsem pa razširjeni program. Z realnimi podatki o 
zmanjšanem nivoju znanja zaradi izpustitve vsebin, o poslabšani gibalno-motorični sliki 
učencev, o zamujenem socialnem razvoju in počasnejšem napredovanju učencev zaradi 
velike okrnitve programa dodatne strokovne pomoči in manjših prilivih v šolski sklad zaradi 
izpustitve nekaterih akcij, v trenutku nastajanja tega letnega poročila še ne razpolagam. 
 
V sklopu intervencijskih popravil smo v koledarskem letu 2020 zaprosili ustanoviteljico za 
pomoč v dveh primerih: 

 Na POŠ Vače smo ob vzorčenju v januarju 2020 v vodovodnem omrežju zaznali 
prisotnost bakterije legionele. Rezultati vzorčenja so bili zelo slabi, zato smo se 
odločili izvesti klorni šok. Stroške kontrolnega vzorčenja, opravljenih analiz in 
klornega šoka smo poravnali iz materialnih stroškov šole. Opravili smo pregled 
bojlerjev, cevovodov, narediti zamenjave na napeljavi in dodali napravo za ionsko 
mehčanje vode. Projektno nalogo z opisom stanja in predlogom novega stanja je 
pripravil gospod Aleksander Višnikar iz podjetja Pino d.o.o., za izvajalca del smo 
izbrali gospoda Rada Kosmača. Vrednost materiala in opravljenih del je znašala 
7.506,03 EUR. 

 V začetku novembra 2020 smo zjutraj ob zagonu ogrevalnega sistema ugotovili 
okvaro na zalogovniku sanitarne tople vode za celotno matično šolo. Po ogledu 
predstavnika podjetja Rado Kosmač s.p. je bilo ugotovljeno, da je zalogovnik, ki je 
letnik 1975 in ima prostornino 1.000 litrov prerjaven in da kakršnokoli popravilo ni 
mogoče. Za zagotovitev tople sanitarne vode smo zamenjali zalogovnik sanitarne 
vode. Vrednost zalogovnika, materiala in opravljenih del je znašala 5.642,38 €. 

Skupaj smo od ustanoviteljice Občine Litija v letu 2020 prejeli 13.148,41 € intervencijskih 
sredstev. 
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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 se praviloma tabelarično predstavi primerjavo načrtovanih sredstev z 
realiziranim za zadnja 3 leta (2020, 2019 in 2018). Z namenom nepodvajanja teh 
podatkov jih na tem mestu ne omenjam, ker so sestavni del računovodskega poročila za 
leto 2020. 
 

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)

𝑂𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 (𝐴𝑂𝑃 887)
=

3.987.509 €

3.985.255 €
= 1,0006 

 
Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1. 
 

𝐷𝑜𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 =  

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒ž𝑒𝑘 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑜𝑣 𝑛𝑎𝑑

𝑜𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 (𝐴𝑂𝑃 891)
𝑆𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎 𝑣 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑖 𝑢𝑝𝑟𝑎𝑣𝑙𝑗𝑎𝑛𝑗𝑢 +

𝑢𝑔𝑜𝑡𝑜𝑣𝑙𝑗𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑖𝑧𝑖𝑑 +
𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒
(𝐴𝑂𝑃 056 + 058 + 048)

=
2.241 €

3.945.011 €
= 0,057 % 

 
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 šolskih prostorov (telovadnic, učilnic in jedilnic) porabimo za materialne stroške, 
za stroške dela ter stroške vzdrževanja in izboljšanja stavbe. 
 

2.2.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
V šoli imamo naslednja interna pravila notranjega finančnega nadzora: 

 Pravilnik o računovodstvu, 
 Pravila o nabavljanju in 
 Navodila za upravljanje tveganj v OŠ Gradec. 

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. Vse prispele račune razporeja po področjih 
tajnica VIZ; za nekatera področja izvaja notranjo kontrolo tajnica VIZ, za nekatera pa 
ROID, hišnika, vodja šolske prehrane in pomočnici ravnatelja. V notranji finančni nadzor je 
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vključen tudi Svet zavoda, ki na seji enkrat letno pregleda in potrdi finančni načrt ter 
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. 
 
V jeseni 2020 je notranjo revizijo finančnega poslovanja opravila preizkušena državna 
notranja revizorka Simona Krese. 
Notranja revizija je obsegala: 

 Pregled in oceno internih aktov zavoda. 
 Popis in definiranje ključnih procesov v povezavi s knjigovodskimi listinami. 
 Ugotovitev odgovornosti in pristojnosti zaposlenih v skladu s pooblastili. 
 Preveritev obstoja notranjih kontrol v teh procesih. 
 Oceno ustreznosti vzpostavitve notranjih kontrol. 
 Svetovanje pri novelaciji internih aktov, pooblastil in drugih ukrepov za vzpostavitev 

notranjih kontrol v pravilniku o računovodstvu in na njegovi podlagi izdanih 
navodilih. 

 
Glavni izsledki iz poročila o opravljeni notranji reviziji: 
V reviziji je bilo na podlagi razpoložljivih podatkov in informacij ugotovljeno, da se vodstvo 
OŠ Gradec tveganj sicer zaveda, niso pa še sistematično zbrana in ovrednotena ter 
opredeljeni načini njihovega upravljanja v registru tveganj. 
Ravnateljev komentar: Register tveganj smo v tem času že pripravili in ga bomo odslej 
tudi uporabljali. 
 
Razmejitev del in nalog med posameznimi računovodsko-administrativnimi delavci določa 
sistemizacija delovnih mest, pri čemer so posamezne naloge dejansko razdeljene drugače 
kot to določa sistemizacija delovnih mest, za kar predlagamo uskladitve (npr. prejeti 
računi, vodenje registra osnovnih sredstev, potni nalogi in obračuni stroškov).   
Pogrešamo tudi določitev pooblaščenega računovodja v skladu z Zakonom o javnih 
financah, katerega naloge so s Pravilnikom o računovodstvu sicer določene. Glede na opis 
delovnih mest sicer izhaja, da te pristojnosti sodijo med naloge računovodje zavoda. 
 
Temelj notranjih kontrol je tudi zagotovitev razmejitve pristojnosti med računovodji in 
odgovornimi osebami, ki začenjajo in odobravajo poslovne dogodke ter izplačila. 
Pristojnosti med računovodstvom in odgovornimi osebami, ki začenjajo in odobravajo 
poslovne dogodke ter sodelujejo pri finančnem poslovanju zavoda v širšem smislu, so v OŠ 
Gradec dejansko razmejene, pogrešamo pa jasno opredelitev nalog in kontrol v internih 
aktih. Izboljšave so vključene v predlagano novelacijo internih aktov in pooblastil. 
 
Pravilnik o računovodstvu zelo podrobno opredeljuje vrednotenje posameznih 
računovodskih postavk, kar sicer urejajo računovodski predpisi in v primeru sprememb 
predpisov to pomeni tveganje za neusklajenost internega pravilnika in posledično za 
poročanje. Temu se zavod lahko izogne, če v pravilniku opredelil le sprejete računovodske 
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usmeritve. Tudi v tem delu predlagamo vzpostavitev operativnih notranjih kontrol v 
navodilih ravnatelja, kar se določi v novelaciji pravilnika o računovodstvu. Pravilnik o 
računovodstvu računovodskih usmeritev v celoti ne določa, zato predlagamo dopolnitve 
najmanj v zvezi z osnovnimi sredstvi, oblikovanjem popravkov vrednosti in odpisi terjatev, 
vodenjem zalog, razporejanjem stroškov posameznih dejavnosti. 
 
OŠ Gradec izvaja dejavnosti osnovne šole, šolske kuhinje in oddaje premoženja v uporabo, 
poleg tega pa tudi določene projekte in programe v okviru osnovne dejavnosti. Ravnatelj 
OŠ Gradec je v ta namen sprejel dokument Vzpostavitev stroškovnega knjigovodstva in 
predlog ključa za razdelitev fiksnih in variabilnih stroškov. S tem je OŠ Gradec v delu 
vzpostavila sistem stroškovnega računovodstva, predlagamo pa nadgradnjo z določitvijo 
načina razporejanja stroškov kuhinje, v kateri se pripravljajo obroki kot del obvezne javne 
službe (šolske malice), dodatni obroki v okviru šolske prehrane oz. javne službe, ki se v 
celoti financira iz plačil staršev (šolska kosila in drugi dodatni obroki) ter obroki kot del 
tržne dejavnosti zavoda (prehrana zaposlenih in zunanji odjemalci). Hkrati predlagamo 
tudi celovit pregled uporabljenih ključev in sistema za delitev stroškov.  
 
Ravnatelj OŠ Gradec je sprejel Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, 
v katerih pa v fazi zaključnih postopkov pogrešamo določitev obravnave končnega 
skupnega poročila o popisu in sprejem sklepov s strani ravnatelja, kot to določa pravilnik o 
računovodstvu šole. 
 
Na podlagi opravljene notranje revizije in popisa posameznih krogotokov knjigovodskih 
listin ocenjujemo, da ima OŠ Gradec utečen sistem poslovodenja in postopkov poslovanja 
v posameznih procesih, kar pa je potrebno nadgraditi na način, da se ključne notranje 
kontrole, odgovornosti in postopki dela tudi formalno popišejo in vzpostavijo v internih 
aktih oz. navodilih. 
Predlagamo, da OŠ Gradec obvezne vsebine računovodenja uredi tako, da svet zavoda s 
pravilnikom o računovodstvu določi organizacijo računovodstva, računovodske usmeritve 
in druge ključne vsebine glede posameznih funkcij računovodenja, za vzpostavitev 
operativnih računovodskih notranjih kontrol vezanih na posamezne knjigovodske listine in 
poslovne knjige pa naj se v Pravilniku o računovodstvu določi, da jih na njegovi podlagi 
vzpostavi ravnatelj v internih navodilih za delo. Zavod se lahko odloči in tudi te vsebine 
vključi v sam pravilnik, vendar pa želimo opozoriti, da gre za operativna navodila v okviru 
organiziranja in vodenja dela v zavodu oz. vzpostavitev operativnih notranjih kontrol, kar 
naj ureja ravnatelj. 
Ravnateljev komentar: Nov Pravilnik o računovodstvu je pripravljen in bo predlagan svetu 
zavoda v sprejem na seji v februarju 2021. 
 
Pomembno je, da javni zavod oz. naročnik vzpostavi ustrezne notranje kontrole v 
postopkih naročanja in izplačil. V procesu naročanja naj notranje kontrole zagotovijo, da 
so javna naročila izvedena na način, določen z zakonom in interno določenimi pravili, da so 
pri poslih, za katere je tako določeno, zagotovljeno izvajanje dolžnega ravnanja, ki ga 
določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, da obveznosti v imenu zavoda 
prevzema samo pooblaščena oseba, ter da so naročilnice oz. pogodbe dejansko izdane 
pred pričetkom posameznih del oz. dobav in da jasno določajo pravice in obveznosti tako 
naročnika kot tudi dobavitelja. Brez pisnega naročanja blaga, storitev in gradenj oz. s 
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pomanjkljivim navajanjem vrste in količine le tega obstaja tveganje, da bodo opravljene 
dobave oz. storitve ter posledično tudi plačila za blago, storitev ali gradnje, ki jih zavod 
dejansko ni naročil. Pri izplačilih morajo vzpostavljene notranje kontrole zagotoviti, da 
imajo izplačila za podlago verodostojno knjigovodsko listino, da je izplačilo utemeljeno s 
pogodbo oz. drugim dokumentom (npr. naročilnico, prijavnico), da izplačilo ustreza 
dejansko dogovorjenim in dobavljenim storitvam, blagu oz. gradnjam in da je posamezna 
obveznost za izplačilo pred izplačilom preverjena in pisno potrjena. 
 
OŠ Gradec ima sprejet samostojni interni akt Pravila o nabavljanju iz leta 2012. Z internimi 
pravili so v zavodu vzpostavljene notranje kontrole, ki obsegajo postopke predlogov 
naročil, izdaje naročilnic, sklepanja pogodb, prevzema naročil, kontrole in obdelave 
prejetega računa dobavitelja ter poročanja. Naloge so razmejene med ravnateljem, 
tajništvom, kontrolorji in računovodstvom. Ravnatelj je določil tudi kontrolorje prejetih 
računov in njihove naloge ter odgovornosti.  
 
V postopku preverjanja trga interna pravila OŠ Gradec predpisujejo dva obrazca, za katera 
je razvidno, da se podatki pripravljajo ročno, del podatkov pa se ponavlja. Iz preverjanj 
izhaja, da oba dokumenta dejansko sestavlja tudi ista oseba (tajnik). Uvedba obveznih 
internih obrazcev je samostojna odločitev predstojnika zavoda. Glede na navedeno bi bilo 
smiselno podatke, ki predstavljajo predlog za naročilo v OŠ Gradec najmanj združiti na 
enem internem obrazcu in s tem razbremeniti administracijo. 
 
Naročniki morajo v okviru načela transparentnosti v skladu z ZJN-3 za evidenčna naročila 
voditi evidenco o njihovi oddaji in enkrat letno, do 28. februarja tekočega leta za preteklo 
leto sporočiti podatke na predpisan način. Naloge vodenja evidence javnih naročil v OŠ 
Gradec določa sistemizacija delovnih mest pri delovnem mestu tajnik VIZ in knjigovodja. Iz 
zbranih podatkov izhaja, da OŠ Gradec podatke za poročilo pripravlja na podlagi 
računovodskih podatkov oz. izpisa prejetih računov dobaviteljev, torej realiziranih naročil v 
preteklem letu, nima pa še vzpostavljene evidence oddanih naročil oz. izdanih naročilnic in 
sklenjenih pogodb. Obveznost vodenja evidence in poročanje se namreč nanaša na 
oddana evidenčna naročila, realizacija teh naročil v praksi (dobava blaga, izvedba storitev 
/ gradnje) je za izpolnjevanje teh obveznosti nebistvena. Glede na navedeno predlagamo, 
da revidiranec evidenco vzpostavi na podlagi naročilnic in pogodb (oddanih naročil) ter da 
v procesu likvidacije računov dobaviteljev zagotovi tudi dosledno povezavo med naročili 
(naročilnice in pogodbe) ter računi dobaviteljev. Ob ustrezno delujoči kontroli je 
zagotovljeno vodenje popolne evidence naročili, hkrati pa tudi verodostojnost listin, ki so 
podlaga za izplačilo. 
 
Nadgradnjo sistema notranjih kontrol smo predlagali še glede natančnejše opredelitve 
postopka preverjanja trga, obveznih ravnanj, ki jih določa Zakon o integriteti in 
preprečevanju korupcije ter poenotenega načina oddaje naročil oz. izdaje naročilnic in 
vodenja celovite evidence javnih naročil, ki je podlaga za predpisano poročanje. Tudi ta 
proces je smiselno vključiti v navodila o gibanju knjigovodskih listin, saj je neposredno 
povezan s posameznimi knjigovodskimi listinami. 
 
Svet zavoda OŠ Gradec je v letu 1998 sprejel Sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ 
Gradec, ki določa namen ustanovite in način delovanja sklada, sestavo in pristojnosti 
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organov sklada, način zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi sklada in nadzor nad 
delovanjem sklada. Šolski sklad OŠ Gradec je sprejel Pravila o delovanju šolskega sklada, 
ki navedene vsebine v delu urejajo drugače kot jih je določil svet zavoda oz. sodijo v 

splošni akt sveta šole. Čeprav predpisi podrobneje ne urejajo organiziranosti in poslovanja 
šolskih skladov, je potrebno pri organizaciji in poslovanju šolskega sklada upoštevati, da je 
šolski sklad del javnega zavoda v pravnem, organizacijskem in finančnem smislu. Upravni 
odbor šolskega sklada upravlja sklad in nima pooblastil v pravnem prometu. Z zakonom in 
ustanovitvenim aktom zavoda ima pristojnost za zastopanje in predstavljanje javnega 
zavoda ravnatelj kot poslovodni organ, ki tudi odgovarja za zakonitost dela. Glede na 
navedeno predlagamo uskladitev in novelaciijo tudi aktov šole, ki urejajo delovanje 
šolskega sklada. 
 
Predlagamo pripravo ustreznega pooblastila za čas nadomeščanja ravnatelja in ob 
morebitnem prenosu pooblastil za odobritve posameznih listin v finančno računovodskem 
delu poslovanja zavoda. 
 
OŠ Gradec ima v procesu kontrole in likvidacije prejetih računov oz. listin, ki so podlaga za 
izplačila, opredeljene kontrolorje (prve podpisnike) za posamezne sklope stroškov po 
namenih. Opredeljene ima tudi njihove naloge in odgovornosti, kar je ustrezen pristop pri 
vzpostavitvi notranjih kontrol. Podobne opredelitve odgovornih oseb smo predlagali tudi 
pri ostalih procesih in pripravi ter kontroli listin, kar je vključeno v osnutek novih navodil o 
notranjih kontrolah šole. 
 
Ravnatelj OŠ Gradec je na podlagi ocene vzpostavljenih notranjih kontrol in predlagane 
nadgradnje in spremembe že med revizijo sprejel program ukrepov z namenom uskladitve 
in nadgradnje sistema notranjih kontrol na področju finančno računovodskega poslovanja. 
V sodelovanju z računovodstvom in s prispevkom svetovanja notranjega revizorja je OŠ 
Gradec izvedla aktivnosti za celovito novelacijo ključnih aktov na področju finančno 
računovodskega poslovanja s pripravo osnutkov novelacij pravilnika o računovodstvu, 
internih navodil za vzpostavitev operativnih računovodskih notranjih kontrol, navodil za 
upravljanje tveganj in pooblastil. Vodstvo zavoda naj zagotovi tudi delovanje tako 
vzpostavljenih notranjih kontrol oz. spremembe v kolikor bo ocenilo, da je to potrebno.  
 
Na podlagi sprejetih internih aktov zavoda in drugih ukrepov vodstva ocenjujemo, da se 
vodstvo zavoda zaveda pomena sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj za 
urejeno, pravilno in smotrno poslovanje zavoda. Vzpostavljen sistem poslovodenja in 
notranjih kontrol na ključnih delih revidiranih procesov je sicer potrebno delno uskladiti, 
izpopolniti in okrepiti, za kar smo predlagali določene spremembe in izboljšave. Predvsem 
pa naj pri tem revidiranec upošteva lastne organizacijske in tehnične pogoje, rešitve ter 
izpostavljenost tveganjem. Ravnatelj OŠ Gradec je že med revizijo sprejel program 
ukrepov za vzpostavitev ustreznega sistema notranjih kontrol, zagotovil je pripravo 
celovite novelacije ključnih aktov zavoda s področja finančno računovodskega poslovanja. 
Pri tem je OŠ Gradec upoštevala načelo preglednosti in urejenosti poslovanja, lastno 
organiziranost javnega zavoda ter ocenjene potrebe vodstva šole po urejanju finančno 
računovodskega poslovanja. Navedeno kaže na visoko raven zavedanja odgovornosti 
vodstva zavoda in računovodstva za urejeno in pravilno poslovanje javnega zavoda. 
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Potrebno pa je zagotoviti tudi sprejem pripravljenih dokumentov, njihovo dosledno 
uporabo in s tem delovanje tako vzpostavljenih notranjih kontrol.  
Dosledno upoštevanje danih priporočil v skladu s sprejetimi ukrepi vodstva javnega zavoda 
lahko v prihodnje zagotavlja obvladovanje tveganj pri poslovanju zavoda na sprejemljivi 
ravni.  
 
Priporočila:  

 Ravnatelj naj vzpostavi register tveganj kot pripomoček za upravljanje tveganj in 
zagotovi najmanj letno pregledovanje ter po potrebi usklajevanje dokumenta. 
Stopnja tveganja: nizka 

 OŠ Gradec je že med revizijo na podlagi popisov procesov pripravila novelacije 
pravilnika o računovodstvu, internih navodil za vzpostavitev operativnih računovodskih 
notranjih kontrol, javnega naročanja in pooblastil. Predlagamo, da vodstvo OŠ Gradec 
oblikuje končne predloge aktov in pravilnik o računovodstvu predlaga v sprejem svetu 
zavoda, ravnatelj pa sprejme interna navodila za delo in uredi pooblastila ter določitev 
odgovornih oseb. 
Stopnja tveganja: srednja 

 OŠ Gradec naj uskladi in novelira še akte, ki urejajo delovanje šolskega sklada in pri 
tem upošteva, da ustanovitev, namen, organe in poslovanje šolskega sklada s splošnim 
aktom določi svet zavoda, upravni odbor pa s pravili lahko ureja le delovanje sklada v 
skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda. 
Stopnja tveganja: nizka 

 OŠ Gradec naj v skladu z 21. členom ZJN-3 vzpostavi vodenje popolne evidence javnih 
naročil, ki naj bo podlaga za zakonsko predpisano poročanje in hkrati kot del kontrole v 
procesu likvidacije računov dobaviteljev. 
Stopnja tveganja: srednja  

 

2.2.9. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 
 
Glede na zapisane cilje (tako dolgoročne kot kratkoročne) ugotavljam, da zastavljeni cilji 
niso doseženi ob naslednjih postavkah: 

o Aktivno izvajanje vzgojnega načrta: pojavljajo se (menim da utemeljeni) predlogi, 
da je potrebno Vzgojni načrt naše šole posodobiti in aktualizirati. 

o Primerjava ješčosti otrok pred začetkom in koncem pouka v posameznem šolskem 
letu še ni bila izvedena. 

o Izboljšanje delovnih navad pri učencih: zaprtje šol in izvajanje pouka na daljavo je 
imelo sicer v nekaterih primerih pozitiven učinek na delovne navade učencev, v 
večini ostalih pa negativnega. Posledica slabših (ali poslabšanih) delovnih navad bo 
zagotovo tudi šibkejše in manj trajno znanje. 

o Uvedba vegetarijanskega menija: ta cilj je za nas zaenkrat zaradi zmogljivosti šolske 
kuhinje nedosegljiv. 

 

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 
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zobni ambulanti. Z Območno organizacijo Rdečega križa smo pričeli z organizacijo 
krvodajalskih akcij, ki potekajo v veliki telovadnici naše šole. 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 in ob koncu koledarskega leta videokonferenčno 
predstavil učencem in njihovim staršem pasti uporabe pirotehničnih sredstev. Zelo 
učinkovito sodelujemo s PP Litija tudi v primerih, povezanih z različnimi prestopnimi 
vedenji (fizično, verbalno, spletno nasilje med učenci)-v letošnjem letu smo se v ta namen 
povezali tudi s Sektorjem kriminalistične policije in skupaj z njimi organizirali predavanje za 
starše. S Centrom za socialno delo Litija smo sodelovali na področju preprečevanja nasilja 
v družini in na področju izvajanja dela v splošno korist. 
 
Na šoli še vedno deluje skupina naših prostovoljcev, vendar pa ji je epidemija koronavirusa 
precej omejila in otežila priložnosti za prostovoljsko delo v domovih za ostarele, SVC v 
Litiji, v društvih za pomoč in zaščito živali ter na aktivnostih, za katere se priložnosti 
pokažejo v vsakodnevnem življenju. 
V preteklem letu so prostovoljci realizirali naslednje aktivnosti: 

o Pomoč brezdomnim živalim: slikali smo in svoja dela podarjali oz. z njimi sodelovali 
na licitacijah društev za pomoč živalim. 

o Dvakrat letno smo pripravili akcije zbiranja hrane za pomoč brezdomnim živalim. 
o Pomagali smo pri skrbi prostoživečih muck. 
o Mesečno smo v domu za ostarele izvajali delavnice z različnimi vsebinami (športne, 

glasbene, likovne, didaktične delavnice, pogovorne urice, bralne urice, skrb za 
živalce). Ob božiču smo varovance doma razveselili in obdarili. 

o Pomagali smo pri pridobivanju sredstev za šolski sklad-organizacija srečelova. 
 
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. V letošnjem 
letu smo bili v tem delu še posebej uspešni, saj smo v zasavski akciji zbiranja odpadnih 
malih aparatov zasedli 1. mesto. 
 
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. Korak 
naprej nam je v tem šolskem letu uspel pri srednješolskem zaposlitvenem sejmu, ki smo 
ga organizirali z OŠ Litija in podjetjem Rise. 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. 
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Na ta način želimo omogočiti mladim, da v domačem okolju najdejo svoj poklicni interes, 
se ustalijo, ustvarijo življenje ter prispevajo k napredku, razvoju regije in s tem celotne 
države. 
 

2.2.11. 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. 2020: 
 

Ravnatelj 1 

Pomočnici ravnatelja 2 

Učitelji razredna stopnja 31 

Učitelji predmetna stopnja 29 

Učitelji dodatne strokovne pomoči 8 

Učitelji oddelkov podaljšanega bivanja 10 

ROID (računalnikar organizator informacijskih dejavnosti) 1 

Svetovalni delavec (in učitelj dodatne strokovne pomoči) 4 

Knjižničar 1 

Tajnik VIZ 1 

Računovodkinja, knjigovodja 2 

Hišnik, vzdrževalec 2 

Čistilke 7 

Kuharice 7 

Gospodinjke (POŠ) 3 

Spremljevalec gibalno oviranega učenca 2 

Delavci na bolniški, porodniški 6 

Skupaj 117 
 

Spremembe na kadrovskem področju v šolskem letu 2019/2020: 
V ponedeljek, 2. septembra 2019 so z delom na Osnovni šoli Gradec pričeli: 

 Petra Obermajer (učiteljica DSP, POŠ Vače), 
 Karmen Ležić (učiteljica MAT in TIT, matična šola), 

 Luka Lavrin (učitelj TJA, matična šola), 
 Mojca Vidic (učiteljica OPB, POŠ Kresnice), 
 Mitja Strmec (učitelj ŠPO, matična šola). 

 
4. 9. 2019 je z delom pričela Maja Šopar (kuhinja, matična šola), zaključila pa Sonja 
Rudolf (nadomeščala je Nino Đorić). 5. 9. 2019 je z delom pričela Hana Kumar 
(nadomeščanje Nine Đorić med porodniško odsotnostjo). 11. 9. 2019 je z delom pričela 
Daša Dolenc (učiteljica DSP, matična šola), 16. 9. 2019 je z delom pričela Iza Ustar 
(učiteljica DSP, matična šola), 20. 9. 2019 je z delom pričela Julija Bric (učiteljica RP, 
matična šola, nadomeščanje Tatjane Gombač med bolniško odsotnostjo). 27. 9. 2019 je 
Tina Hojnik pričela porodniški dopust, 10. 10. 2019 je z delom pričela Mateja Burgar 
(nadomeščanje Marije Grabnar med bolniško odsotnostjo. 15. 11. 2019 preneha delovno 
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razmerje Maji Šopar iz kuhinje, 5. 12. 2019 preneha delovno razmerje Juliji Bric, ki je 
nadomeščala Tatjano Gombač, 3. 1. 2020 prekine delovno razmerje Uroš Rozina. 20. 1. 
2020 se s porodniškega dopusta vrne Nina Đorić in prične z delom Nežka Rugelj 
(nadomeščanje Tine Hojnik med porodniško odsotnostjo do 31. 8. 2019). 10. 2. 2020 
prične z delom Žiga Korsika (nadomeščanje Tjaše Končina med bolniško/porodniško 
odsotnostjo), 13. 2. 2020 prične z delom v šolski kuhinji Janja Tovornik, 12. 6. 2020 se je 
upokojila Andreja Avsec (kuharica, matična šola). 19. 6. 2020 preneha delovno razmerje 
Tadeji Ocepek, ki je nadomeščala Barbaro Toš v času porodniške odsotnosti, 26. 7. 2020 
prične porodniški dopust Barbara Dular. 3. 7. 2020 preneha delovno razmerje (pogodba za 
določen čas) Žigi Korsika, 27. 8. 2020 pa prične s porodniškim dopustom Karin Debevec. 
 

2.2.11.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih (izvedenih delih) v šolskem letu 
2019/2020 

 POŠ Kresnice: 
o Ureditev zunanje stene, priprava za montažo vodoravne plezalne stene in 

ureditev podlage s pranimi ploščami. 
o Ureditev vodoravne plezalne stene. 
o Zunanja ureditev terena (z zemljo)-priprava za postavitev mize in klopi 

(učilnica na prostem). 
o Povišanje zaščitne mreže ob nogometnem asfaltnem igrišču. 
o Ureditev mreže na zunanjem otroškem igrišču (ob meji s krajevno cesto). 
o Zasaditev dreves na zahodni meji šolskega zemljišča (vrbe). 
o Sanacija parketa v zbornici in učilnici. 
o Pleskanje zbornice in učilnice. 
o Zidarska in slikopleskarska ureditev pročelja in vhoda v šolo ter 

betonskega dela nad zbornico. 
o Barvanje lesenega nadstreška nad vhodom v šolo in lesenega opaža pod 

okni učilnic na južni strani šole. 
o Nov delovni pult in nove površine miz v zbornici. 

 
 POŠ Jevnica: 

o Ureditev vodoravne plezalne stene. 
o Sanacija parketa v zbornici in učilnici. 
o Pleskanje zbornice in učilnice. 

 
 POŠ Hotič: 

o Ureditev vodoravne plezalne stene. 
 

 POŠ Vače: 
o Ureditev vodoravne plezalne stene. 
o Nabavljen sesalec in nov pralni stroj. 
o Ureditev priprave tople vode: zamenjana oba kotla, spremenjeni razvodi, 

dodana mehčalca za vodo in filtra. 
o Popravljene zunanje žaluzije na oknih, ki gledajo na zunanje asfaltno 

igrišče. 
o Ureditev nosilcev in mreže za zaščito oken in zunanjih žaluzij pred udarci 

žog. 
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o Ureditev mreže med šolskim in vrtčevskim delom igrišča. 
 

 Matična šola: 
o Sanacija v WC-ju 1. triade-nova inštalacija in nove ploščice. 
o Nova klavinova (električni klavir) za pouk glasbe. 
o Nova kosilnica (mulčer) in nova kosilnica na nitko. 
o Ureditev podesta v kabinetu za likovni pouk z namenom pridobitve 

prostora za shranjevanje kulis dramskega krožka. 
o Escape room: postavitev prostora in priprava vsebinske ureditve sobe za 

pobeg. 
o Čiščenje in ureditev celotnega prezračevalnega sistema v predavalnici in 

na prizidku. 
o Menjava črpalke sistema centralnega ogrevanja. 
o Ureditev arhiva (Proarhiv). 
o Ureditev zunanjih senčil za 4 učilnice (4.b, 5.a, 5.b in računalniška 

učilnica). 
o Ureditev pisarne v centralni kuhinji. 

 
 Projekt SIO2020: 

V sklopu projekta SIO2020 smo v šolskem letu 2019/2020 nabavili naslednjo opremo: 

artikel/šola matična šola POŠ Vače POŠ Hotič POŠ Kresnice POŠ Jevnica 

Prenosni 
računalnik 

4 1  1  

Namizni 
računalnik 

4 1 1 1 1 

Projektor 3 3    

Glede plačila IKT opreme v okviru projekta SIO2020 50% sredstev za opremo zagotavlja 
Občina Litija, 50% pa je evropskih projektnih sredstev. 
  
Poleg zgoraj navedenega smo z lastnimi sredstvi kupili še 1 prenosni računalnik za ROID-
a. 
 
Za zagotavljanje pogojev pouka na daljavo, smo v spomladanskem delu zaprtja šol 
kontaktirali lokalno skupnost. Odzvalo se je 9 posameznikov in podjetij, ki so nam podarili 
17 kosov opreme. Med 3. aprilom in 7. majem smo učencem od 1. do 9. razreda razdelili 1 
stacionarni računalnik (z zaslonom, tipkovnico in miško) ter 16 prenosnih računalnikov. 17. 
aprila 2020 smo v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo 2 družinama uredili modem za 
zagotovitev pogojev sodelovanja pri pouku na daljavo. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

3. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020 
 

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 2020 
 

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 – metoda zaporednih cen (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. 
Obveznost redno usklajujemo z ustanoviteljem. 
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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 2020 
 
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 
2020 (in morebitne druge računovodske informacije) 

 

3.4.1. Izkaz prihodkov in odhodkov 
 

3.4.1.1. Prihodki 
 

Opis 2020 2019 LFN2020 

Prihodki iz proračunov in 

proračunskih uporabnikov 
3.791.913 3.553.623 3.722.067 

Prihodki iz proračuna – MIZŠ 3.558.108 3.393.209 3.533.537 
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Prihodki iz proračuna – občina 218.786 146.763 174.530 

Drugi proračunski uporabniki  15.019 13.651 14.000 

Prihodki iz neproračunskih virov   191.462 352.953 356.480 

Plačila staršev (prehrana in druge dej.) 176.582 328.591 332.000 

Prihodki od prodaje blaga in storitev – 

tržna dejavnost  
14.880 24.362 24.480 

Drugi prihodki 4.134 1.170 1.200 

Finančni in drugi prihodki  2.912 1.170 1.200 

Projekt, donacije  1.222 - - 

SKUPAJ 3.987.509 3.907.746 4.079.747 

 

Pojasnila:   

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

 

V letu 2020 smo od MIZŠ dosegli prihodke za naslednje glavne namene: 

 

Opis 2020 2019 LFN 2020 

BOD  2.655.680 2.473.059 2.585.000 

Prehrana med delom 77.174 77.723 78.000 

Prevoz na delo 37.588 61.274 63.000 

Jubilejne, solidarnostne pomoči 7.017 7.421 4.420 

Odpravnine 15.432 16.062 10.600 

Regres za LD 105.594 97.905 105.000 

KAD 44.827 42.947 44.800 

Prispevki in davki delodajalca 418.512 389.465 408.000 

Drugi prihodki plač (sindikat) 1.021 1.005 1.005 

Ekskurzije učitelji 2.088 1.512 1.512 

Ostalo (skrbnik US, študent)  1.630 8.804 8.900 

Nad. uporabe lastnih sredstev, 

plača kuharic – LS – Covid 19   
20.804 - - 

SKUPAJ PRIHODEK PLAČ 3.387.367 3.177.177 3.310.237 
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Materialni stroški 85.522 83.426 83.500 

Šola v naravi 6.431 5.852 5.800 

Razkužila – Covid 19 2.065 - - 

SKUPAJ PRIHODEK MI 94.018 89.278 89.300 

Regresirana prehrana učencev 66.592 124.228 126.000 

Topli obrok – Covid 19  2.784   

Sklad za invalide 7.347 2.526 8.000 

SKUPAJ PRIHODEK OSTALO 76.723 126.754 134.000 

SKUPAJ 3.558.108 3.393.209 3.533.537 

 

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 5%.  

 

Ministrstvo nakazuje sredstva za plače za delavce, ki so sistemizirani, za 5,00 delovnega   

mesta 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 dve delavki, 

odpravnino za dva delavca, ki sta se upokojila in odpravnino za določen čas za pet delavk. 

Glede na zakonske določbe, se je regres za letni dopust povečal.  

Sredstva prevoza na delo, regresirane prehrane učencev in ostalih stroškov so manjša, 

zaradi ukrepov Covid 19. 

 

V letu 2020 smo dobili v namen Covid 19: sredstva za plače kuharic za obdobje marec – 

maj, ki so plačane iz lastnih sredstev, nadomestilo uporabe lastnih sredstev, za delavce ki 

so delali doma v višini 2 € na dan, za brezplačne tople obroke, ki smo jih dostavljali meseca 
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novembra in decembra 2020 učencem na dom ter od meseca novembra dalje mesečna 

nakazila za razkužila (za roke in površine) in zaščitne obrazne maske. 

Prihodek sklada za invalide je večji, ker imamo od julija zaposleni dve delavki, ki sta polovico 

invalidsko upokojeni. Primanjkljaj sta dva delavca. Meja za plačilo v sklad je 116 zaposlenih.   

 

Povprečno število zaposlenih v letu 2020 je bilo 116 delavcev.   

 

V letu 2020 smo dosegli  prihodke od Občine Litija za naslednje namene: 

 

Opis 2020 2019 LFN2020 

Materialni stroški 130.300 130.000 130.000 

Investicijsko vzdrževanje 12.942 2.611 29.000 

Intervencijska sredstva 13.168 3.648 5.000 

Šola v naravi 1.840 1.840 1.850 

Šport, prehrana, prevozi 3.151 3.585 3.600 

Stavbno zemljišče - nadomestilo - 5.079 5.080 

Čistilni material – Covid 19 1.277 - - 

Dodatek za delo v rizičnih 

razmerah – Covid 19 
56.108 - - 

SKUPAJ 218.786 146.763 174.530 

 

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. 

 
Materialni stroški so večji za 300 €, ker smo dobili sredstva za zaposlitev hišnika za en teden 

za 4 ure/dan. V prihodkih investicijskega transferja 12.942 € so zajeti prihodki za: brušenja 

parketa – POŠ Kresnice in Jevnica, pleskanje – POŠ Kresnice in Jevnica, razna mizarska dela 

v kuhinji in na POŠ. 
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(Opomba: iz investicijskega transferja smo prejeli 11.312 € za nakup zunanjih senčil na 

matični šoli, razna mizarska dela, mize s klopmi, peči za likovni pouk, plinski štedilnik – POŠ 

Vače. Vse je knjiženo na razred 0 in ne predstavlja povečanje prihodkov temveč povečanje 

obveznosti za sredstva v upravljanju). 

Za nabave drobnega inventarja smo prejeli 4.746 €, za nabavo omar za učilnico tehnike in 

za razna mizarska dela, kar pa pomeni znižanje obveznosti za sredstva v upravljanju. 

Skupaj prejeto investicijskih sredstev v vrednosti 29.000 €.  

 

V prihodkih intervencijskega transferja 13.168 € so zajeti prihodki za: sanacijo sistema 

priprave tople vode na POŠ Vače in zamenjavo zalogovnika tople vode na matični šoli.   

  

(Opomba: s strani občine Litija, smo na podlagi pogodbe o financiranju prejeli 6.186 € 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).  

 

Investicije v teku smo povečali za znesek 3.349 € za Vzgojno-izobraževalni objekt (VIO) 

Hotič (strošek izdelave raznih elaboratov). Za omenjeni znesek smo povečali obveznosti za 

sredstva v upravljanju. 

     

Ostala sredstva Občine Litija smo prejeli v celoti glede na sprejet proračun Občine Litija. 

 

Sredstva za stavbno zemljišče so bila všteta v nakazilu materialnih stroškov. 

Iz naslova COVID 19 smo prejeli sredstva za razkuževanje ter dodatek za delo v rizičnih 

razmerah, ki je bil izplačan za mesec marec, maj in oktober delavcem, ki so bili do njega 

upravičeni.     

 

V letu 2020 smo dosegli naslednje prihodke od drugih proračunskih uporabnikov: 

 

Opis 2020 2019 LFN2020 
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Gimnazija, Vrtec, KS Vače, 

shema šolskega sadja  

15.019 13.651 14.000 

SKUPAJ 15.019 13.651 14.000 

 

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 2020 smo dosegli naslednje prihodke iz neproračunskih virov – plačila staršev: 

 

Opis 2020 2019 LFN2020 

Učenci (CŠOD, ŠVN, ŠD…) 55.358 106.588 105.000 

Kuhinja 121.224 222.003 227.000 

SKUPAJ 176.582 328.591 332.000 

 

Pojasnila: 

V letu 2020 smo izvedli letno in zimsko šolo v naravi ter vikend za nadarjene. 

 

V letu 2020 smo dosegli naslednje prihodke iz neproračunskih virov – tržna dejavnost: 

 

Opis 2020 2019 

 

LFN2020 

Uporaba telovadnice, učilnic 7.514 16.151 16.200 

Provizije 197 179 180 

Druga plačila 3.324 1.288 1.200 

Prehrana učitelji 3.845 6.744 6.900 

SKUPAJ 14.880 24.362 24.480 

 

Pojasnila: 
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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 2020 so bili prihodki prodaje blaga in storitev na trgu v primerjavi s celotnimi   
prihodki minimalni, vsega 0,61%.  
 
Druga plačila so večja, ker smo organizirali krvodajalski akciji, vsi ostali prihodki pa so zaradi 
Covid 19 manjši. 

 

V letu 2020 smo dosegli naslednje druge prihodke: 

 

Opis 2020 2019 LFN2020 

Finančni in drugi prihodki 2.912 1.170 1.200 

Projekt, donacije 1.222 - - 

SKUPAJ 4.134 1.170 1.200 

 

Pojasnila: 

Prihodki predstavljajo donacije za učence, odškodnino Zavarovalnice Triglav in drugi 

manjši prihodki.  

 

3.4.1.2. Odhodki  

 

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

 

3.4.1.2.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
 
 

Opis 2020 2019 LFN 2020 

a. BOD, nadomestila  2.784.860 2.558.165 2.690.000 

b. prehrana med delom 80.131 81.683 82.000 

c. prevoz na  delo 34.631 63.973 65.000 

d. jubilejne nagrade, solidarnostne 

pomoči 
7.710 8.807 5.000 

e. odpravnine 21.971 15.066 15.800 
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f. regres za letni dopust 110.795 103.326 111.000 

g. drugi stroški dela 542 3.379 2.000 

g. KAD 47.018 45.232 47.000 

Skupaj  plače in drugi izdatki 

zaposlenim  
3.087.658 2.879.631 3.017.800 

h. prispevki delodajalca 451.138 416.245 440.000 

SKUPAJ STROŠKI DELA 3.538.796 3.295.876 3.457.800 

Povprečno število zaposlenih, ki 

prejemajo plačo 
116 116 116 

Kazalnik    

Stroški dela/zaposlenega 30.507 28.413 29.809 

 

Pojasnila: 

 

V celoti je strošek plač glede na lanski večji za 8 %. 

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

Zaradi Covid 19 so stroški prevoza manjši. 

Jubilejno nagrado smo izplačali trinajstim delavcem, solidarnostno pomoč trem delavkam, 

od tega smo sredstva za eno delavko krili sami, odpravnino za tri delavce, ki so se upokojili, 

od tega smo eno krili sami in odpravnino za zaposlitev za določen čas za pet delavk. Glede 

na zakonske določbe, se je regres za letni dopust povečal.  

 
3.4.1.2.2. Stroški materiala 

 

Opis 2020 2019 LFN2020 

Hrana za šolsko kuhinjo 92.284 179.349 183.000 

Material za pouk 9.291 10.887 10.000 

Material za čiščenje  17.845 23.173 23.500 

Pisarniški material 7.151 8.715 8.800 

Vzdrževanje opreme in objektov 9.006 12.016 12.200 

Delovne obleke 569 1.331 1.350 

Časopisi, revije, knjige 2.548 2.662 2.670 
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Električna energija 28.448 33.799 34.500 

Bencin, plin 3.363 3.129 3.200 

Kurjava za ogrevanje 41.304 47.972 55.000 

Drugi stroški 8.534 7.773 7.800 

Razkužila, maske – Covid 19 3.354 - - 

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 223.697 330.806 342.020 

Kazalniki    

Strošek hrane/ učenca  132,98 267,69 263 

Material za pouk/učenca 13,39 16,25 14 

Material za čiščenje in vzdrževanje/m2 

uporabne površine 
2,20 2,91 2,95 

Časopisi, revije, knjige/zaposlenega 21,97 22,95 23,02 

 

Pojasnila: 

Zaradi Covid 19 so se v letu 2020 stroški materiala zmanjšali glede na preteklo leto. 

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

material in druge manjše stroške.    

 

3.4.1.2.3. Stroški storitev 

 

Opis 2020 2019 LFN 

2020 

CŠOD, šola v naravi, kulturni, športni 

dnevi, prevoz za učence 

61.147 108.854 107.000 

Telefon, PTT, plačilni promet 9.075 9.424 9.500 

Popravila in vzdrževanje OS; DI, objektov 39.862 41.858 40.000 

Vzdrževanje avtomobilov 1.355 2.253 2.300 

Zavarovanje opreme, avtomobila 4.337 5.440 5.600 

Izobraževanje 5.475 8.855 10.000 

Svetovalne, odvetniške storitve 9.357 5.388 4.500 

Zdravstvene storitve delavcev 563 4.161 5.000 



 

 

 

 

 

 

Letno poročilo Osnovne šole Gradec za poslovno leto 2020  62 
 

Higiena in varnost živil - kuhinje 5.066 - - 

Varovanje zgradb, varstvo pri delu 4.568 5.805 4.500 

Najemnine  10.905 13.910 14.000 

Komunala, voda, dimnikar 32.575 33.309 34.000 

Dnevnice, nočnine, kilometrine 2.736 7.250 7.500 

Pogodbeno delo 4.059 7.383 7.400 

Študentski servis 717 176 150 

Reprezentanca 317 494 200 

Drugi stroški storitev 3.408 4.723 4.000 

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev 12.732 - - 

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 208.254 259.283 255.650 

Kazalniki    

Telefon, PTT/zaposlenega 78,24 81,24 81,90 

Izobraževanje/zaposlenega (pedagoški, 

tehnični in administrativni skupaj) 
47,20 76,34 77,59 

Potni stroški/zaposlenega 23,59 62,50 64,66 

 

Pojasnila: 

Zaradi Covid 19 so se v celoti v letu 2020 stroški storitev zmanjšali glede na preteklo leto, 

razen stroška svetovalnih storitev, ker so nam zunanji izvajalci uredili arhiv.  

Strošek higiene in varnosti živil je prikazan ločeno, strošek je bil velik, ker so bile opravljene 

analize vode in izvedba klornega šoka na POŠ Vače.  

Nov je strošek za nadomestilo uporabe lastnih sredstev, za delavce, ki so delali od doma.   

 

3.4.1.2.3.1. Ostali stroški storitev 

 

Opis 2020 2019 LFN 2020 

Pristojbine, sodne takse, finančni odhodki 870 1.153 800 

Davek od dohodka pravnih oseb 13 33 20 

Prispevek za invalide 8.559 2.483 9.000 

Stavbno zemljišče - nadomestilo 5.079 5.079 5.080 
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SKUPAJ  OSTALI STROŠKI STORITEV 14.521 8.748 14.900 

 

Pojasnila:  

Ostali stroški storitev so se povečali glede na lansko leto.  

Prispevek za invalide je večji, ker plačujemo kvoto za dva delavca.  

Glede na prejeto odločbo Fursa, smo plačali nadomestilo za stavbno zemljišče.     

 

3.4.1.2.4. Amortizacija 

 

Opis 2020 2019 LFN 2020 

Obračunan popravek vrednosti (PV) – 

Gradbeni objekti, igrišča 
173.079 173.079 173.079 

Obračunani PV - oprema  45.474 37.673 40.000 

Strošek amort. - v izkazu prih. in odh. - 9.493 8.000 

Strošek amort. – v breme obv. za 

sredstva v upravljanju 
218.553 210.751 220.000 

 
 
Drobni inventar, katerega posamezna vrednost je pod 500 € in se številči: 
 
Nabavili smo za 10.010 € inventarja. Znesek zajema: plezalna stena-zunanja – 2 kosa, 
plastifikator – 1 kos, voziček inoks-kuhinjski – 1 kos,  kaliper za merjenje kožne gube – 1 
kos, taping-elektronski merilec – 1 kos, merilnik predklona – 1 kos, blazina za skok v daljavo 
– 1 kos, višinomer – 2 kosa, drog za letvenik – 1 kos, vreča za sedenje – 2 kosa, tabla bela 
– 1 kos, mikrofon brezžični – 1 kos, hladilnik – 1 kos, pralni stroj – 1 kos, pisarniški stol – 2 
kosa, poligon kolesarski – 1 kos, tablica grafična – 17 kosov, zemljevid Slovenije – 1 kos, in 
pohištvo – omare v učilnici za tehniko na MŠ. 
 
Za nabave DI v vrednosti 2.827 € smo oblikovali vir iz presežka prihodkov nad odhodki. 
 
Odpisali smo za 983 € drobnega inventarja, ki se številči. Odpisali smo kotni ročni brusilnik, 
pralni stroj, motorno kosilnico-nitkarico, in nekaj starega šolskega pohištva.  
 
Vrednost drobnega inventarja, ki se številči po popisu znaša 371.192 €. 
 
Drobni inventar – knjige: nabavili smo za 5.363 € 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 14.000 
enot. Zaradi epidemije in dela od doma nam ni uspelo doseči zadanega cilja, in sicer  
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vpisati celotno zalogo v sistem Cobiss do konca leta 2020. Trenutno se vrši obdelava 
starega fonda v kabinetih, ki bo verjetno dokončana konec tega koledarskega leta. Potem 
pa bosta prišli na vrsto še podružnici Hotič in Kresnice. Inventuro bi tako lahko izvedli 
konec leta 2022. 
 
Vrednost knjižničnega gradiva na dan 31. 12. 2020 znaša 176.569 €. 
 
Knjige učbeniškega sklada: nabavili smo učbenike v vrednosti 16.750 €. Odpisali smo za 
6.834 € gradiva. 
 
Za nabav knjig v vrednosti 5.363 € smo oblikovali vir iz presežka prihodkov nad odhodki. 
 
Vrednost gradiva učbeniškega sklada na dan 31. 12. 2020 znaša 35.658 €. 
 

3.4.1.2.5. Nabave OS 

 

3.4.1.2.5.1. Dograditve in nabava OS 

 

Opis 2020 

- Brezžična omrežja 11.803 

- Pisarna – matična kuhinja 1.598 

- Plezalne stene - podružnice 1.665 

- Gol za rokomet - Vače 1.375 

- Peč za likovni pouk 2.848 

- Plinski štedilnik – kuhinja Vače 1.322 

- Kosilnica – matična šola 1.003 

- Računalniki, tiskalnik  15.884 

- Zunanja senčila, žaluzije – matična šola 4.761 

- Šestkotna miza s klopcami – Kresnice, matična šola 1.565 

SKUPAJ  VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA  (brez nabav DI) 43.824 

Viri financiranja (pokrivanje)  

a. Šolski sklad 1.665 

b. Občina Litija  17.498 

c. lastna sredstva (presežek prihodkov nad odhodki) 1.277 

d. Donacije (računalniki) 5.650 

e. Arnes – brezžična omrežja 5.618 
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d. MIZŠ, Arnes, Evropska unija 10.234 

e. KS Vače, sredstva POŠ Kresnice 1.882 

 

Pojasnila: 

Objekti:  V letu 2020 nismo spreminjali vrednosti objektov in igrišč. 
 
Osnovna sredstva katerih posamezna vrednost je nad 500 €: 
Nabavili smo za 43.824 € opreme, ki je opisana v zgornji tabeli.  
 
Odpisali smo za  6.998 € opreme. Gre za odpis: peč keramična (LIU), vodni bar, računalnik 

– 2 kosa in  tende za zasenčitev oken – 4 kosi 

Vrednost opreme, ki se amortizira na dan 31. 12. 2020 znaša 648.823 €. 

  
3.4.1.3. Prikaz celotnih prihodkov in odhodkov 

 

OPIS 2020 2019 Indeks 

CELOTNI PRIHODKI 3.987.509 3.907.746 103 

CELOTNI ODHODKI 3.985.268 3.904.206 103 

RAZLIKA 2.241 3.540 64 

 

Pojasnila:  

 
Celotni prihodki so bili v letu 2020 za 3% višji glede na leto 2019. 

Celotni odhodki so bili v letu 2020 za 3% višji glede na leto 2019. 

 

3.4.2. Bilanca stanja 
 

3.4.2.1. Sredstva 
 

3.4.2.1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
                                                                                                  

OPIS 2020 2019 Indeks 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne 

AČR 
9.044 9.044 100 

(popravek vrednosti) 625 626 100 

Nepremičnine  6.683.613 6.680.264 101 
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(popravek vrednosti) 2.866.124 2.693.045 107 

Oprema in druga opredmetena OS 1.232.340 1.170.289 106 

(popravek vrednosti) 1.102.674 1.034.516 107 

SKUPAJ dolgor. sred. – nabavna vrednost 7.924.997 7.859.597 101 

SKUPAJ popravek vrednosti 3.969.423 3.728.187 107 

SKUPAJ dolgor. sred. – sedanja 

vrednost 
3.955.574 4.131.410 96 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 12.655 - - 

SKUPAJ dolgoročna sredstva in 

sredstva v upravljanju   
3.968.229 - - 

 
 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja 
 
Odobrena so nam bila sredstva iz programa Erasmusa za izvedbo projekta »Skupnosti, ki 
podpirajo mlade« v višini 18.079 €. Projekt je razdeljen na tri leta. V letu 2020 smo prejeli 
5.424 €. 
 
 

3.4.2.1.2. Denarna sredstva dobroimetja pri bankah in drugih finančnih 
ustanovah 

 

OPIS 2020 2019 Indeks 

Sredstva na transakcijskih računih 44.022 34.782 127 

SKUPAJ denarna sredstva 44.022 34.782 127 

 

Pojasnila:  

Denarna sredstva so vodena pri UJP Ljubljana.   

 
3.4.2.1.3. Kratkoročne terjatve do kupcev 

 

OPIS 2020 2019 Indeks 

Terjatve do kupcev  10.823 48.507 23 

SKUPAJ kupci 10.823 48.507 23 

 

Pojasnila: 
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Terjatev do staršev znaša 9.368 €, od tega je 3.085 € izdanih računov za december z valuto 

v januarju 2021. Dejansko znašajo terjatve do staršev 6.283 € in predstavljajo terjatve: 

- do 30 dni 715 € 

- do 60 dni 1.874 € 

- do 90 dni 974 € 

- do 120 dni 110 € 

- nad 120 dni 2.610 €. 

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

konca šolskega leta. Obveznosti nad 120 dni v znesku 2.610 € pa bodo težje izterljive, za 

njih tečejo postopki izterjave. 

Terjatve do ostalih kupcev (najem telovadnice, prehrana za iznos, provizija, služnost) v 

znesku 1.455 € predstavljajo izdane račune za december z valuto v januarju 2021. 

 
3.4.2.1.4. Kratkoročne terjatve do države 

 

OPIS 2020 2019 Indeks 

Terjatve do države  316.379 283.279 112 

Druge terjatve  6.202 4.814 129 

SKUPAJ terjatve do države 322.581 288.093 112 

 

Pojasnila: 

Terjatve do države znašajo 299.441 € in predstavljajo plače za mesec december 2020, 

prispevke, ure DSP in interesnih dejavnosti, prehrano, prevoz na delo, KAD, odpravnino, 

sredstva za invalide, nadomestilo za uporabo lastne opreme, sredstva za brezplačni topli 

obrok. Terjatev do občine v znesku 15.101 € predstavlja dodatek za delo v rizičnih razmerah 

za mesec oktober 2020, terjatve v znesku 1.837 € pa so terjatve do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta in jih izvzamemo iz terjatev do kupcev. 

Terjatev do ZZZS znaša 6.202 € in predstavlja bolniške nad 30 dni za mesec november in 

december 2020. 

 
3.4.2.1.5. Aktivne časovne razmejitve 

 

OPIS 2020 2019 Indeks 
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Kratkoročno odloženi odhodki  6.082 10.702 57 

SKUPAJ Druge terjatve  6.082 10.702 57 

 

Pojasnila:  

Aktivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej plačane stroške za: 

- naročnine za časopise in revije 

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

 
3.4.2.1.6. Zaloge 

 

OPIS 2020 2019 Indeks 

SKUPAJ Zaloge 19.840 18.670 107 

 

Pojasnila: 

Zaloge so popisane na dan 24. 12. 2020. 

Zaloge hrana v šolski kuhinji v vrednosti: 1.140 €. 

Zaloga kurilnega olja na matični in podružničnih šolah v vrednosti: 18.700 €. 

 
3.4.2.1.7. Kratkoročne obveznosti 

 

OPIS 2020 2019 Indeks 

Obveznost do zaposlenih 290.656 237.063 123 

Obveznost do dobaviteljev 22.849 75.986 31 

Druge obveznosti iz poslovanja 49.611 43.973 113 

Obveznosti do uporabnikov EKN 191 7.035 3 

SKUPAJ Kratkoročne obveznosti 363.307 364.057 100 

 

Pojasnila: 

Obveznost do zaposlenih predstavljajo plače za mesec december 2020. 

Na dan 31. 12. 2020 so bile poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev. 

Druge obveznosti iz poslovanja predstavljajo prispevke za plače za mesec december 2020, 

odtegljaji zaposlenih ter druge obveznosti do zaposlenih in drugih uporabnikov. 
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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 2020 2019 Indeks 

Kratkoročno odloženi prihodki – razno 12.926 11.329 115 

Kratkoročno odloženi prihodki – šolski sklad 12.179 7.308 167 

Kratkoročno odloženi prihodki – učbeniški sklad 457 1.402 33 

Kratkoročno odloženi prihodki – Kresnice  868 696 125 

Kratkoročno odloženi prihodki – Escape room 838 1.120 75 

SKUPAJ Pasivne časovne razmejitve 27.268 21.855 125 

 

Pojasnila: 

Kratkoročno odloženi prihodki - razno predstavljajo naslednje postavke: 

Izdane račune za ZŠN za šeste razrede, ki bo (morda) izvedena v letu 2021, ostanek sredstev 

LŠN s strani MIZŠ, ostanek sredstev za regresirano prehrano Občine Litija, sredstva od 

fotografij.     

Vsa omenjena sredstva bomo namensko porabili v letu 2021. 

 

Šolski sklad: s sredstvi šolskega sklada mnogim učencem, na podlagi prošnje staršev ali 

razrednika, omogočimo udeležbo pri marsikateri dejavnosti, kot npr. večdnevnem bivanju, 

šoli v naravi. Del sredstev je bilo namenjeno tudi za nakup delovnih zvezkov. Iz sklada 

krijemo vsa šolska tekmovanja. Ne poravnavamo pa obveznosti učencev iz naslova šolske 

prehrane. V šolski sklad se zbirajo sredstva prireditev, zbiranje starega papirja in razne 

donacije. 

 

Učbeniški sklad: Nabavili smo za 16.750 € novih knjig, nakazilo MIZŠ je bilo 15.806 €. 

Ostanek sredstev v višini 457 € bomo porabili v letu 2021 za nakup učbenikov.  

 

Donacije:   

- POŠ Kresnice - ostanek sredstev 868 €  

- Escape room – ostanek sredstev 838 €   
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3.4.2.2. Obveznosti do virov sredstev 

 

OPIS 2020 2019 Indeks 

Dolgoročne pasivne časovne razm. – 

donacije, projekt, ki podpira mlade 
18.177 16.983 212 

Projekt, ki podpira mlade 17.814   

Obveznost za neopr. in opredmetena OS 3.937.397 4.114.427 96 

Presežek prihodkov nad odhodki 7.614 14.842 52 

 
Odobrena so nam  bila sredstva v okviru programa Erasmus+ za izvedbo projekta 
»Skupnosti, ki podpirajo mlade« v višini 18.079 €. Projekt je razdeljen na tri leta. V letu 
2020 smo prejeli 5.424 €. Strošek plač za delavki, ki sodelujeta v projektu, je znašal 265 €.    
 

Končno stanje na kontu vseh presežkov prihodkov nad odhodki znaša 7.614 €. Del teh 

sredstev bi v letu 2021 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 ter 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 
zunanje revizorke, ki je opravila notranjo revizijo poslovanja za leto 2020, 

- 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 2020: Notranje revidiranje in svetovanje Simona Krese s.p. 

(Simona Krese, preizkušena državna revizorka) 

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

Srednja vas v Bohinju 97 a, 4267 Srednja vas v Bohinju 

Matična številka:                                                                  3362809000 
 
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: 

21. 12. 2020 

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker: / 
 
V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne 
izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

- Opravljena revizija poslovanja za leto 2020-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): 
Načrtujem: 

 celovit pregled uporabljenih ključev in sistema za delitev stroškov, 

 ureditev obveznih vsebin računovodenja tako, da svet zavoda s pravilnikom o 
računovodstvu določi organizacijo računovodstva, računovodske usmeritve in druge 
ključne vsebine glede posameznih funkcij računovodenja, za vzpostavitev 
operativnih računovodskih notranjih kontrol vezanih na posamezne knjigovodske 
listine in poslovne knjige pa naj se v Pravilniku o računovodstvu določi, da jih na 
njegovi podlagi vzpostavi ravnatelj v internih navodilih za delo, 

 da v procesu naročanja notranje kontrole zagotovijo, da so javna naročila izvedena 
na način, določen z zakonom in interno določenimi pravili, da so pri poslih, za 
katere je tako določeno, zagotovljeno izvajanje dolžnega ravnanja, ki ga določa 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, da obveznosti v imenu zavoda 
prevzema samo pooblaščena oseba, ter da so naročilnice oz. pogodbe dejansko 
izdane pred pričetkom posameznih del oz. dobav in da jasno določajo pravice in 
obveznosti tako naročnika kot tudi dobavitelja, 
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 podatke, ki predstavljajo predlog za naročilo v OŠ Gradec, smiselno združiti na 
enem internem obrazcu in s tem razbremeniti administracijo, 

 vzpostavitev evidence na podlagi naročilnic in pogodb (oddanih naročil) ter da v 
procesu likvidacije računov dobaviteljev zagotovitev dosledne povezave med naročili 
(naročilnice in pogodbe) ter računi dobaviteljev, 

 natančneje opredeliti postopek preverjanja trga, obveznih ravnanj, ki jih določa 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ter poenotenega načina oddaje 
naročil oz. izdaje naročilnic in vodenja celovite evidence javnih naročil, ki je podlaga 
za predpisano poročanje, 

 uskladitev in novelacijo aktov šole, ki urejajo delovanje šolskega sklada, 
 pripravo ustreznega pooblastila za čas nadomeščanja ravnatelja in ob morebitnem 

prenosu pooblastil za odobritve posameznih listin v finančno računovodskem delu 
poslovanja zavoda, 

 zagotovitev delovanja vzpostavljenih notranjih kontrol oz. spremembe v kolikor bo 
ocenilo, da je to potrebno. 

  
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Damjan Štrus 
 
Podpis: 

 

Datum podpisa predstojnika: 12. 2. 2021 

 

5. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA LETO 2020 
 
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 2020 prihodki oziroma odhodki od prodaje blaga in storitev 
na trgu v primerjavi s celotnimi prihodki minimalni, vsega 0,61%. 
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 
porabe dolgoročnih rezervacij 
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Dolgoročnih rezervacij zavod nima. 
 

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

 
V letu 2020 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 10.823 € zavzemajo največji delež neplačani računi staršev za 
mesec december 2020 – z valuto 18. 1. 2021.  
 
Terjatve do države zajemajo obveznosti za plače z davki in prispevki, prehrano, prevoz na 
delo, KAD, odpravnino, subvencionirano prehrano učencev, ure DSP in interesnih, 
nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, vse za mesec december 2020. 
 
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. 2020 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 (žaluzije – matična šola, brušenje parketa – POŠ Kresnice, POŠ 
Jevnica, pleskanje POŠ Kresnice, POŠ Jevnica, razna mizarska dela, material za 
kuhinjo). 

- Peč za likovni pouk, menjava omar v učilnici TIT, plinski štedilnik – Vače, v 
skupnem znesku 29.000 €. 

- Brezžična omrežja (pogodba o financiranju za matično šolo in vse podružnice) v 
znesku 6.186 €. 

- Intervencijska sredstva (sanacija sistema priprave tople vode na POŠ Vače, 
zamenjava zalogovnika tople vode na matični šoli) v znesku 13.168 € 
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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 7.614 €. Del teh 
sredstev bi v letu 2020 namenili za nakup OS in za investicijsko vzdrževanje. 
 
Skladno z okrožnico Ministrstva za finance v Pojasnilih o ugotovitvi presežkov pri posrednih 
uporabnikih ter skladno s priloženimi navodili o izračunu presežka po Zakonu o fiskalnem 
pravilu po 77. členu ZIPRS1718, tega presežka nimamo. 

6. ZAKLJUČNI DEL  
 
DATUM IN KRAJ NASTANKA LETNEGA POROČILA: februar 2021, Osnovna šola Gradec 
 
DATUM SPREJETJA LETNEGA POROČILA: 19. februar 2021 
 
Poslovno poročilo je pripravil ravnatelj Damjan Štrus. 
 
Računovodsko poročilo je pripravila računovodkinja Nataša Prettner. 
 

PODPISI OSEB, KI SO ODGOVORNE ZA SESTAVITEV LETNEGA POROČILA: 

 
 


