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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 2021 sta 
pripravila ravnatelj Damjan Štrus (poslovno poročilo) ter računovodkinja Nataša Prettner 
(računovodsko poročilo). Poslovno poročilo se nanaša na šolsko leto 2020/2021, 
računovodsko poročilo pa na koledarsko leto 2021. Letno poročilo je Svet Osnovne šole 
Gradec obravnaval na svoji redni seji v ponedeljek, 28. 2. 2022. 
 
Osnovno šolo Gradec je v šolskem letu 2020/2021 začelo obiskovati 706 učencev v 39 
oddelkih, ob koncu pouka pa so šolo obiskovali 704 učenci prav tako v 39 oddelkih. Ob 
koncu pouka, junija 2021, je bilo na šoli zaposlenih 116 ljudi, od tega 82 učiteljev, 3 
svetovalne delavke, 26 tehničnih in administrativnih delavcev ter ravnatelj. 4 zaposlene so 
bile 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 in 
gospodinjke 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 posebej določi MIZŠ. Tudi 
v šolskem letu 2020/2021 smo se prijavili na izvedbo poskusnega nacionalnega 
preverjanja znanja za učence 3. razreda (matične šole in vse 4 podružničnih šol) in ga klub 
epidemiološki situaciji uspešno izpeljali. 
 

1.3. Poročilo sveta Osnovne šole Gradec 
Svet zavoda OŠ Gradec so sestavljali naslednji člani: 
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 Petra Bukovšek Batič, Karel Jurjevec in Renata Razboršek (predstavniki 
ustanoviteljice), 

 Nada Golouh (Aleš Bregar po izteku mandata Nadi 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 2020/2021 sestali na dveh rednih ter 
štirih korespondenčnih sejah.  
 
Svet zavoda OŠ Gradec se je v šolskem letu 2020/2021 prvič sestal 5. 10. 2020 na 33. 
(redni) seji, na kateri so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 33. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje Renati Razboršek, Petri Bukovšek 
Batič in  Karlu Jurjevcu mandat v Svetu zavoda OŠ Gradec za čas do zaključka tega 
mandatnega obdobja. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 31. korespondenčne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 32. korespondenčne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 5: Svet zavoda se je seznanil s Poročilom o realizaciji LDN  OŠ Gradec za 
šolsko leto 2019/2020. Svet zavoda potrjuje Poročilo o realizaciji LDN OŠ Gradec za 
šolsko leto 2019/2020. 

 SKLEP št. 6: Svet zavoda potrjuje Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 
2020/2021. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda prekine 5. točko dnevnega reda in zadevo preda v 
reševanje ravnatelju in predstavnici sindikata. 

 SKLEP št. 8: Ravnatelj in sindikalna zaupnica seznanita člane sveta zavoda na 
naslednji redni seji z dogovorjenimi rešitvami. 

 SKLEP št. 9: V skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje 
(SNR1000.SLO.DNR, tč. III) svet zavoda odobri, da se dejavnost notranjega 
revidiranja v javnem zavodu zagotavlja z zunanjim izvajalcem storitev notranjega 
revidiranja. 

 SKLEP št. 10: V skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje 
(SNR2020.SLO.DNR v povezavi s točko 7. 3.) se je svet zavoda seznanil z letnim 
načrtom notranje revizije za leto 2020 in ga potrjuje v predlagani vsebini. 

 SKLEP št. 11: Svet zavoda potrjuje nov cenik za uporabo in najem prostorov ter 
druge storitve za šolsko leto 2020/21. 

 
34. seja Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je potekala od 4. 1. 2021 do 12. 1. 2021, je bila 
korespondenčna. Sprejet je bil sklep: 

 SKLEP  – 34 KS :  Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 33. redne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 
35. seja Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je potekala od 26. 1. 2021 do 2. 2. 2021, je bila prav 
tako korespondenčna. Sprejet je bil sklep: 
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 SKLEP  – 35 KS :  Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 27. redne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 
Na 36. redni seji, 19. 2. 2021, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 36. (redne) seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 34. (korespondenčne) seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 35. (korespondenčne) seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2020. 
 SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Inventurno poročilo OŠ Gradec za leto 2020. 
 SKLEP št. 6: Del sredstev presežka prihodkov nad odhodki v višini 7.614,22 € se v 

letu 2021 nameni za  nakup osnovnih sredstev, drobnega inventarja in investicijsko  
vzdrževanje. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje Finančni načrt za leto 2021 in plan po denarnem 
toku. 

 SKLEP št. 8: Svet zavoda potrjuje Kadrovski načrt za leto 2021. 
 SKLEP št. 9: Svet zavoda potrjuje Pravilnik o računovodstvu. 
 SKLEP št. 10: Svet zavoda se je seznanil z dogovorom med ravnateljem in 

sindikalno zaupnico OŠ Gradec o izplačevanju dodatkov za 6., 7. ter vsak naslednji 
delovni dan in se s sklenjenim dogovorom strinja. 

 SKLEP št. 11: Člani sveta zavoda bodo ocene za ugotavljanje delovne uspešnosti 
ravnatelja podali tajno. 

 SKLEP št. 12: Člani sveta zavoda so se dogovorili, da bodo % za izplačilo redne 
delovne uspešnosti ravnatelja določili na podlagi ocene redne delovne uspešnosti po 
naslednjem kriteriju: 

 
 SKLEP št. 13: Člani sveta zavoda za pregled in analizo obrazcev za ugotavljanje 

delovne uspešnosti ravnatelja imenujejo naslednje člane sveta zavoda: 
o predstavnica zaposlenih Tanja Vesel, 
o predstavnica ustanoviteljice Petra Bukovšek Batić, 
o predstavnih staršev Sebastjan Gorenc. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 14: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne uspešnosti 
ravnateljev je g. Damjan Štrus za leto 2020 skladno z obdobjem opravljanja 
funkcije dosegel  94 %  vrednost. 

o Realizacija obsega programa         23,5% 
o Kakovost izvedbe programa                32,9% 
o Razvojna naravnanost zavoda         32,8% 
o Zagotavljanje materialnih pogojev     4,5% 



 

 

 

 

 

 

Letno poročilo Osnovne šole Gradec za poslovno leto 2021  7 
 

 SKLEP št. 15: Svet zavoda je v skladu s tretjim odstavkom 22. a člena ZSPJS in na 
podlagi ugotovljene vrednosti delovne uspešnosti za leto 2020 določil višino dela 
plače za redno delovno uspešnost ravnatelja g. Damjana Štrusa za obdobje od 1. 7. 
2020 do 31. 12. 2020 v višini   4,8 %  polletne mase njegove osnovne plače. 

 
 
Na 37. (korespondenčni) seji (30. 3. 2021 – 6. 4. 2021) smo s sklepom potrdili zapisnik 
36. redne seje sveta zavoda. 

 SKLEP  – 37 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 36. redne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 
Na 38. (korespondenčni) seji Sveta Zavoda, 23. 8. 2021 – 30. 8. 2021, smo člani sprejeli 
sklep: 

 SKLEP – 38 KS: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema načrt dela Sveta zavoda OŠ 
Gradec za šolsko leto 2021/22. 

 
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 z Odlokom o 
ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja (sprejet 20. 2. 1992, stopil 
v veljavo 1. januarja 1993, kar je tudi rojstni dan Osnovne šole Gradec) 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 ter 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. 

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


 

 

 

 

 

 

Letno poročilo Osnovne šole Gradec za poslovno leto 2021  8 
 

 
Šolski okoliš določa uredba o šolskem okolišu: 
Matična šola: mesto Litija (skupni šolski okoliš, gravitacijsko območje levi breg Save), 
Ponoviče, Zgornji Log. 
  
Podružnična šola Vače: Boltija, Cirkuše, Kandrše-del, Klenik, Laze pri Vačah, Mala sela, 
Podbukovje pri Vačah, Potok pri Vačah, Ržišče, Slivna, Široka Set, Tolsti Vrh, Vače, Vovše. 
  
Podružnična šola Hotič: Bitiče, Ribče, Jesenje, Konj, Spodnji Hotič, Vernek, Zapodje, 
Zgornji Hotič. 
  
Podružnična šola Kresnice: Kresnice, Kresniški Vrh. 
  
Podružnična šola Jevnica: Golišče, Jevnica, Kresniške Poljane, Zgornja Jevnica. 
 

1.5. Organiziranost šole in predstavitev odgovornih oseb 
 

1.5.1. Ravnatelj 
Ravnatelj je skladno z 49. členom ZOFVI pedagoški in poslovodni organ zavoda, ki 
organizira, načrtuje in vodi delo šole, pripravlja program razvoja šole, pripravlja predlog 
letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo. Odgovoren je za 
uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vodi delo učiteljskega zbora, 
oblikuje predlog nadstandardnih programov, spodbuja strokovno izobraževanje in 
izpopolnjevanje strokovnih delavcev, organizira mentorstvo za pripravnike, prisostvuje 
vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, predlaga 
napredovanje strokovnih delavcev v nazive, odloča o napredovanju zaposlenih v plačne 
razrede, spremlja delo svetovalne službe, skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski 
sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča starše o delu šole ter o 
spremembah pravic in obveznosti učencev, spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, 
zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, zastopa in predstavlja šolo in je 
odgovoren za zakonitost dela, določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju 
delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti zaposlenih, skrbi za sodelovanje šole s 
šolsko zdravstveno službo, je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s 
samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole in opravlja druge naloge 
v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 
 
Damjan ŠTRUS damjan.strus@osgradec.si 01 897 33 01 030 479 100 

 
Ravnatelju pri delu pomagata pomočnici, ki opravljata naloge, opisane v aktu o 
sistemizaciji ter druge naloge po navodilu ravnatelja. 
 

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  

 

mailto:damjan.strus@osgradec.si
mailto:jana.isoski@osgradec.si
mailto:katarina.murn@osgradec.si
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1.5.3. Podružnična šola VAČE 
Vače 24, 1252 Vače vodja: Jernej GRDUN 

jernej.grdun@osgradec.si 
01 897 33 15 

 

1.5.4. Podružnična šola HOTIČ 
Zg. Hotič 6, 1270 Litija vodja: Elizabeta BUČAR 

elizabeta.bucar@osgradec.si 
01 897 33 20 

 

1.5.5. Podružnična šola KRESNICE 
Kresnice 26a, 1281 Kresnice vodja: Angelca KOPRIVNIKAR 

angelca.koprivnikar@osgradec.si 
01 897 33 22 

Učiteljica Angelca Koprivnikar je 31. 8. 2021 zaključila z delom na Osnovni šoli Gradec in 
se upokojila. Vodenje Podružnične šole Kresnice je prevzela učiteljica Sandra Železnik. 
 

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 
Učiteljski zbor: 
Delo učiteljskega zbora je potekalo po načrtu pedagoških in orientacijskih konferenc, in 
sicer: 

 Uvodna pedagoška konferenca (26. 8. 2020) z dnevnim redom: 
o Uvodna navodila. 
o Šolski koledar 2020/2021. 
o Organizacija pouka v šolskem letu 2020/2021. 
o Dokumentacija (nazaj/naprej). 
o IKT-Teams, OneNote, Forms, spletna stran (Anja Knežević). 
o Razno. 

 

 1. orientacijska konferenca (24. 9. 2020): 
o dr. Jurij Šink: Predstavitev delovanja Inšpektorata RS za šolstvo in šport. 

 

 2. orientacijska konferenca (19. 11. 2020): 
o Nataša Bider Humar in Veronika Gosak Krebs: Kako učinkovito delati s 

težavnimi učenci in njihovimi starši? Videokonferenčno izkustveno 
predavanje. 

 

 Izobraževanje za učiteljice DSP (2. 2. 2021 in 6. 4. 2021) 
o dr. Natalija Vovk Ornik: Izvajanje dodatne strokovne pomoči in smiselna 

oblika IP. 
 

 3. orientacijska konferenca (1. 3., 15. 3. in 29. 3. 2021, 3 izobraževanja po 2 uri): 
o Damjana Šmid: Komunikacija in delo z učenci, ki motijo pouk 

(videokonferenčno predavanje). 
 

mailto:jernej.grdun@osgradec.si
mailto:elizabeta.bucar@osgradec.si
mailto:angelca.koprivnikar@osgradec.si
mailto:darja.rajsek@osgradec.si
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 4. orientacijska konferenca (12. 5. (4. in 5. r) in 1. 7. 2021 (predmetna stopnja): 
o ZGNL: Ali je drugače res tako drugače? (prilagoditve za učence s posebnimi 

potrebami) 
 

 Zaključna pedagoška konferenca (2. 7. 2021) z dnevnim redom: 
o Informacije predsednikov komisij o popravnih izpitih. 
o Poročilo ravnatelja. 
o Poročila vodij aktivov o delu posameznega aktiva. 
o Poročila vodij POŠ. 
o Pregled projektov in načrt za naprej. 
o Okvirna sistemizacija. 
o Razno. 
o Druženje s sodelavci. 

 

 LEGO delavnica za vse strokovne delavce (23. 8. 2021): 
o Blaž Jarc, LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitator, Trainer & 

Consultant, NLP® Master Coach 
 
Učiteljski zbor se je sestajal na rednih jutranjih sestankih. Do zaprtja šol so na matični šoli 
sestanki potekali ob torkih zjutraj od 7.00 do praviloma 7.50, v času zaprtja in kasneje 
ponovnega odprtja šol, pa smo imeli sestanke na daljavo od 14.30 do 15.15, v zadnjem 
mesecu pa smo imeli sestanke ob 7.00, ob torkih za učitelje PS, ob četrtkih pa za učitelje 
RS. Spodnja tabela prikazuje datumsko razporeditev sestankov: 

RS+PS RS PS 

29. 9. 22. 9. 8. 9. 

20. 10. 13. 10. 6. 10. 

15. 3. 4. 3. 18. 1. 

29. 3. 18. 3. 25. 1. 

 25. 3. 1. 2. 

 15. 4. 15. 2. 

 22. 4. 1. 3. 

 6. 5. 8. 3. 

 13. 5. 22. 3. 

 27. 5. 12. 4. 

 10. 6. 19. 4. 

  3. 5. 

  11. 5. 

  25. 5. 

  8. 6. 

V ponedeljek, 23. 8. 2021 smo izpeljali uvodne informacije za delo v naslednjih 2 tednih 
ter uvodno druženje vseh zaposlenih na OŠ Gradec. 
 
Realizirane redovalne konference: 
Zaradi epidemiološke situacije in daljšega zaprtja šol, je ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport izdala sklep, da je bilo v tem šolskem letu zgolj 1 ocenjevalno obdobje. 

Ocenjevalno obdobje Konference 
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od 1. 9. 2020 do 15. 6. 2021 (za 9.r) 10. 6. 2021 za 9.r 

od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 (1.–8.r) 21. 6. 2021 za 1.–8.r 

 
HOSPITACIJE: 
V času dela na daljavo je bila možnost za opazovanje dela učiteljev zelo dostopna, saj sem 
lahko prisostvoval pouku kar iz svoje pisarne. Napovedano hospitacijo sem opravil pri 46 
strokovnih delavcih (pri večini sem hospitiral 1-krat, pri 5 kolegicah 2-krat in pri eni 
kolegici 3-krat); skupaj sem opravil 53 hospitacij pri strokovnih delavcih naše šole. Opravil 
sem 6 hospitacij v okviru študentske prakse in 2 hospitaciji za strokovni izpit zunanje 
kandidatke, ki je prosila za opravljanje nastopov na naši šoli. V času pouka sem opravil 61 
hospitacij. 
 
Kolegialne hospitacije: 
Izmed 86 strokovnih delavcev ni 27,9% opravilo nobene kolegialne hospitacije, 4,7% jih je 
opravilo 1, 9,3% pa 2 kolegialni hospitaciji. Natančno polovica strokovnih delavcev je 
opravila 3 kolegialne hospitacije, kot je bilo tudi navodilo ob začetku šolskega leta, med 
tem ko je 8,1% strokovnih delavcev opravilo več kot 3 kolegialnih hospitacij. 
 
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 2020/2021 je imel vsak razred svojega 
razrednika, na predmetni stopnji (matične šole in POŠ Vače) pa poleg razrednika še 
nadomestnega razrednika. 
 
Strokovni aktivi v šoli so sestavljeni iz učiteljev bodisi istega predmeta bodisi sorodnih 
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 2020/2021 
je na OŠ Gradec delovalo 8 strokovnih aktivov: 

 aktiv učiteljev 1. triade (vodja: Alenka Planinšek), 
 aktiv učiteljev 4.&5. razreda (vodja: Maja Lenart), 
 aktiv učiteljev naravoslovja in matematike (vodja: Damjan Grobljar), 
 aktiv učiteljev tujih jezikov (vodja: Luka Lavrin), 

 aktiv učiteljev družboslovja in slovenščine (vodja: Vanja Arhnaver), 
 aktiv športnih pedagogov (vodja: Srečko Somrak), 
 aktiv učiteljev OPB (vodja: Urška Pišek), 
 aktiv učiteljev 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 
2020/2021. 
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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 2020/2021 sestavljali predstavniki posameznih 
oddelkov (39 predstavnikov). Predsednica sveta staršev je bila gospa Nada Golouh. 
 
Svet staršev OŠ Gradec je v šolskem letu 2020/2021 izvedel štiri seje sveta staršev. Zaradi 
edinstvene situacije s COVID-19 so bile tri seje – druga, tretja in četrta – dopisne. 
 
Na 1. seji Sveta staršev OŠ Gradec so bile obravnavane naslednje vsebine:  

 Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2019/2020. 
 Letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2020/2021. 

 Predlog ravnatelja nadstandardnih storitev OŠ Gradec za šol. leto 2020/2021. 
 Šolski sklad. 
 Izvolitev predsedniškega odbora sveta staršev. 
 Izvolitev oziroma potrditev predstavnika sveta staršev za komunikacijo z občino. 
 Pristojnosti in naloge predstavnikov sveta staršev. 

 
Na 2. seji Sveta staršev OŠ Gradec je Svet staršev dal pobudo o ponovnem razmisleku za 
nadaljevanje šolanja v učilnicah na OŠ Gradec na pristojne službe. 
 
Na 3. seji Sveta staršev OŠ Gradec se je seznanil z Letnim poročilom 2020 ter Finančnim 
načrtom 2021, izvolil člana v Svet zavoda in podaljšal predsednici sveta staršev mandat do 
30. 09. 2021. 
 
Na 4. 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 2021/2022. 
 
Na vseh sejah sveta staršev so bile obravnavane tudi pobude, predlogi, mnenja in 
vprašanja staršev.  
 
Zapisniki sej in pripadajočo gradivo se nahaja spletni stani šole 
http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/ 
 

http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/
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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 686 684 99,71 

1.B 686 684 99,71 

2.A 782 784 100,26 

2.B 782 782 100,00 

3.A 816 812 99,51 

3.B 816 817 100,12 

4.A 816 826 101,23 

4.B 816 823 100,86 

5.A 884 888 100,45 

5.B 884 910,5 103,00 

6.A 884 910 102,94 

6.B 884 908 102,71 

6.C 884 916 103,62 

7.A 867 896 103,34 

7.B 867 897 103,46 

7.C 867 893 103,00 

8.A 886 909,5 102,65 

8.B 886 907,5 102,43 

9.A 806 854 105,96 

9.B 806 858 106,45 

9.C 806 862 106,95 

 

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

1.+3.V 816 812 99,51 

2.V 782 781 99,87 

4.V 816,5 828 101,41 

5.V 884 874 98,87 

6.V 884 908 102,71 

7.V 867 884 101,96 

8.V 884 894 101,13 

9.V 806 849 105,33 

 

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

1.+2.H 782 785 100,38 

3.+4.H 816 819 100,37 

5.H 884 885 100,11 
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Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.+2.K 782 781 99,87 

3.K 816 821 100,61 

4.+5.K 884 880 99,55 

 

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

1.+2 J 782 786 100,51 

3.J 816 821 100,61 

4.J 816 818 100,25 

5.J 884 884 100,00 

 

1.6.2. Realizacija izbirnih predmetov 
 

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

Nemščina 1 68 74 108,82 

Likovno snovanje 2 34 34 100,00 

Urejanje besedil 34 36 105,88 

Sodobna priprava hrane 68 66 97,06 

Filmska vzgoja 1 34 38 111,76 

Nemščina 2 68 74 108,82 

Računalniška omrežja 31 36 116,13 

Raziskovanje org. v domači 
okolici 

34 38 111,76 

Izbrani šport - odbojka 68 66 97,06 

Multimedija 34 32 94,12 

Obdelava gradiv les 34 34 100,00 

Varstvo pred nar. in drug. 
Nesrečami 

34 36 105,88 

Poskusi v kemiji 34 32 94,12 

Filmska vzgoja 2 34 32 94,12 

Likovno snovanje 3 31 32 103,23 

Nemščina 3 62 67 108,06 

Šport za zdravje 62 66 106,45 

Načini prehranjevanja 31 32 103,23 

Šport za sprostitev 68 70 102,94 

Retorika 31 36 116,13 

Matematične delavnice 8 - V 34 37 108,82 

Sodobna priprava hrane - V 34 36 105,88 

Šport za zdravje - V 34 35 102,94 

Šport za sprostitev - V 31 31 100,00 

Izbrani šport – odbojka - V 34 36 105,88 

Nemščina 1,2 - V 68 66 97,06 
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Načini prehranjevanja - V 34 34 100,00 

Matematične delavnice 9 - V 31 34 109,68 

Likovno snovanje  34 31 91,18 

 

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

Angleščina - H 68 73 107,35 

Angleščina - V 68 65 95,59 

Angleščina - MŠ 136 140 102,94 

Računalništvo - MŠ 68 69 101,47 

Računalništvo - V 35 35 100,00 

Šport - V 68 66 97,06 

Šport - K 34 37 108,82 

Šport - H 34 35 102,94 

Šport - J 34 35 102,94 

Šport - MŠ 68 69 101,47 

Tehnika - MŠ 34 35 102,94 

Nemščina - MŠ 68 69 101,47 

 
Realizacija je v večini razredov ustrezna. Manjša je pri nekaterih obveznih izbirnih 
predmetih, posledično zaradi sprememb pri organizaciji dela zaradi zaprtja in odprtja šol 
ter bolniških odsotnosti učiteljev izvajalcev teh predmetov. 
 

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: 

 2021 2020 2019 

prihodki 4.503.445 € 3.987.509 € 3.907.746 € 

odhodki 4.501.146 € 3.985.268 € 3.904.206 € 

prihodki - odhodki +2.299 € +2.241 € +3.540 € 

 
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, 

 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 
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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.  

 
Svet zavoda Osnovna šola Gradec je 15. 10. 1998 ustanovil Šolski sklad, pri katerem je v 
letu 2021 prišlo do sprememb. Na podlagi sprememb 135. člena ZOFVI je UO šolskega 
sklada OŠ Gradec sprejel nova pravila delovanja, po katerih se s sredstvi šolskega sklada 
financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne 
financirajo iz javnih sredstev, , financirajo se prijavnine in prevozi na tekmovanja iz znanja 
in športa, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. 
Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo otrok, učencev in dijakov iz 
socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno 
veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način 
zagotavljajo enake možnosti.  
Upravičenci do kritja stroškov udeležbe na posameznih dejavnostih iz prejšnjega stavka so 
lahko tisti otroci, učenci oziroma dijaki, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v 
najvišjem deležu od cene malice ali pravica do znižanja plačila za programe vrtcev do 
največ tretjega dohodkovnega razreda po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev (v nadaljnjem besedilu: upravičenci). Če sredstva, namenjena iz šolskega sklada, 
ne zadoščajo za kritje udeležbe vseh možnih upravičencev, UO sredstva dodeli vsem 
upravičencem v enakem deležu.  Izjemoma UO sredstva dodeli le enemu ali samo 
nekaterim možnim upravičencem, če oceni, da posebne okoliščine, ki niso bile predmet 
odločanja o pravici do subvencije za malico, to opravičujejo. Taka odločitev mora biti 
sprejeta soglasno. 
Šolski sklad OŠ Gradec pridobiva sredstva iz zbiralnih akcij starega papirja, od sredstev, 
zbranih v okviru sejmov (novoletni, sejem ob koncu pouka), od prispevkov staršev, 
donacij, zapuščin in iz drugih virov. Je tudi upravičenec do največ 0,3 % donacije 
posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto. V letu 2021 smo 
izpolnili potreben pogoj (sprejetje novih Pravil o delovanju šolskega sklada), da se nas v 
letu 2022 uvrsti na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine v skladu z 
zakonom, ki ureja dohodnino. 
S sredstvi sklada upravlja 7-članski upravni odbor sklada, ki so ga v šolskem letu 
2020/2021 sestavljali: 

 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. 
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2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 
 

2.1. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 
 
Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program. 
Obvezni program obsega obvezne predmete, obvezne izbirne predmete in ure oddelčne 
skupnosti. Del obveznega programa osnovne šole so tudi dnevi dejavnosti. Razširjeni 
program obsega jutranje varstvo, podaljšano bivanje, 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 učiteljic dodatne strokovne pomoči 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 2020/2021 se je začelo v torek, 1. septembra 2020. Pouk se je na matični šoli 
začel ob 8.00 za učence predmetne stopnje in ob 8.30 za učence od 2. do 5. razreda, 
obakrat z uvodnima himnama (državno in šolsko) ter pozdravom ravnatelja. Na 
podružničnih šolah so učenci od 2. razreda naprej pouk začeli ob 8.00. Ob 13.30 smo 
pripravili skupni slovesni sprejem vseh prvošolčkov naše šole na zunanjem asfaltnem 
igrišču ob matični šoli. 
 
Septembra so na matični šoli za učence razredne stopnje tradicionalno potekale 
predstavitve raznih športnih in prostovoljskih društev: v sredo, 9. septembra predstavitev 
košarke, v torek, 15. septembra predstavitev PGD Litija, v sredo 16. septembra 
predstavitev rokometa in društva Kempo Arnis, v sredo, 23. septembra predstavitev kluba 
Judo Domžale. V septembru tradicionalno izpeljemo roditeljske sestanke v vseh oddelkih. 
Med 14. in 18. septembrom so v letno šolo v naravi v Žusterno odšli učenci 5. razreda. 15. 
septembra smo obeležili državni praznik in z dnevom dejavnosti pričeli pripravljati učence 
6. razredov na morebitno šolanje na daljavo. Ta dan smo tudi začeli s pripravami na akcijo 
Rožnati oktober-mednarodni mesec osveščanja o raku dojk-povabili smo učitelje, starše in 
ostale iz lokalne skupnosti k ustvarjanju pletenih in kvačkanih umetnin, delavnice so 
potekale vsak petek zjutraj, od 7.00 do 7.45 v jedilnici matične šole. Dve ekipi učencev 
POŠ Vače sta sodelovali na tekmovanju Male sive celice. Pisni del je potekal 15. septembra 
preko spletne povezave. Naši učenci so se uvrstili v 2. krog, ki je potekal v sredo, 23. 
septembra na OŠ Šmartno v Tuhinju, kjer so morali priznati premoč učencev OŠ Janka 
Modra, Dol pri Ljubljani. 17. septembra smo za pripravo na delo na daljavo za sedmošolce 
matične šole pripravili kulturni dan »Učimo se družboslovja na daljavo«. Učenci so se učili 
uporabe Teamsa, pisanja poročil, luščenja vsebine ter izdelave miselnih vzorcev. 21. 
septembra smo imeli sestanek učiteljic 5. razreda in učiteljskega zbora 6. razreda na temo 
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prenosa informacij učitelj učitelju za lažji prehod učencev iz razredne na predmetno 
stopnjo. 22. septembra je potekalo fotografiranje vseh oddelkov naše šole. 24. septembra 
je strokovnim delavcem šole v okviru 1. orientacijske konference dr. Jurij Šink izpeljal 
predstavitev Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport. Ta dan smo imeli 
načrtovan tudi uvodni sestanek za izvedbo nadstandardne ekskurzije v London, ki pa smo 
ga odpovedali-odpovedali smo tudi vse nadaljnje aktivnosti v zvezi s to ekskurzijo ter tudi 
ekskurzijo samo. 30. septembra se je v Zasavju zaključila nagradna akcija zbiranja starih 
elektronskih aparatov in odpadnih baterij, poimenovana »Oddaj stare aparate v ulični 
zbiralnik«, ki se je začela že v marcu 2020 in bila zaradi epidemije prekinjena. Izmed 10 
sodelujočih osnovnih šol je naša šola zbrala največ starih aparatov na učenca na šoli in 
prejela glavno nagrado. 
 
V prvem vikendu oktobra (med 2. in 4. oktobrom) smo za učence organizirali vikend za 
nadarjene v CŠOD Breženka. V oktobru smo izpeljali nekaj dnevov dejavnosti in nekaj 
zdravniških pregledov. 19. oktobra se je za učence predmetne stopnje pričelo delo na 
daljavo, učenci razredne stopnje pa so v tednu pred jesenskimi počitnicami še obiskovali 
pouk v šoli. V oktobru smo prejeli uradno odpoved organizacije 33. državnega tekmovanja 
Mladina in gore za šolsko leto 2020/2021. Tekmovanje je načrtovano v prihodnjem 
šolskem letu (23. 1. 2022). 24. oktobra je svojo 75. obletnico slavila Organizacija 
združenih narodov-temu dogodku so se pridružili učenci POŠ Vače, ki so v ta namen 
pripravili obeležitveni video. 
 
Prvi teden v novembru, od 2. do 6. novembra, so imeli vsi učenci podaljšane jesenske 
počitnice, učitelji pa intenzivne priprave na delo na daljavo. Šole so zaprle svoja vrata, vse 
aktivnosti smo izvajali na daljavo-tudi veliko dnevov dejavnosti. 
V času dela na daljavo smo se trudili z iskanjem IKT opreme za tiste učence, ki svojih 
naprav za sodelovanje pri pouku na daljavo niso imeli. Pridobili smo 42 doniranih 
računalnikov, od tega 22 stacionarnih (z monitorjem, tipkovnico, miško) ter 20 
prenosnikov-vse smo razdelili učencem naše šole. 11. novembra so se prostovoljci OŠ 
Gradec vključili v akcijo, katere cilj je bil zbrati 21 tisoč prazničnih voščil za 21 tisoč 
starejših-do konca akcije so zbrali preko 1000 voščilnic. 20. novembra smo na daljavo 
izpeljali Tradicionalni slovenski zajtrk-glavno vodilo je bilo osveščanje učencev o pomenu 
zajtrka in zdrave prehrane ter o zajtrkovanju doma z izbranimi živili.  
25. in 26. novembra smo gostili prvo dvodnevno krvodajalsko akcijo-akcije se je udeležilo 
110 krvodajalcev. V šolski kuhinji smo zanje pripravili tudi obrok. 
19. novembra smo imeli 2. orientacijsko konferenco za strokovne delavce; Nataša Bider 
Humar in Veronika Gosak Krebs sta pripravili videokonferenčno izkustveno predavanje 
»Kako učinkovito delati s težavnimi učenci in njihovimi starši«. 12. novembra smo začeli z 
razdeljevanjem brezplačnega toplega obroka za tiste učence, ki so se nanj prijavili. Obroke 
smo pripravljali na OŠ Gradec, kjer so jih lahko učenci tudi prevzeli, prevzeme pa smo 
organizirali tudi po POŠ. 23. novembra smo pripravili spletno obeležitev državnega 
praznika. 
 
Za potrebe pilotnega testiranja kognitivnega treninga Neurobeans (Gregor Bohnec), je 
avtor izvedel program kognitivnega urjenja otrok po omenjeni metodi z namenom 
doseganja boljših šolskih rezultatov. 
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Zaposleni na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so OŠ Gradec 
prosili za pomoč pri raziskavi »Psihosocialni odnosi učencev pred in med šolanjem na 
daljavo v povezavi z njihovim (socialnim) blagostanjem in kognitivnim funkcioniranjem«. V 
raziskavo so vključili učence 3. triletja in učitelje, ki jih poučujejo. 
 
1. decembra smo na spletni strani za učence in starše, posebej pa še za zaposlene 
pripravili Jelenčkov voz pozitive, ki je imel namen prinesti sprostitev in dobro voljo v z 
epidemijo zaznamovan predpraznični čas. Ta dan smo pripravili tudi spletni srednješolski 
sejem, ki je bil prav tako prilagojen trenutni situaciji in so se vse šole predstavile učencem 
in njihovim staršem preko spleta. 11. decembra, na Mednarodni dan gora, je izdelek naših 
učenk na natečaju »Gore so pomembne za mlade« prejel 1. nagrado. 18. decembra smo 
za učence in njihove starše pripravili večerni dogodek, poimenovan Miti in ozvezdja. 
Dogodek je potekal v živo preko spleta. 22. decembra smo izvedli videokonferenco v 
okviru projekta Pasavček-izpeljala sta jo policist Andrej Hrup in redarka Mija Smrkolj. 
Videokonference se je udeležilo 57 otrok, staršev in strokovnih delavcev naše šole, vsebina 
pa se je nanašala na prednovoletni čas in z njim povezane nevarnosti ob uporabi 
pirotehničnih sredstev. 24. decembra smo obeležili praznik-tudi ta obeležitev je potekala 
na daljavo, preko spleta. 
 
V januarju smo izpeljali prve letošnje evalvacijske sestanke za vse učence z dodatno 
strokovno pomočjo. Zaradi zaprtja šol smo za januar načrtovano zimsko šolo v naravi, ki 
smo jo načrtovali na Krvavcu, prestavljali do konca marca, nato pa dokončno odpovedali. 
Podobno se je zgodilo tudi s šolo v naravi za učence 4. razreda v CŠOD Cerkno in 
vikendom za učence v CŠOD Vojsko. Prestavili oziroma odpovedali smo tudi nekatere 
druge z LDN načrtovane dogodke. V tem mesecu je bil naš projekt Izkusi Erasmus+, ki 
smo ga skupaj z Društvom Lojtra soustvarjali v zadnjih šolskih letih, predstavljen v 
publikaciji Urada RS za mladino: Zgodbe o Uspehu, 2. del, Mladinski sektor v šolah. Od 
torka, 26. januarja, je vzgojno-izobraževalno delo za učence 1. triade ponovno potekalo v 
prostorih šole. Pouk smo izvajali v skladu s priporočili MIZŠ. Nošenje zaščitnih obraznih 
mask je bilo za učence obvezno v objektu šole, ko se nahajajo izven matične učilnice. 
Nošenje zaščitne obrazne maske je bilo obvezno tudi pri vseh šolskih prevozih. Pred 
vstopom v šolo je bilo obvezno razkuževanje rok. Jutranje varstvo je bilo organizirano od 
7.00 naprej, razen za redke izjeme, katerih starši so zaradi službenih obveznosti 
potrebovali varstvo pred omenjeno uro. V šoli sta bila za učence organizirana šolska malica 
in kosilo, zajtrka in popoldanske malice nismo pripravljali. 28. januarja smo za učence 
predmetne stopnje izpeljali Dan brez zaslona-za učence smo organizirali učne dejavnosti 
na način, ki ni vključeval uporabe zaslona. 
 
2. februarja in 6. aprila so se kolegice iz aktiva DSP videokonferenčno sestale z dr. Natalijo 
Vovk Ornik-imeli so skupen pogovor o izvajanju dodatne strokovne pomoči in o novi obliki 
IP-ja za učence. 5. februarja smo ob prihajajočem slovenskem kulturnem prazniku 
pripravili prireditev En glaž kulture-prireditev je potekala v živo preko spleta in je bila zelo 
dobro obiskana in sprejeta. 9. februarja in 10. februarja je članica študentov delovne 
terapije Kim Janežič v sodelovanju z ameriškim združenjem za delovno terapijo za učence 
1. triade matične šole izvedla preventivne delavnice na temo varne nošnje šolske torbe. 
10. in 11. februarja so potekali vpisi prvošolčkov za novo šolsko leto-vpisi so potekali »v 
živo« v prostorih šole. 
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3. in 4. marca smo gostili drugo dvodnevno krvodajalsko akcijo-akcije se je udeležilo 154 
krvodajalcev. 4. marca smo za učence od. 3. do 5. razreda in njihove starše pripravili 
predstavitev NIP-ov-tudi ta predstavitev je potekala na daljavo, preko spleta. Na matični 
šoli smo gostili razstavo »Slovenci v nemških koncentracijskih taboriščih«, ki jo je pripravil 
Muzej novejše zgodovine Slovenije. V okviru razstave smo 10. marca izpeljali delavnico za 
učence, ki so sodelovali na otvoritvi, teden kasneje, 17. marca, pa razstavo, ki na devetih 
tematskih panojih predstavlja življenje, delo in trpljenje Slovencev v nemških taboriščih ter 
njihovo vračanje domov, tudi otvorili. Zaradi epidemioloških razmer smo zunanjim 
obiskovalcem omogočali le virtualen ogled razstave. Razstava je gostovala na šoli do 2. 
aprila. 11. marca so zborovodkinje pričele delati na množičnosti skupnega petja; OPZ smo 
deloma izvajali v mehurčkih, deloma so se zborovodkinje dogovorile z razredničarkami in 
prihajale k uram glasbe ter vzpodbujale petje učencev. V tednu med 22. in 26. marcem je 
potekalo pilotno e-testiranje učencev 6. in 9. razreda za izpolnjevanje NPZ-jev na daljavo. 
Namen testiranja je bil, da so se učenci spoznali z načinom izpolnjevanja izpitnih pol na 
daljavo, RIC pa je testiral delovanje sistema ob hkratni uporabi več tisoč uporabnikov. V 
ponedeljek, 29. marca je potekalo poskusno NPZ za učence 3. razreda iz slovenščine, v 
sredo, 31. marca pa še iz matematike. 
3 ponedeljke v marcu (1. 3., 15. 3. in 29. 3.) smo imeli dvourna videonferenčna 
izobraževanja v okviru 3. orientacijske konference. Damjana Šmid iz Zavoda Modrin je 
predstavila svoj pogled na komunikacijo in delo z učenci, ki motijo pouk. Tudi to 
izobraževanje smo izpeljali videokonferenčno v aplikaciji Zoom. 
 
Zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 je vlada RS sprejela nov Odlok 
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v 
univerzah in visokošolskih zavodih, po katerem se od četrtka, 1. aprila, do vključno petka, 
9. aprila, začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah. Pouk je v 
tem času ponovno potekal na daljavo. Za učence 1. triade, katerih oba starša ali eden od 
staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, 
Policiji in v poklicnih gasilskih enotah, smo na matični šoli organizirali nujno varstvo. V 
četrtek, 8. aprila so se 4 učenci, izbrani na sestanku šolske skupnosti, udeležili 
videokonferenčnega srečanja občinskega parlamenta. 12 devetošolk se je v okviru 
predmeta Likovno snovanje 3 s poslikanjem nakupovalnih vrečk iz blaga priključilo akciji 
Dan za spremembe, ki je potekala 10. aprila. S ponedeljkom, 12. aprila so se osnovne šole 
ponovno odprle in se do konca šolskega leta niso več zaprle-pouk je potekal v šoli v 
matičnih učilnicah, učenci so bili združeni v posamezne mehurčke; mehurček je bil 
oddelek. V aprilu smo spodbudili akcijo zbiranja plastičnih pokrovčkov. Tokrat smo jih 
zbirali za Društvo Vesele nogice, ki pomaga izboljšati kvaliteto življenja otrok s posebnimi 
potrebami. 23. aprila smo v sklopu Noči knjige 2021 organizirali in izpeljali virtualni bralni 
kotiček. 
 
V začetku maja so šestošolci in devetošolci pisali Nacionalna preverjanja znanja; 4. maja 
slovenščino, 6. maja matematiko in 10. maja angleščino (6.r) in šport (9.r). V tem mesecu 
smo izpeljali druge letošnje evalvacijske sestanke za vse učence z dodatno strokovno 
pomočjo. Odpovedali smo še šolo v naravi za učence 7. razredov, ki smo jo načrtovali v 
CŠOD Vojsko. 5. maja smo se z učiteljicami dogovorili, da ponovno začnemo z izvajanjem 
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ID Pohodništvo-dejavnost so učiteljice izvajale med tednom po pouku. V soboto 8. maja 
smo z dvema ekipama sodelovali na dogodku Slovenska bakla: z ekipo matične šole in z 
ekipo POŠ Vače. Učenci so sodelovali pri nošnji olimpijske bakle, ekipa POŠ Vače je baklo 
ponesla do zaključne točke potovanja po Občini Litija, do pomnika Geoss. Od sobote 8. 
maja do petka 4. junija smo sodelovali na Litijskem teku-akcije se je udeležilo 445 
učencev, ki so skupaj pretekli 2.681,9 km in za to prejeli nagrado v višini 150 € in denar 
namenili za nakup športnih rekvizitov. 4. orientacijska konferenca je bila organizirana v 2 
terminih: 12. maja za učitelje 4. in 5. razreda ter učitelje DSP, 1. julija pa za učitelje 
predmetne stopnje in tiste učitelje 1. triade, ki jih je tematika zanimala. Izobraževanje so v 
živo v jedilnici matične šole izpeljale zaposlene iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, 
naslovile pa so ga »Ali je drugače res tako drugače?«. Izobraževanje se je nanašalo na 
prilagoditve pouka, preverjanja in ocenjevanja znanja za učence z odločbami za dodatno 
strokovno pomoč. Na OŠ Gradec v prihajajočih letih še naprej želimo gostiti ESE 
prostovoljce, zato smo za izvajanje projektov na področju prostovoljstva za obdobje 2021-
2027 pridobili znak kakovosti. Nacionalna agencija Movit ga je naši šoli podelila 13. maja. 
Evropska komisija znak kakovosti zahteva za zagotavljanje kvalitete in skladnosti 
sodelujočih organizacij z načeli in cilji programa Evropska solidarnostna enota (ESE). 
V letošnjem šolskem letu nam je bilo sicer zaradi pandemije covida-19 onemogočeno 
izvajanje projekta; vse aktivnosti projekta smo prestavili v šolsko leto 2021/2022. 25. maja 
popoldne smo pripravili virtualno proslavo in prireditev z naslovom »160 let hotiške 
učenosti«, ki je predstavila hotiško podružnico, njeno življenje in delo v tem obdobju. 12. 
maja je potekalo videokonferenčno srečanje učencev, ki so sodelovali v mednarodnem e-
Twinning projektu »Scouts for a better future-saveing the world in a classroom. Poleg 
naših učencev so sodelovali učenci iz Španije, Grčije, Bolgarije in Ukrajine. 
 
3. junija smo ob zaključku projekta »Ob 30 letnici osamosvojitve Slovenije« otvorili 
razstavo v šolski avli-otvoritev so pripravili učenci predmetne stopnje matične šole, 
namenjena pa je bila našim učencem in zaposlenim. Na ogled bo ostala do jeseni. 10. 
junija smo imeli ocenjevalno konferenco za učence 9.r, 21. junija pa še za učence ostalih 
razredov. Ekipa Pepa hrib, ki je v šolskem letu 2019/2020 zmagala na državnem 
tekmovanju Mladina in gore je v četrtek, 10. junija sodelovala na dobrodelnem spletnem 
kvizu Planinstvo od A do Ž, na katerem so zbirali sredstva za obnovo Mozirske koče. Ekipa 
Pepa hrib je tudi na tem kvizu pokazala odlično znanje in zmagala. 15. junija smo na 
zunanjem asfaltnem rokometnem igrišču organizirali valeto za učence 9. razredov. 17. 
junija smo gostili tretjo, tokrat enodnevno krvodajalsko akcijo-akcije se je udeležilo 160 
krvodajalcev. Istega dne je v popoldanskem času potekal vpis v Zlato knjigo in Knjigo 
najboljših dosežkov, ki je letos potekal ob pomniku Geoss na spodnji Slivni. V zlato knjigo 
Občine Litija je bilo vpisanih 15 naših devetošolcev, v Knjigo najboljših dosežkov pa 4 naši 
učenci. 23. junija smo na zunanjem asfaltnem igrišču ob matični šoli izpeljali Vodni dan, 
zaključek projekta Vodna šola. Dogodek je bil sejemske narave, zbrana sredstva pa 
namenjena poplačilu bidonov, ki smo jih kupili in podarili vsem učencem in zaposlenim 
naše šole. Noč med 23. in 24. junijem so učenci 2. in 3. razredov matične šole preživeli v 
šoli-dogodek je tradicionalno poimenovan »Pravljična noč«. 24. junija smo obeležili državni 
praznik. To je bil tudi zadnji dan pouka v tem šolskem letu; učenci so prejeli spričevala, 
pohvale in priznanja s tekmovanj. 25. junija smo v sodelovanju s PD Litija izpeljali peš izlet 
na Geoss; izleta se je udeležilo 42 učencev, učiteljev in staršev. V zadnjem tednu junija je 
potekalo urejanje dokumentacije, pripravljanje poročil in zaključevanje dela. Strokovni 
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delavci so imeli zaključno konferenco v petek, 2. julija v ŠRC Reka, potem pa je večina 
pričela svoj letni dopust. 
 
V tem šolskem letu smo izpeljali 3 akcije zbiranja starega papirja: prvo v oktobru 2020 
(zbrali 10,83 t papirja, odkupna cena med 30 €/t in 55 €/t in prejeli 489,64 €), drugo v 
marcu 2021 (zbrali 6,42 t papirja, odkupna cena 90 €/t in prejeli 577,80 €) in tretjo v 
juniju 2021 (zbrali (8,12 t papirja, odkupna cena 120 €/t in prejeli 974,40 €). Skupaj smo 
v tem šolskem letu z zbiranjem papirja za šolski sklad zbrali 2.050,84 €. 
 
OŠ Gradec je bila izbrana v vzorec šol, ki so sodelovale v Mednarodni raziskavi motenj 
izobraževanja v času epidemije (REDS)-raziskava raziskuje vpliv COVID-19 na 
izobraževanje, njen temelji cilj je podpreti poučevanje in učenje v kriznih časih znotraj 
države in med državami EU. 
 
Kolesarsko društvo Litijski Tempomat je šoli izročilo bon v višini 1.000 €, namenjenih za 
sofinanciranje stroškov učencem v šoli v naravi, hkrati pa so izdatno obdarili 2 izbrani 
družini naših učencev. 
 
Sodelovali smo v raziskavi »Fizika med karanteno z vidika učencev«, ki so jo med 22. in 
26. marcem opravili zaposleni iz Oddelka za fiziko in tehniko Pedagoške fakultete Univerze 
v Ljubljani. 
 
Povabljeni smo bili v raziskavo na temo mehkega prehoda iz vrtca v šolo, ki jo izvaja 
Pedagoški inštitut. Uvodno srečanje je potekalo 29. marca, raziskava je v teku in se 
nadaljuje v prihodnjem šolskem letu. 
 
Učno prakso je na naši šoli v tem šolskem letu opravljalo 20 bodočih strokovnih delavcev, 
od tega 3 s področja predšolske vzgoje, 10 s področja razrednega pouka, 1 biologije, 1 
kemije in gospodinjstva, 1 kemije in biologije, 1 matematike in fizike, 1 s področja 
slovenistike in primerjalne književnosti, 1 geografije in 1 s področja svetovalnega dela. 1 
praktikantka je opravljala učno prakso v centralni kuhinji. 
 

2.1.2. Nadstandardni program 
2.1.2.1. Ekskurzije v tujino: 

Realizirali: 
 Erasmus+ (7 dni v Romuniji) – julij 2021 

 
Nismo realizirali zaradi epidemije koronavirusa: 

 Večdnevno ekskurzijo v London  
 Ekskurzijo v nemško govorečo deželo 

 
2.1.2.2.  Bivanja v naravi in plavalni tečaj 

 
Realizirali smo: 

 Letno šolo v naravi—Žusterna Koper za 5.r. 
 Vikend za nadarjene CŠOD Breženka (7.-9. razred MŠ in POŠ Vače) 
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 Plavalni tečaj za učence 4. razredov MŠ in POŠ Vače (Bazen Pungrt Šmartno pri 
Litiji) 

 
Nismo realizirali zaradi epidemije koronavirusa: 

 Bivanje v naravi v CŠOD Cerkno za 4. razred 

 Bivanje v naravi v CŠOD Vojsko za 7. razred 
 Zimska šola v naravi za 6. razred (Krvavec) 
 Plavalni tečaj za 3. razred (Bazen Pungrt Šmartno pri Litiji) 
 Pevski vikend—CŠOD Dom Prvine 
 Naravoslovni vikend na Vačah za učence 2. triade 

 Vikend za učence z DSP – CŠOD Dom Vojsko 
 

2.1.3. Poročilo o delu z nadarjenimi učenci 

 
Načrtnega in usmerjenega dela z nadarjenimi učenci smo se lotili na področjih šport, 
jezikoslovje, naravoslovje, umetnost, družboslovje ter mednarodna izmenjava. Zaradi 
epidemije nekatere načrtovane dejavnosti niso bile realizirane. Podrobno poročilo je na 
voljo v Poročilu o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/2021. 
Realizirali smo: 

 Nočno opazovanje neba s pripovedovanjem zgodb in grške mitologije (od 6. do 9. 
razreda, tudi POŠ). 

 Mladi kuharji (od 6. do 9. razreda). 

 Poletna šola logike (od 6. do 9. razreda, tudi POŠ). 
 Naravoslovni vikend CŠOD Breženka  – morska raziskovanja in potepanja (od 7. do 

9. razreda, tudi POŠ). 

 Glasba v samostojni Sloveniji (8. in 9. razred). 
 Slikarske umetnine (sodelovanje v likovnih natečajih). 
 14. Mednarodna kiparska kolonija mladih 2021. 
 V objemu zvoka in slike. 

 20. Bienale otroške grafike. 
 Male sive celice (od 6. do 9. razreda, tudi POŠ). 
 Spoznajmo svet gluhih-osnove slovenskega znakovnega jezika (od 6. do 9. 

razreda). 

 Projekt ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije (od 6. do 9. razreda). 
 

2.1.4. Projekti 
 
V šolskem letu 2020/2021 smo na OŠ Gradec izpeljali naslednje projekte: 

 Zdrava šola (koordinator projekta: Jernej Grdun) 

 Šolska shema (koordinator projekta: Jernej Grdun) 
 Ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije (koordinator projekta: Anita Mirjanić) 
 Vodna šola (koordinator projekta: Anita Mikša) 
 Evropski prostovoljci v osnovni šoli (koordinator projekta: Barbara Toš) 
 Primi šolo za roge (koordinator projekta: Dunja Požaršek) 

 Mehak prehod iz vrtca v šolo (koordinator projekta: Dunja Požaršek) 
 Skupnosti, ki podpirajo mlade (koordinator projekta: Barbara Toš) 
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 Migalnice (koordinator projekta: Andreja Bregar Rop) 
 S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti (koordinator projekta: Tatjana 

Gombač) 

  Slovenia (koordinator projekta: Špela Hribar Maglić) 
 Generacije generacijam (koordinator projekta: Aleksandra Krnc) 

 Aktivno v središču (koordinator projekta: Nuška Mlekuž) 
 Pasavček (koordinator projekta: Špela Kovič) 
 Šolski ekovrt (koordinator projekta: Darja Rajšek) 
 Petošolska druženja (koordinator projekta: Judita Nemeček) 
 Gozdna šola (koordinator projekta: Tatjana Gombač) 

 Manj odpadkov (koordinator projekta: Petra Prosen) 
 Šolski vrtiček (koordinatorici projekta: Nataša Brezovšček in Barbara Toš) 
 Šah v razredu (koordinator projekta: Luka Lavrin) 
 Escape CLASSroom (koordinatorice projekta: Vanja Arhnaver, Tjaša Lemut Novak, 

Astrid Žibert) 

 Z gibanjem do zdravja (koordinator projekta: Andrejka Setničar) 
 Book bag (koordinator projekta: Luka Lavrin) 
 160 let hotiške učenosti (koordinator projekta: Špela Mahkovec) 

 Per Aspera Ad Astra (koordinator projekta: Maja Žibert) 
 Zdrava malica (koordinator projekta: Tanja Vesel) 
 SOVKO-super kviz (koordinatorice projekta: Jana Isoski, Anja Knežević, Astrid 

Žibert) 
 
Poročila o opravljenem delu in realiziranih ciljih posameznih projektov so objavljena v 
Poročilu o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021, ki je v času 
pisanja tega letnega poročila dostopno tudi na spletni strani šole. 
 

2.1.5. Delo z nadarjenimi učenci: 
 

Nadarjeni v šolskem letu 2020/2021 

  število deklet število fantov Skupaj 

6. razred 3 4 7 

7. razred 6 2 8 

8. razred 3 5 8 

9. razred 5 4 9 

Skupaj 17 15 32 

    

Testirani v šolskem letu 2020/2021 

  število deklet število fantov Skupaj 

5. razred 0 5 5 

6. razred 2 2 4 

7. razred 1 0 1 

8. razred 0 0 0 

Skupaj 3 7 10 
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Prepoznani v šolskem letu 2020/2021 

  število deklet število fantov Skupaj 

5. razred 0 1 1 

6. razred 1 2 3 

7. razred 1 0 1 

8. razred 0 0 0 

Skupaj 2 3 5 

 

Nadarjeni po razredih 

6. A 0 

6. B 2 

6. C 1 

7. A 2 

7. B 2 

7. C 3 

8. A 4 

8. B 3 

9. A 3 

9. B 2 

9. C 2 

6. V 4 

7. V 1 

8. V 1 

9. V 2 

SKUPAJ 32 

 
Poleg testiranja, prepoznavanja in potrjevanja nadarjenih učencev, nadaljujemo z 
vsebinsko ciljnim ukvarjanjem z nadarjenimi učenci. Za njih pripravljamo vsebine 
posameznih predmetnih področij, ki so prvenstveno namenjene nadarjenim učencem, 
ponujene pa so vsem učencem naše šole-zato jih tudi imenujemo »Dejavnosti za bolj 
radovedne učence«. 
 

2.1.6. Poseben status (športnika in mladega umetnika) 
 
Učenci naše šole so tudi v šolskem letu 2020/2021 lahko zaprosili za pridobitev statusa 
športnika oziroma mladega umetnika. Obremenjenost, trenažni proces in nivo tekmovanja 
se pri posameznih učencih zelo razlikuje; nov sistem prilagajanja obveznosti, kjer imajo 
učenci možnost pridobiti status A, ki omogoča nekaj več prilagoditev in status B, ki 
vsebuje nekaj manj prilagoditev, se je izkazal ustrezen, zato smo ga obdržali in se ga 
nameravamo držati tudi v prihodnje. Vsem učencem s statusom se šolske obveznosti 
prilagodijo, tako da lažje usklajujejo redno učno delo s popoldanskimi športnimi ali 
umetniškimi dejavnostmi. 
V šolskem letu 2020/2021 smo imeli na OŠ Gradec 9 učencev s statusom športnika A, 2 
učenki s statusom mlade umetnice A in 11 učencev s statusom športnika B. 3 učencem 
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statusa nismo podelili: 1 učencu zaradi vzgojne problematike, 2 učencema pa ker še nista 
dopolnila 12 let. 
Občasno Osnovna šola Gradec podeljuje tudi poseben status učencem, ki zelo veliko 
svojega prostega časa namenjajo dejavnostim naše šole (tekmovanja, pevski zbor, 
gledališki klub, aktivno sodelovanje na prireditvah ipd.). Status podeli učiteljski zbor. V 
šolskem letu 2020/2021 omenjeni status ni bil podeljen. 
 

2.1.7. Dosežki na tekmovanjih iz znanja: 
 
Učenci Osnovne šole Gradec so se v šolskem letu 2020/2021 udeležili 20 različnih 
tekmovanj iz znanja (zabeležena so v spodnji tabeli). Na šolskih tekmovanjih je bilo 
izpolnjenih 649 tekmovalnih pol, na državnih pa 49 tekmovalnih pol. Učenci so usvojili 243 
bronastih priznanj na šolskih tekmovanjih, 16 srebrnih priznanj na šolskih tekmovanjih in 
19 srebrnih priznanj na državnih tekmovanjih ter 3 zlata priznanja na državnih 
tekmovanjih. 

 
 

2.1.8. Dosežki na tekmovanjih iz športa: 
 
S področja športa zaradi epidemioloških razmer večine tekmovanj ni bilo organiziranih. 
Sodelovali smo na šolskem plesnem festivalu, ki je potekal na daljavo in na Litijskem teku, 
kjer so učenci samostojno tekli in rezultate sporočali učiteljem. Podrobnejše podatke o 
tekmovanjih prikazuje naslednja tabela: 
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2.1.9. Poročilo o sodelovanju v projektu React-EU - IKT za VIZ: 
Cilj programa React-EU – IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja 
na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Sredstva programa 
React-EU – IKT za VIZ so bila razporejena na naslednji način: 

 okvirno v višini 51,61% dodeljenih sredstev je VIZ prejel prenosne računalnike, pri 
čemer se je navedeni odstotek ustrezno spremenil glede na cene prenosnikov, ki so 
bile znane po zaključenih javnih naročilih, 

 v višini preostalih dodeljenih sredstev smo VIZ preko kosovnice naročili IKT opremo, 
glede na naše potrebe in razvojni načrt. V fazi prijave na javni razpis je bil ta delež 
določen na 48,39% dodeljenih sredstev. 

Razmerje sofinanciranja nabave je 85% iz sredstev Evropske unije in 15% iz proračuna 
Republike Slovenije. 
 
Spodnja tabela prikazuje opremo, ki smo jo na Osnovni šoli Gradec prejeli v okviru 
omenjenega projekta: 

  količina cena/kos znesek 

prenosniki Comtron 4 794,04 € 3.176,16 € 

prenosniki SRC 3 798,00 € 2.394,00 € 

prenosniki Unistar 9 771,08 € 6.939,72 € 

prenosniki Acord 3 771,08 € 2.313,24 € 

   14.823,12 € 

    

  količina cena/kos znesek 

prenosnik tip2 4 797,88 € 3.191,52 € 

prenosnik tip3 5 1.073,60 € 5.368,00 € 

Projektor Full HG tip2 6 689,30 € 4.135,80 € 

projektor z ultra kratko razdaljo 1 1.140,70 € 1.140,70 € 

slušalke z mikrofonom 15 9,76 € 146,40 € 

kamera za računalnik 8 17,08 € 136,64 € 

   14.119,06 € 

    

SKUPAJ:   28.942,18 € 

 
Iz prvega dela razporejenih sredstev smo prejeli 19 prenosnikov (iz 4 različnih podjetij), v 
skupni vrednosti 14.823,12 €. V drugem delu tabele je predstavljena oprema, ki smo si jo 
sami izbrali-po razpisnih pogojih nismo smeli preseči sredstev v višini 14.121,11 EUR. Pri 
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tem smo bili uspešni, saj nam ni uspelo počrpati zgolj 2,05 € (0,015% dodeljenih 
sredstev). 
 

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 
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 
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in sodelovanja, spoštovanja, potrpežljivosti, strpnosti in razumevanja, zaupanja, znanja, 
prijateljstva, reda, varnosti in dobre samopodobe. 
Navajam dolgoročne cilje Osnovne šole Gradec, povzete po letnem delovnem načrtu OŠ 
Gradec za leto 2020/2021: 

 upoštevanje in spoštovanje vsega slovenskega, krepitev narodne zavesti (en skupni 
projekt, vezan na domovinsko vzgojo), 

 ciljno usmerjeno razvijanje psihomotoričnih sposobnosti otrok (krepitev 
samozavedanja, samospoštovanja, samozavesti na področju lastnih sposobnosti), 

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

 povezovanje predmetnih področij po vertikali z namenom dviga bralne pismenosti 
ter nadaljevanje z dvigom bralne kulture v tujem jeziku (Book Bag), 

 izboljšanje delovnih navad pri učencih, 

 otrokom omogočiti čim več gibanja, v OPB odhod izven šole in omogočanje »proste 
igre« 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. 
 

2.2.3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta 
ali v njegovem letnem programu dela 

 
V šolskem letu 2020/2021 bomo še naprej sledili naslednjim ciljem: 

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

sobivanja in spoštovanja, 
o varnost in sprejetost vseh (učencev in zaposlenih), 
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, 

 uspešnost na področju znanja in športa: 
o dosledno izvajanje letnega delovnega načrta, 
o kvalitetno učno delo z učenci z namenom doseganja trajnosti, uporabnosti in 

prenosljivosti znanja, 
o vsesplošna uspešnost učencev – trud usmerjen v iskanje talentov, 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, 
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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 internih 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 naslednje 
kratkoročne cilje: 

 v ospredje postaviti pouk; projekte izbirati preudarno, da se ne zajedajo preveč v 
pouk, 

 prizadevanje za dobro razredno in šolsko klimo, krepitev medsebojnih odnosov tako 
med učenci kot med zaposlenimi, 

 aktivne oblike poučevanja in učenja, 
 načrtovanje učinkovitih priprav na tekmovanja z namenom zagotavljanja 

konkurenčnosti naših učencev, 

 učenci razvijajo mišice zgornjega dela trupa, 
 primerjava ješčosti otrok med začetkom in koncem šolskega leta, 
 zmanjšanje količine embalaže pri malici. 

 

2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne 
in opisne kazalce po posameznih dejavnostih 

 
Ne glede na dinamično šolsko leto, ki ga je v veliki meri zaznamoval virus Sars-CoV-2, smo 
bili na področju državljanske vzgoje uspešni-obeležili smo vse zastavljene praznike. 
Spopadanje z virusom, upoštevanje ukrepov, pozornost na ohranjanja svojega zdravja in 
zdravja sobivajočih na šoli je še krepilo uresničevanje vzgoj medosebnega sobivanja, 
spoštovanja, varnosti in sprejetosti, aktivnega izvajanja Vzgojnega načrta šole ter 
spoštovanja dogovorov in vseh ustreznih zakonskih aktov na šoli. 
Precej težav je bilo z doslednim izvajanjem LDN, saj je bilo potrebno nekatere dejavnosti 
prestaviti, nekatere celo odpovedati. Tiste, ki smo jih realizirali, smo realizirali v manjšem 
obsegu, v spremenjeni izvedbi, nekatere pa povsem skladno z načrtom v LDN. 
Veliko strokovnih ciljev je bilo precej manj uspešno doseženih: kvalitetno učno delo z 
učenci, trajnost znanja, vsesplošna uspešnost učencev, stalno strokovno izobraževanje 
zaposlenih. Promocija športa in zdravega načina življenja je v pretežnem delu šolskega 
leta potekala na daljavo-ti cilji so brez osebnega pristopa slabše uresničljivi. 
Menim tudi, da je bil cilj tekočega pretoka informacij in odgovorne komunikacije 
zadovoljivo dosežen. 
Zelo pa je bila okrnjena dosega ciljev izvedbe internih projektov in mednarodnega 
sodelovanja (Erasmus+). 
So pa učitelji nadaljevali z uporabo novousvojenih IKT orodij ter s spoznavanjem novih, za 
pouk primernih IKT orodij. 
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Kljub temu, da je bila večina tekmovanj iz znanja izpeljana, se učenci tudi v tem letu niso 
mogli ustrezno izkazati na tekmovanjih, ker so bile priprave otežkočene, velikokrat 
omejene na daljavo, nekatera tekmovanja so odpadla ipd. 
Je pa bilo v tem šolskem letu izpeljano nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu ter 
tudi poskusno nacionalno preverjanje znanja v 3. razredu. 
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. 
 

2.2.5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa 

 
V šolskem letu 2020/2021 se je še poglobila posledica pri izvajanju programa kot posledica 
epidemije virusa Sars-Cov-2. Zaradi epidemije so bile šole 4 mesece zaprte-pouk je 
potekal na daljavo. Težave so se pojavile pri izvajanju kvalitetnega pouka, pri utrjevanju 
učnih vsebin, pri ocenjevanju znanja učencev, pri socialnem napredovanju učencev ter v 
obliki psiho-socialno-čustvenih motenj različnih stopenj. Okrnjena sta bila tako obvezni 
progam, kot tudi razširjeni program. 
 
V sklopu intervencijskih popravil smo v šolskem letu 2020/2021 zaprosili ustanoviteljico za 
pomoč v treh primerih: 

 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 €. 

 V februarju 2021 smo na sistemu ogrevanja na POŠ Vače opravili servis črpalk 
sistema za uravnavanje tlaka (ena od črpalk je namreč puščala in so jo 26. oktobra 
2020 izločili iz uporabe-vse odtlej je sistem deloval le na eni črpalki, ki pa je tudi že 
stara (letnik 2010) in za katero se je tudi priporočal servis (menjava tesnil, …) ter 
zamenjali dve vzmeti rotatorja iz zalogovnika s sekanci-obe vzmeti sta se v januarju 
in februarju 2021 odlomili. Vrednost materiala in opravljenih del je znašala 1.137,28 
€. 

 V četrtek, 19. 8. 2021, smo na Podružnični šoli Kresnice ob zagonu in preizkusu 
delovanja sistema tople vode po pravkar opravljeni adaptaciji vodovoda in 
ogrevalnega sistema ugotovili okvaro na toplotni črpalki. Po ogledu predstavnika 
podjetja Strojne inštalacije Rado Kosmač s.p. je bilo ugotovljeno, da je toplotna 
črpalka v okvari in da jo je nujno potrebno zamenjati-kakršnokoli popravilo ni 
mogoče. Vrednost materiala in opravljenih del je znašala 2.300,92 € (z vključenim 
DDV). 
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Skupaj smo v tem šolskem letu od ustanoviteljice Občine Litija prejeli 9.080,58 € 
intervencijskih sredstev. 
 

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 (2021, 2020 in 2019). Z namenom nepodvajanja teh 
podatkov jih na tem mestu ne omenjam, ker so sestavni del računovodskega poročila za 
leto 2021. 
 

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)
=

4.503.445 €

4.501.132 €
= 1,0005 

 
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)

=
2.299 €

3.891.956 €
= 0,060 % 

 
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. Ravnatelj je 
podpisnik izjave, ki jo oddamo na Ajpes skupaj z oddajo Letnega poročila. Finance 
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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 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 decembru 2021 je notranjo revizijo finančnega poslovanja opravila preizkušena državna 
notranja revizorka Simona Krese. 
Predmet notranjega revidiranja je del poslovanja javnega zavoda in je v letu 2021 obsegal 
oceno ustreznosti sistema stroškovnega računovodstva zavoda in sicer:  

 pregled in oceno obstoječega sistema stroškovnih mest in sistema razporejanja 
posrednih stroškov (sodil) glede na dejavnosti zavoda in 

 svetovanje v zvezi s sistemom stroškovnega računovodstva, oblikovanjem sodil in 
pripravo aktov na tem področju 

 
Preveritve pri notranji reviziji izbranega področja so obsegale: 

 opis in definiranje revidiranih procesov, 
 ugotovitev odgovornosti in pristojnosti, 

 oceno ustreznosti vzpostavitve notranjih kontrol, 
 oceno pravilnosti poslovanja in 
 svetovanje za izboljšanje notranjih kontrol in poslovanja. 

 
Cilj notranje revizije je bil oceniti sistem notranjih kontrol na revidiranem področju in 
obvladovanje tveganj v tem delu poslovanja proračunskega uporabnika. Na podlagi 
revizijskih ugotovitev so oblikovana priporočila za izboljšanje sistema notranjih kontrol ob 
upoštevanju ugotovljenih pomembnejših tveganj, z namenom prispevati k njihovemu 
obvladovanju. 
 
Revizijska ocena stanja: 
Notranja revizija ocenjuje, da se vodstvo zavoda zaveda pomena sistema notranjih kontrol 
in upravljanja tveganj za urejeno, pravilno in smotrno poslovanje zavoda, kar šola izkazuje 
tudi z novelacijo Pravilnika o računovodstvu in pripravo internih Navodil za vzpostavitev 
operativnih notranjih kontrol na finančno računovodskem področju. Podana je bila 
ugotovitev, da je izkazana visoka raven zavedanja odgovornosti vodstva zavoda in 
računovodstva za urejeno in pravilno poslovanje javnega zavoda. 
Med revizijo je računovodstvo šole pripravilo predlog novelacije sistema stroškovnih mest, 
sistema razporejanja odhodkov in prihodkov posameznih dejavnosti, programov, namenov 
in projektov. Iz opisanega predloga sistema razporejanja stroškov v OŠ Gradec revizija 
ocenjuje, da smo ta sodila predlagali smiselno ob upoštevanju dejavnosti, ki jih 
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opravljamo, značilnosti nastajanja stroškov in v povezavi z osnovami oz. aktivnostmi, ki so 
povezane z nastajanjem stroškov. 
Na tej podlagi bo potrebno zagotoviti še dokončno pripravo splošnega akta o vodenju 
stroškovnega računovodstva in razporejanju prihodkov ter odhodkov, kreirati ključe za 
razporejanje stroškov v finančno računovodskem programu in dosledno uporabljati sprejeti 
sistem razporejanja prihodkov in odhodkov. 
Dosledno upoštevanje danih priporočil v skladu s sprejetimi ukrepi vodstva šole lahko v 
prihodnje zagotavlja obvladovanje tveganj pri poslovanju zavoda na sprejemljivi ravni.  
 
Priporočila za prihodnje ukrepe: 

 OŠ Gradec je že med revizijo pripravila osnove za novelacijo sistema stroškovnega 
računovodstva in sodil za razporejanje stroškov zavoda na posamezne dejavnosti, 
programe in projekte. Predlagali so nam, da vodstvo OŠ Gradec oblikuje končne 
predloge dokumentov in zagotovi njihov sprejem ter dosledno uporabo. 

 Pri oddaji prostorov v upravljanju šole v občasno uporabo naj OŠ Gradec ravna v 
skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter z navodili občine lastnice 
premoženja. 

 

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 (ali so bili slabše doseženi) ob naslednjih postavkah: 

 načrtovanje učinkovitih priprav na tekmovanja z namenom zagotavljanja 
konkurenčnosti naših učencev, 

 učenci razvijajo mišice zgornjega dela trupa, 
 primerjava ješčosti otrok med začetkom in koncem šolskega leta, 
 ciljno usmerjeno razvijanje psihomotoričnih sposobnosti otrok (krepitev 

samozavedanja, samospoštovanja, samozavesti na področju lastnih sposobnosti), 

 izboljšanje delovnih navad pri učencih. 
Razlogi za slabo doseganje ali celo nedoseganje ciljev so tesno povezani s spopadanjem z 
virusom SARS-CoV-2, ukrepi, ki smo jih na šoli morali izpolnjevati, možnostmi za pouk, ki 
smo jih imeli ipd. 
 

2.2.10. Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo 
okolja, regionalni razvoj ipd. 

 
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Litija za učence posameznih razredov organiziramo 
redne sistematske preglede v zdravstvenem domu in zobozdravstvene preglede v šolski 
zobni ambulanti. Delavke ZD Litija na šoli izvajajo zdravstveno vzgojo, opravljajo preglede 
zob in po potrebi in pridobljenih soglasjih tudi preglede lasišč (uši). V sodelovanju z 
Območno organizacijo Rdečega križa nadaljujemo 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; policisti na šoli izvajajo projekt 
Policist Leon. Zelo učinkovito sodelujemo s PP Litija tudi v primerih, povezanih z različnimi 
prestopnimi vedenji (fizično, verbalno, spletno nasilje med učenci). S Centrom za socialno 



 

 

 

 

 

 

Letno poročilo Osnovne šole Gradec za poslovno leto 2021  35 
 

delo Litija sodelujemo na področju preprečevanja nasilja v družini, na področju izvajanja 
dela v splošno korist ter pri zagotavljanju večje prisotnosti učencev pri pouku v šoli. 
 
Na šoli še vedno deluje skupina prostovoljcev, ki ji epidemija koronavirusa omejuje 
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; aktivnosti izvajajo v okviru zmožnosti. 
 
Spreminjanje navad otrok, še posebej pa odraslih, v smeri ravnanja v prid okolju je zelo 
dolgotrajen proces. V šoli potekajo že utečene okoljske akcije in dejavnosti, kot so 
ločevanje odpadkov (papir, embalaža, biološki odpadki, baterije, tonerji in kartuše), 
zbiralne akcije papirja, zbiranje plastičnih zamaškov, čiščenje okolice šole ipd. 
 
Na regionalni razvoj poskušamo vplivati preko poklicnega informiranja in svetovanja v 9. 
razredu ter v okviru posameznih projektov, ki jih organizira bodisi naša šola in nanje 
vabimo širšo skupnost bodisi lokalna skupnost (občina, društva, javni zavodi…) in se jih 
aktivno udeležujemo. V okviru tehniškega dne šola sodeluje s srednjimi šolami v regiji in 
tudi širše, čedalje aktivneje sodelujemo s sosednjo gimnazijo. Izobraževanja za poklic se 
izvajajo že v nižjih razredih osnovne šole. Razmišljamo še o sodelovanju s podjetji v regiji 
preko roditeljskih sestankov za starše učencev osmih razredov, ki se jih običajno udeležijo 
tudi učenci. 
Na ta način želimo omogočiti mladim, da v domačem okolju najdejo svoj poklicni interes, 
se ustalijo, ustvarijo življenje ter prispevajo k napredku, razvoju regije in s tem celotne 
države. 
 

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. 2021: 
 

Ravnatelj 1 

Pomočnici ravnatelja 2 

Učitelji razredna stopnja 31 

Učitelji predmetna stopnja 29 

Učitelji dodatne strokovne pomoči 10 

Učitelji oddelkov podaljšanega bivanja 9 

ROID (računalnikar organizator informacijskih dejavnosti) 1 

Svetovalni delavec (in učitelj dodatne strokovne pomoči) 3 

Knjižničar 1 

Tajnik VIZ 1 

Računovodkinja, knjigovodja 2 

Hišnik, vzdrževalec 2 

Čistilke 7 

Kuharice 7 

Gospodinjke (POŠ) 3 
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Spremljevalec gibalno oviranega učenca 1 

Delavci na bolniški, porodniški 4 

Skupaj 114 
 

Spremembe na kadrovskem področju v šolskem letu 2020/2021: 
V torek, 1. septembra 2020 so z delom na Osnovni šoli Gradec pričeli: 

 Julija Bric (učiteljica RP, nadomeščanje Karin Debevec med porodniškim dopustom, 
POŠ Jevnica), 

 Maruša Gajić (učiteljica DSP, vse enote šole), 
 Žiga Korsika (učitelj v jutranjem varstvu in učitelj ŠPO, matična šola), 
 Karin Kovačič (učiteljica DSP, matična šola, POŠ Jevnica), 
 Matevž Ocvirk (učitelj MAT/RAČ, matična šola, POŠ Vače). 

 
19. 10. 2020 je z delom pričela Mirjam Bojanovič (učiteljica GUM, matična šola in POŠ 
Vače) nadomeščanje Ane Tori med bolniško odsotnostjo. 
31. 10. 2020 se je upokojila Minka Savšek (učiteljica MAT, matična šola). 
2. 11. 2020 so z delom pričele: 

 Iza Ustar (učiteljica DSP, matična šola) zaradi nadomeščanja Maje Habicht Gorički 
med bolniško odsotnosti, kasneje nadomeščanje Katarine Poglajen med porodniško 
odsotnostjo, 

 Mateja Troha (učiteljica OPB, učiteljica TJN, POŠ Vače), 
 Adrijana Šelj (učiteljica TJA, matična šola) nadomeščanje Tjaše Lemut Novak med 

porodniško odsotnostjo. 
13. 11. 2020 je z delom prenehala Mirjam Bojanovič, ki je nadomeščala Ano Tori med 
bolniško odsotnostjo. 
6. 12. 2020 se je upokojil hišnik Franci Hvala. 
7. 12. 2020 je z delom pričel nov hišnik Tomaž Janežič. 
11. 12. 2020 je na šoli pričela z delom Iris Zajc (učiteljica OPB in TJA v 1. triadi, POŠ 
Kresnice) zaradi nadomeščanja Mojce Vidic med porodniško odsotnostjo. 
10. 1. 2021 se je upokojila Tatjana Kotnik Pintarič (čistilka, POŠ Vače). 
12. 1. 2021 je z delom pričela Jana Dobravec (čistilka, matična šola). 
16. 2. 2021 je z delom za polovični delovni čas pričela Klavdija Vidic (čistilka, 20 ur/teden, 
POŠ Vače), ki je prevzela delež, ki se je sprostil ob polovični invalidski upokojitvi Antonije 
Cerar. 
1. 3. 2021 je odšla na porodniški dopust Petra Obermajer; njeno delo z učenci DSP je 
prevzela Mateja Troha, v OPB Na POŠ Vače pa je z delom pričela Tjaša Končina, ki se je 
takrat vrnila iz porodniškega dopusta. 
30. 6. 2021 sta z delom zaključili: 

 Patricia Knežević (spremljevalka učenca z sladkorno boleznijo, POŠ Hotič) in 

 Klavdija Vidic (čistilka, POŠ Vače). 
4. 7. 2021 je z delom zaključila Daša Dolenc (učiteljica DSP, matična šola). 
16. 7. 2021 je Barbara Dular zaključila porodniški dopust. 
31. 7. 2021 sta z delom zaključili: 

 Julija Bric (učiteljica RP), ki je nadomeščala Karin Debevec in 
 Suzana Likar (učiteljica RP, matična šola)-odhod na drugo delovno mesto. 

26. 8. 2021 je porodniški dopust zaključila Karin Debevec. 
31. 8. 2021 so z delom na naši šoli prenehale: 
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 Vanja Arhnaver (učiteljica SLO, matična šola), 
 Maruša Gajić (učiteljica DSP, matična šola), 
 Almira Gregorič Kolenc (učiteljica TJA oz. OPB, matična šola) – upokojitev, 

 Maja Habicht Gorički (učiteljica DSP in OPB, matična šola), 
 Angelca Koprivnikar (učiteljica RP, vodja POŠ Kresnice) – upokojitev, 
 Žiga Korsika (učitelj JUV, ŠPO, matična šola) in 
 Matevž Ocvirk (učitelj MAT/RAČ, matična šola). 

 

2.2.11.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih (izvedenih delih) v šolskem letu 
2020/2021 

 

 POŠ Kresnice: 
o Celotna obnova vodovoda in toplovoda, nameščeni novi radiatorji, 

zamenjana tla po hodniku. 
o Nova toplotna črpalka na ogrevalnem sistemu. 
o Postavitev plezala za učence. 
o Nove omarice v razdelilni kuhinji. 

 
 POŠ Jevnica: 

o Nov zmogljivejši plinski štedilnik z namenom zagotavljanja mlečnih malic. 
o Popravljene zunanje klopi. 
o Zbušen parket in prepleskani 2 učilnici. 

 
 POŠ Hotič: 

o Pridobitev gradbenega dovoljenja za nov VIO Hotič. 
 

 POŠ Vače: 
o Ureditev zunanjega asfaltnega igrišča: 

 Postavitev 2 golov za rokomet/mali nogomet. 
 Prestavitev košarkarskega koša. 
 Preureditev stebrov za mrežo za odbojko. 

o Popravilo ograje ob parkirišču za avtomobile in montaža zaščitnih stebrov 
za ograjo. 

o Ureditev fitnes naprav na zelenici pred šolo in postavitev ograje med 
parkiriščem in zelenico. 

Sodelovanje s KS Vače: KS je nabavila loparje za badminton, namizni tenis, 
žoge za odbojko, košarko in nogomet, odrivno ploščo. 

 

 Matična šola: 
o Nove omare v učilnici TIT. 
o Nova peč za žganje gline za potrebe pouka LIU. 
o Prenova lesenih delov športne opreme in lesenih športnih rekvizitov v 

obeh telovadnicah (brušenje, pričvrščevanje, lakiranje). 
o Slikopleskarska dela v avli šole. 
o Nov hladilni pult za dietna živila v centralni kuhinji. 
o Dokončanje domovinskega kotička v avli. 
o Nova garderoba za učence 4. b razreda. 
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o Ureditev shranjevalnega prostora za kulise gledališke dejavnosti v učilnici 
LIU. 

o Izdelava klopi in miz za postavitev učilnice na prostem. 
 
V času dela na daljavo smo se trudili z iskanjem IKT opreme za tiste učence, ki svojih 
naprav za sodelovanje pri pouku na daljavo niso imeli. Pridobili smo 42 doniranih 
računalnikov, od tega 22 stacionarnih (z monitorjem, tipkovnico, miško) ter 20 
prenosnikov-vse smo razdelili učencem naše šole. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

3. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021 
 

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 2021 
 

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 2021 
 
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 
2021 (in morebitne druge računovodske informacije) 

 

3.4.1. Izkaz prihodkov in odhodkov 
 

3.4.1.1. Prihodki 
 

Opis 2021 2020 LFN2021 

Prihodki iz proračunov in 

proračunskih uporabnikov 
4.250.164 3.791.913 4.076.835 

Prihodki iz proračuna – MIZŠ 3.718.324 3.558.108 3.816.795 
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Prihodki iz proračuna – občina 515.733 218.786 245.040 

Drugi proračunski uporabniki  16.107 15.019 15.000 

Prihodki iz neproračunskih virov   253.121 191.462 274.700 

Plačila staršev (prehrana in druge dej.) 235.707 176.582 260.000 

Prihodki od prodaje blaga in storitev – 

tržna dejavnost  
17.414 14.880 14.700 

Drugi prihodki 160 4.134 4.300 

Finančni in drugi prihodki  160 2.912 2.000 

Projekt, donacije  - 1.222 2.300 

SKUPAJ 4.503.445 3.987.509 4.355.835 

 

Pojasnila:   

Prihodki so se glede na lansko leto povečali za 13%.  

 

V letu 2021 smo od MIZŠ dosegli prihodke za naslednje glavne namene: 

 

Opis 2021 2020 LFN 2021 

BOD  2.734.337 2.655.680 2.846.000 

Prehrana med delom 83.357 77.174 77.000 

Prevoz na delo 51.240 37.588 45.000 

Jubilejne, solidarnostne pomoči 5.013 7.017 5.900 

Odpravnine 31.900 15.432 13.800 

Regres za LD 116.685 105.594 114.000 

KAD 46.911 44.827 47.400 

Prispevki in davki delodajalca 429.630 418.512 454.000 

Drugi prihodki plač (sindikat) 1.024 1.021 1.050 

Ekskurzije učitelji 1.773 2.088 1.595 

Ostalo (skrbnik US, študent, NPZ)  7.409 1.630 7.000 

Nad. uporabe lastnih sredstev -  Covid 19   5.034 20.804 10.000 

SKUPAJ PRIHODEK PLAČ 3.514.313 3.387.367 3.622.745 

Materialni stroški 85.708 85.522 85.000 
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Šola v naravi 6.112 6.431 5.800 

Razkužila – Covid 19 16.952 2.065 4.000 

SKUPAJ PRIHODEK MI 108.772 94.018 94.800 

Regresirana prehrana učencev 87.399 66.592 82.000 

Topli obrok – Covid 19, tolmač  925 2.784 1.500 

Sklad za invalide 6.915 7.347 15.750 

SKUPAJ PRIHODEK OSTALO 95.239 76.723 99.250 

SKUPAJ 3.718.324 3.558.108 3.816.795 

 

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 4,6%.  

 

Ministrstvo nakazuje sredstva za plače delavcev, ki so sistemizirani, za 4,93 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. 

Sredstva prevoza na delo, prehrane med delom, regresirane prehrane učencev in ostalih 

prihodkov so višja, ker je pouk na daljavo v letu 2021 potekal krajši čas kot v letu 2020. 

 

Jubilejno nagrado smo prejeli za deset delavcev, solidarnostno pomoč za dve delavki, 

odpravnino za štiri delavke, ki so se upokojile in odpravnino za določen čas za osem 

delavcev. 

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

Ostali stroški kamor spadajo sredstva NPZ, skrbnika US in študentskega servisa so večji, ker 

je v letu 2021 pouk v šoli potekal dlje časa, delo kot učitelja sta na šoli opravljala dva 

študenta. 



 

 

 

 

 

 

Letno poročilo Osnovne šole Gradec za poslovno leto 2021  46 
 

V letu 2021 smo prejeli za 25.760 € sredstev za razkužila in maske, del sredstev, ki jih nismo 

porabili, to je v višini 8.808 € smo prenesli na odložene odhodke in jih bomo namensko 

porabili v letu 2022. 

 

V letu 2021 smo dobili v namen Covid 19: nadomestilo uporabe lastnih sredstev, za delavce 

ki so delali doma v višini 2 € na dan, za brezplačne tople obroke, ki smo jih dostavljali na 

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

 

Prihodek sklada za invalide je manjši, ker imamo v letu 2021 zaposlene tri delavke, ki so 

polovico invalidsko upokojene. Meja za plačilo v sklad je 116 zaposlenih. 

Ostali prihodki ostajajo na ravni lanskih. 

 
Povprečno število zaposlenih v letu 2021 je bilo 119 delavcev. 

 

V letu 2021 smo dosegli  prihodke od Občine Litija za naslednje namene: 

Opis 2021 2020 LFN2021 

Materialni stroški 140.000 130.300 140.000 

Investicijsko vzdrževanje 33.397 12.942 20.000 

Intervencijska sredstva 4.141 13.168 - 

Šola v naravi - 1.840 1.840 

Šport, prehrana, prevozi 4.026 3.151 3.200 

Čistilni material – Covid 19 - 1.277 - 

Dodatek za delo v rizičnih 

razmerah – Covid 19 
334.169 56.108 80.000 

SKUPAJ 515.733 218.786 245.040 

 

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. 
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V prihodkih investicijskega transferja 33.397 € so zajeti prihodki za: izvedbo novih instalacij 

na PŠ Kresnice, izdelavo mavčne stene in nabavo zunanjih žaluzij na POŠ Vače. 

(Opomba: iz investicijskega transferja smo prejeli 6.002 € za nakup omar na matični šoli, 

hladilnega pulta za matično kuhinjo in kuhinjske opreme v Kresnicah. Vse je knjiženo na 

razred 0 in ne predstavlja povečanje prihodkov temveč povečanje obveznosti za sredstva v 

upravljanju). 

Za nabavo drobnega inventarja smo prejeli 601 €, za nabavo omar, kar pa pomeni znižanje 

obveznosti za sredstva v upravljanju. 

 

V prihodkih intervencijskega transferja 4.141 € so zajeti prihodki za: sanacijo sistema tople 

vode na POŠ Vače, zamenjavo polža v kotlovnici na POŠ Vače.    

(Opomba: iz intervencijskega transferja smo prejeli 2.301 sredstev za toplotno črpalko v 

Kresnicah, knjiženo je bilo na razred 0 in ne predstavlja povečanje prihodkov temveč 

povečanje obveznosti za sredstva v upravljanje).  

 

Investicije v teku smo povečali za znesek 99.568 € za Vzgojno-izobraževalni objekt (VIO) 

Hotič.  Za omenjeni znesek smo povečali obveznosti za sredstva v upravljanju. 

Povečali smo vrednost objektov za 20.834 € na račun preureditve prostorov v POŠ Vače, 
za namen vrtca. 
 

Sredstva za ZŠN v znesku 2.156 € smo prenesli na odložene prihodke, ker bodo sredstva 

porabljena za ZŠN v letu 2022.      

Iz naslova COVID 19 smo prejeli sredstva za delo v rizičnih razmerah delavcem, ki so bili do 

njega upravičeni.     

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

 

 

V letu 2021 smo dosegli naslednje prihodke od drugih proračunskih uporabnikov: 

 

Opis 2021 2020 LFN2021 

Gimnazija Litija, Vrtec Litija, KS 

Vače, Šolska shema  

16.107 15.019 15.000 
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SKUPAJ 16.107 15.019 15.000 

 

Prihodek Gimnazije Litija predstavlja plačo za dve delavki, ki dopolnjujeta poučevanje na 

Gimnaziji Litija. V prihodek so všteta tudi nakazila za Šolsko shemo, ter zaračunani stroški 

Vrtcu Litija in KS Vače. 

 

V letu 2021 smo dosegli naslednje prihodke iz neproračunskih virov – plačila staršev: 

 

Opis 2021 2020 LFN2021 

Učenci (CŠOD, ŠVN, ŠD…) 49.198 55.358 70.000 

Kuhinja 186.509 121.224 190.000 

SKUPAJ 235.707 176.582 260.000 

 

Pojasnila: 

V letu 2021 smo izvedli letno šolo v naravi, naravoslovni tabor in vikend za nadarjene 

učence. 

Prihodki kuhinje so višji, ker je pouk na daljavo v letu 2021 potekal krajši čas kot v letu 

2020. 

 

V letu 2021 smo dosegli naslednje prihodke iz neproračunskih virov – tržna dejavnost: 

Opis 2021 2020 

 

LFN2021 

Uporaba telovadnice, učilnic 8.849 7.514 8.000 

Provizije 182 197 200 

Druga plačila 4.497 3.324 2.000 

Prehrana učitelji 3.886 3.845 4.500 

SKUPAJ 17.414 14.880 14.700 

 

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 2021 so bili prihodki prodaje blaga in storitev na trgu v primerjavi s celotnimi   
prihodki minimalni, vsega 0,39%. 

 

V letu 2021 smo dosegli naslednje druge prihodke: 

Opis 2021 2020 LFN2021 

Finančni in drugi prihodki 160 2.912 2.000 

Projekt, donacije - 1.222 2.300 

SKUPAJ 160 4.134 4.300 

 

Pojasnila:  

Največji delež finančnih in drugih prihodkov predstavljajo sredstva obresti, ki smo jih 

prejeli na račun izvršbe. 

 

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 2021 2020 LFN 2021 

a. BOD, nadomestila  3.105.849 2.784.860 3.020.000 

b. prehrana med delom 87.895 80.131 80.000 

c. prevoz na  delo 61.659 34.631 47.500 

d. jubilejne nagrade, solidarnostne 

pomoči 
5.602 7.710 6.550 

e. odpravnine 30.495 21.971 13.800 

f. regres za letni dopust 122.134 110.795 120.000 

g. drugi stroški dela 466 542 1.000 

h. KAD 48.943 47.018 49.500 
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Skupaj  plače in drugi izdatki 

zaposlenim  
3.463.043 3.087.658 3.338.350 

i. prispevki delodajalca 498.823 451.138 486.000 

SKUPAJ STROŠKI DELA 3.961.866 3.538.796 3.824.350 

Povprečno število zaposlenih, ki 

prejemajo plačo 
119 116 - 

Kazalnik    

Stroški dela/zaposlenega 33.293 30.507 32.968 

 

Pojasnila: 

 

V celoti je strošek plač glede na lanski večji za 12%. 

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

Prevoz na delo se od junija 2021 dalje obračunava samo kot kilometrina.  

Jubilejno nagrado smo izplačali desetim delavcem, solidarnostno pomoč dvema delavkama, 

od tega smo sredstva za eno delavko krili v deležu, odpravnino za štiri delavke, ki so se 

upokojile, od tega smo eno krili sami in odpravnino za določen čas za osem delavcev. Glede 

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

 

3.4.1.2.2. Stroški materiala 

 

Opis 2021 2020 LFN2021 

Hrana za šolsko kuhinjo 142.667 92.284 140.000 

Material za pouk 10.106 9.291 10.000 

Material za čiščenje  24.198 17.845 20.000 

Pisarniški material 7.415 7.151 7.200 

Vzdrževanje opreme in objektov 9.478 9.006 10.000 

Delovne obleke 1.376 569 2.000 

Časopisi, revije, knjige 2.260 2.548 2.500 

Električna energija 30.772 28.448 30.000 

Bencin, plin 3.616 3.363 3.300 

Kurjava za ogrevanje 50.356 41.304 42.000 
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Drugi stroški 12.368 8.534 7.000 

Razkužila, maske – Covid 19 8.886 3.354 6.000 

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 303.498 223.697 280.000 

Kazalniki    

Strošek hrane/ učenca  205,87 132,98 198,87 

Material za pouk/učenca 14,59 13,39 14,19 

Material za čiščenje in vzdrževanje/m2 

uporabne površine 
2,76 2,20 2,37 

Časopisi, revije, knjige/zaposlenega 19 21,97 21,56 

 

Pojasnila: 

Stroški materiala so višji, ker je pouk na daljavo v letu 2021 potekal krajši čas kot v letu 

2020.  

 

3.4.1.2.3. Stroški storitev 

Opis 2021 2020 LFN 

2021 

CŠOD, šola v naravi, kulturni, športni 

dnevi, prevoz za učence 

49.086 61.147 72.000 

Telefon, PTT, plačilni promet 9.600 9.075 9.200 

Popravila in vzdrževanje OS; DI, objektov 64.141 39.862 40.000 

Vzdrževanje avtomobilov 2.608 1.355 2.000 

Zavarovanje opreme, avtomobila 4.868 4.337 4.700 

Izobraževanje 8.040 5.475 7.000 

Svetovalne, odvetniške storitve 3.851 9.357 5.000 

Zdravstvene storitve delavcev 796 563 4.800 

Higiena in varnost živil - kuhinje 1.748 5.066 3.000 

Varovanje zgradb, varstvo pri delu 4.773 4.568 4.500 

Najemnine  12.880 10.905 11.000 

Komunala, voda, dimnikar 32.316 32.575 33.000 

Dnevnice, nočnine, kilometrine 3.072 2.736 5.000 
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Pogodbeno delo 4.232 4.059 4.000 

Študentski servis 2.924 717 500 

Reprezentanca 339 317 300 

Drugi stroški storitev 2.782 3.408 4.000 

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev 5.058 12.732 10.200 

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 213.114 208.254 220.200 

Kazalniki    

Telefon, PTT/zaposlenega 80,68 78,24 79,32 

Izobraževanje/zaposlenega (pedagoški, 

tehnični in administrativni skupaj) 
67,57 47,20 60,35 

Potni stroški/zaposlenega 25,82 23,59 43,11 

 

Pojasnila: 

Stroški storitev so se minimalno povečali. Največje odstopanje je pri vzdrževanju objektov, 

ker smo izvedli nove instalacije na PŠ Kresnice. Ostali stroški pa so se gibali glede na čas 

trajanja pouka na daljavo.    

 

3.4.1.2.3.1. Ostali stroški storitev 

Opis 2021 2020 LFN 2021 

Pristojbine, sodne takse, finančni odhodki 1.071 870 800 

Davek od dohodka pravnih oseb 14 13 10 

Prispevek za invalide 7.170 8.559 17.200 

Stavbno zemljišče - nadomestilo 5.079 5.079 5.079 

SKUPAJ  OSTALI STROŠKI STORITEV 13.334 14.521 23.089 

 

Pojasnila:  

Ostali stroški storitev so se zmanjšali glede na lansko leto.  

Prispevek za invalide je manjši, ker imamo tri delavke, ki so polovico invalidi. 

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

Opis 2021 2020 LFN 2021 

Obračunan popravek vrednosti (PV) – 

Gradbeni objekti, igrišča 
173.235 173.079 173.079 

Obračunani PV - oprema  41.928 45.474 55.000 

Strošek amort. - v izkazu prih. in odh. 9.334 - 7.000 

Strošek amort. – v breme obv. za 

sredstva v upravljanju 
215.163 218.553 235.079 

 
Objekti:  V letu 2021 smo povečali vrednost objektov za 20.834 € na račun preureditve 
prostorov v POŠ Vače, za namen vrtca. 
 
 
Drobni inventar, katerega posamezna vrednost je pod 500 € in se številči: 
 
Nabavili smo za 5.600 € inventarja. Znesek zajema: brusilnik, vrtalnik, kompresor, kosilnico, 
voziček za čiščenje, 2 x sesalec,  3 x plastifikator, 2 x giljotina, 5 x tabla – bela – magnetna, 
2 x gol za mali nogomet  in hokej, 3 x pregrinjalo za peskovnik, 2 x blazina, 1 x šotor – 
sobni, 3 x stenske karta (Evropa, Azija, Slovenija), pisarniški stol, sedežna garnitura – vrtna, 
5 x zunanja klop, 2 x garderobna klop in 3 x stenska obloga z obešalniki. 
 
Odpisali smo za 6.367 € drobnega inventarja, ki se številči. Gre za odpis: neuporabnih 
dotrajanih učil (mikroskop, črkovna stavnica, blazine,  grafoskope…) v znesku 3.621 €; avdio 
opreme (TV, DVD, radio) v znesku 1.227 €; neuporabnega šolskega pohištva v znesku 965 
€ in razne ostale opreme (plastifikator, visokotlačni čistilec) v znesku 554 €. 
 
 
Vrednost drobnega inventarja, ki se številči po popisu znaša 370.424 €. 
 
Drobni inventar – knjige: nabavili smo za 5.748 € 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 16.000 
enot. Zaradi epidemije in dela od doma nam ni uspelo doseči zadanega cilja, in sicer  
vpisati celotno zalogo v sistem Cobiss do konca leta 2021. 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. 2021 znaša 184.799 €. 
 
Knjige učbeniškega sklada: nabavili smo učbenike v vrednosti 16.282 €. Odpisali smo za 
13.906 € gradiva. 
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Vrednost gradiva učbeniškega sklada na dan 31. 12. 2021 znaša 38.033 €. 
 

3.4.1.2.5. Nabave OS 

 
3.4.1.2.5.1. Dograditve in nabava OS 

Opis 2021 

- Izdelava omar - Bevkova 793 

- Igrala - Kresnice 2.445 

- Hladilni pult – kuhinja Bevkova 2.101 

- Kuhinjska oprema - Kresnice 3.108 

- Toplotna črpalka - Kresnice 2.301 

- Tiskalnik – Vače   207  

- Arnes – pogodba – računalniki, projektorji 28.659 

SKUPAJ  VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA  (brez nabav DI) 39.614 

Viri financiranja (pokrivanje)  

a. Občina Litija  8.303 

b. lastna sredstva (presežek prihodkov nad odhodki) 207 

c. Arnes – brezžična omrežja - pogodba 28.659 

d. Sredstva POŠ Kresnice 2.445 

 

Pojasnila: 

Osnovna sredstva katerih posamezna vrednost je nad 500 €: 
Nabavili smo za 39.614 € opreme, ki je opisana v zgornji tabeli.  
 

Odpisali smo za  16.307 € opreme. Gre za odpis: osebni avto Clio, 7 x računalnik, 2 x 

fotoaparat, projektor, mikroskop, sesalec, sedežna garnitura.  

Vrednost opreme, ki se amortizira na dan 31. 12. 2021 znaša 672.230 €. 

  
3.4.1.3. Prikaz celotnih prihodkov in odhodkov 

 

OPIS 2021 2020 Indeks 

CELOTNI PRIHODKI 4.503.445 3.987.509 130 

CELOTNI ODHODKI 4.501.146 3.985.268 130 

RAZLIKA 2.299 2.241 103 
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Pojasnila:  

 

Celotni prihodki so bili v letu 2021 za 13% višji glede na leto 2020. 

Celotni odhodki so bili v letu 2021 za 13% višji glede na leto 2020. 

 

3.4.2. Bilanca stanja 
 

3.4.2.1. Sredstva 
 

3.4.2.1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
                                                                                                  

OPIS 2021 2020 Indeks 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne 

AČR 
9.355 9.044 104 

(popravek vrednosti) 625 625 - 

Nepremičnine  6.804.015 6.683.613 102 

(popravek vrednosti) 3.039.359 2.866.124 107 

Oprema in druga opredmetena OS 1.265.485 1.232.340 103 

(popravek vrednosti) 1.144.943 1.102.674 104 

SKUPAJ dolgor. sred. – nabavna vrednost 8.078.855 7.924.997 102 

SKUPAJ popravek vrednosti 4.184.927 3.969.423 106 

SKUPAJ dolgor. sred. – sedanja 

vrednost 
3.893.928 3.955.574 98 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 7.232 12.655 57 

SKUPAJ dolgoročna sredstva in 

sredstva v upravljanju   
3.901.160 3.968.229 98 

 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja 
 
V letu 2020 smo pričeli z izvedbo iz programa Erasmus+ za izvedbo projekta »Skupnosti, 
ki podpirajo mlade«. V ta namen nam je bilo odobrenih 18.079 €. Projekt je razdeljen na 
tri leta. V letu 2021 smo prejeli 5.424 €. 
 
 

3.4.2.1.2. Denarna sredstva dobroimetja pri bankah in drugih finančnih 
ustanovah 
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OPIS 2021 2020 Indeks 

Sredstva na transakcijskih računih 81.236 44.022 185 

SKUPAJ denarna sredstva 81.236 44.022 185 

 

Pojasnila:  

Denarna sredstva so vodena pri UJP Ljubljana.   

 
3.4.2.1.3. Kratkoročne terjatve do kupcev 

 

OPIS 2021 2020 Indeks 

Terjatve do kupcev  36.669 10.823 239 

SKUPAJ kupci 36.669 10.823 239 

 

Pojasnila: 

Terjatev do staršev znaša 32.689 €, od tega je 25.067 € izdanih računov za december z 

valuto v januarju 2022. Dejansko znašajo terjatve do staršev 7.622 € in predstavljajo 

terjatve: 

- do 30 dni 3.653 € 

- do 60 dni 1.532 € 

- do 90 dni 869 € 

- do 120 dni 45 € 

- nad 120 dni 1.523 €. 

 

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

konca šolskega leta. Obveznosti nad 120 dni v znesku 1.523 € pa bodo težje izterljive, za 

njih tečejo postopki izterjave. 

Terjatve do ostalih kupcev (najem telovadnice, prehrana za iznos, prehrana za učitelje, 

provizija, služnost) v znesku 3.980 € predstavljajo izdane račune za december z valuto v 

januarju 2022. 
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3.4.2.1.4. Kratkoročne terjatve do države 

OPIS 2021 2020 Indeks 

Terjatve do države, občine  305.549 316.379 96 

Druge terjatve  6.636 6.202 107 

SKUPAJ terjatve do države 312.185 322.581 96 

 

Pojasnila: 

Terjatve do države znašajo 298.598 € in predstavljajo plače za mesec december 2021, 

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

servis. Terjatve do občine v znesku 4.428 € predstavljajo investicijski in intervencijski 

zahtevki, ki se nanašajo še na leto 2021, terjatve v znesku 2.523 € pa so terjatve do 

uporabnikov enotnega kontnega načrta in jih izvzamemo iz terjatev do kupcev. 

Terjatev do ZZZS znaša 6.636 € in predstavlja bolniške nad 30 dni za mesec november in 

december 2020. 

 
3.4.2.1.5. Aktivne časovne razmejitve 

OPIS 2021 2020 Indeks 

Kratkoročno odloženi odhodki  3.132 6.082 50 

SKUPAJ Druge terjatve  3.132 6.082 50 

 

Pojasnila:  

Aktivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej plačane stroške za: 

- Strošek nakupa avta in in vnaprej zaračunane stroške revij 

 

3.4.2.1.6. Zaloge 

OPIS 2021 2020 Indeks 

SKUPAJ Zaloge 24.393 19.840 77 

 

Pojasnila: 

Zaloge so popisane na dan 24. 12. 2021. 

Zaloge hrana v šolski kuhinji v vrednosti: 1.427 €. 

Zaloga kurilnega olja na matični in podružničnih šolah v vrednosti: 22.966 €. 
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3.4.2.1.7. Kratkoročne obveznosti 

OPIS 2021 2020 Indeks 

Obveznost do zaposlenih 274.375 290.656 94 

Obveznost do dobaviteljev 67.320 22.849 195 

Druge obveznosti iz poslovanja 47.075 49.611 94 

Obveznosti do uporabnikov EKN 180 191 94 

SKUPAJ Kratkoročne obveznosti 388.950 363.307 108 

 

Pojasnila: 

Obveznost do zaposlenih predstavljajo plače za mesec december 2021. 

Na dan 31. 12. 2021 so bile poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev. 

Druge obveznosti iz poslovanja predstavljajo prispevke za plače za mesec december 2021, 

odtegljaji zaposlenih ter druge obveznosti do zaposlenih in drugih uporabnikov. 

Obveznosti do drugih uporabnikov EKN, predstavljajo obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta in jih izvzamemo iz obveznosti do dobaviteljev. 

 
3.4.2.1.8. Pasivne časovne razmejitve 

OPIS 2021 2020 Indeks 

Kratkoročno odloženi prihodki – razno 26.652 12.926 170 

Kratkoročno odloženi prihodki – šolski sklad 21.299 12.179 175 

Kratkoročno odloženi prihodki – učbeniški sklad 129 457 - 

Kratkoročno odloženi prihodki – Kresnice  - 868 - 

Kratkoročno odloženi prihodki – Escape room 838 838 - 

SKUPAJ Pasivne časovne razmejitve 48.918 27.268 180 

 

Pojasnila: 

Kratkoročno odloženi prihodki - razno predstavljajo naslednje postavke: 

Izdani račune za ZŠN, ostanek sredstev LŠN s strani MIZŠ, ostanek sredstev ZŠN Občine 

Litija, sredstva MIZŠ za nakup mask in razkužil.     

Vsa omenjena sredstva bomo namensko porabili v letu 2022. 
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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: Ostanek sredstev v višini 129 € bomo porabili v letu 2022 za nakup 

učbenikov.  

 

Donacije:   

- Escape room – ostanek sredstev 838 €   

 
3.4.2.2. Obveznosti do virov sredstev 

OPIS 2021 2020 Indeks 

Dolgoročne pasivne časovne razm. – 

donacije 
11.367 18.177 62 

Projekt, ki podpira mlade 17.584 17.814 98 

Obveznost za neopr. in opredmetena OS 3.882.561 3.937.397 98 

Presežek prihodkov nad odhodki 9.395 7.614 124 

 
V letu 2020 smo pričeli z izvedbo iz programa Erasmus+ za izvedbo projekta »Skupnosti, 
ki podpirajo mlade«. V ta namen nam je bilo odobrenih 18.079 €. Projekt je razdeljen na 
tri leta. V letu 2021 smo prejeli 5.424 €. 
 
 

Končno stanje na kontu vseh presežkov prihodkov nad odhodki znaša 9.395 €.  

Del teh sredstev bi v letu 2022 namenili za nakup OS, drobnega inventarja in 
investicijskega  vzdrževanja. 
 

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. 
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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. 

 

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 
revizorke, ki je opravila notranjo revizijo poslovanja za leto 2021, 

- 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.  
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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.  

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.  
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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: 

.................................................................................................................................... 

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe: 

Matična številka:                                                                   

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

za leto 2021: 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: 

28. 12. 2021 

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker: / 
 
V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne 
izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

- Opravljena revizija poslovanja za leto 2021-ugodno pozitivno mnenje  (izboljšava 1) 
- Vodstvo zavoda se zaveda pomena sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj 

za urejeno, pravilno in smotrno poslovanje zavoda. V zadnjih dveh letih je OŠ 
Gradec zagotovila novelacijo pravilnika o računovodstvu in pripravo internih navodil 
za vzpostavitev operativnih notranjih kontrol na finančno računovodskem področju. 

(izboljšava 2) 
- Med revizijo 2021 je računovodstvo OŠ Gradec s svetovanjem notranje revizorke 

pripravilo predlog novelacije sistema stroškovnih mest, sistema razporejanja 
odhodkov in prihodkov posameznih dejavnosti, programov, namenov in projektov. 
Iz opisanega predloga sistema razporejanja stroškov v OŠ Gradec je revizorka 
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ocenila, da smo ta sodila predlagali smiselno ob upoštevanju dejavnosti, ki jih 
opravljamo, značilnosti nastajanja stroškov in v povezavi z osnovami oz. 
aktivnostmi, ki so povezane z nastajanjem stroškov.   (izboljšava 3) 

 

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: 

 OŠ Gradec je že med revizijo 2021 pripravila osnove za novelacijo sistema 
stroškovnega računovodstva in sodil za razporejanje stroškov zavoda na posamezne 
dejavnosti, programe in projekte. Predlog je, da vodstvo OŠ Gradec oblikuje končne 
predloge dokumentov in zagotovi njihov sprejem ter dosledno uporabo. 

 Potrebno je pripraviti splošni akt o vodenju stroškovnega računovodstva in 
razporejanju prihodkov ter odhodkov. Nadalje je naloga računovodstva še kreiranje 
ključev za razporejanje stroškov v finančno računovodskem programu in dosledna 
uporaba sprejetega sistema razporejanja prihodkov in odhodkov. 

 Pri oddaji prostorov v upravljanju zavoda v občasno uporabo naj OŠ Gradec ravna v 
skladu z ZSPDSLS-1 in navodili občine lastnice premoženja. 

 
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Damjan Štrus 
 
Podpis: 

 

Datum podpisa predstojnika: 15. 2. 2022 

5. ZAKLJUČNI DEL  
 
DATUM IN KRAJ NASTANKA LETNEGA POROČILA: februar 2022, Osnovna šola Gradec 
 
DATUM SPREJETJA LETNEGA POROČILA: 28. februar 2022 
 
Poslovno poročilo je pripravil ravnatelj Damjan Štrus. 
 
Računovodsko poročilo je pripravila računovodkinja Nataša Prettner. 
 

PODPISI ODGOVORNIH OSEB: 

 


