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Številka: 46/21
Datum: 11.1. 2021

Poslovno poročilo za leto 2020
1.

SPLOŠNI DEL:

1.1.

OSEBNA IZKAZNICA IN KRATKA PREDSTAVITEV ZAVODA

Osnovna šola Roje ima sedež v Domžalah, Kettejeva 15.
Ustanovitelji šole so: Občina Domžale (leto sklepa 1999),
Občina Lukovica (leto sklepa 1999),
Občina Mengeš (leto sklepa 1999),
Občina Moravče (leto sklepa 1999),
Občina Trzin (leto sklepa 2001).
Matična številka šole: 5082854
Telefon: 01 7225 -260; Fax.: 01 7225 -265
E-mail šola: os.roje@guest.arnes.si
E-mail ravnateljice: andreja.skrlj@guest.arnes.si
Davčna številka šole: SI 21511489
Podračun pri UJP: 01223-6030688967
Spletna stran šole: www.roje.si
Osnovna šola Roje je javni vzgojnoizobraževalni zavod, ustanovljen za
področje osnovnega šolstva ter vzgoje
in varstva predšolskih otrok s
posebnimi potrebami. V Osnovni šoli
Roje specialni pedagogi, defektologi,
specialni in rehabilitacijski pedagogi,
predmetni
učitelji,
logopedinje,
psihologinja, socialne pedagoginje,
dve razvojni fizioterapevtki in ostali
strokovni delavci izvajamo vzgojo,
izobraževanje in usposabljanje otrok in
mladostnikov z lažjimi, zmernimi in težjimi motnjami v duševnem in gibalnem razvoju.
Ob primarnih dejavnostih opravljamo tudi mobilno službo in dodatno strokovno pomoč v
osnovnih šolah in vrtcih v ožji in širši okolici.
Naša šola je bila ustanovljena 28. aprila 1964 leta z Odlokom občine Domžale kot
Posebna osnovna šola Olge Avbelj s sedežem v Homcu. Leta 1984 je bila razdeljena na
dve novi enoti in sicer je del šole dobil sedež v občini Kamnik, del pa v občini Domžale.
V šolskem letu 1984/1985 smo se iz Homca preselili v novo šolsko zgradbo v Domžale.
V letu 1992 je bila Osnovna šola Olge Avbelj preimenovana v Osnovno šolo Roje.
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Z delitvijo nekdanje občine Domžale na več občin, se je po letu 2001 spremenil šolski
okoliš, ki obsega občine: Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.
Dejavnost šole je financirana po ključu števila oddelkov in sicer: s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, iz občinskih proračunov ter iz ostalih prihodkov (prodaje
malic zaposlenim, najemnine, donacije...).
Občine – ustanoviteljice šole, uresničujejo svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti po
dogovorjenih deležih:
občina

delež %

Domžale

56,16

Lukovica

12

Mengeš

14

Moravče

12

Trzin

5,84

V šolskem letu 2020/21 je v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom, v posebni program vzgoje in izobraževanja in v prilagojeni program za
predšolske otroke trenutno vključenih 133 otrok in mladostnikov.

1.2.

ORGANIZACIJA IN ORGANI ŠOLE

Ravnateljica – pedagoški in poslovni organ šole je mag. Andreja Škrlj, univ. dipl. socialni
pedagog. Zaradi odsotnosti (porodniški dopust) jo od 24. 6. 2020 do zaključka
porodniškega dopusta v deležu po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport nadomešča pomočnica ravnateljice Jelka Rojc, univ. dipl. def.
Ravnateljica opravlja delo v okviru svojih pristojnosti, določenih z zakonom in pogodbo o
zaposlitvi. Pripravlja gradiva za obravnavo na sejah sveta zavoda, sveta staršev,
pedagoških konferencah, delovnih sestankih in aktivih. Udeležuje se različnih sestankov,
izobraževanj pod vodstvom MIZŠ ali šole za ravnatelje, študijskih skupin za ravnatelje,
aktivov in drugih za šolo pomembnih srečanj.
Pomočnica ravnateljice je Jelka Rojc, univ. dipl. defektolog.
Glede na večje število vpisanih učencev imamo zaposleno tudi 2. pomočnico ravnateljice
v deležu. To delo opravlja Marta Krt, univ. dipl. defektolog.
UPRAVNI IN STROKOVNI ORGANI
Svet šole:
♦ Predsednica: Nina Sever
♦ Podpredsednica: Natalija Korat
- 5 predstavnikov delavcev šole: Nada Grčar, Marta Krt, Nina Sever, Natalija Korat,
Mateja Kočar Urankar,
♦ 3 predstavniki staršev: Danica Marušič, Aleksandra Ogorevc, Martina Končar
♦ 3 predstavniki ustanoviteljic:
- Ajda Vodlan in Martin Grašič, predstavnika občine Domžale
- Mojca Likar, predstavnica občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.
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Pomembni upravni in strokovni organi šole so še:
Svet staršev (posvetovalni organ): predsednica je Sandra Mušič. Sestavlja ga po en
predstavnik staršev iz vsake oddelčne skupnosti.
Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi zaposleni strokovni delavci in je najvišji strokovni
organ šole, vodi ga ravnateljica šole. Ob zaključku šolskega leta 2019/20 je imel učiteljski
zbor šole 44 članov, v tekočem šolskem letu pa 46 članov.
Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom, soustvarja in daje mnenja o letnem delovnem načrtu, odloča o
vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
Strokovni organi so po zakonu tudi strokovni aktivi in razredniki.
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne dosežke
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v
skladu z zakonodajo.
Strokovni aktivi šole povezujejo učitelji istih predmetnih področij, strokovni aktiv v vrtcu
pa vsi strokovni delavci, ki se vključujejo v delo z otroki. Naloge strokovnih aktivov so
obravnavanje problematike predmetnega področja, usklajevanje meril za ocenjevanje,
podajanje predlogov za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela učiteljskemu zboru,
obravnavanje pripomb staršev, učencev in opravljanje drugih nalog, določenih z letnim
delovnim načrtom.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, svetovalni in drugi strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Naloge oddelčnega
učiteljskega zbora so, da strokovni delavci obravnavajo vzgojno-izobraževalno
problematiko v oddelku in problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
oblikujejo programe dela za posameznega učenca, odločajo o vzgojnih ukrepih in
opravljajo druge naloge v skladu z zakonodajo.
Vodje strokovnih aktivov in oddelčnih učiteljskih zborov na OŠ Roje v šol. l. 2020/21 so:
vodje oddelčnih učiteljskih zborov

vodje strokovnih aktivov

1. triada PPNIS

Tadeja Levičnik

Nena Tomelj Bobnar

2. triada PPNIS

Vanda Trobevšek

Eva Hočevar

3. triada PPNIS

Vanda Trobevšek

Eva Hočevar

PPVI

Dunja Petrič

Petra Šobot

OPB

/

Tjaša Hrovat Steklasa

Mobilna služba

/

Darja Gruden

Logopedija

/

Ema Erzar Vidmar
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Upravni odbor šolskega sklada: Šolski sklad je bil ustanovljen septembra 2003. V njem
je pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev. Predsednica šolskega sklada je
Nena Tomelj Bobnar.
1.3.

POROČILO SVETA ZAVODA

V sredo 6. 11. 2019 so se v zbornici šole sestali predstavniki sveta šole, ki so konstruirali
nov svet šole, izvolili novega predsednika in njegovega namestnika.
V Svet zavoda so bili za mandatno obdobje od 6. 11. 2019 – 6. 11. 2023 imenovani:
Predsednica: Nina Sever (predstavnica šole), ostali člani pa:
· predstavniki ustanovitelja: Mojca Likar, Martin Grašič, Ajda Vodlan,
· predstavniki šole: Nada Grčar, Marta Krt*, Natalija Korat, Mateja Urankar
Kočar,
· predstavniki staršev: Aleksandra Ogorevc, Martina Končar, Danica Marušič.
23. 6. 2020 je gospe Mojci Likar pretekel mandat skupnega predstavnika občin v svetu
OŠ Roje. Zaprosili smo za novega predstavnika. Na prvi izredni seji sveta OŠ Roje, ki je
potekala 25. 8. 2020 pa smo zamenjali tudi predstavnico šole učiteljico Marto Krt, saj je
do vrnitve pomočnice ravnateljice Jelke Rojc z bolniške odsotnosti zastopala javni zavod
OŠ Roje. S tem namenom smo na OŠ Roje izvedli ponovne volitve nadomestnega člana,
ki so potekale v šoli med 23. 9. 2020 in 24. 9. 2020.
Potrdili smo novoizvoljeno predstavnico delavcev v svet OŠ Roje *Andrejo Čimžar.
Svet šole je v koledarskem letu 2020 zasedal sedemkrat.
POROČILO PREDSEDNIKA O SEJAH SVETA ZAVODA OŠ ROJE V LETU 2020
1) 6. 11. 2019 (1. seja sveta šole)
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Konstituiranje novega sveta, izvolitev predsednika in njegovega namestnika
3. Razno
2) 26. 2. 2020 (2. seja sveta šole)
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Obravnava in potrditev poročil inventurnih komisij za izločitev in odpis sredstev
3. Obravnava in potrditev letnega poročila za leto 2019
4. Obravnava in potrditev programa dela ter finančnega in kadrovskega načrta za
leto 2020
5. Poročilo notranje revizije za leto 2018
6. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja
7. Poslovnik o delu Sveta šole
8. Razno
3) 15. 6. 2020 (3. korespondenčna seja sveta šole)
1. Sprememba Letnega delovnega načrta šole
2. Razno
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4) 23. 6. 2020 (4. korespondenčna seja sveta šole)
1. Sprejem dogovora in sklepa o nadomeščanju ravnateljice v času njene
odsotnosti.
5) 24.8.2020 (1. izredna seja sveta šole)
1. Odprava posledic neurja
2. Določitev oseb, ki bo za čas odsotnosti ravnateljice in pomočnice ravnateljice
zastopala javni zavod
3. Razno
6) 30. 9. 2020 (5. seja sveta šole)
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. in 4. (korespondenčne) seje ter 1. izredne seje.
2. Poročilo o volitvah za nadomestnega člana izmed zaposlenih v Svetu zavoda.
3. Obravnava in potrditev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 in
plana nadstandardnih programov šole.
4. Obravnava in potrditev plana za vrtčevsko leto 2020/2021.
5. Spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta in pravil šolskega reda.
6. Sprejem in potrditev Poslovnika o delu Sveta zavoda.
7. Razno.
7) 2. 10. 2020 (6. korespondenčna seja sveta šole)
1.

Pregled in potrditev finančnega in kadrovskega načrta za šolsko leto 2020

8) 1. 12. 2020 (7. korespondenčna seja sveta šole)
1. Sprejem dogovora in sklepa o nadomeščanju ravnateljice v času njene
odsotnosti.

Predsednica sveta OŠ Roje:
Nina Sever

1.4.

KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI ŠOLE

Na osnovni šoli Roje v okviru javne službe v vzgojno-izobraževalni dejavnosti izvajamo
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami po naslednjih vzgojnoizobraževalnih programih ter dejavnostih, opredeljenih v Odloku o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje:
♦ prilagojeni program za predšolske otroke v vrtcu - v razvojnem oddelku,
♦ prilagojeni izobraževalni program osnovnošolskega izobraževanja - devetletna
osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom,
♦ posebni program osnovnošolskega izobraževanja - vzgoja in izobraževanje v
oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja,
♦ mobilno specialno pedagoško službo in dodatno strokovno pomoč,
♦ drugo izobraževanje:
- organizacijo seminarjev, študijskih skupin, roditeljski sestanki,
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-

hospitacijske nastope za študente specialne in rehabilitacijske pedagogike, za
specializante pediatrije in za vse smeri študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani,
mentorstva študentom in diplomantom specialne in rehabilitacijske pedagogike,
logopedije, razvojne fizioterapije na obvezni praksi,
mentorstva pripravnikom in priprava diplomantov specialne in rehabilitacijske
pedagogike in logopedije za strokovne izpite,
mentorstvo za vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja in varuhinje v
oddelku vzgoje in izobraževanja in v razvojnem oddelku, za spremljevalce ter za
delavce zaposlene preko javnih del za pomoč gibalno oviranim otrokom.

Vzgojno-izobraževalni programi:
Obvezni program osnovne šole
1. V devetletni osnovi šoli izvajamo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim
standardom (nadalje PPNIS), ki obsega: pouk po predmetniku, specialnopedagoške dejavnosti, izbirne predmete, kulturne, naravoslovne, športne in
tehniške dneve za učence v vseh razredih.
2. V oddelkih vzgoje in izobraževanja pa izvajamo posebni program (nadalje
PPVI), ki vključuje program učenja v okviru šestih predmetno - razvojnih področij,
izbirne vsebine in dneve dejavnosti.
Razširjeni program obsega dopolnilni in dodatni pouk, podaljšano bivanje, jutranje
varstvo in varstvo vozačev za učence PPNIS in PPVI v vseh razredih 9-letne osnovne
šole, interesne dejavnosti, ekskurzije, poletno in zimsko šolo v naravi za učence v obeh
programih, naravoslovne tabore, tekmovanja iz znanja in športnih dejavnosti. V šolskem
letu 2020/2021 zaradi premajhnega števila prvošolcev ne izvajamo jutranjega varstva.
Nadstandardni program že vrsto let bogati naše vzgojno izobraževalno delo. V tem
šolskem letu smo primorani izvajanje nadstandardnih programov prilagajati epidemiološki
sliki Covid-19 in navodilom MIZŠ in NIJZ. Nadstandardni program obsega:
1. Terapevtsko plavanje, ki je namenjeno za mlajše učence v posebnem programu.
2. Hipoterapijo - terapijo s konji za otroke v razvojnem vrtcu in v posebnem programu.
3. Zgodnje učenje tujega jezika - angleščina za učence v 5. in 6. razredu programa
NIS.
4. Skupino za starše otrok iz razvojnega oddelka in PPVI.
5. Skupino za starše učencev od prvega do sedmega razreda programa NIS.
6. Preko celega leta zbiramo prispevke učencev za tematsko šolsko glasilo
Plamenček, ki izide ob koncu šolskega leta.
7. Šolski eko vrt, ki je postala naša učilnica na prostem.
8. Promocijske dejavnosti, preko katerih aktivno širšo javnost seznanjamo z
dogajanjem v naši šoli.
9. Počitniško varstvo poteka pod vodstvom strokovnih delavcev, ki za učence
pripravijo pester program, v katerem poskrbijo tako za utrjevanje spretnosti in
sposobnosti kot za sproščanje in čim boljše počutje otrok.
10. Priprava na plavalno tekmovanje z namenom urjenja in nadgrajevanja
motoričnega razvoja - Mladi plavalci.
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Vključevanje učencev
Učenci se v posamezne programe OŠ Roje vključijo na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo
izda Zavod republike Slovenije za šolstvo (strokovno mnenje pa pripravi komisija za
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami).
Za vsakega učenca izdela strokovna skupina v šoli v roku 30 dni individualizirani načrt
vzgoje in izobraževanja, strokovno delo v šoli pa poteka interdisciplinarno.
Individualizirane načrte tekom tekočega šolskega leta prilagajamo in dopolnjujemo, ob
polletju in ob zaključku šolskega leta pa jih skupaj s starši (ter glede na sposobnosti
posameznih otrok tudi skupaj z učenci), ovrednotimo. Hkrati z evalvacijo preteklega
obdobja postavimo tudi smernice za delo v naprej. V letošnjem šolskem letu je po sklepu
ministrice za izobraževanje, znanost in šport le eno ocenjevalno obdobje, zato bomo ob
polletju ovrednotenje prilagodili.
Strokovna skupina ves čas sodeluje s starši oziroma skrbniki pri načrtovanju in evalvaciji
individualiziranih programov, saj je z medsebojnim sodelovanjem samo načrtovanje in
izvajanje kvalitetnejše in s skupnimi močmi lahko več pripomoremo k optimalnemu
razvoju posameznega učenca.
Mobilno specialno pedagoška služba
Naši strokovni delavci na osnovi odločb o usmeritvi izvajajo dodatno strokovno pomoč v
okoliških večinskih šolah in vrtcih že vrsto let. Zagotavljamo specialno-pedagoško,
logopedsko in socialno-pedagoško pomoč. V okviru mobilne službe nudimo strokovno
pomoč delavcem v šolah, vrtcih, svetujemo staršem, sodelujemo pri pripravi
individualiziranih programov vzgojno-izobraževalnega dela, se povezujemo z zunanjimi
strokovnjaki, ki delajo z učencem ali je učenec pri njih v obravnavi oziroma na terapiji.
Mobilna služba se izkazuje kot izredno uspešna oblika pomoči otrokom, ki imajo določene
učne težave, po drugi strani pa je tudi zelo uspešen način sodelovanja med nami in
drugimi vzgojno izobraževalnimi ustanovami v naši bližnji in tudi širši okolici.
Razvojno fizioterapevtske, logopedske obravnave in svetovalno delo
Učenci imajo v okviru obiskovanja OŠ Roje možnost dodatnih specializiranih obravnav, z
namenom optimalnega razvijanja in odraščanja, kljub vsem težavam, ki so pridružene
osnovnim oviranostim. Visoko usposobljen, izkušen in strokoven kader opravlja razvojno
fizioterapevtske storitve, logopedske obravnave, v svetovalni službi pa socialno
pedagoške in psihološke obravnave, vzgojno svetovanje in podporo staršem.
Obravnave potekajo v dopoldanskem času, ko so otroci v šoli, le-to je za starše zelo
dobrodošlo, saj se lahko tako ob popoldnevih posvetijo družinskemu življenju. Enkrat
tedensko nudimo obravnave tudi v popoldanskem času, tako imajo tudi starši možnost
prisotnosti na posameznih obravnavah.
Pri vseh terapevtskih obravnavah je velik poudarek in poziv k sodelovanju s starši, rejniki
in skrbniki, saj je njihova pomoč in redno izmenjavanje informacij s šolo, nujen pogoj za
doseganje želenega napredka učenca.
Fizioterapevtske obravnave izvajata strokovni sodelavki iz Razvojne ambulante Domžale,
obe specialistki razvojno-nevrološke obravnave. Z obravnavami pomagata otrokom
odpravljati težave na področju gibalnih vzorcev ter ohranjati njihove gibalne sposobnosti.
Obravnave pomagajo preprečevati razvoj sekundarnih motenj oziroma okvar. K
obravnavam so vedno povabljeni tudi starši, da lahko z vajami nadaljujejo tudi doma in s
tem prispevajo k pravilnemu gibalnemu razvoju otroka.
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Obe delavki delujeta tudi na preventivnem področju, ki zajema pravilno sedenje, nošenje
šolskih torb in korektivno fizioterapijo.
V posebnem programu za učence v 1. stopnji in za otroke v razvojnem vrtcu
nadstandardno izvajamo hipoterapijo v sodelovanju z zavodom CIRIUS Kamnik za
izboljšanje lokomotornega aparata in celotne drže telesa.
Logopedska služba deluje na področju diagnostike, korekcije in terapije govornojezikovnih težav. Slednje se kažejo pri izgovoru, glasovnih težavah, govorni tekočnosti,
šolskih veščinah branja in pisanja ter tudi na področju hranjenja. Individualne logopedske
obravnave so načrtovane glede na posameznikove potrebe, ki izhajajo iz ciljev
individualiziranega programa. Pri obravnavah se predvsem osredotočamo na pravilno
izreko glasov, razvijanju neverbalne in verbalne komunikacije v povedih, opisovanju in
pripovedovanju. Neverbalno komunikacijo razvijamo s pomočjo nadomestne in
dopolnilne komunikacije (različni slikovni sistemi). Za otroke, ki niso vključeni v
logopedske obravnave poteka opazovanje in se jih po potrebi vključi v logopedsko
obravnavo. V okviru logopedske službe logopedinje sodelujemo s strokovnimi delavci
šole, starši, z zunanjimi ustanovami (predvsem z zdravstveni domovi, URI – Soča,
ZZŠRS).V letošnjem letu se je logopedski aktiv srečal tudi z delom na daljavo, ki je bil
vzpostavljen po vseh šolah. To je predstavljalo poseben izziv logopedinjam, saj se pri
naših učencih pojavljajo specifične težave, predvsem na govorno-jezikovnem področju.
Vsako leto se soočamo z večjim pomanjkanjem logopedskega kadra in večjim
povpraševanjem po urah logopedske dodatne strokovne pomoči. Žal moramo veliko ur
na okoliških šolah zavrniti, saj kljub nenehnim razpisom za delovno mesto logopeda ne
uspemo pridobiti ustreznih delavcev.
Svetovalna služba je člen znotraj šole, ki povezuje učence, starše, učitelje in vodstvo. S
svojim kompleksnim delom in vlogo, se dotika vseh področji na šoli in skrbi za pomoč,
podporo, preventivo in kurativo vseh udeleženih. Timsko delo se glede na potrebe odvija
tudi z zunanjimi strokovnjaki (Centri za socialno delo, zdravstvenimi domovi, policijo,
sodiščem …). Socialna pedagoginja in psihologinja se vključujeta v pripravo in evalvacijo
individualiziranih programov ter spremljata vključevanje novih otrok v šolsko socialno
mrežo. Novincem svetujeta in pomagata pri vpisu, učencem devetega razreda pa pri
informiranju in svetovanju kako in kam naprej. S svojo vpetostjo v življenje na šoli, otroke
spremljata skozi vsa leta šolanja in razvoja, ter jih ob tem spodbujata, korigirata,
opolnomočita in z ustvarjanjem varnega prostora poskrbita, da lahko svoje stiske
pravočasno izrazijo in razrešijo.
V času šolanja na daljavo je svetovalna služba nudila pomoč in podporo družinam preko
telefona, e-pošte ter objav na šolski spletni strani in šolski Facebook strani. Organizirala
je izposojo šolske računalniške opreme ter v sodelovanju z različnimi društvi pomagala
pridobiti in razdeliti donirano računalniško opremo ter modeme, za socialno šibkejše
družine.
Hospitacijska šola
Na OŠ Roje izvajamo številne vzorne hospitacijske nastope in mentorstvo za študente
specialne in rehabilitacijske pedagogike, za specializante pediatrije in druge, ki se
izobražujejo za delo z učenci s posebnimi potrebami. Glede na epidemiološko situacijo v
državi so bile v prejšnjem šolskem letu in tudi letos hospitacije prilagojene in se izvajajo
ali v fizični obliki ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov ali na daljavo s pomočjo
informacijsko komunikacijske tehnologije. V dogovoru s Pedagoško fakulteto nam ob
ponovnem odprtju šol 5. 1. 2021 njihovi študentje pomagajo pri zagotavljanju izvajanja
obveznega in razširjenega programa ločeno po razredih. V letošnjem letu smo s
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Pedagoško fakulteto podpisali 5-letni Sporazum o sodelovanju naše šole pri izvedbi
praktičnega pedagoškega usposabljanja za študente ustreznih študijskih programov.
Šola je registrirana še za opravljanje navedenih dejavnosti, ki jih izvajamo v manjšem
obsegu, glede na potrebe šole in trga:
- trgovina na drobno s knjigami, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
- dejavnost menz,
- drug kopenski potniški promet na rednih linijah,
- dajanje lastnih nepremičnin v najem, prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
- dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
- obratovanje športnih objektov.

1.5.

POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE

Naša poglavitna in prednostna naloga je, da učence učimo in vzgajamo v smeri
odgovornosti, da maksimalno razvijamo vse njihove sposobnosti in da jim nudimo varno,
zdravo in kvalitetno okolje za njihov razvoj in odraščanje.
Te cilje (ki so hkrati tudi vizija naše šole) pa za vsakega otroka posebej uresničujemo
preko individualiziranega programa, ki je strokovno pripravljen, izveden in evalviran.
Na ta način uresničujemo tudi vizijo naše ustanove, saj učence pripravljamo za
samostojno, zdravo in pošteno življenje.
2.

POSEBNI DEL

2.1.

LETNO POROČILO JE PRIPRAVLJENO NA OSNOVI ZAKONSKIH IN
DRUGIH PRAVNIH PODLAG:

● Zakona o javnih financah,
● Zakona o računovodstvu,
● Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava; odslej pravilnik o sestavljanju letnih poročil,
● Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (navodilo),
● Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava; odslej pravilnik o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov,
● Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava,
● Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev,
● Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona
o računovodstvu,
● Zakona o zavodih,
● Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
● Zakon o osnovni šoli,
● Odloka o ustanovitvi OŠ Roje,
● Podzakonskih predpisov, ki določajo sistematizacijo, standarde in normative za
načrtovanje, organizacijo in financiranje programa osnovne šole.
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2.2.

DOLGOROČNI CILJI

Realizirani in načrtovani dolgoročni cilji
Letos smo zaključili prav posebno koledarsko leto. Leto, ki ga je globoko zaznamovala
epidemija koronavirusa (Covid-19), zaradi česar smo bili prisiljeni izvesti pouk in drugo
strokovno delo na daljavo (skoraj pol leta). V trenutku smo bili pahnjeni v popolnoma
neznano situacijo, v kateri so se nekatere stvari izkazale kot pozitivne, izpostavile pa so
se tudi nekatere težave, ki so ovirale sam proces vzgojno-izobraževalnega dela.
Z izkušnjo izvedbe šole (pouka) na daljavo smo ugotovili:
1. Pomembno je usklajeno in natančno krizno komuniciranje (posredovane
informacije morajo biti konkretne in točne) na vseh ravneh sodelujočih akterjev,
kar se je zlasti s strani pristojnih ministrstev pri izpeljavi pouka na daljavo pogosto
izkazalo kot pomanjkljivo, nejasno in posplošeno. Pri zaposlenih v šoli je takšen
način komunikacije povzročil zmedo in negotovost (npr. ko so pri načrtovanju
postopnega vračanja otrok v šolo popolnoma izpustili učence, ki obiskujejo šole za
otroke s posebnimi potrebami).
2. Glede na potrebe posameznega razreda učencev smo v mesecu septembru
organizirali računalniško usposabljanje otrok in staršev z namenom učinkovitejše
uporabe spletnih aplikacij. Z namenom boljšega sodelovanja »neodzivnih« staršev
smo se tudi povezali s pristojnimi centri za socialno delo in konec letošnjega
šolskega leta skupaj načrtovali delo, kako bolje medsebojno sodelovati pri
morebitni izpeljavi šole na daljavo v prihodnosti.
3. Tudi strokovni delavci smo konec avgusta in septembra preko krajših računalniških
usposabljanj obnovili svoje znanje o uporabi spletnih aplikacij. Vzpostavili smo tudi
spletne učilnice, kar je olajšalo pouk na daljavo.
4. Za vse zaposlene, starše in učence načrtujemo poglobljeno izobraževanje o
soočanju s posledicami epidemije koronavirusa in drugih temah povezanih z
epidemijo (motiviranje otrok – kako ozavestiti njihovo odgovornost in odgovornost
staršev pri izpeljavi pouka na daljavo, kako poskrbeti za svoje počutje in se
konstruktivno soočiti s stresom, kako okrepiti sodelovanje staršev s šolo in dvigniti
pomen izobraževanja v drugačnih kulturnih okoljih, …).
5. V tem šolskem letu načrtujemo za učence tudi številne preventivne delavnice na
temo odpravljanja vseh psihičnih posledic povezanih z epidemijo koronavirusa in
krepitvijo lastne vrednosti ter zagotavljanja občutka varnosti.
6. Pedagoški delavci, ki so sodelovali v strokovnih aktivih in oddelčnih učiteljskih
zborih, so se preko delujočih aktivov še bolje medsebojno povezali, skupaj iskali
rešitve težav (pogosto bili zelo inovativni in prilagodljivi na nove situacije) ter si
nudili medsebojno podporo.
7. Pomembno je tudi, da vodstvo šole nudi ustrezno podporo in je na razpolago za
individualne in konferenčne pogovore. Video povezave so se izkazale kot pozitivna
oblika izvedene komunikacije na daljavo. Preko elektronske pošte smo o vseh
tekočih informacijah, dilemah in vprašanjih obveščali delavce.
8. Veliko vlogo pri nudenju psihološke opore otrokom, zaposlenim in staršem so
nudile svetovalne delavke, na katere so se pedagoški delavci tudi redno obračali.
9. Na šoli smo oblikovali in zapisali svoj načrt izpeljave pouka na daljavo, kar nam bo
v pomoč ob morebitni ponovitvi epidemije.
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10. Kljub trudu strokovnih delavcev, da glede na specifične potrebe otrok prilagodijo
način dela preko spletnih aplikacij, se je potrdilo dejstvo, da računalniška
tehnologija ne more nadomestiti delo učitelja v šoli preko neposrednega kontakta.
Strokovne delavce je skrbelo zlasti to, ker je zmanjkovalo časa za poglobljeno
vodenje, utrjevanje in ponavljanje, kar pa je zelo pomembno pri učenju otrok s
posebnimi potrebami. Mlajši otroci pa potrebujejo večjo strukturo, individualno
prilagojeno in vodeno delo s strani strokovnega delavca.
11. Večina staršev in strokovnih delavcev so se preko izpeljave pouka na daljavo še
bolje medsebojno povezali, kar je pripomoglo k učinkovitejšemu soočanju s
stresom in strahom pred negotovo prihodnostjo ter na ta način tudi dvignili
motiviranost otroka za delo. Dejstvo pa je, da je bilo »izvajanje pedagoškega dela«
za starše »velik zalogaj«, saj so morali biti poleg podaljšane roke strokovnega
delavca tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi.
Naša stalna prioriteta na šoli je zagotoviti otrokom kvalitetno učno vzgojno delo in
usposabljanje učencev za samostojno in odgovorno življenje. Na ta način v prvi vrsti
skrbimo za celostni in optimalni razvoj vseh naših učencev. V sodelovanju s starši naši
strokovni delavci skrbno pripravijo individualizirane programe vzgoje in izobraževanja,
vsaj dvakrat letno jih evalvirajo ter jih glede na otrokov napredek dopolnjujejo in
nadgrajujejo.
Vzgojno-izobraževalno delo poteka vestno in strokovno, zaradi tega je tudi naša šola vse
bolj prepoznavna v širšem slovenskem prostoru, tako da bomo s takšnim načinom dela
nadaljevali tudi v prihodnosti. Poudarek našega dela je na celostni obravnavi otroka in
razvijanju njegovih močnih področij v skladu z veljavno zakonodajo.
Trajnostni razvoj šole je postal stalnica našega življenja na šoli. V preteklem letu smo, kot
že vrsto let doslej, veliko pozornosti namenili temam, ki pokrivajo področja Zdrave šole,
Ekošole, Šolskega ekovrta in Kulturne šole. Žal pa je epidemija koronavirusa naše
učence zaradi pouka na daljavo prikrajšala predvsem za novo pridobljeno znanje in
veščine preko izkustvenega učenja, ki je temelj našega dela z otroki. Naši učenci si
pridobijo tudi številne pozitivne izkušnje, predvsem pa nadgradijo in utrdijo svojo
samopodobo preko uspešnega sodelovanja na državnih tekmovanjih in mednarodnih
projektih, ki pa je bilo v letu 2020 izvedeno precej okrnjeno.
Raznolike in številne projekte v okviru Zdrave šole in Ekošole dosledno vključujemo v
vzgojno izobraževalni proces. S številnimi aktivnostmi si vsako leto zasluženo pridobimo
certifikata za oba naziva. V lanskem šolskem letu smo bili aktivni tudi na našem šolskem
ekovrtu, kjer smo nadaljevali s prenovo. Učenci so po svojih sposobnostih sodelovali v
vseh fazah urejanja in obdelovanja vrta.
Ponosni smo, da je naš šolski vrt postal pravzaprav učilnica na prostem, kjer se učenci
naučijo, kako in na kakšen način skrbeti za vrt, pobrati izdelke ter jih skrbno pripraviti za
ozimnico. Učijo se tudi priprave številnih novih kulinaričnih dobrot. Predvsem pa na vrtu
učenci zelo uživajo in se sprostijo. Svoje teoretično znanje preizkusijo tudi v praksi ter
obenem razvijajo motoriko.
Naše številne dejavnosti v okviru zgoraj navedenih obširnejših področjih dela pa smo
nadgrajevali znotraj raznolikih mednarodnih in državnih projektov. Kot sem že prej
navedla, je zaradi epidemije mnogo tekmovanj, projektov in drugih dejavnosti preprosto
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odpadlo. Izpeljali smo tiste dejavnosti, katere smo preprosto lahko izvedli glede na
obstoječe razmere:
a) PROJEKTI
Od načrtovanih 41 projektov na mednarodni, državni občinski ali šolski ravni smo zaradi
obveznih prilagoditev glede na šolanje na daljavo in upoštevanje vseh priporočil za
zajezitev širjenja koronavirusa uspeli realizirati 35 projektov. Učenci so bili s tem
prikrajšani za marsikatero prijetno izkušnjo, a vsekakor je varnost na prvem mestu.
Naziv projekta

Pokrovitelj, predlagatelj
projekta

Nosilci projekta

EKO IN OKOLJEVARSTVENI PROJEKTI
Ekošola – zbiranje
odpadnega papirja,
baterij, električnih in
elektronskih naprav,
tonerjev in kartuš. ter
številne dejavnosti in
podprojekti:
1. odpadkom dajemo
novo življenje
2. ekobranje za
ekoživljenje
3. eko paket
4. podnebne
spremembe
5. hrana ni za
tjavendan

Društvo DOVES-FEE
Slovenia,

Nena T. Bobnar, Eva
Hočevar, Lucija Kodrca,
Dunja Petrič

Mreža zdravih šol

Nacionalni inštitut za javno
zdravje

Meta Košir, Anja Oršič, Ida
Zupanc

Šolski ekovrt

Inštitut za trajnostni razvoj,

Marta Krt, Meta Košir, Ida
Zupanc, Slavko Lenaršič,
Maja Vode, Ajda lalić,
Lucija Kodrca, Tjaša
Vevoda, Urška Nosan

ENO dan Treelympics

Joensuu Science
Society The University of
Eastern finland Ministry of
Environment, Finland
Ministry for Foreign Affairs
of Finland

Petra B. Ivančič, Slavko
Lenaršič, Ida zupanc,
Marta krt

Šolska shema sadja,
zelenjave in mleka

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Meta Košir, Ida Zupanc

Les v ponovno
življenje

OŠ Roje

Slavko Lenaršič
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Tradicionalni slovenski
zajtrk

Čebelarska zveza
Slovenije, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Meta Košir, Ida Zupanc,
Ajda Lalić

PROJEKTI SPODBUJANJA BRANJA
Rastem s knjigo

Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije,
Ministrstvo za kulturo,
MIZŠ, Združenje splošnih
knjižnic, Društvo
slovenskih pisateljev

Tadeja Levičnik

Projekt družinskega
branja - Pravljični palček

Knjižnica Domžale

Martina Volčini, Katarina
Bogataj, Urška Nosan,
Ajda Lalić, Polona Pirš,
Nena T. Bobnar

Bralnice pod slamnikom

Založba MIŠ, knjižnica
Domžale, društvo Bralna
značka

Maja Vode

Naša mala knjižnica:
Bralni vlakec, Pismo
presenečenja, Bralni
kotiček, Izmenjava
knjižnih junakov

KUD Sodobnost
International

Maja Vode in razredniki

Varno v vrtec in šolo

Sobivanje – društvo za
trajnostni razvoj;
podpornika Javna agencija
Republike Slovenije za
prometno varnost (AVP) in
Geodetski inštitut Slovenije

Urška Nosan, Petra B.
Ivančič, Eva Hočevar,
Natalija Kujavec, Maja
Vode

Ti meni danes, jaz tebi
jutri

Sobivanje – društvo za
trajnostni razvoj v
sodelovanju z Zavodom
ORELI

Urška Nosan, Natalija
Kujavec, Tjaša Vevoda,
Maja Vode

Spodbujamo
prijateljstvo

Sobivanje - društvo za
trajnostni razvoj; partner in
podpornik Družba BTC

Petra B. Ivančič, Maja
Vode, Urška Nosan,
Natalija Kujavec, Maja
Iskra

eTwinning projekt
The best way to use
your way

skupnost evropskih šol
eTwinning

Maruša Loboda, Tadeja
Levičnik, Urška Nosan

DRUGI PROJEKTI
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Zdrava šola

Nacionalni inštitut za javno
zdravje

Meta košir

Drobtinica

Območno združenje
Rdečega križa Domžale

Ajda lalić, Dunja Petrič

MATP

Specialna olimpijada
Slovenije

Urška Nosan, Dunja Petrič

Teden Rdečega križa

Rdeči križ Slovenije

Ajda Lalić

Začni mlad, tekmuj
pošteno

UNESCO, Olimpijski
komite Slovenije, Atletska
zveza, Zavod za šport
Planica

Marko Reich

Športno-vzgojni karton
ali SLOfit

Nacionalni program za
Marko Reich
spremljanje telesnega in
gibalnega razvoja otrok in
mladine, Fakulteta za šport

Mladi športnik

Specialna olimpijada
Slovenije

Nina Sever, Mateja U.
Kočar

Refleksivna
medvrstniška skupina
za dekleta

OŠ Roje

Anja Oršič

Skupina za samopomoč
staršev otrok s
posebnimi potrebami v
PPVI in RO

OŠ Roje

Manja M. Bogovič, Anja
Oršič

Skupina za samopomoč
staršev otrok s
posebnimi potrebami v
NIS

OŠ Roje

Manja M. Bogovič, Anja
Oršič

Dan varnosti pred
naravnimi in drugimi
nesrečami

OŠ Roje

Ajda Lalić

Prostovoljstvo

OŠ Roje

Tadeja Levičnik

Medgeneracijsko
povezovanje

OŠ Roje

Tjaša Vevoda

Prometna varnost in
varna vožnja s kolesi

Javna agencija RS za
varnost prometa, OŠ Roje

Slavko Lenaršič

Glina kot izrazno in
terapevtsko sredstvo

OŠ Roje

Lucija Kodrca
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Razvijanje pozitivnega
samovrednotenja otrok
in mladostnikov

OŠ Roje

Anja Oršič

Botrska srečanja

OŠ Roje

Manja M. Bogovič

Les v ponovno življenje

OŠ Roje

Slavko Lenaršič

Korak k sončku

Zveza Sonček

Manja M. Bogovič

Dobrodelni z dejanji

ŠAD Mavrica Domžale,
OŠ Roje

Marko Reich

Šolar na smuči

Zavod za šport RS
Planica

Maja Mejač,
Vanda Trobevšek

b) NATEČAJI
V šolskem letu 2019/20 je bilo od planiranih udeležb na 15 natečajih realiziranih le 9
zaradi varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa ter šolanja na daljavo.
Ime natečaja

Pokrovitelj,
predlagatelj
projekta

Nivo

Priznanja,
pohvale,
nagrade

Nosilci
projekta

Igraj se z mano

Center Janeza
Levca

mednarodni

priznanje

Lucija Kodrca

Mednarodni
likovni natečaj
“Kraj burje”

OŠ Danila
Lokarja,
Ajdovščina

mednarodni

zlato
priznanje, tri
bronasta

Meta Marolt

Ex Tempore,
Moravče

OŠ Jurija Vege
Moravče

mednarodni

še ni znano

Meta Marolt,
Lucija Kodrca

48th International
Children’s
Exhibition of Fine
Arts Lidice 2020

Lidice, Češka

mednarodni

prejeli zlato
medaljo in
dve priznanji

Meta Marolt

12. likovni
natečaj “Drevo”

OŠ Šturje,
Ajdovščina

državni

eno zlato
priznanje in
dve bronasti

Meta Marolt

52. likovni
natečaj “Likovni
svet otrok”

OŠ Karla
Destovnika
Kajuha, Šoštanj

državni

dve bronasti

Meta Marolt

Likovni natečaj
KEMS

Eko šola

državni

še ni znano

Lucija Kodrca

Likovni natečaj
za kreativne
izdelke

Eko šola

državni

2. mesto v
posebni
kategoriji

Petra B.
Ivančič
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Mala Groharjeva
Kolonija

JSKD Škofja
Loka

državni

še ni znano

Meta Marolt,
Lucija Kodrca

V naslednjih letih bomo nadaljevali s številnimi dejavnostmi v okviru trajnostnega razvoja,
saj so postali naš način dela v šoli in del učno vzgojnih vsebin. Delo znotraj projektov in
natečajev v okviru zdrave in ekošole bomo nadgrajevali in izpopolnjevali, saj pripomorejo
k boljšemu poznavanju zdravega načina življenja in varovanju našega okolja.
2.3.

IZVAJANJE POUKA NA DALJAVO

Konec poletja in v jesenskih mesecih šolskega leta 2020/2021 smo se temeljito pripravili
na možnost šolanja na daljavo. Svoje znanje o uporabi spletnih aplikacij, ki smo ga
razvijali v prvem valu epidemije koronavirusa covid 19, smo nadgrajevali s poglobljenimi
praktičnimi izobraževanji. Organizirali smo IKT delavnice in izobraževanja za učence,
starše in vse strokovne delavce.
Za šolanje na daljavo smo postavili spletne učilnice za našo šolo. Vsi strokovni delavci in
učenci so prejeli svoj AAI račun.
V septembru 2020 smo za starše pripravili izobraževanje o uporabi različnih aplikacij,
predvsem tistih, ki smo jih uporabljali pri poučevanju na daljavo (gmail, zoom).
V oktobru 2020 smo za strokovne delavce izvedli dve IKT delavnici v sodelovanju z
Arnesom. Prva delavnica - Spletna učilnica Moodle - je bila usmerjena k uporabi spletne
učilnice. Druga delavnica - Spletne konference in ostala Arnesova orodja - se je
osredotočala predvsem na uporabo videokonferenčnih klicev, ustvarjanje interaktivnih
vsebin ter uporabo programa Active Presenter.
Za učence od 4. do 9. razreda izvedli računalniško opismenjevanje za šolanje na daljavo.
Pri vsakem posamezniku smo preverili, ali ima delujočo računalniško opremo in
nameščene vse potrebne programe za sodelovanje pri pouku na daljavo. Vsak učenec je
prejel tudi svoj AAI naslov, s katerim lahko dostopa do spletnih učilnic in ostalih informacij,
posredovanih s strani šole.
V mesecu novembru in decembru 2020 so se lahko strokovni delavci udeležili MOOC
spletnega izobraževanja, ki ga organizira Arnes. Vsebine spletnega tečaja so se
pridobivale preko video predavanj, pisnih gradiv in reševanja nalog, ponujena je pa tudi
možnost izmenjave mnenj in vprašanj na forumu uporabnikov. Izobrazili so se tudi na
področju varne rabe interneta in naprav, spoznali različne oblike »internetnega nasilja«
ter načine reagiranja v teh primerih (Safe.si, Varni na Internetu…). V okviru MOOC
spletnega izobraževanja smo pridobivali tudi nova znanja s področja interaktivnih vsebin
H5P.
V nižjih razredih nižjega izobraževalnega standarda so razredničarke potek dela na
daljavo zasnovale individualno in avtonomno glede na potrebe, specifike ter zmožnosti
učencev v oddelku. Komunikacija z učenci in starši je potekala preko elektronske pošte
in po potrebi tudi individualno preko Zoom kanala ali telefonskega pogovora, slednje
predvsem ob pojavljanju stisk in težav. Razredničarke so učno snov posredovale na
elektronsko pošto staršev v pisni obliki nalog in navodil, razredničarki obeh tretjih
razredov pa sta se posluževali tudi podajanja učne snovi preko vnaprej pripravljenih učnih
video posnetkov z razlago. V drugem in obeh tretjih razredih so razredničarke z učenci
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enkrat do dvakrat tedensko komunicirale tudi preko skupinskih Zoom srečanj, ki so bila
namenjena predvsem druženju in pogovoru oziroma ohranjanju ter krepitvi socialnih
stikov med dolgotrajno izolacijo otrok. Razredničarke so bile učencem in staršem za
morebitna vprašanja in reševanje težav v zvezi z učno snovjo vseskozi na voljo preko
elektronskega naslova. V kolikor se je pokazalo pomanjkanje tehnoloških naprav ali
pripomočkov v družini, so se starši po pomoč lahko obrnili na šolo, ki je vsem učencem
zagotovila tehnično opremljenost za sledenje pouku na daljavo. Večina staršev je bilo
tekom šolanja na daljavo v veliki meri odzivnih, z izjemo enega primera, ko je bila
razredničarka primorana komunicirati (pošiljati navodila in učno snov) na daljavo preko
navadne pošte zaradi neodzivnosti oziroma nepripravljenosti staršev na sodelovanje.
Učencem je bila omogočena tudi individualna učna pomoč, ki so jo izvajale učiteljice
podaljšanega bivanja preko Zoom kanala. Redno so je bili deležni štirje učenci tretjih
razredov ter učenec prvega razreda v smislu spodbude in ohranjanja stikov.
V višjih razredih programa NIS je izobraževanje na daljavo potekalo preko različnih
spletnih aplikacij. Strokovni delavci 7., 8. In 9. razreda so učno snov učencem naložili na
spletne učilnice Arnes, učitelji 6. razreda pa na platformo Google Drive, saj so bili učenci
te platforme že vajeni. Nekatere učne ure so se po presoji učiteljev izvedle preko spletne
videokonferenčne aplikacije ZOOM. Učenci so preko videokonference prejeli razlago
nove učne snovi – ta je bila podkrepljena tudi z videoposnetki, učnimi listi in različnimi
spletnimi vsebinami. Učenci so učiteljem svoje izdelke pošiljali v pregled po dogovoru,
preko e-pošte. Učitelji so bili ves čas učencem na voljo tudi za individualno razlago.
Tovrsten način poučevanja je od učiteljev in učencev v primerjavi s poučevanjem v
razredu zahteval veliko vloženega truda, prilagajanja in kreativnosti, od učencev pa tudi
več samoiniciativnosti in samostojnosti.
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja (PPVI) smo se pri uvedbi šolanja na
daljavo srečevali z največ težavami. Mnogi učenci nimajo ne znanja, niti sposobnosti za
uporabo računalnikov in drugih pripomočkov, večina učencev v PPVI pa ne bere, zato
smo morali biti učitelji pri pripravi gradiv izredno iznajdljivi, da smo lahko našim učencem
omogočili vsaj nekako dostopen in razumljiv pouk. Veliko smo se posluževali video
formata; snemali smo tematske posnetke – video učne ure, ki so si jih lahko učenci doma
ogledali. Tako kot v programu NIS smo tudi mi učencem pošiljali učna gradiva v obliki
delovnih listov. Težava v programu PPVI je, da naši učenci potrebujejo pomoč in
asistenco staršev praktično pri vseh dejavnostih pouka na daljavo. Velikokrat smo bili
soočeni s težavami staršev, ki so doživljali stiske že zaradi zaprtosti med štiri stene z
otrokom z motnjo v duševnem razvoju, brez da bi dodali še breme šolskega dela. Starši
so se kljub temu trudili po svojih najboljših močeh, večinoma je bil odziv dober in smo
učitelji sproti dobivali poročila o opravljenem delu. Naši učenci v posebnem programu
potrebujejo ogromno osebnega stika in spodbud, zelo pomembni zanje pa so tudi
predmeti, kot je razvijanje samostojnosti in delovna vzgoja, kjer se učijo temeljnih
življenjskih veščin. To so stvari, ki jih v razredu učimo sproti; npr. umivanje, kulturno
hranjenje, odvajanje in za te vsebine ne moreš pripraviti pouka na daljavo. Prav tako
računalnik za naše učence ne more nadomestiti osebnega stika. Za učence posebnega
programa je torej zelo pomembna tudi socializacija, morda še bolj kot učni del in tega se
ne da učiti na daljavo. Ravno na teh dveh področjih; socializacije in samostojnosti, pa tudi
opažamo največje primanjkljaje po vrnitvi v šolske klopi.
Mobilna služba
Kot že vrsto let smo tudi v šolskem letu 2019/2020 izvajali mobilno dodatno strokovno
pomoč v okoliških vrtcih in šolah. Dodatno strokovno pomoč nudimo učencem, ki so bili
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po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, usmerjeni v program OŠ s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v redni osnovni šoli, kot otroci s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni
otroci, otroci z motnjami vedenja in osebnosti, otroci z govorno jezikovnimi motnjami. V
ožji kot v širši okolici narašča povpraševanje po naši pomoči. Trenutno izvajamo 322 ur
v zunanjih ustanovah in dve uri na naši šoli. V sklopu mobilne službe opažamo izjemno
povečevanje potreb po logopedskih obravnavah. Čeprav imamo zaposlene 3
logopedinje, je povpraševanje po tej obliki pomoči vsaj še za dve dodatni strokovni
delavki. Visoka kvaliteta dela pa se opaža tudi v mobilni službi, ki jo izvajajo specialne in
rehabilitacijske pedagoginje in inkluzivna pedagoginja, saj povpraševanje po njihovem
delu presega naše zmožnosti nudenja pomoči.
Ostala področja
Nadaljevali smo in bomo z izvajanjem široke ponudbe nadstandardnih programov, katere
učenci radi obiskujejo. Z njimi pomembno prispevamo k razvoju otrokovih potencialov,
utrjujemo motorične spretnosti ter širimo obseg njihovih znanj in socialnih veščin.
Med dolgoročno načrtovane cilje smo postavili številne preventivne dejavnosti, s katerimi
učence vzgajamo v skrbi zase in za svoje okolje, skupaj z njimi utrjujemo znanja in
razvijamo nove veščine. Delavnice in aktivnosti bodo izvajali naši strokovni delavci kot
tudi zunanji strokovnjaki.
V času šolanja na daljavo smo bili vsi postavljeni pred nenavadne izzive, zelo hitro in
praktično brez kakršnekoli priprave smo se morali prilagoditi na nove in nepredstavljive
okoliščine. Lahko rečemo, da nam je v danih okoliščinah uspelo v maksimalni možni meri.
Ker že vrsto let negujemo pozitivne odnose s starši in rejniki, nam tudi starši zaupajo in
ob našem medsebojnem zaupanju je šolanje na daljavo potekalo vsebinsko kvalitetno in
lahko rečemo tudi za učence prijetno. Starši so nam bili v nepogrešljivo pomoč, otrokom
so po navodilih razrednikov in drugih strokovnih delavcev pomagali, jim dajali učne naloge
in spremljali njihovo delo, jih spodbujali, fotografirali in pošiljali povratne informacije o delu
in napredku. Zaradi tega je tudi naš dolgoročni cilj še naprej negovanje dobrih
medosebnih odnosov s starši, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju in profesionalni
komunikaciji. Le na ta način lahko naši učenci maksimalno napredujejo - v skladu s
svojimi potenciali.
Pozitivne odnose s starši bomo še naprej razvijali prek dostopnosti in odzivnosti naših
razrednikov in drugih strokovnih delavcev - starši se lahko kadarkoli obrnejo na naše
strokovne delavce, ki jim hitro in po svojih najboljših močeh pomagajo - z nasveti,
podporo, informacijami... Ob tem pa stalno potekajo še dodatne dejavnosti za naše starše
- šola za starše z zanimivimi in aktualnimi vzgojnimi temami, samopomočna skupina za
starše, individualni svetovalni in suportivni pogovori.
Naši strokovni delavci se bodo še naprej trudili in glede na svoje zmožnosti sodelovali pri
pripravi gradiv za pouk v naših šolah. Številne naše delavke so v prejšnjih letih pripravile
kakovostne učbenike, delovne zvezke, didaktična gradiva in zbirke vaj s posameznih
področij dela v sodelovanju s konzulenti Zavoda RS za šolstvo. Še vedno pa primanjkuje
ustreznih gradiv za posebni program VIZ.
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Naše vzgojno-izobraževalno delo se bo še naprej prepletalo s tesnim sodelovanjem z
lokalno skupnostjo, saj bomo na ta način dosegli boljše vključevanje in sprejemanje oseb
s posebnimi potrebami v ožje in širše okolje.
2.4.

LETNI CILJI

2.4.1. Pregled števila otrok/učencev

V tekočem šolskem letu 2020/21 imamo v naši ustanovi trenutno 133 otrok (zadnja
deklica se je v razvojni vrtec vključila 1. 1. 2021). Kot običajno, se tudi letos število
učencev tekom leta spreminja, saj se tudi med šolskim letom, po odločbah Komisij za
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, v programe naše šole vključujejo otroci, ki ne
zmorejo slediti programu dela v večinskih vzgojno-varstvenih ustanovah in osnovnih
šolah. Tako smo poleg omenjene deklice tekom šolskega leta v razvojni vrtec s 1. 10.
2020 vključili še eno novinko, enega novega učenca za 6. razred prilagojenega programa
pa pričakujemo 1. 2. 2021.
Število učencev v posameznem programu:
1. prilagojeni izobraževalni program OŠ z nižjim izobrazbenim standardom
(PPNIS) od 1. do 9. razreda - 74 učencev,
2. posebni program vzgoje in izobraževanja v šestih oddelkih vzgoje in
izobraževanja (PPVI) – 53 učencev,
3. program za predšolske otroke v razvojnem oddelku (RO) – 6 otrok.
Število učencev v vseh treh programih v zadnjih 17 – tih letih
Šol. l.

PPNIS

PPVI

RO

SKUPAJ

2004/05

51

33

5

89

2005/06

40

33

6

79

2006/07

43

36

6

85

2007/08

46

36

6

88

2008/09

46

36

6

88

2009/10

48

33

6

87

2010/11

50

35

6

91

2011/12

51

40

9

100

2012/13

48

42

10

100

21

2013/14

42

45

6

93

2014/15

36

44

6

86

2015/16

32

44

6

82

2016/17

39

48

5

92

2017/18

49

42

6

97

2018/19

59

42

6

107

2019/20

68

48

5

121

2020/21

74

53

6

133

Graf 1) Število učencev v vseh treh programih v zadnjih 17-tih letih

Graf 2) Skupno število otrok v šoli v vseh treh programih od leta 2002 do 2020
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Iz grafov lahko razberemo, da število učencev v naši šoli zadnja leta konstantno raste. V
petletnem obdobju je število vpisanih otrok naraslo za 41. To je pokazatelj kakovostnega
dela naših strokovnih delavcev in hkrati tudi pomeni prepoznavnost naše šole v širši
okolici.
V šolskem letu 2020/21 je bilo v prilagojen program (NIS) vpisanih kar 16 novih učencev.
V posebnem programu imamo na prvi stopnji letos dva nova prvošolca ter 4 učence, ki
prihajajo iz našega prilagojenega programa. Skupno imamo 22 novincev.
V zadnjih letih opažamo, da so v prilagojeni program usmerjeni mlajši učenci, kar je
pozitivno, saj imajo le-ti manj težav na čustvenem in vedenjskem področju. Relativno hitro
se vključijo v šolsko sredino, izboljšajo samopodobo in ustrezno širijo svojo socialno
mrežo. Pomembna dejavnika, ki sta vplivala na te spremembe pa sta večja
prepoznavnost kvalitete šole v širšem okolju in boljše sprejemanje oseb s posebnimi
potrebami v lokalni skupnosti.
Število učencev z najpogostejšimi ugotovljenimi motnjami v letu 2020/21:
Vrste posebnih potreb
strokovnih mnenj

iz

odločb

in

PPNI
S

PPVI

RO

5

1. gluhi in naglušni učenci

SKUPNO
5

2. gibalno ovirani učenci

5

18

3

26

3. dolgotrajno bolni učenci

32

29

3

64

4. učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju

63

1

5. učenci z zmerno v duševnem razvoju

5

27

23

64
3

35

6. učenci s težjo motnjo v duševnem razvoju

13

13

7. učenci s težko motnjo v duševnem razvoju

11

11

8. učenci z govorno-jezikovnimi motnjami

16

9. učenci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja

2

5

3

23
2

10. učenci s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami
2

11. slepi in slabovidni

2

12. otroci z avtističnimi motnjami

7

4

2

13

13. učenci z več motnjami

43

40

6

88

Skupno število otrok v programu

74

53

6

133

Učenci z več motnjami:
Število učencev

Število učencev z
več motnjami

Delež otrok z več
motnjami v programu

PPNIS

75

43

57,3 %

PPVI

52

40

76,9 %

PPNIS+PPVI

127

83

65,4 %

6

6

100 %

133

89

66,9 %

Program

RO
SKUPNO

Iz zgornjih tabel je razvidno, da imajo naši učenci ob osnovni diagnozi pridruženih precej
motenj na drugih področjih razvoja. Tako je kar 83 naših učencev vodenih kot
posameznikov z več motnjami, kar predstavlja skoraj 67% delež vseh vpisanih učencev.
V razvojnem oddelku vrtca pa je ta delež kar 100%. Učenci s težjo motnjo (13) in učenci
s težko motnjo (11) v posebnem programu potrebujejo stalno nego in pomoč odrasle
osebe.
Razvojni vrtec
V prilagojen program za predšolske otroke je vključenih 6 otrok. Za njihov optimalni razvoj
skrbita specialna in rehabilitacijska pedagoginja skupaj s pomočnico vzgojiteljice. Delo je
usmerjeno v razvoj kognitivnih, motoričnih, socialnih in drugih veščin. Za vsakega otroka
je skrbno pripravljen individualiziran program ob začetku vrtčevskega leta, v katerem so
zastavljeni cilji glede na otrokova močna in šibka področja. V delo z otroki se vključujeta
tudi fizioterapevtki iz ZD Domžale in šolska logopedinja, s timskim pristopom različnih
strokovnjakov tako otrokom omogočamo razvijanje svojih potencialov na vseh področjih.
V okviru razvojnega vrtca redno sodelujemo z Razvojno ambulanto v Domžalah, prav
tako pa tudi z vsemi občinami ustanoviteljicami. Glede na velik poudarek zgodnje
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obravnave, ki je za otroke s težavami v razvoju izrednega pomena, se povpraševanje za
vključenost v naš razvojni oddelek iz leta v leto povečuje.
Mobilna služba
Mobilno službo izvajamo na 14 osnovnih šolah in v 4 vrtcih v bližnji okolici. Ure dodatne
strokovne pomoči izvajajo specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi in inkluzivna
pedagoginja. Potrebe predvsem po logopedski mobilni službi drastično naraščajo, veliko
povpraševanja po izvajanju dodatnih ur prihaja tudi med šolskim letom. V šolskem letu
2020/2021 trenutno izvajamo 322 ur. Zaradi pomanjkanja kadra, predvsem logopedov,
moramo žal nekatera povpraševanja po tovrstni pomoči zavrniti. Dve logopedinji sta se
odločili, da zamenjata delovno mesto, ena pa je na porodniškem dopustu. Z razpisi smo
uspeli nadomestiti le eno delavko, kljub temu, da razpis nenehno ponavljamo. V spodnji
tabeli in grafu je razviden porast ur dodatne strokovne pomoči in letošnji rahel upad zaradi
pomanjkanja logopedov.
Mobilna služba skozi zadnjih 17 let
Šolsko
leto

Število
osnovnih šol

Število ur
v OŠ

Število
vrtcev

Število ur v
vrtcih

Skupaj ure

2004/05

5

56

2

3

59

2005/06

4

51

3

9

60

2006/07

4

63

4

18

81

2007/08

5

81

8

32

113

2008/09

7

70

5

41

111

2009/10

10

115

6

39

154

2010/11

8

126

6

54

180

2011/12

4

112

6

72

184

2012/13

6

124

6

60

184

2013/14

6

144

2

10

154

2014/15

8

165

3

7

172

2015/16

14

220

3

8

228

2016/17

12

166

8

32

198

2017/18

16

228

10

42

268

2018/19

17

297

8

37

334

2019/20

15

303

10

68

371

2020/21

14

306

4

16

322
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Graf 3) Mobilna služba – ure mobilne službe v vrtcih in dodatne strokovne pomoči
v osnovnih šolah ter skupno v letih 2004 – 2019

Realizacija pouka
Realizacija obveznega programa oziroma pouka v šolskem letu 2019/2020 je bila 100,09
%. Načrtovanih in izvedenih je bilo 189 dni pouka, v 9. razredu pa 182. Tudi med šolskim
letom redno sledimo realizaciji ur pouka in jo preverjamo vsaj trikrat letno. Pouk se je
pričel v ponedeljek, 2. septembra 2019 in končal v sredo, 24. junija 2020. V šolskem letu
2019/2020 je delo potekalo po Letnem delovnem načrtu in šolskem koledarju do 13. 3.
2020. Od 16. 3. 2020 dalje je zaradi zaprtja šol zaradi razglasitve izrednih razmer v
Sloveniji zaradi epidemije Covid 19 pouk potekal na daljavo. Za učence od 1. do 3.
razreda se je pouk v šoli ponovno pričel 18. 5. 2020, za učence 9. razreda 25. 5. 2020,
za učence od 4. do 8. razreda in posebnega programa vzgoje in izobraževanja pa 1. 6.
2020.
Napredovanje učencev
Učencem na naši šoli glede na njihove individualne potrebe strokovna skupina v
sodelovanju s starši izdela individualiziran načrt dela. V njem se določijo cilji za
individualni napredek posameznika. Vrednotenje napredka izvajamo vsaj dvakrat letno in
v skladu s tem spreminjamo, dopolnjujemo in nadgrajujemo posameznikov
individualiziran načrt.
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V šolskem letu 2019/2020 je napredovalo 92,7% učencev. Šolanje na naši šoli je uspešno
zaključilo 7 devetošolcev, ki so svoje izobraževanje nadaljevali na nižjih poklicnih šolah.
Interesne dejavnosti
Učencem vsako leto želimo ponuditi raznolik in bogat program interesnih dejavnosti, v
katerih lahko razvijajo svoje interese in potenciale. V šolskem letu 2019/2020 smo
otrokom ponudili kar 45 različnih interesnih dejavnosti. Odzivnost učencev je bila
velika, saj je bil skoraj vsak vključen v dve ali več dejavnosti. Vedno se potrudimo, da je
obiskovanje dejavnosti v večini brezplačno in tako dostopno vsem. V primeru plačljive
dejavnosti in učenca s slabšim socialno – ekonomskim položajem se potrudimo poiskati
donacije, s katerimi mu omogočimo sodelovanje.
Interesne dejavnosti se večinoma izvajajo pred poukom in v času podaljšanega bivanja.
Interesne dejavnosti se v času pouka na daljavo niso izvajale, v času pouka v šoli pa smo
realizirali 110,03 % ur. Po vrnitvi nazaj v šolske klopi v drugi polovici maja in začetku
junija zunanji izvajalci zaradi varnostnih ukrepov niso več izvajali svojih ur.
Šolsko
leto

Število interesnih
dejavnosti

Število vključenih
učencev

Realizirane ure v
% ob zaključku
šol. l.

2015/16

32

238

102,69

2016/17

34

238

103,78

2017/18

41

286

101,53

2018/19

44

307

101,41

2019/20

45

307

110,03

Dodatni in dopolnilni pouk
Število učencev vključenih v dopolnilni in dodatni pouk ob zaključku obeh šolskih let:
šolsko leto 2018/19

šolsko leto 2019/20

Razred

Dopolnilni
pouk

Dodatni
pouk

Razred

Dopolnilni
pouk

Dodatni
pouk

1.

5

5

1.

2

2

2./3..

4

5

2.

4

5

4./5.

8

5

2./3..

6

6

6.

2

5

4./5.

5

4

7.

7

5

6.

11

11

8.

7

7

7.

2

2

9.

5

6

8.

8

3

Skupaj 74

38

36

9.

4

3

27

Skupaj 78

42

36

Realizirali smo 100,58% ur razširjenega programa (dodatni in dopolnilni pouk, interesne
dejavnosti). Odstotek obiska pri razširjenih dejavnostih je 358 %. Iz tega je razvidno, da
je vsak učenec v povprečju obiskoval 3,58 ure dejavnosti iz razširjenega programa
tedensko.
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo in varstvo vozačev
V letnem delovnem načrtu šole smo planirali obratovanje šole od 6.30 ure zjutraj do 16.30
popoldan, oziroma dvakrat tedensko do 16.40 (četrtek in petek). V letošnjem šolskem letu
so k nam vpisani le trije prvošolci, zato zaradi nedoseganja normativov jutranjega varstva
prvošolcev ne izvajamo. Organiziranih imamo 5 skupin varstva vozačev zjutraj in eno
skupino popoldne, kjer učenci počakajo na šolski prevoz domov.
Podaljšano bivanje (dalje OPB) je organizirano za učence od prvega do devetega
razreda za učence v prilagojenem programu in za učence v posebnem programu.
V tekočem šolskem letu je bilo zaradi povečanega vpisa učencev (zlasti mlajših)
posledično večje število prijav za podaljšano bivanje. Na ta način smo dobili odobrenih
114 ur OPB tedensko. Podaljšano bivanje imamo tako organizirano v petih skupinah, kjer
poteka delo kakovostno, saj se pedagoški delavci trudijo, da bi tudi v popoldanskem času
nudili otrokom optimalne pogoje za razvoj. V tem času jim ponudimo različne aktivnosti,
strokovni delavci pripravijo kvaliteten program dela znotraj sprostitvenih dejavnosti,
samostojnega učenja in opravljanja domačih nalog, kosila ter ustvarjalnega preživljanja
prostega časa.
OPB se odvija v času od 11.30 do 16.30 oziroma ob četrtkih in petkih do 16.40.
Po vrnitvi v šolske klopi januarja 2021 se je sistem izvajanja varstva vozačev in
podaljšanega bivanja konkretno spremenil. Zaradi upoštevanja varnostnih ukrepov in
izvajanja pouka v “mehurčkih”, smo oblikovali 10 skupin varstva vozačev zjutraj in 7
skupin podaljšanega bivanja. S tem smo zagotovili manjše možnosti širjenja okužbe
koronavirusa.
Šol.
leto

OPB
čas

Odobrene ure OPB
- financiranje MIZŠ

2013/14

11.30 do 16.30 73 ur/teden
2,92 oddelka
56 učencev

48 učencev
5 skupin
20 ur

2014/15

12.20 do 15.30 63 ur/teden
2,52 oddelka
53 učencev

60 učencev
4 skupine
25 ur

2015/16

12.20 do 15.40 63 ur/teden
2,52 oddelka
56 učencev

66 učencev
5 skupin
25 ur

2016/17

11.30 do 16.30 78 ur/teden
3,12 oddelka
62 učencev

63 učencev
4 skupine
20 ur

2017/18

11.30 do 16.30 86 ur/teden
3,44 oddelka

71 učencev
4 skupine
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Varstvo vozačev zjutraj
-financiranje občine

73 učencev

20 ur

2018/19

11.30 do 16.30 92 ur/teden
3,68 oddelka
80 učencev

70 učencev
4 skupine
20 ur

2019/20

11.30 do 16.30 102 uri/tedensko
4,08 oddelka
89 učencev

85 učencev
4 skupine
20 ur

2020/21

11.30 do 16.30 114 ur/tedensko
(2x tedensko
4,56 oddelka
16.40)
100 učencev

91 učencev
5 skupin
20 ur

Za učence - vozače v šolskem letu 2020/2021 izvajamo varstvo vozačev zjutraj v petih
skupinah in eno skupino popoldan
Za učence, ki prihajajo v šolo s prvim kombibusom in avtobusom od 7.00 ure do 8.00
ure, je organizirana ena skupina varstva vozačev. V predurah izvajamo tudi interesne
dejavnosti, tako da imamo na ta račun manj ur varstva vozačev. Varstvo vozačev za
prilagojen program izvajajo dežurni učitelji.
Dve skupini varstva vozačev v programu nižjega izobrazbenega standarda se izvajata od
7.00 do 8.00. V letošnjem letu smo dodali eno skupino, saj zaradi premajhnega števila
prvošolcev ne izvajamo skupine jutranjega varstva. Dve skupini varstva vozačev za
učence iz posebnega programa sta organizirani od 7.00 do 8.00, ena skupina pa od 6.30
do 8.00. Izvajajo ga varuhinje – negovalke.
Glede na možnosti prevozov v šolo le s šolskim kombijem in ob upoštevanju različnih
relacij, ki jih dnevno opravi šolski kombi, je kot specifika za učence s posebnimi
potrebami, to varstvo nujno potrebno.
Po vrnitvi v šolo v januarju 2021 pa zagotavljamo varstvo vozačev v vsakem razredu
ločeno, saj se strogo držimo priporočil in navodil MIZŠ ter NIJZ in z ločevanjem po
razredih zagotavljamo nemešanje učencev in zmanjšujemo možnost morebitne
okužbe.Trenutno izvajamo 10 skupin varstva vozačev.
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)
Nacionalnega preverjanja znanja se vsako leto prostovoljno udeležijo tudi naši učenci 6.
in 9. razreda. Zaradi ukrepov ob epidemiji virusa SARS-CoV-2 se po sklepu ministrice za
izobraževanje, znanost in šport v šolskem letu 2019/20 nacionalno preverjanje znanja ni
izvajalo.
Šola v naravi in tabori
Glede na epidemiološko sliko v Sloveniji in s tem povezanimi omejitvami smo v šolskem
letu 2019/20 izvedli le zimsko šolo v naravi. Naravoslovna in letna šola v naravi sta žal
odpadli. V zimski šoli v naravi v Planici so se učenci urili v smučarskih veščinah in
veščinah teka na smučeh.
Za kvalitetno izvedbo šole v naravi potrebujemo pogosto dodatna sredstva, ki jih
poiščemo pri številnih donatorjih in pri šolskem skladu. Dodatna sredstva so potrebna
predvsem za zagotavljanje večjega števila spremljevalcev za učence s težjimi motnjami
v gibalnem in duševnem razvoju ter zaradi izbire ustreznih lokacij, ki so prilagojene
potrebam naših učencev.
Izvedene šole v naravi in tabori v šolskem letu 2019/20
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vsebina

razred

Zimska šola v posamezni
naravi
učenci
PPVI (3) in
NIS (6)

kraj

datum

učenci

cena/starši

Planica

24. 2.-28. 2.
2020

9

157,75 €
(sofin. občine
in donacije)

Stroški šol v naravi in taborov so izračunani skladno s Pravilnikom o financiranju šole v
naravi. MIZŠ je s tem pravilnikom določilo limit stroškov, ki jih plačajo starši, s tem pa
hkrati omejilo stroške učiteljev spremljevalcev. Žal nagrada za delo učiteljev in
spremljevalcev nikakor ni sorazmerna z njihovo odgovornostjo in prizadevnostjo.
Šola pripravi vsebinske programe, prijavo, poišče lokacije in ponudi staršem možnost
obročnega plačila za vse šole v naravi.

Prehrana
Zajtrk za otroke iz vrtca pripravljamo v šoli in je vključen v samo ceno vrtca. V letošnjem
šolskem letu zajtrkujeta tudi dva učenca iz prilagojenega programa, ki v šolo zaradi
službenih obveznosti staršev prihajata že zelo zgodaj. V šoli sami pripravljamo tudi malice
za učence in delavce šole, kosila pa nam dostavljajo iz Gimnazije in srednje šole Rudolfa
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Maistra iz Kamnika. Na šoli imamo še vedno žal zgolj razdelilno kuhinjo in ne moremo
pripravljati kosil sami, kar skupaj s ceno prevoza in ceno pomočnice kuharice, ki je za
razdelitev kosil financirana iz tržne vrednosti kosil, močno podraži kosila.
S strani MIZŠ imamo odobrenih 42 % delovnega mesta kuharice oziroma za 3,36 ure
dnevno, kolikor nam pripada za delo kuharice po normativih, glede na število učencev v
šoli. Učenci pa so v šoli od 6.30 do 16.30, dvakrat na teden so v šoli do 16.40 in za vse
obroke od zajtrka, malice, kosila in popoldanske malice nikakor ne zadošča kuharica,
prisotna v šoli le 3,36 ure dnevno.
Ker je vsako leto več otrok naročenih na kosilo ali popoldanske malice (saj starši vse
kasneje končajo s službo) in se veča število različnih, za pripravo zahtevnih dietnih
obrokov, bo potrebno dolgoročno razmisliti o drugačni organizaciji prehrane v šoli.
Otroci, ki želijo dodatek, imajo na razpolago kruh, sadje in pijačo v kotičku pred jedilnico.
Naša primarna skrb in odgovornost je, da ni noben otrok v šoli lačen.
Šolsko
leto

Zajtrk
v
vrtcu

cena
v€

Malica

cena
v€

Kosilo

cena
v€

Popoldanska
malica cena v €

2014/1
5

6

0

77

0,80

59

2,87

15

0,60

2015/1
6

6

0

73

0,80

59

2,97

15

0,60

2016/1
7

5

0

84

0,80

71

2,97

15

0,60

2017/1
8

6

0

89

0,80

79

malo 2,70 24
veliko 2,90

0,60

2018/1
9

6

0

96

0,80

87

malo 2,70 32
veliko 2,95

0,60

2019/2
0

5

0

114

0,80

98

malo 2,70 31
veliko 2,95

0,60

2020/2
1

6

0

125

0,80

109

malo 2,85 33
veliko 3,10

0,60

Subvencionirana prehrana
Subvencioniranje šolske prehrane poteka v skladu z veljavno zakonodajo: Zakonom o
šolski prehrani, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonom o
uravnoteženju javnih financ. Ceno šolske malice v osnovni šoli določi pristojni minister,
že vrsto let znaša cena malice 0,80 €.
Šolsko leto 2019/20
Vrsta obroka

Število obrokov

Število subvencij s strani MIZŠ

Zajtrk

5

0

31

Malica

114

84

Kosilo

98

45

Zadnja leta žal opažamo, da je socialno ekonomski položaj naših družin nekoliko slabši
kot v večinskih šolah. Vsako leto je veliko število učencev, ki jim pripada subvencionirana
prehrana. Opažamo tudi, da je kar nekaj družin, ki svojih obveznosti do šole ne plačujejo
in imajo zaradi tega dolgove.
Iz stisk jim pomagamo s tem, da prosimo za pomoč razne donatorje, Rdeči križ, Zvezo
prijateljev mladine Slovenije (dalje ZPMS), nekateri dobijo pomoč na Centru za socialno
delo ali na občini.
Subvencionirana prehrana (delež od vseh, ki so naročeni na malico oziroma kosilo)
Šolsko leto

Malice – delež učencev

Kosila – delež učencev

2014/15

68%

51%

2015/16

70%

40%

2016/17

75%

59%

2017/18

73%

49%

2018/19

78%

46%

2019/20

74%

46%

2020/21

69%

41%

Šolsko leto 2020/21
Vrsta obroka

Število obrokov

Število subvencij s strani MIZŠ

Zajtrk

6

0

Malica

121

83

Kosilo

109

45

V tekočem šolskem letu vsakodnevno na šoli pripravimo in razdelimo 121 malic za
učence, 4 učenci (na željo staršev) niso naročena na malico in prinašajo svojo hrano. Kar
83 otrok prejema subvencijo za malico, kar predstavlja kar 69% prijavljenih otrok na
malico. Prav pri malicah opažamo v zadnjih letih zelo visok delež subvencij, kar pomeni,
da imajo otroci, ki se šolajo pri nas, večinoma slabši socialno ekonomski status (v
primerjavi z učenci na večinskih šolah).
Tudi število subvencioniranih kosil ostaja zelo visoko, s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) prejema subvencijo za kosilo kar 45 učencev.
Glede na vse večjo razslojenost družbe in povečevanje revščine, brezposelnosti,
podpiramo idejo, da bi imeli vsi učenci brezplačno malico in kosilo v šoli. Veliko staršev
ne zmore plačati otroku kosila, vendar so preponosni in ne pokažejo tega in ne zaprosijo
32

za pomoč, čeprav so pogosto v večjih stiskah kot tisti, ki znajo izkoristiti vse vrste in oblike
pomoči.

Učbeniški sklad
Učbenike in delovne zvezke prejmemo na CD-jih in jih damo sami natisniti. MIZŠ tiskanje
sofinancira, s čimer so učbeniki veliko dostopnejši.
Na šoli imamo učbenike za prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in
številne delovne zvezke, ki so jih pripravili strokovni delavci iz omenjenega programa ob
sodelovanju ZRSŠ in MIZŠ. Ta pridobitev prispeva k še boljšemu strokovnemu delu v
šoli. Po omenjenih učbenikih ter delovnih zvezkih pa posegajo tudi učitelji posebnega
programa. Kupili smo tudi nekaj delovnih zvezkov za učence iz posebnega programa (lete so financirali starši). Učbeniški sklad koristijo vsi učenci v PPNIS, od katerih ima večina
izposojene vse učbenike, nekateri pa zgolj posamezne. Nekaj poškodovanih učbenikov
smo dali za odpis in kupili nove.
Učno gradivo v učbeniškem skladu vsako leto obnavljamo in prilagajamo številu učencev
v oddelku, natisnemo pa tudi učbenike, ki so izšli na novo.
Lanskoletni znesek za učbenike in delovne zvezke za 1. in 2. in 3. razred (plačilo iz
učbeniškega sklada) je znašal 2700,67 €, ostale delovne zvezke pa financirajo starši
preko položnic. Glede na povpraševanje je očitno, da je za starše taka oblika pomoči pri
zagotavljanju vsaj dela šolskih potrebščin, zelo dobrodošla.
Šolska skupnost
Skupnost učencev na šoli, ki jo sestavljajo izbrani predstavniki posameznih razredov
prilagojenega in posebnega programa, organizira srečanja učencev enkrat mesečno.
Učenci in učenke pod vodstvom mentorice na prvem srečanju sprejmejo program dela,
kateremu aktivno sledijo čez šolsko leto. Namen srečanj je uskladiti in uresničiti interese
učencev ter jim omogočiti, da izražajo potrebe sovrstnikov in svoje mnenje. Glavni cilj
šolske skupnosti je povezovanje vseh učencev z namenom krepitve dobrih medsebojnih
odnosov, spodbujanje vrednot in koriščenje notranjih potencialov posameznikov.
V letu 2020 smo organizirali in izvedli več aktivnosti in dejavnosti. Nekatere izmed njih
so: zbiralnik in delitev Valentinove pošte, ozaveščevalna akcija o varni uporabi interneta,
obeleženje: dneva žena in mučenikov, svetovnega dneva učiteljev; ter tradicionalni
Teden otroka (na temo Odgovor je pogovor).
Sodelovanje v šolski skupnosti daje posameznikom možnost, da aktivno sodelujejo in z
lastnimi izkušnjami ter domišljijo, soustvarjajo aktivnosti na šoli. Učence opolnomoči,
dodatno potrdi kot pomembne člane šole ter jih medgeneracijsko povezuje. Preko
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delovanja šolske skupnosti se učenci seznanjajo s tematikami in idejami, ki jih lahko
kasneje smiselno vključujejo tudi v svoj vsakdan. Delovanje šolske skupnosti v letu 2020
je bilo zaradi epidemije manj aktivno kot bi si želeli, vendar kljub temu produktivno in
uspešno. Učenci so na srečanja z veseljem prihajali.
Šolski otroški parlament
Naši naši šoli vsako leto tradicionalno poteka šolski parlament, ki predstavlja pomemben
del vključevanja naše populacije učencev v širšo lokalno skupnost, hkrati pa našim
učencem omogoča sodelovanje in druženje z rednimi osnovnimi šolami v naši okolici.
V okviru otroškega parlamenta imajo učenci možnost podati svoja razmišljanja, dileme in
predloge na določeno temo. V šolskem letu 2019/20 je tako potekal že 30. otroški
parlament, tema pa je bila ponovljena od preteklih dveh let in sicer smo razmišljali o
Šolstvu in šolskih sistemih.
Kot vsako leto, so se učenci o tej temi glede na podane smernice in iztočne točke najprej
pogovarjali po posameznih razredih, razmišljali o stvareh, ki so jim všeč na naši šoli, ter
primerjali šolanje v večinskih šolah ter prednosti, ki jih ima naša ustanova – več
praktičnega pouka, učenje za življenje, razvijanje občutka odgovornosti…
Vsa njihova razmišljanja so učenci strnili na Šolskem otroškem parlamentu, ki smo ga
izvedli 29. januarja 2020. Kot je pri nas že v tradiciji, so se tudi tokrat predstavili prav vsi
učenci naše šole: s predstavitvami, pesmicami, kratkimi filmčki, pa tudi z razstavo
posterjev. Prispevki so bili zelo izvirni, zanimivi, malo šaljivi in podani tako, da so
omogočili sodelovanje učencev ostalih razredov - v obliki kvizov, križank… Predstavniki
našega šolskega parlamenta so sodelovali tudi na medobčinskem parlamentu, ki je
potekal 4. februarja na OŠ Dob. Tam so se zbrali predstavniki enajstih okoliških šol.
Učenci so na kratko predstavili potek parlamenta na naši šoli, potem pa so se pridružili
še drugim učencem in aktivno sodelovali v delavnicah.
Otroški parlament je vsako leto zelo pomembna izkušnja za naše učence, saj imajo
možnost kritičnega pogleda v določene vsebine in svoje kritike tudi sporočiti širši javnosti.
Zelo ponosni so na to, da imajo možnost predstaviti in zastopati našo šolo. Ob tem se
naučijo veliko novega in predlagajo lahko tudi izboljšave glede določenih vsebin.
Otroški parlament je bil uspešen tudi iz vidika sodelovanja med različnimi šolami, saj se
tako spletajo marsikatera prijateljstva.

2.4.2. Razstave, tekmovanja, nadstandardni programi

V okviru razširjenega programa šole smo realizirali vse projekte, natečaje, tekmovanja
in razstave, ki so bili razpisani in omogočeni kljub delu na daljavo ter epidemiji Covid-19.
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Dosegli smo visoke uvrstitve ter prejeli številne nagrade in priznanja, kar je razvidno iz
tabel na prejšnjih straneh.
RAZSTAVE
V naši šoli delamo s konkretnimi in inovativnimi materiali, ki jih ročno, strojno ali s pomočjo
raznih tehnologij učenci pod vodstvom kreativnih učiteljev spreminjajo v pravcate
umetnine ali pa v povsem vsakdanje, uporabne izdelke. To delo je za marsikoga prava
terapija, hkrati pa učencem omogoča, da se počutijo uspešni. Učenci lahko s svojimi
izdelki sodelujejo na raznih razstavah in natečajih.
Z izdelki učencev in mentorjev smo pripravili nekaj razstav in sodelovali na številnih
razstavah v okviru projektov in natečajev.
Vsako leto razstavljamo izdelke v avli šole ob različnih priložnostih. Razstave, ki jih
postavimo vsako leto so (v letu 2020 smo nekatere izvedli na daljavo):
● Pozdrav jeseni, kjer razstavljamo raznovrstne stvaritve iz naravnih plodov in
materialov,
● Adventni venčki, ki so izdelani na najrazličnejše načine,
● Prednovoletna in velikonočna razstava, ki ponujata vrsto unikatnih ročno narejenih
izdelkov in voščilnic učencev naše šole.
Likovni izdelki naših učencev so bili razstavljeni tudi v sklopu mednarodne razstave
izdelkov z likovnega srečanja EX Tempore, tokrat kar na spletni strani OŠ Jurija Vege
Moravče, saj je bila dejavnost izvedena na daljavo zaradi epidemioloških razmer. V
tesnem sodelovanju smo tudi s Knjižnico Moravče, kjer imamo večkrat letno razstavljena
naša likovna dela.
Učenci so s svojimi likovnimi sposobnostmi sodelovali tudi na številnih natečajih v
Sloveniji in izven meja. Prejeli so številna priznanja, nagrade in pohvale, kar jih za
nadaljnje raziskovanje in nadgrajevanje na likovnem področju še bolj spodbudi, s tem pa
si krepijo samozavest in zaupanje v svoje dobre likovne sposobnosti. Ena bolj odmevnih
je zlata medalja za likovno delo našega učenca v okviru mednarodnega likovnega
natečaja Lidice na Češkem. Prejeli smo še druge nagrade in priznanja, vendar so
razstave zaradi izjemnih razmer v letošnjem letu večinoma prestavljene ali predstavljene
preko spleta. Tako je na mednarodnem likovnem natečaju »Kraj burje«, ki je bil zaključen
oktobra 2020, ena učenka prejela zlato mednarodno priznanje, trije učenci pa bronasto
priznanje. Na 12. likovnem natečaju OŠ Šturje Ajdovščina, ki je bil ravno tako zaključen
oktobra 2020, je ena učenka prejela zlato priznanje, dva učenca pa bronasto. Na 52.
likovnem natečaju »Likovni svet otrok« pa sta dva učenca prejela bronasto priznanje.
Delavci šole se trudimo predstaviti delo naših učencev na različnih razstavah. Pri
predstavitvah izdelkov ali v delavnicah vedno sodelujejo tudi učenci in prijazno ter
ponosno razložijo mimoidočim, kako so nastali posamezni izdelki. S tem hkrati
uresničujemo prioritetni cilj vzgoje – vključevanje otrok s posebnimi potrebami v
širšo družbeno skupnost.
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TEKMOVANJA
Naši učenci so bili v preteklem šolskem letu prikrajšani za marsikatero izkušnjo pomeriti
se s sovrstniki na različnih tekmovanjih. Zaradi razglašene epidemije je bilo večino
tekmovanj odpovedanih ali prestavljenih.
Kljub temu pa se nam je uspelo udeležiti državnega tekmovanja Z računalniki skozi
okna, kjer sta naša učenca pridobila srebrno priznanje.
Na državnem računalniškem tekmovanju Z miško v svet je naš učenec prav tako prejel
srebrno priznanje.
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Vsi učenci so se udeležili Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki ga
organizira Stomatološka sekcija SZD in prejeli pohvale. Zaključna prireditev, ki se je
vsako leto udeležimo, je bila tokrat odpovedana.
Od športnih tekmovanj je bilo od 13 planiranih izvedeno le eno in sicer Področno
tekmovanje v košarki na Vrhniki. Udeležilo se ga je 9 učencev in dosegli so 1. mesto.
Naši učenci so se tako uvrstili na regijsko, ki pa je bilo žal odpovedano.
ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Naši učenci so se tekom leta 2020 kot mladi športniki udeležili nekaterih prireditev in
tekmovanj na področju šol s prilagojenim programom in športnih aktivnosti, tekmovanj
pod pokroviteljstvom Specialne olimpijade Slovenije (dalje SOS).
Omenjenih športnih dogodkov je bilo v preteklem letu veliko manj, kot se je sprva
načrtovalo, saj so bila od marca 2020 naprej vsa športna tekmovanja odpovedana zaradi
COVID-19. Odpovedani so bili tudi vsi športni dogodki, načrtovani v prvi polovici šolskega
leta 2020/21 z izjemo tistih, ki so bili izvedeni v septembru in oktobru (preden se je začelo
šolanje na daljavo).
Športni dogodki v letu 2020
vrsta
tekmovanja
šolskem letu 2019/20

v datum, kraj

Področno tekmovanje v 4. 3. 2020,
košarki
Vrhnika

število
učencev

doseženo mesto

9

1. mesto

Vsi učenci priznanja za
Množični tek otrok (Začni 23.9.2020
Atletska steza OŠ šole
tekmovalce
mlad, tekmuj pošteno)
Rodica
Bodi športnik – Igraj se z 2.10.2020,
ŠC 12
mano (Janez Levec)
Triglav, Ljubljana

vse

Praktične nagrade
za udeležence

Učenci so ob rednem vsakodnevnem športnem programu razvijali in utrjevali svoje
motorične spretnosti ob dodatnih dejavnostih:
1. Plezanje po umetni steni (na OŠ Rodica);
2. Kolesarjenje - svoje znanje so učenci izpopolnjevali v okviru kolesarskih izpitov
in v posebnem programu v okviru interesne dejavnosti;
3. Kickboxing – v okviru interesne dejavnosti, katero je pri nas izvajal Marjan Bolhar.
4. Košarka, badminton, mali nogomet – v okviru interesnih dejavnosti

Plavalni tečaj in plavalna letna šola v naravi se zaradi varnostnih ukrepov za zajezitev
širjenja virusa COVID-19, nista izvedla.
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NADSTANDARDNI PROGRAMI
Na šoli že vrsto let uspešno bogatimo vzgojno izobraževalno delo s številnimi
nadstandardnimi programi, ki jih učenci radi obiskujejo. Z njimi pomembno prispevamo k
razvoju otrokovih potencialov, utrjujemo motorične spretnosti ter širimo obseg njihovih
znanj in socialnih veščin. Naši zaposleni strokovni delavci so skozi različna izobraževanja
in lastne interese pridobili ogromno uporabnih znanj, s katerimi lahko kvalitetno
doprinesejo k razvoju celotne otrokove osebnosti
Vse načrtovane nadstandardne dejavnosti smo izvedli v največji možni meri glede na
omejitve, ki so nastale zaradi šolanja na daljavo.

Izvedeni
programi

Vodja ter
sodelavci

Realizacija

Terapevtsko
plavanje

Nina
Sever,
Urška
Nosan

Kot vsako leto, smo se z učenci tudi v šolskem letu
2019/20 srečevali enkrat tedensko, od decembra do
konca februarja na Terapevtskem plavanju v bazenu
Cirus-a, v Kamniku Ker je bilo to posebno leto smo
izpeljali 8 srečanj, namesto desetih načrtovanih. Vpliv
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vode je na gibalno ovirane otroke izredno pozitiven, saj
se otrok v vodnem okolju lažje in svobodnejše giba, z
manjšim pritiskom telesne teže na sklepe. Pri izvajanju
gibalnih nalog lažje aktivira oslabljene mišične skupine,
saj mu voda omogoča večjo samostojnost pri gibanju,
raznovrstno spreminjanje položaja telesa, premikanja
in smeri gibanja. Dejavnost je vedno tesno prepletena
z igrami, ki pripomorejo k še večji sproščenosti, hkrati
pa imajo le-te tudi terapevtski učinek.
Hipoterapija

Nina
Sever,
Urška
Nosan

V letu 2020 smo zaradi epidemije Hipoterapijo obiskali
manjkrat, kot bi si to želeli. Vsega skupaj smo izpeljali
6 srečanj. Dejavnost so obiskovali otroci iz razvojnega
oddelka vrtca ter učenci 1. stopnje posebnega
programa. Na konju se sprostijo, popravijo svojo držo v
sedenju, po terapiji so opazno bolj sproščeni, otroci, ki
so gibalno bolj ovirani, med terapijo toliko sprostijo
mišice, da se vidno izboljšajo kontrakture. S pomočjo
terapije s konjem otrok pridobi različne gibalne vzorce,
ki pripomorejo k bolj pravilnemu in lažjemu izvajanju
vsakodnevnih aktivnosti kot so različne motorične
dejavnosti in nenazadnje tudi sedenje na stolu.

Šolski ekovrt

Marta Krt

Leto 2020 ni bilo običajno leto, saj nas je že spomladi
presenetila korona in z njo začasno zaprtje šol. V
februarju in marcu smo ravno še uspeli posejati
zelenjavo v lončke, potem pa so se šole za dalj časa
zaprle. Ko smo se konec maja zopet vrnili v šolo, so
bile sadike ravno prav velike, da smo jih posadili na vrt.
Pri tem so sodelovali učenci iz več razredov in
oddelkov v okviru pouka, delovnih in tehniških dni ter
pri izbirnem predmetu vrtnarjenje in ročne spretnosti.
Do ponovnega zaprtja šol jeseni smo lahko le še
pobrali pridelke, potem pa se je pričel pouk na daljavo.
Učenci so po svojih sposobnostih sodelovali v vseh
glavnih fazah urejanja in obdelovanja vrta, žal pa smo
bili letos prikrajšani za opazovanje rasti sadik.

Počitniško
varstvo

Jelka Rojc

V letu 2020 nam je tudi izvedbo planiranega
počitniškega varstva za učence posebnega programa
spremenila epidemiološka situacija v državi. Tako smo
počitniško varstvo izvedli le po zaključenem pouku, v
tednu pred pričetkom novega šolskega leta pa ga
zaradi varnostnih priporočil nismo izvajali. Specialni in
rehabilitacijski pedagogi so pripravili pester počitniški
program, ki je ob vsakodnevnih dejavnostih (skrb zase)
skozi zabavne dejavnosti učencem omogočil občutke
sproščenosti, veselja in uživanja v počitniških dneh.
Tako so se učenci lotili pobiranja pridelkov na šolskem
eko vrtu, iz katerih so si pripravili okusne obroke.
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Vodne igre so učencem popestrile vroče počitniške
dni. Z različnimi igrami in dejavnostmi pa so učenci na
zabaven način pridobivali tudi različne spretnosti in
veščine in tako kvalitetno preživljali prosti čas.
Poučevanje
začetne
angleščine

Maja
Mejač

Z zgodnjim učenjem angleščine učenci spoznajo in
osvojijo nove besede, fraze in izgovorjavo in za večino
učencev je to prvi stik z angleško kulturo.
Po učnem načrtu na programu NIS (nižji izobrazbeni
standard) se učenci spoznajo s tujim jezikom angleščina
šele v 7. razredu. Učencem želimo zagotoviti znanje
tujega jezika že v nižjih razredih, saj tako pridobijo boljši
posluh za tuj jezik in sposobnost izgovorjave glasov, ki
v materinem jeziku ne obstajajo. Nadstandardna
dejavnost Začetna angleščina je potekala enkrat
tedensko skozi celo šolsko leto. Pri Začetni angleščini
so osvojili novo besedišče na različne načine. Jezik so
spoznavali preko iger, interaktivnih vaj in kvizov, filmov,
avdio posnetkov, zgodb, risank ter likovnih izdelkov. Vsi
učenci so osvojili osnovno besedišče iz različnih tem: To
sem jaz, Kdo si ti?, Družina, Barve, Številke, Živali,
Sadje, Zelenjava, Najljubša hrana in pijača, Prazniki.

Šolsko
glasilo
»Plamenček«

Kristina
Cigale

Šolsko leto 2019/2020 je zaznamovalo šolanje na
daljavo, zato je naš šolski časopis »Plamenček« z
utrinki, fotografijami, razmišljanji in občutenji prikazal
delo učencev od doma. Čeprav smo vsi pogrešali
šolski zvonec, učenje, prijateljstva in drug drugega,
smo se v preteklem letu tudi ogromno naučili, spoznali,
usvojili in zopet začeli močno vrednotiti šolo. Tokratni
Plamenček odkriva kreativnost in močno povezanost
vseh vpletenih v vzgojno-izobraževalni proces in
dokaz, da smo učenci, starši in učitelji naše šole vedno
vsemu kos!

Promocijske
dejavnosti

Ajda Lalić

V letu 2020 smo nadaljevali z dobro zastavljenim
programom promocije šole. V zadnjih letih le-ta temelji
predvsem na ažurnih objavah na naši Facebook strani
in na spletni strani www.roje.si. Poleg tega smo
nadaljevali z objavljanjem v lokalnih medijih; na
spletnih straneh Domžalsko-Kamniških novic in portalu
domzalec.si, ter v časopisih Slamnik, DomžalskoKamniške novice, Modre novice, Rokovnjač in Novice
iz Moravške doline.

2.4.3. Sodelovanje s starši in rejniki
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Na šoli posebno pozornost in skrb namenjamo stalnemu sodelovanju s starši in rejniki,
saj menimo, da je to temelj uspešnega dela in doseganja zastavljenih ciljev pri učencih.
Že vsa leta se trudimo, da sodelovanje s starši poteka kvalitetno in v pozitivnem duhu, na
visoki profesionalni, a hkrati tudi človeški ravni.
Vsako leto pripravljamo za starše tudi aktualne, zanimive in strokovne vsebine, ki so jih
starši deležni v obliki predavanj oziroma skupin za starše.
V letu 2020 smo za starše in rejnike pripravili številne dejavnosti:
1. GOVORILNE URE
Vsak mesec imajo starši in rejniki možnost, da se o razvoju in napredku svojega otroka
pogovorijo z učitelji, na govorilnih urah. Te običajno potekajo v živo, v času epidemije pa
smo se prilagodili in jih izvajamo tudi preko video-klicev in telefonskih klicev. Starše
spodbujamo, da poleg razrednika obiščejo na govorilnih urah tudi ostale učitelje
praktičnih vsebin, saj je napredek otrok na teh področjih prav tako pomemben. Nekateri
starši, predvsem tisti, ki imajo otroka v posebnem programu ali razvojnem oddelku, pa s
strokovnimi delavci šole sodelujejo dnevno.
2. RODITELJSKI SESTANKI
Tekom šolskega leta za starše organiziramo več roditeljskih sestankov letno, da na ta
način dobijo vse pomembne aktualne informacije o življenju in delu njihovih otrok na šoli.
Ob začetku šolskega leta jim predstavimo letni delovni načrt šole, učne vsebine ter
dodatne in nadstandardne dejavnosti. Roditeljske sestanke organiziramo tudi ob
posebnih priložnostih, ko učenci odhajajo v letno ali zimsko šolo v naravi ali ob odhodih
na različne krajše tabore. Na ta način starši dobijo vse ključne informacije o poteku
dejavnosti, o učnih ciljih na taboru in seveda o potrebščinah, ki jih potrebujejo za bivanje.
Zaradi epidemije, je prvi šolski dan v letu 2020 potekal drugače kot običajno, starši so
informacije o začetku in poteku šolskega leta, prejeli od svojih razrednikov, saj fizično
zbiranje v šoli ni bilo dovoljeno. Staršem se informacije redno predaja na način, ki ustreza
priporočilom NIJZ in splošnih ukrepom za preprečevanje širjenja epidemije (video-klici,
telefonski pogovori …). Pripravili smo tudi publikacijo za pomoč učencem in staršem.
3. SESTANKI ZA PRIPRAVO IN VREDNOTENJE INDIVIDUALIZIRANIH
PROGRAMOV VIZ DELA (dalje IP)
Vsi starši so že ob začetku šolskega leta povabljeni, da se udeležijo sestanka za pripravo
IP, kjer lahko podajo tudi svoje predloge, želje ter pričakovanja za tekoče šolsko leto. Ob
polletnih evalvacijah individualiziranih planov se s starši ponovno srečamo, skupaj
pogledamo uresničevanje zastavljenih ciljev, jih prilagodimo, dopolnimo ali pa dodamo
še nove cilje za drugo polovico šolskega leta. Ob zaključku leta naredimo celostno
evalvacijo preteklega šolskega leta in pregledamo dosežene cilje. Za učence, ki jeseni
nadaljujejo šolanje pri nas, pripravimo tudi že predloge za novo šolsko leto.
Na sestankih za pripravo in evalvacijo individualiziranega plana sodelujejo tudi drugi
strokovni delavci, kjer so učenci v obravnavah. Ta srečanja običajno potekajo v živo,
zaradi epidemije pa smo se prilagodili in jih izvajamo tudi preko video-klicev in telefonskih
klicev.
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4. ŠOLA ZA STARŠE
Šola za starše je naša dolgoletna tradicija, saj vsakoletno staršem in rejnikom ponujamo
kvalitetne vsebine s področja sodobne vzgoje, medosebnih odnosov in preventive na
področju izgorevanja. Vsebine vedno prilagajamo aktualnim razmeram, že več let
zapovrstjo dokončno vsebino starši sami izberejo prek naših anonimnih anket.
Za izvedbo predavanj in delavnic vsako leto povabimo priznane slovenske strokovnjake
s področja vzgoje in izobraževanja, pa tudi strokovnjake iz lokalnega okolja in s tem
staršem ponudimo kvalitetno izobraževanje in razne uporabne informacije.
V letu 2020 smo tako organizirali strokovno predavanje s področja osebne asistence
oseb s posebnimi potrebami – predavala je regijska koordinatorica invalidskega varstva
ga. Tina Drnovšek, strokovna delavka na CSD Domžale. Starši so dobili zelo pomembne
informacije v zvezi z veljavno zakonodajo na tem področju, ob tem pa tudi praktične
nasvete, kako poteka postopek uveljavljanja različnih pravic v zvezi s tem.
Odzivi staršev so bili ponovno zelo pozitivni, starši so vedno hvaležni za kakršnekoli
dodatne informacije, ki jim pomagajo premagovati vsakdanjik ob otroku/mladostniku s
posebnimi potrebami. Ob tem so s predavateljico navezali tudi osebni stik, ki jim bo
pomagal pri kasnejšem urejanju pravic za njihove otroke.
V preteklem letu smo imeli v planu tudi vzgojno predavanje, ki naj bi ga izvedel g. Jani
Stergar, zaradi epidemioloških razmer smo predavanje iz jesenskih mesecev prestavili
na marec 2021, če razmere takrat še ne bodo dopuščale, pa ga bomo realizirali proti
koncu šolskega leta 2020/21.
5. SKUPINA ZA SAMOPOMOČ STARŠEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
OŠ Roje je ena redkih ustanov za otroke s posebnimi potrebami v naši državi, ki poleg
vseh ostalih vsebin za starše/rejnike že več let izvaja tudi skupino za starše.
Pred leti je sprva potekala kot inovacijski projekt pod vodstvom Zavoda RS za šolstvo,
zadnje tri leta pa jo nadaljujemo kot primer dobre prakse in nadstandardnega programa.
V šolskem letu 2016/17 smo skupino za starše razširili še v prilagojeni program vzgoje in
izobraževanja, tako da na šoli že četrto leto delujeta dve vzporedni skupini za starše: v
prvi sodelujejo starši otrok iz razvojnega vrtca ter iz 1. in 2. in 3. stopnje posebnega
programa vzgoje in izobraževanja. V drugo skupino pa so vabljeni starši, ki imajo otroka
v prilagojenem programu, in sicer od 1. do 7. razreda.
Starši se srečanj zelo radi udeležujejo, saj s tem pridobivajo dodatno podporno socialno
mrežo in se kot starši čutijo veliko bolj kompetentne. Ob tem se gradi tudi dodatno
zaupanje med njimi in strokovnimi delavci, kar seveda pozitivno vpliva tudi na optimalni
razvoj naših učencev.
V letu 2020 je bilo izvajanje skupine prilagojeno epidemiološkim razmeram v državi,
posamezna srečanja so bila izvedena zunaj – na prostem, nekatera srečanja so bila
izvedena na daljavo, staršem pa so bila v okviru skupine ponujena še številna druga online srečanja, ki so jih ponujali zunanji strokovnjaki. Kljub številnim zunanjim oviram
(obdobja prepovedi srečevanj večjih skupin, zaskrbljenost s strani staršev za svoje
zdravje…) je skupina v letu 2020 nemoteno potekala, sicer v spremenjeni obliki, pa
vendar so imeli starši možnost medsebojne pomoči, medsebojne podpore in suporta.
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Ob vsakoletni končni evalvaciji skupine ob zaključku šolskega leta se vedno znova
pokaže, da starši skupino potrebujejo, da se srečanj veselijo in da je za njih postala
nepogrešljiv del sodelovanja s šolo.
6. DRUGE OBLIKE SODELOVANJA
Za starše, ki v času počitnic nimajo varstva za svoje otroke, smo tudi v letu 2020
organizirali počitniško varstvo otrok, ki je bilo (kot vsako leto) zelo dobro obiskano. Zadnje
poletje smo imeli polni kar dve skupini. Staršem želimo prisluhniti tudi z vidika njihovih
službenih in popoldanskih obveznosti: ob roditeljskih sestankih in ob skupinah za starše
organiziramo varstvo v času, ko se starši udeležujejo teh dejavnosti.
Staršem nudimo neposredno pomoč in svetovanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in
usposabljanje učencev, ko se vključujejo v poklicne šole ali v zavode za delovno
usposabljanje.
Starši s svojim sodelovanjem s šolo pomembno prispevajo k uresničitvi načrtovanih ciljev
in so naši zelo pomembni sodelavci. Z nami sodelujejo ob številnih dodatnih vsebinah, ki
jih tekom leta organiziramo v šoli: pri samoevalvaciji dela v šoli, pri zbiralnih akcijah, pri
prevozih učencev na popoldanske prireditve, pri zbiranju donacijskih sredstev, pri
organizaciji prireditev, sodelujejo pri šolskem parlamentu, šolskem skladu in tudi pri
spremstvu otrok na športnih ali naravoslovnih dnevih. Starši se zelo množično
udeležujejo naših proslav in drugih šolskih prireditev, kjer je možnost tudi za kakšne manj
formalne pogovore in druženja.
Tudi v bodoče se bomo še naprej tako trudili za dobro sodelovanje, staršem bomo še
naprej ponujali kvalitetne in strokovne vsebine ter še naprej organizirali številne
dejavnosti, ki so namenjene prav za njih.
S starši in rejniki redno sodelujemo preko različnih načinov obveščanja, vsakodnevno
preko pisanja obvestil v beležke, preko uradnih obvestil in dopisov, septembra za starše
pripravimo publikacijo za tekoče šolsko leto, vse pomembne informacije si starši lahko
ažurno pogledajo tudi na naši spletni strani, od jeseni 2018 pa imamo tudi svojo Facebook
stran, kjer dnevno objavljamo novice iz šole.
2.4.4. Ugotavljanje kakovosti in samoevalvacija
Vsako leto Svet za samoevalvacijo dela v šoli pripravi anketne vprašalnike za učence,
starše in učitelje. Na ta način dobimo vpogled v njihovo mnenje, predloge za izboljšave
in povratne informacije o obstoječi praksi, analiza odgovorov pa nam pomaga, da se na
tem področju razvijamo skladno s pričakovanji vseh treh pomembnih skupin (učencev,
učiteljev in staršev).
Leto 2020 nas je zaznamovalo predvsem kot leto epidemije koronavirusa Covid-19, tako
smo tudi samoevalvacijo namenili temu področju. Anketne vprašalnike smo izpeljali
dvakrat, spomladi 2020, ob začetku in ob koncu epidemije, predvsem z namenom:
1. izboljšanja kvalitete dela na daljavo - pouka v primeru, da se delo na daljavo jeseni
ponovi;
2. ugotavljanja psihofizičnega počutja naših učencev in zaposlenih.
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Vsi učenci (100 %) so pohvalili delo strokovnih delavcev v času epidemije koronavirusa.
Pouk na daljavo je potekal preko videokonference, elektronske pošte, navadne pošte ali
učne pomoči preko telefona. Jeseni smo izpeljavo pouka na daljavo nadgradili z
vzpostavitvijo spletnih učilnic. Otroci pa so v anketnih vprašalnikih dodali tudi, da so
pogrešali neposreden stik s strokovnim delavcem, ki ga dobijo v šoli in so se veselili
vrnitve v šolske klopi. Glede same količine snovi so ocenili, da je bila le-ta primerna njihovi
starosti in sposobnostim. V času epidemije so bili največ pomoči in podpore deležni s
strani družine in razrednikov.
Ob zaključku so otroci poudarili še, da se trenutno počutijo precej bolje, saj se ukrepi
sproščajo (pogrešali so šolo, prijatelje in strokovne delavce).
Z razredniki so starši komunicirali preko elektronske pošte ali telefonov, v manjši meri
preko elektronskih videopovezav. Za izpeljavo celotnega pouka in svojega dela na
daljavo (službenih obveznosti) so v družini potrebovali več medsebojnih usklajevanj in
časa za sestavo urnikov. Nekateri so dodali še, da imajo večje težave pri svojem otroku
z motiviranjem za šolsko delo, skrbelo pa jih je tudi, ali je snov pravilno posredovana. Ob
koncu ankete pa so vsi starši (100 %) zapisali, kako hvaležni so strokovnim delavcem, ki
so se s svojo inovativnostjo in strokovnostjo potrudili, da bi jim olajšali izpeljavo pouka na
daljavo (nekateri so zraven zapisali še: »… marsikdo komaj sedaj vidi kako lepo, naporno
in srčno je delo učitelja. Zato kapo dol…«).
Tekom svojega dela so strokovni delavci pogrešali konkretnejša in jasna navodila s strani
pristojnih ministrstev (preveč stvari smo izvedeli preko medijev). V negotovost pa je
strokovne delavce spravljalo tudi dejstvo, da zaradi izvedbe pouka na daljavo – kljub
video povezavam, niso imeli občutka, koliko učenci dejansko znajo, saj ni bilo
neposrednega stika ter možnosti, da bi snov dodatno utrjevali (preverjali, kje imajo
težave, kje potrebujejo še razlago, …), kar je pri učencih s posebnimi potrebami še
posebej pomembno. Učenci potrebujejo vodenje, usmerjanje in utrjevanje.
Velik del podpore v tem stresnem obdobju so delavci dobili v kolektivu med sodelavci,
kar jih je še bolj povezalo. Ocenjujem, da so se pogosto znašli v dilemi, kje se neha
njihova odgovornost in prične odgovornost staršev. Te stvari smo skupaj s svetovalnimi
delavci in pomočnico ravnateljice pomagale razreševati preko video konferenc ali
preprosto preko mobilnega telefona. Pri spoprijemanju s stresom so se nekateri delavci
posluževali tudi dovoljene rekreacije v naravi. Kot pozitivno izkušnjo so v nadaljevanju
ocenili tudi to, da so pridobili veliko novega znanja o uporabi računalnika in različnih
aplikacij. Nekateri so izpostavili, da so imeli tekom izpeljave šole na daljavo več časa za
pripravo gradiva. Za vsakdanje delo v teh izjemnih okoliščinah so jih motivirala pozitivna
povratna sporočila staršev, ki so cenili trud naših strokovnih delavcev. Starši so
strokovnim delavcem pogosto preprosto sporočili, da učenec »čaka na klic učitelja«.
Marsikateri delavec je poudaril tudi, da se je v tem času bolje povezal s starši. Nekateri
učenci so preko pouka na daljavo postali tudi samostojnejši in odgovornejši.
Težave pa je zaposlenim povzročalo usklajevanje dela z lastnim družinskim življenjem in
pa izpeljavo šole na daljavo s svojimi otroki.
Mnenja staršev smo pridobili tudi ob polletnih in letnih evalvacijah individualiziranih
programov. Starši so zadovoljni s kakovostjo dela strokovnih delavcev. Nekateri so izrazili
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obžalovanje, da svojega otroka niso že prej vpisali na našo šolo, saj je otrok z vpisom k
nam bistveno izboljšal samopodobo.
V anketi o zadovoljstvu s prehrano v šoli so učenci ocenili, da je hrana dobra, dovolj
pestra in količinsko primerna. Všeč jim je, da je na voljo tudi več sadja in sveže zelenjave.
Dodatek sadja, zelenjave in mlečnih izdelkov k malici jim lahko še dodatno ponudimo, saj
smo vključeni v projekt Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka. Kljub omejenim
finančnim sredstvom, velikim številom diet in prilagojenih jedilnikov se trudimo
zagotavljati in slediti smernicam in načelom zdrave in uravnotežene šolske prehrane.

3.

GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU ZAVODA

Pogoje za delovanje zavoda zagotavljajo Občine Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče
in Trzin ter Republika Slovenija.
Šola pridobiva finančna sredstva iz:
● državnega proračuna preko MIZŠ,
● občinskih proračunov oziroma ustanoviteljev šole,
● prispevkov staršev za dejavnosti, prehrano in pripomočke,
● sredstev od prodaje storitev staršem – prehrana,
● najemnin prostorov,
● donacij, prostovoljnih prispevkov in sponzorjev.
Finančni izkazi, ki so posredovani v računovodskem poročilu kažejo, da je šola v letu
2020 poslovala dobro in skrbela za ravnovesje med prihodki in odhodki.
Pregled in primerjava prihodkov in odhodkov za leti 2019 in 2020:
V tisoč €

2020

2019

indeks

PRIHODKI

1.972.562

1.795.976

110

ODHODKI

1.972.255

1.795.688

110

RAZLIKA *

307

288

107

*pred odštetim davkom iz dohodka
Sestava prihodkov po virih, deležno v % za leti 2019 in 2020:
Viri prihodka v tisoč € in
deležno v %
od prodaje blaga in storitev

2020

% na vse
prihodke

2019

% na vse
prihodke

28.354

1,44

54.071

3,01

Iz državnega proračuna

1.639.243

83,10

1.491.553

83,05

Iz občinskih proračunov

223.038

11,31

172.681

9,62

4.165

0,21

6.129

0,34

Zavodi – javna dela, ZRSŠ
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Drugo – najemnine, prodaja
prehrane

5.861

0,30

13.545

0,75

Donacije, sponzorji, projekti

71.901

3,64

57.997

3,23

Vložek v nakup osnovnih sredstev, tekoče vzdrževanje in investicijsko
vzdrževanje, nakup knjig za knjižnico v letih 2019 in 2020:
Vrsta, v tisoč €

leto 2020

leto 2019

Osnovna sredstva

17.065

15.299

111

Investicijsko vzdrževanje – (neurje)

82.257

0

-

119

113

105

9.400

11.304

83

Knjige za knjižnico
(otroške, strokovne, učbeniški sklad)
Tekoče vzdrževanje

indeks

Primerjava prihodkov in odhodkov za leti 2020 in 2019:
Vrednost nove opreme v letu 2020 znaša 17.065 EUR.
Nabavljeni so bili računalniki, tiskalniki, oprema za kabinete, senzorno sobo, računalniška
oprema za razvojni oddelek ter vzpostavitev brezžičnega omrežja. Sredstva za nakup so
bila namensko pridobljena iz proračuna občin ustanoviteljic, iz projekta SIO 2020 50% za
računalniško opremo in 62,5% za vzpostavitev brezžičnega omrežja.
PRIHODKI MIZŠ – primerjava z letom prej
Prihodki iz proračuna

leto 2020

leto 2019

indeks

MINISTRSTVO

1.639.243

1.491.553

110

Več sredstev smo prejeli predvsem zaradi povečanja stroškov dela.
PRIHODKI OBČINSKI PRORAČUNI
Prihodki občinskih
proračunov

Leto 2020

leto 2019

indeks

OBČINA DOMŽALE

133.102

80.788

165

OBČINA MENGEŠ

25.593

23.274

110

OBČINA MORAVČE

21.756

23.641

92

OBČINA LUKOVICA

19.253

12.824

150

OBČINA TRZIN

9.068

5.615

161

DRUGE OBČINE

14.266

26.538

54

SKUPAJ

223.038

172.680

129
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Iz računovodskega poročila o realizaciji prihodkov v letu 2020 je razvidno, da so se
celotni prihodki doseženi v letu 2020 v primerjavi s preteklim letom povečali za 10%.
Največji delež predstavljajo prihodki iz Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, ki
predstavljajo 83,10 %. Namenjeni so za pokrivanje stroškov izobraževalne dejavnosti.
Največji delež predstavljajo sredstva za plače ter prevoz in prehrano zaposlenih, ostalo
so sredstva za materialne stroške vzgojno izobraževalnega procesa, sredstva za nakup
učil in učnih pripomočkov, sofinanciranje letne šole v naravi, ekskurzij, izobraževanja
zaposlenih in računovodstva.
Sredstva občinskih proračunov predstavljajo 11,31 %.
Občine soustanoviteljice poleg sredstev namenjenih za pokrivanje stroškov vezanih na
delovanje oz. vzdrževanje prostorov nakazujejo tudi sredstva za delo svetovalnega
delavca in razvojnega fizioterapevta, prevoze učencev, varstvo vozačev in drugo.
Nakazila občin se glede na preteklo leto razlikujejo pri nakazilih za prevoze, varstvo
vozačev, šolo v naravi, tuj jezik …, ker se zaračunavajo glede na število otrok posamezne
občine.
Občine po računih plačujejo sredstva za plače in materialne stroške vzgojno varstvenega
dela – razvojni oddelek, glede na stalno prebivališče otroka.
PRIHODKI OD UČENCEV

Prihodki od prodaje blaga in storitev učencem

leto 2020

leto 2019

indek
s

28.354

54.071

52

Med prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeta vsa sredstva zaračunana
učencem za malice, kosila, izvedbo šole v naravi, tabore, doplačila za ekskurzije … in
predstavljajo 1,44% vseh prihodkov.
PRIHODEK OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
Drugi prihodki od prodaje blaga in
storitev najemnina, prehrana
zaposleni

leto 2020

leto 2019

indeks

5.861

13.545
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Prihodki od najemnin in drugi prihodki so v deležu 0,18 % vseh prihodkov.
ODHODKI – primerjava z letom prej
ODHODKI
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Leto 2020

Leto 2019

Indeks

1.972.255

1.795.688

110

Iz poročila o realizaciji odhodkov je razvidno, da so glede na leto 2019 stroški materiala
nižji, več je bilo nakupa potrošnega materiala za zaščito pred virusom.
Stroški storitev so v povprečju višji za 16 %.
Stroški dela so višji za 10% zaradi povečanja plač, višjega zneska za regres za LD in
višjih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Številne dejavnosti in izboljšave za uspešnejše delo smo izvedli tudi s pomočjo
donacij, sredstev šolskega sklada in s prostovoljnim delom.
Sredstva iz šolskega sklada so bila v letu 2020 namenjena za sofinanciranje avtobusnih
prevozov in prevozov s kombijem, ki smo jih opravili v okviru različnih dni dejavnosti ter
drugih aktivnosti v okviru pouka (npr. do Železne jame na Gorjuši pri Dobu, do Muzeja
premogovništva v Velenju, Arboretuma, Gradiškega jezera, Tehniškega muzeja Slovenije
v Bistri, do Kulturnega doma Franca Bernika v Domžalah ...). Del sredstev je bil namenjen
za kritje vstopnine v Slamnikarski muzej v Domžalah. Sicer smo predvideli nekoliko višjo
porabo sredstev za sofinanciranje prevozov in vstopnic, vendar smo veliko dni dejavnosti,
zaradi upoštevanja ukrepov in določil za preprečevanje širjenja koronavirusa, izvedli v
šoli oziroma smo jih prilagodili tako, da so jih učenci lahko izvedli doma v času šolanja na
daljavo. Prav tako smo del sredstev načrtovali za sofinanciranje letne šole v naravi, ki
zaradi že omenjenega razloga ni bila izvedena. Ugodili smo vsem prošnjam staršev, ki
so zaprosili za denarno pomoč za namen zmanjšanja dolga šoli oziroma za plačilo
položnic. Največ denarja na račun šolskega sklada zberemo s prispevki staršev. Prejšnja
leta smo nekaj sredstev zbrali tudi z raznimi prodajnimi razstavami (ob novem letu, v
okviru projekta Drobtinica), v letu 2020 pa to zaradi koronavirusa ni bilo izvedljivo.
Več o donacijah je zapisano v drugih poglavjih.
Delež nematerialnih donacij znaša 0,15 % (3.000 evrov) prihodkov javne službe.
3.1.

POJASNILA NA PODROČJIH, KJER CILJI NISO DOSEŽENI

Številne načrtovane cilje žal zaradi epidemije koronavirusa nismo mogli doseči.
Tekom leta so se zaradi nove situacije - epidemije, pojavljale finančne težave (manjši
prihodki za izobraževanje, zaprtost šole, nezmožnost oddajanja telovadnice zunanjim
najemnikom, vprašanje plačila nadomestil zaposlenim za čas karantene in uveljavljanja
nujnega varstva, sanacija šole po neurju), smo vztrajno in po dolgih pogajanjih uspešno
reševali tako z MIZŠ kot tudi z občinami – ustanoviteljicami šole in z vsemi občinami od
koder prihajajo učenci – rejenci.
Na žalost pa na področju investicij s strani občin ustanoviteljic že dolgo časa ni bilo
finančne pomoči. Marsikatera prostore na šoli in na šolskem igrišču je že zaradi same
varnosti otrok potrebno sanirati. Počasi nam zaradi prepoznavnosti in kvalitete šole v
slovenskem prostoru ter posledično povečanega vpisa učencev, tudi primanjkuje prostora
(garderob sploh nimamo, jedilnica je premajhna, primanjkujejo pa nam tudi učilnice,
predvsem za individualno delo in ločeno poučevanje, …). Ker stavba še vedno čaka na
energetsko sanacijo, se zlasti pozimi spopadamo z visokimi računi ogrevanja in
vzdrževanja šole.
V letu 2020 so nam občine ustanoviteljice prisluhnile in tako se načrtujejo investicije na
OŠ Roje v letih 2021 in 2022.
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3.2.

OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Na šoli potekajo številne dejavnosti, ki naše učence vključujejo v naše širše okolje in
povezujejo z lokalno skupnostjo. Na ta način razvijamo prepoznavnost šole, po drugi
strani pa naši populaciji učencev utiramo pot v širšo družbo ter jim pomagamo na poti
njihove samostojnosti.
Z lokalno skupnostjo ter širšim okoljem se poleg vseh dejavnosti in projektov povezujemo
še na naslednje načine:
a) izobraževanje učencev – urejamo in skrbimo za vpis v programe nižjega
poklicnega izobraževanja, iščemo nove oblike praktičnega usposabljanja za
učence v posebnem programu v bližnji okolici, pomagamo staršem pri vključevanju
mladostnikov po zaključenem posebnem programu v varstveno delovne centre in
druge oblike zaposlitve v naši okolici;
b) svetujemo in pomagamo staršem in rejnikom pri vključevanju njihovih otrok v
različne ravni izobraževanja;
c) izvajamo hospitacije za študente Pedagoške fakultete v Ljubljani;
d) s strokovno in dobro organizirano mobilno službo pomagamo učencem v večinskih
osnovnih šolah in otrokom s posebnimi potrebami v vrtcih;
e) organiziramo aktive za izvajalke dodatne strokovne pomoči iz naše lokalne
skupnosti ter na ta način širimo naše znanje in pridobivamo nove izkušnje;
f) na šoli izvajamo bogat program nadstandardnih in interesnih dejavnosti ter
različnih projektov in natečajev, kjer lahko učenci razvijajo svoje potenciale, pri tem
sodelujemo z raznimi društvi, posamezniki in organizacijami v lokalnem in širšem
okolju;
g) redno sodelujemo s centri za socialno delo iz Domžal in iz drugih občin celotne
Slovenije od koder prihajajo rejenci, kot tudi z občinami, kjer so trenutno v rejništvu
(v letu 2020/21 je na šoli 12 učencev, ki bivajo v rejništvu ter potrebujejo veliko
naše pozornosti in strokovnega dela, saj imajo za sabo težke življenjske izkušnje);
h) že vrsto let smo zelo dejavni na področju preventivnih dejavnosti - v letu 2020 smo
izvedli predavanje o novostih na področju zakonodaje oseb s posebnimi
potrebami, predavala je ga. Tina Drnovšek, koordinatorica invalidskega varstva
CSD Domžale, dogovorjeni pa smo tudi že bili za vzgojno-suportivno predavanje
z g. Janijem Stergarjem, ki pa smo ga zaradi ukrepov epidemije prestavili na
pomlad 2021;
i) naše učence je po razredih obiskala ga. Nataša Jeras v okviru zobne preventive
ter vsakemu posamezniku natančno pokazala ustrezno skrb za ustno higieno.
Ostali obiski zunanjih strokovnjakov so zaradi varnostnih ukrepov ob epidemiji
odpadli oziroma bili prestavljeni. Sta pa naši svetovalni delavki intenzivno izvajali
preventivne delavnice na teme odraščanja, varne rabe interneta, prav tako so tudi
ostali strokovni delavci nudili učencem vso potrebno pomoč za kvalitetno uporabo
tehničnih pripomočkov ob delu na daljavo;
j) k celostnemu razvoju otrok prispevajo tudi redne fizioterapevtske, logopedske in
socialno pedagoške obravnave učencev v šoli.

3.3.

SODELOVANJE Z OKOLJEM

Zavedamo se, da je prvi cilj integracije oseb s posebnimi potrebami, predvsem njihova
sprejetost v družbi. Prav zaradi tega se zelo trudimo, da bi se čim več povezovali z raznimi
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institucijami, društvi in organizaciji v naših občinah ustanoviteljicah in izven njih. Poleg
medgeneracijskega druženja, ki zajema tako sodelovanje z drugimi šolami in vrtci, kot z
domovi upokojencev in raznimi društvi, se povezujemo tudi z drugimi ustanovami.
Pogosto sodelujemo s Pedagoško fakulteto v Ljubljani, občino Domžale in z
Zdravstvenim domom Domžale, ki k nam pošiljajo študente na prakso in hospitacije. Z
drugimi šolami se povezujemo tudi preko različnih projektov, med njimi tudi
prostovoljstva, ki omogoča drugim učencem pozitivno izkušnjo sprejemanja otrok s
posebnimi potrebami. Našteta sodelovanja so namenjena predvsem odpiranju novih
obzorij za naše učence, omogočanju vključevanja v različne aktivnosti, delavnice,
organizaciji razstav in predstav. Poleg tega tudi širši skupnosti in stroki omogočamo
vpogled v populacijo otrok s posebnimi potrebami, opazovanje poučevanja le teh in
učenje novih pristopov in metod.
Izvedene hospitacije, praksa študentov in dijakov ter prostovoljno delo v letu 2019/2020:
Glede na vse omejitve druženja in varnostne ukrepe v izogib širjenja koronavirusa, smo
v tem šolskem letu izvedli manj hospitacij, praks in prostovoljnega dela in tudi to izvajali
v prilagojeni obliki.
DIJAKI IN ŠTUDENTI NA PRAKSI
Ime in
priimek

termin

šolanje

namen

mentor

Nina Starič

20. 4. 2020 8. 5. 2020

študenta 2.
letnika SRP

pomoč
učitelju pri
poučevanju
na daljavo

Urška Nosan

Andrea
Rogulja

23. 4. - 18. 5.
2020

študentka 2.
letnika SRP

pomoč
učitelju pri
poučevanju
na daljavo
(priprava
materialov)

Tjaša Vevoda

Jerica Bukor

20. 4. - 18- 5.
2020

študentka 2.
letnika SRP

pomoč
učitelju pri
poučevanju
na daljavo

Ajda Lalić

Prostovoljci
Na OŠ Roje vsako leto sodelujemo z mnogimi prostovoljci, ki nam priskočijo na pomoč
pri izvedbi različnih aktivnosti. V večini so to učenci 3. triade OŠ Rodica, ki tedensko
prihajajo pomagat pri različnih interesnih dejavnostih, nudijo učno pomoč, izvajajo bralne
treninge ali pa našim učencem popestrijo kakšno popoldne z družabnimi igrami. Pri večjih
projektih (npr. dnevi dejavnosti ali organizacija regijskih tekmovanj) pa uspešno
sodelujemo tudi z dijaki srednjih šol Domžale in študenti Pedagoške fakultete Ljubljana.
Vsi so pri nas zelo dobrodošli. Prostovoljci, ki sprejmejo tako odgovornost, morajo
pokazati veliko mero sočutja, potrpežljivosti pa tudi zrelosti. Učenci OŠ Rodica, ki so
pokazali interes, so bili po presoji njihove koordinatorice, žal premladi, zato je lansko leto
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sodelovanje s sosednjo šolo odpadlo. Upamo, da se bodo razmere umirile in da bo v
prihodnosti prostovoljstvo na naši šoli ponovno zaživelo.
Hospitacije
V mesecu novembru 2019 so naše strokovne delavke uspele izvesti hospitacijske
nastope za 21 študentk 2. letnika Specialne in rehabilitacijske pedagogike Pedagoške
fakultete v Ljubljani.
Na osnovni šoli Roje izvajamo tudi preventivne in kurativne programe v sodelovanju z
razvojno ambulanto, zobozdravstveno in drugimi ambulantami Zdravstvenega doma
Domžale, Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike in pedopsihiatričnim oddelkom
Kliničnega centra Ljubljana, s Centrom za socialno delo Domžale in ostalimi Centri za
socialno delo iz krajev, od koder prihajajo naši učenci in rejenci, Centrom za mlade
Domžale, Zvezo prijateljev mladine Slovenije ter z ostalimi službami in organizacijami v
smislu pomoči učencem in njihovim družinam.
Sodelujemo z društvom Sožitje Mengeš in Ljubljana, z Zvezo prijateljev mladine
Slovenije, z Rdečim križem, s klubi Lions, Soroptimist International Ljubljana in Rotary ter
s številnimi drugimi donatorji in sponzorji pri pridobivanju nadstandardnih pripomočkov in
finančnih sredstev za izvedbo dodatnih dejavnosti, za obnovo opreme v šoli in za pomoč
socialno ogroženim učencem.

Tudi v šolskem letu 2019/20 smo iz donacijskih sredstev omogočili: številnim socialno in
finančno šibkim družinam naših učencev plačilo nabranih dolgov, plačilo vstopnin in
prevozov v okviru šolskih dejavnosti in tekmovanj.
Tekom celega leta smo zelo hvaležni vsem, ki so nam na kakršnikoli način omogočili
nakup didaktičnih in metodičnih pripomočkov ter glasbenih instrumentov oziroma jih
neposredno donirali, pomagali pri organizaciji prireditev in tekmovanj ter na ta način
vsakodnevno pripomogli k celostnemu razvoju otrok. Prav tako smo s pomočjo različnih
donatorjev zagotovili računalniško opremo vsem učencem in jim tako omogočili
sodelovanje pri pouku na daljavo.

V okviru promocijskih dejavnosti smo objavljali članke o dogajanju na šoli v občinskih
glasilih, redno pa tudi objavljamo prispevke na naši spletni strani in našem profilu na
Facebooku.Tudi s tem postajajo naši učenci bolj prepoznavni, spoštovani in sprejeti v
bližjem in širšem okolju. V jeseni 2020 so se naši učenci pojavili tudi v nacionalnih medijih;
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v časopisu Dnevnik in na portalu bibaleze.si, kjer so predstavili naš projekt zbiranja
razglednic iz cele Slovenije.
Žal je bilo v letu 2020 raznih dogodkov in sodelovanj manj, zaradi epidemije koronavirusa,
zaradi katere je veliko načrtovanih dejavnosti odpadlo. Kljub temu smo sodelovali z
različnimi društvi in organizacijami.
V januarju smo v sodelovanju s KŠD Peče pripravili Bazar oblačil, kamor učenci prinesejo
rabljena oblačila in si sami izberejo kaj novega. Na ta način ozaveščamo otroke o reciklaži
oblačil in obutve. V februarju so nas obiskale vzgojiteljice iz Vrtca Domžale in odigrale
igrico En, dva tri, slon. Podjetje Alpina je naši šoli podarilo več parov smučarskih čevljev,
ki so takoj prišli v uporabo v zimski šoli v naravi. S turističnim društvom Moravče smo
sodelovali pri naravoslovnem dnevu – Pot ob Rači, v knjižnici Daneta Zajca Moravče pa
v oktobru pripravili razstavo.

Veseli smo tudi dobrega sodelovanja z Občino Domžale, saj nas podžupanja Renata
Kosec večkrat obišče; bodisi sama, ali pa s Hroščkom Simonom. Gospa podžupanja je
na začetku šolskega leta 2019/2020 tudi sprejela in pozdravila naše prvošolčke.
V septembru 2020 smo že tradicionalno posadili drevo v okviru projekta ENO Dan
Treelympics. Zaradi epidemiološke slike smo tokrat saditev izvedli brez zunanjih gostov.
V letu 2020 smo zbrana sredstva iz šolskega sklada namenili za plačilo avtobusnih
prevozov in prevozov s kombijem, ki jih opravimo v okviru dni dejavnosti ter ostalih
aktivnosti ob pouku (ZD Domžale, KD Bernik, Arboretum ipd…). Ugodili smo vsem
prošnjam staršev, ki so zaprosili za denarno pomoč pri kritju stroškov dejavnosti šole za
svoje otroke.
Delavci šole si prizadevamo zbrati čim več sredstev za šolski sklad in skupaj z učenci
preko leta pripravimo več tematsko obarvanih prodajnih razstav, kjer zbiramo
prostovoljne prispevke, a v letu 2020 žal vseh planiranih razstav nismo mogli izvesti.
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3.4.

KADROVANJE

V letu 2020 je specialno pedagoško in rehabilitacijsko delo (skupaj s podaljšanim
bivanjem), opravljalo 23 strokovnih delavcev in 6 predmetnih učiteljev. Individualno in
skupinsko mobilno službo ter dodatno strokovno pomoč v večinskih vrtcih in osnovnih
šolah je izvajalo 8 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in 3 logopedinje v celoti in
posamezniki v manjšem deležu.
Svetovalno - strokovno delo so izvajale 3 strokovne delavke: psihologinja, socialna
pedagoginja in logopedinja (v deležu) ter 3 dni v tednu dve razvojno fizioterapevtke, kar
je močno pripomoglo k celostni obravnavi učencev in nudenju celovite strokovne pomoči
v okviru šole na enem mestu.
Skupno število pedagoških, strokovnih in vodstvenih delavcev v razvojnem vrtcu in v šoli
je bilo konec preteklega leta 46.
Večina delavcev je financiranih iz državnega proračuna.
Občine, ustanoviteljice šole, nadstandardno financirajo zaposlitev ene svetovalne
delavke in 0,50 delovnega mesta razvojno fizioterapevtke. Prav tako nam pouk začetne
angleščine za 5. in 6. razred nadstandardno financirajo občine ustanoviteljice.
V deležu 0,35 imamo zaposlenega računalničarja in celega računovodskega delavca, ki
opravljata delo po pogodbi.
V posebnem programu nam normativi omogočajo zaposliti 4 delovna mesta varuha
negovalca. V preteklem letu je obiskovalo šolo 14 učencev, ki imajo v odločbi o usmeritvi
opredeljeno tudi težjo in težko motnjo v gibalnem razvoju. Za te učence smo dobili
dodatno odobreno 2,34 delovnega mesta varuha. Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport nam je v letu 2020 na našo prošnjo zaradi težkih kombiniranih motenj učencev,
odobrilo še dodatnega varuha negovalca (do 30. 6. 2021) in spremljevalca (56 %
financirano iz MIZŠ in 44 % iz občine do 30. 6. 2020).
V preteklem letu smo bili tudi uspešni na razpisu javnih del in zaposlili delavko za nujno
potrebno pomoč otrokom v posebnem programu. Tu bi pohvalili celoten program, saj
zaposlimo delavce, ki delo vestno in kvalitetno opravljajo. Po drugi strani pa zaposleni
pridobijo veliko izkušenj in veščin za delo z otroki s posebnimi potrebami.
V letošnjem letu smo znova kandidirali na javnem razpisu in bili pri tem uspešni.
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Tehnično osebje šole zajema tajnico VIZ, računovodkinjo, administratorko (v deležu)
hišnika-šoferja in dve čistilki.
Kuharico imamo sofinancirano iz MIZŠ glede na normativ v deležu 0,42 delovnega mesta
za pripravo šolskih malic, kar pa absolutno ne zadošča, saj je vedno več učencev, ki iz
zdravstvenih razlogov potrebujejo dietno malico ali posebej pripravljeno hrano. Iz naslova
tržne dejavnosti (razdeljevanje kosil za učence) pa imamo 0,43 delovnega mesta
pomočnice kuharice.
Normativi za administrativna, računovodska dela, kuharico in za ostali tehnični kader so
prenizki. Delovne naloge se širijo, vsako leto se dodajajo nove, posebno še z novimi
nalogami in evidencami z uvedbo Zakona o šolski prehrani. Šole v Sloveniji že vrsto let
podajamo pripombe na prenizke normative, a žal neuspešno.
V šolskem letu 2020/2021 imamo en oddelek razvojnega vrtca, v katerem so otroci iz
prve in druge starostne stopnje. Otroci v oddelku so zelo heterogeni glede na starost,
sposobnosti in glede na zdravstveno problematiko. Vzgojno delo opravljata specialna in
rehabilitacijska pedagoginja in vzgojiteljico predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice.
Ob tem pa lahko poudarimo, da za kvalitetnim strokovnim vzgojno izobraževalnim delom
v naši šoli stoji pedagoško usposobljen kader. Naše delo se izkazuje tudi s tem, da številni
naši učenci prejmejo priznanja na mednarodnih in državnih tekmovanjih, projektih in
natečajih.
Razvoj zaposlenih
Velik poudarek v letu 2020 smo dali na izobraževanju zaposlenih na področju uporabe
različnih spletnih aplikacij in tehnologije za poučevanje na daljavo. S kvalitetnejšim
načinom dela smo skušali otrokom še bolj približati učno snov ter jasno in konkretno
predstaviti delo na daljavo.
Osnovna šola že vrsto let sistematično izobražuje svoje strokovne delavce, saj lahko le
izobražen kader, ki je na tekočem s sodobnimi trendi poučevanja, nudi kvaliteten pouk in
vzgojo našim učencem s posebnimi potrebami. Strokovni delavci se tako prek novejše
literature samoizobražujejo, prav tako si v okviru študijskih skupin, različnih aktivov in
drugih oblik strokovnih srečanj izmenjujejo primere dobre prakse ter sledijo novostim na
področju vzgoje in izobraževanja. Svoja znanja posredujejo tudi naprej širši javnosti, saj
imajo strokovni delavci predstavitve na različnih strokovnih srečanjih, okroglih mizah
oziroma kongresih. V preteklem letu so vsa izobraževanja v glavnem potekala na daljavo.
V zadnjih letih smo kot šola pridobili tudi številne nove strokovne certifikate. Pet
strokovnih delavk je zaključilo obširna izobraževanja in pridobile naslednje certifikate za
delo po:
a) DIR Floortime metodi;
b) Mazgutovi metodi Taktilne integracije;
c) za Irlen diagnostiko (za preverjanje skotopičnega sindroma);
d) metodi The Picture Exchange Communication System (PECS) za učence z motnjo
avtističega spektra.
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Strokovni delavci OŠ Roje se izobražujejo tudi na svojih specifičnih področjih, npr. na
likovnem področju, na glasbenem področju, na področju tehnike, prav tako pa pridobivajo
nova znanja ter metode in tehnike dela pri učencih z različnimi motnjami (govorno
jezikovnimi motnjami, motnjami avtističnega spektra, različne genetske motnje…). V
šolskem letu 2020/2021 nadaljujemo z izobraževanji za področje športa in obnavljamo
svoje licence za učitelje plavanja oziroma smučanja. Upamo, da bodo glede na
epidemiološko situacijo ta izobraževanja tudi izvedena.
V letu 2020 smo ponovno organizirali mednarodno izobraževanje po metodi PECS, ki je
svetovno priznana metoda za spodbujanje komunikacije s pomočjo sličic in tako ponuja
neverbalnim otrokom možnost interakcije z okoljem. Udeležencem smo ponudili začetno
in nadaljevalno stopnjo, ki je bila zelo dobro obiskana. Izobraževanja so se udeležile tudi
naše strokovne delavke.
Ena izmed pomembnih in zelo aktualnih vsebin je tudi supervizija za strokovne delavce,
saj vpliva na pozitivno klimo v razredu in na šoli ter pomaga pri poglobljenem
razumevanju otrokovega funkcioniranja. Ob supervizijskem analitičnem spremljanju
pedagoškega dela učitelji dobijo boljši vpogled v svoje delo in posledično izboljšajo
kvaliteto pouka. Želja po superviziji se tako med delavci kot tudi pri vodstvu poraja že več
let, sama izvedba le-te pa je v veliki meri odvisna od finančne podpore.
Upoštevajoč posledice epidemije koronavisa covid-19 bomo v letu 2021 večji poudarek
dali na preventivnih delavnicah in izobraževanjih s področja psihohigiene.

3.5.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA

V letu 2020 spet nismo prejeli finančnih sredstev za investicijsko vzdrževalna dela. Zaradi
prostorske stiske in specifičnih potreb otrok (izboljšanja osnovnih pogojev dela) se večja
investicijska dela načrtujejo v letu 2021 in 2022.
V preteklem šolskem letu pa smo prejeli sredstva za nakup naslednje opreme:
OPREMA 2020 – vrednostna opredelitev
OPREMA 2020

CENA Z DDV V EUR

Oprema v učilnicah

1.788,35 €

Oprema v kabinetih

1.249,62 €

IKT – Projekt SIO 2020 (financirano ½ Arnes, ½ občine) +
računalniška oprema

5.116,49 €

Brezžično omrežje (62,5 % Arnes, 37,5 % občine)

6.639,04 €

Senzorna soba

1.545,10 €
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skupaj

16.338,60 €

Oprema in vzgojni pripomočki za razvojni vrtec
OPREMA vrtec 2020

CENA Z DDV V EUR

1. Računalniška oprema in druga nujna dela v
zvezi s tem

1.868,35 €

2. Dodatna
motorike

1.515,45 €

oprema

za

razvijanje

3. Vzgojni pripomočki

grobe

274,27 €

3.658,07 €

skupaj

Jeseni 2020 smo postavili brezžično omrežje, s čimer smo izboljšali kvaliteto dostopa in
hitrosti internetnih vsebin na šoli.
V letih 2021 in 2022 načrtujemo nujno potrebno širitev šole; predvsem ureditev nove
jedilnice, učilnic za ločeno poučevanje in individualno delo ter garderobnih prostorov.
Število otrok na šoli namreč iz leta v leto raste in v letu 2020 smo presegli število 130
učencev, po drugi strani pa je našo šolo, zgrajeno v letu 1984 že načel zob časa. Kljub
temu, da je vse to za našo šolo dober pokazatelj tega, da delamo dobro in je naše delo
priznano znotraj občin ustanoviteljic in tudi izven njih, pa včasih zaradi večjega števila
učencev pride tudi do težav. Trenutno smo zapolnili vse kapacitete učilnic; pouk poteka
ves čas tako v računalniški in v likovni učilnici ter v knjižnici. Prostora za umiritev nimamo,
prav tako ne tako zelo zaželene senzorne sobe, ki smo jo načrtovali v tem letu. Poleg
tega, da se veča število učencev, se namreč veča tudi raznolikost njihovih posebnih
potreb. Ker lahko v istem razredu učimo otroke, ki potrebujejo več miru in na drugi strani
otroke, ki bi za optimalno učenje potrebovali gibanje in več stimulansov, bi bilo idealno
imeti še kak ločen, prazen prostor, da lahko enim in drugim omogočimo varen umik. Prav
tako se želja po tem ponavlja tudi v posebnem programu, kjer imajo učenci včasih
določena vedenjska in čustvena nihanja in za zagotavljanje varnosti njih samih, ostalih
otrok in na koncu tudi zaposlenih, potrebujejo umik. Vse občine ustanoviteljice so bile že
seznanjene z našimi načrti in so obljubile podporo pri uresničevanju le-teh. Zato smo jim
že vnaprej hvaležni, saj bodo z omogočanjem širitve in obnove šole pripomogli k večji
varnosti in boljšemu počutju otrok, pa tudi k zagotavljanju optimalnih pogojev dela za
učitelje.
Obrnili smo se na oddelek za investicije v Domžalah, kjer so nam zagotovili, da je
projektna dokumentacija za načrtovano obnovo in širitev OŠ Roje v zaključni fazi. V
mesecu februarju bodo projektno dokumentacijo predstavili občinam ustanoviteljicam.
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Dne 29. 7. 2020, je bila v neurju s točo, ki je prizadelo mesto Domžale, hujše
poškodovana osnovna šola Roje. Občutna škoda na objektu se je pokazala zlasti na
strešni kritini. Zaradi poškodbe strehe je voda zamakala tudi stene in parket. Do večje
škode je prišlo tudi zaradi tega, ker je bila strešna kritina že dotrajana in stara ter
posledično v zelo slabem stanju. Potrebno jo je bilo zamenjati ter popraviti parket v
telovadnici ter sanirati poškodovane stene in strop. Znesek popravil je bil 82.257,24 eur.
Stroške je pokrila zavarovalnica Triglav ter občine ustanoviteljice v sorazmernem deležu.
V letošnjem letu 2021 pa upam, da bo obnova in širitev šole, končno zaživela. Tako
učenci kot učitelji potrebujejo za svoje delo, učenje in pouk, boljše osnovne pogoje.
Želimo si le, da bi naši učenci končno dobili prostore, ki si jih zaslužijo. S kakovostnim
strokovnim delom pa si bomo še naprej prizadevali za vključevanje in sprejemanje oseb
s posebnimi potrebami v ožjem in širšem okolju.

4.

ZAKLJUČNI DEL

Poročilo za leto 2020 je bilo pripravljeno dne 9. 2. 2021.
19. 2. 2020 bo poslano v seznanitev članom Sveta šole, Občinam - ustanoviteljicam šole
in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Člani Sveta šole bodo poročilo obravnavali na seji dne 24. 2. 2021.
Pripravila:
mag. Andreja Škrlj, ravnateljica
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OŠ Roje, Kettejeva 15, 1230 Domžale
Tel.: (01) 7225-260, Fax: (01) 7225-265
Splet: http://www.roje.si
E-pošta: os.roje@guest.arnes.si

RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO

2020

Vsebina:
1. Bilanca stanja
2. Izkaz prihodkov in odhodkov
3. Pojasnila k izkazom 6x
4. Pojasnila in razlage bilančnih podatkov

POJASNILO BILANCE STANJA
/VSI ZNESKOVNI PODATKI V POJASNILIH SO V EUR (brez centov)/
Aktivne in pasivne postavke izkazujejo gibanje sredstev in virov sredstev v letu
2020
SREDSTVA
A
Konti 00, 01, 02, 03, 04, 05
Na povečanje oz. zmanjšanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev je vplivala
amortizacija in nakup novih osnovnih sredstev.
Nove nabave –vrednost novih nabav v letu 2020 za oprema znaša 17.065 EUR
Nabavljena je bila računalniška oprema, oprema za učilnice, kabinete in senzorno
sobo. Sredstva za nakup so bila namensko pridobljena iz proračuna občin
ustanoviteljic in sredstev projekta SIO 2020.
Amortizacijo gradbenih objektov in opreme smo opravili v skladu z Navodilom in
Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 100/2015) – predpisane stopnje.
Ostala osnovna sredstva, ki imajo nabavno vrednost manjšo od 500 EUR ob nabavi
100% odpišemo. Znesek amortizacije zgradbe v letu 2020 znaša 12.943 EUR,
amortizacija opreme pa 20.073 EUR.
Tabela: Pregled povečanja in zmanjšanja osnovnih sredstev v letu 2020 (v EUR brez
centov)
NAZIV

Neopredmetena
osn. sredstva
Zemljišča
Nepremičnine
Oprema
in
druga opred.OS
Skupaj

VREDNOST
1.1.2020

Povečanje
nabavne
vred.

ZmanjšanjeAmortizacija

Vrednost
31.12.2020

357

0

154

203

75.668
152.778

0
0

0
12.943

75.668
139.835

38.562
267.365

17.065
17.065

27.490
40.587

28.137
243.843

B
Konto 10
Denarna sredstva v blagajni so v skladu z blagajniškim maksimumom.

Konto 11
Denarna sredstva na transakcijskem računu so v mejah nujne likvidnosti zaradi
izplačila plač 5. v mesecu. Prostih denarnih sredstev nismo nalagali.
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Konto 12
Terjatve do kupcev izkazujejo izdane račune za mesec december, z valuto v januarju
2021. Izkazovanje prihodkov po zaračunani realizaciji. Terjatve so manjše, ker se je
zaradi epidemije dejavnost opravljala v manjšem obsegu.
Konto 13
Predplačilo za nakup interaktivne table.
Konto 14
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta. To so izdani računi
občinam za razvojni oddelek za mesec december, z valuto v januarju 2021. Druge
kratkoročne terjatve predstavljajo terjatev do Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
za pokrivanje decembrskih stroškov plač, prevoza in prehrane zaposlenih v šoli, ki so
izplačani v januarju 2021. Terjatve so višje ker zajemajo delovno uspešnost in dodatke
za delo v rizičnih razmerah.
Tabela: Pregled kratkoročnih terjatev in aktivnih časovnih razmejitev za leto 2020 v
primerjavi z letom 2019
Vrste kratkoročnih sredstev in AČR Stanje
31.12.2020

Stanje
31.12.2019

INDEX

1

2

3

4=2/3*100

Denarna sredstva v blagajni
Dobroimetje pri bankah
Terjatve do kupcev
Dani predujmi
Terjatve do uporabnikov ENK
Druge krat. Terjatve, ZZZS in AČR
skupaj

0,00
34.626
8.598
1.611
181.058
23.755
249.648

4
41.007
15.283
1.608
160.331
7.571
225.804

84
56
100
113
314
111

C
Konto 31
Zalog materiala nimamo.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D
Konto 21
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izkazujejo izplačane plače, prevoz in prehrano
zaposlenim za mesec december 2019. Obveznosti so višje zaradi delovne uspešnosti
in dodatka za delo v rizičnih razmerah, ki je bil obračunan v decembru 2020.
Obveznosti bodo poravnane v januarju in februarju 2021.
Konto 22
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v decembru prejeti računi z rokom plačila
30 dni.
Konto 23
Druge kratkoročne obveznosti izkazujejo prispevke delodajalca za decembrske plače,
izplačane v januarju 2021.
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Konto 24
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, prejeti računi v
decembru z valuto v januarju 2021.
Konto 29
Pasivne časovne razmejitve izkazujejo sredstva prejeta v letu 2020 , ki se bodo
namensko porabila za šolo v naravi, učbeniški sklad, izobraževanje, šolski sklad in
donacije za različne namene.
E
Konto 92
Prejete donacije v znesku 22.084 EUR so namenjene pokrivanju stroškov
amortizacije dvigala, računalniškega programa za logopedsko službo, bobnov,
trampolina in igral.
Tabela: Pregled kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah za
leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom
Vrsta kratkoročnih obveznosti STANJE
in PČR
31.12.2020

STANJE
31.12.2019

INDEX

1

2

3

4=2/3*100

Kratkoročne obveznosti
do
zaposlenih-konto 21
Kratkoročne
obveznosti
do
dobaviteljev-konto 22
Druge kratkoročne obv. iz
poslovanja- konto 23
Kratkoročne obv. do upor. EKN
Konto 24
Pasivne časovne razmejitvekonto 29
SKUPAJ

150.886

116.204

130

10.889

21.534

51

29.239

22.878

128

3.044

7.050

43

19.175

29.665

65

213.233

197.331

108

Konto 98
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje predstavlja sedanja vrednost osnovnih
sredstev.
Vrednost sredstev Občine Domžale znaša 123.326 EUR, povečana za sredstva za
opremo 6.937 EUR in zmanjšana za amortizacijo v znesku 14.928 EUR.
Sredstva Občine Mengeš v višini 43.087 EUR, povečana za sredstva za opremo
1.714 EUR in zmanjšana za 3.721 EUR amortizacije,
sredstva Občine Lukovica v višini 32.167 EUR, povečana za sredstva za opremo
1.479 EUR in zmanjšana za 3.190 EUR amortizacije,
sredstva Občine Moravče v višini 33.233 EUR, povečana za sredstva za opremo
1.176 EUR in zmanjšana za 3.190 EUR amortizacije,
sredstva Občine Trzin v višini 17.996 EUR, povečana za sredstva za opremo 713 EUR
in zmanjšana za 1.552 EUR amortizacije.
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Sredstva smo v skladu s 6. členom Pravilnika o načinih in rokih usklajevanja terjatev
in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu, uskladili z občinami.
V letu 2019 je šola prejela sredstva iz naslova triletnega projekta IKT oprema SIO
2020 za nakup računalniške opreme v znesku 2.042 EUR, sredstva so zmanjšana za
amortizacijo v višini 1.191 EUR.
Konto 985
Presežek predstavlja znesek preteklih in tekočega leta, skupaj 7.931 EUR.
Tabela: Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Vrste lasnih virov in dolgoročne STANJE
obveznosti
31.12.2020

STANJE
31.12.2019

INDEX

1

2

3

4=2/3100

Dolgoročne
rezervacije
za
amortizacijo kotno 922
Obv.za
neopredmetena,
opredmetena osnovna sredstva konto
980
Presežek prihodkov nad odhodki
konto 985
Skupaj

22.084

32.169

69

255.336

267.077

96

7.931

7.830

101

285.351

307.076

93

POJASNILO K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih
uporabnikov
/VSI ZNESKOVNI PODATKI V POJASNILIH SO IZRAŽENI V EUR (brez centov)/
Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema
celotno poslovanje določenega uporabnika.
1. PRIHODKI
CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2020 znašajo 1.972.562 EUR in so v primerjavi
s preteklim letom višji za 10 %.
IZKAZ PRIHODKOV -priloga:
I. Med prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeta vsa sredstva zaračunana
učencem za malice, kosila, izvedbo šole v naravi, tabore, doplačila za ekskurzije … in
predstavljajo 1,44% vseh prihodkov. Prihodki od prodaje malic in kosil so manjši za
36% glede na preteklo leto (epidemija). Dodatne dejavnosti (ŠVN) so se izvedle v
manjšem obsegu.
II. Največji delež predstavljajo prihodki iz Ministrstva za izobraževanje znanost in
šport, ki predstavljajo 83,10 %. Namenjeni so za pokrivanje stroškov izobraževalne
dejavnosti. Največji delež predstavljajo sredstva za plače ter prevoz in prehrano
zaposlenih, ostalo so sredstva za materialne stroške vzgojno izobraževalnega
procesa, sredstva za nakup učil in učnih pripomočkov, sofinanciranje letne šole v
naravi, ekskurzij, izobraževanja zaposlenih in računovodstva.
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Na višje stroške dela je vplivalo povečanje plač; zaposlenim s plačo nad 26. plačnim
razredom se je povečala za 1 plačni od 1.11.2019 dalje, kar je vplivalo na leto 2020.
Izplačana je bila delovna uspešnost za obdobje julij - december 2020. Višji so zneski
regresa za letni dopust, premije dodatnega kolektivnega zavarovanja in zneski regresa
za prehrano.
Sredstva občinskih proračunov predstavljajo 11,31 %.
Občine soustanoviteljice poleg sredstev namenjenih za pokrivanje stroškov vezanih
na delovanje oz. vzdrževanje prostorov nakazujejo tudi sredstva za delo svetovalnega
delavca in nevrofizioterapevta, prevoze učencev, varstvo vozačev, zimovanje in
drugo.
V letu 2020 je bilo preko Občine nakazan dodatek za delo v rizičnih razmerah.
Nakazila občin se glede na preteklo leto razlikujejo pri nakazilih za prevoze, varstvo
vozačev, šolo v naravi, tuj jezik …, ker se zaračunavajo glede na število otrok
posamezne občine.
Občine po računih plačujejo sredstva za delovanje vrtca -razvojnega oddelka glede
na stalno prebivališče otroka.
V razvojni oddelek je bilo v letu 2020 vključenih 5 otrok. Razliko do cene razvojnega
vrtca plačuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zaradi zaprtja vrtca
(epidemija) je bila realizacija zaprtega vrtca, ki bi ga plačali starši, plačana iz
Ministrstva preko Občine Domžale.
Sredstva Zavoda za šport, Zavod RS za zaposlovanje; predstavljajo 0,21 % in so
namenjena za interesne dejavnosti učencev, javna dela. Javna dela so se izvajala 10
mesecev.
III. Vsi ostali prihodki predstavljajo 3,94 % sredstev. To so sredstva od prodaje malic
zaposlenim, sredstva od najemnin za prostor, donacij, plačila stroškov mobilne službe
in sredstva projekta PECS – izvedba seminarja.
Zaradi zaprte šole je bilo iz naslova oddajanja prostora v najem realiziranih le 36%
prihodkov, glede na preteklo leto.

PRIHODKI

REALIZ.1-12/19

PLAN 2020

REALIZ.1-12/20

IND.4/3

IND.4/2

1

2

3

4

5

6

I. Prihodki od prodaje blaga in storitev

54.070,85

30.325,00

28.354,33

94

52

malice in kosila učencev

27.592,79

25.610,00

17.554,89

69

64

drugi prihodki od učencev in otrok

26.478,06

4.715,00

10.799,44

229

41

1.670.362,51

1.804.469,05

1.866.445,39

103

112

1.491.552,76

1.578.572,00

1.639.243,11

104

110

plače zaposlenih,reg. LD

1.306.437,19

1.411.098,00

1.443.079,05

102

110

prevoz in prehrana zaposlenih

66.790,11

65.926,00

60.820,25

92

91

materialni stroški

42.316,66

42.541,00

44.496,60

105

105

drugi prihodki izobraževalnega procesa

76.008,80

59.007,00

49.310,55

84
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II. Prihodki iz proračuna
MINISTRSTVO

63

razvojni vrtec
OBČINA DOMŽALE
materialni stroški, zavarovanje

0,00

41.149,00

41.536,66

101

80.787,88

113.424,03

133.101,49

117

165

19.704,00

21.219,00

21.219,00

100

108

prevozi učencev

8.443,02

6.430,00

4.997,64

78

59

razvojni oddelek

13.538,61

2.628,00

4.819,27

183

36

svetovalni del., nevrofizioterapevt

31.047,70

31.786,00

28.695,39

90

92

nakup opreme, investicijsko vzdr.(šola in vrtec)

879,18

42.170,03

35.064,28

83

3988

preventicni dodatni progr. dod.po KPJS

925,00

925,00

28.585,75

3.090

3090

športni programi

1.117,27

500,00

500,00

100

45

tuj j.,sofin. vzgojiteljice1.in 2.razred

347,95

660,00

1.057,85

160

304

var.vozačev, tekmov.

1.335,21

1.541,00

2.547,35

165

191

javna dela

3.265,34

5.380,00

5.456,41

101

167

184,60

185,00

158,55

86

86

šola v naravi-zimska
OBČINA LUKOVICA

12.824,24

23.341,73

19.252,59

82

150

materialni stroški

4.110,12

5.000,00

4.110,12

82

100

prevozi učencev

1.064,74

800,00

494,49

62

46

0,00

0,00

0,00

0

0

6.640,69

6.260,00

6.140,50

98

92

nakup opreme, investicijsko vzdr.(šola in vrtec)

187,86

8.681,73

7.492,37

86

3988

varstvo vozačev

786,85

1.600,00

1.015,11

63

129

švn,tuj j.,nadstandardni pr.

33,98

1.000,00

0,00

0

0

OBČINA MENGEŠ

23.273,61

28.419,19

25.592,52

90

110

materialni stroški

5.139,96

5.140,00

5.139,96

100

100

prevozi učencev

1.611,34

1.620,00

1.374,86

85

85

svetovalni del., nevrofizioterapevt

7.747,45

8.000,00

7.163,94

90

92

nakup opreme, investicijsko vzdr.(šola in vrtec)

219,19

10.129,19

8.741,10

86

3988

686,35

590,00

695,03

118

101

razvojni oddelek

7.869,32

2.940,00

2.477,63

84

31

OBČINA MORAVČE

23.641,52

29.775,73

21.756,34

73

92

materialni stroški

4.322,40

4.322,00

4.322,40

100

100

prevozi učencev

3.643,05

5.208,00

1.707,72

33

47

8.273,59

3.492,00

1.737,85

50

21

razvojni oddelek
svetovalni del., nevrofizioterapevt

varstvo vozačev,nadstandard

razvojni oddelek
svetovalni del., nevrofizioterapevt

6.640,69

6.792,00

6.140,50

90

92

187,86

8.681,73

7.492,37

86

3988

varstvo vozačev

491,91

1.000,00

313,75

31

64

šola v naravi, tabori, tekm.

82,02

280,00

41,75

15

51

5.615,30

9.994,85

9.068,27

91

161

materialni stroški, varov.

2.060,00

2.060,00

2.060,00

100

100

svetovalni del., nevrofizioterapevt

3.231,79

3.305,00

2.988,42

90

92

91,40

4.225,85

3.646,28

86

3989

232,11

404,00

373,57

92

161

razvojni oddelek

0,00

0,00

0,00

DRUGE OBČINE

26.538,39

16.664,52

14.265,92

86

54

Obč.Dobrova-Polh.g.-spremljevalka otroku

4.506,03

4.506,03

5.674,39

126

126

nakup opreme, investicijsko vzdr.(šola in vrtec)

OBČINA TRZIN

nakup opreme, investicijsko vzdr.(šola in vrtec)
šol.tekm.,dod. dejavnosti,tuj j.

64

Obč.Kamnik- svet. del., nevrof..,

290,74

prevozi

8.366,49

8.366,49

3.968,13

47

47

razvojni oddelek

13.665,87

3.792,00

4.332,66

114

32

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE

4.202,39

3.941,00

3.805,80

97

91

javna dela

4.202,39

3.941,00

3.805,80

97

91

1.000,32

336,00

327,85

98

33

1.000,32

336,00

327,85

98

33

926,10

0,00

31,50

3

926,10

0,00

31,50

3

71.542,44

57.815,00

77.762,21

135

109

prodaja hrane

3.732,05

2.961,00

2.310,10

78

62

najemnine

9.813,27

7.460,00

3.551,14

48

36

drugi prihodki-mobil., donacije

ZAVOD ZA ŠOL.,AGENCIJA ZA KMET.
delo komisije, shema šolsko sadje
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREAC.
interesna športna dejavnost
III. Drugi prihodki

44.982,07

43.200,00

56.651,62

131

126

projekt PECS

13.015,05

4.194,00

15.249,35

364

117

SKUPAJ

1.795.975,80

1.892.609,05

1.972.561,93

104

110

Prihodki v deležih glede na financerja

PRIHODKI
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Ministrstvo
Občina Domžale
Občina Lukovica
Občina Mengeš
Občina Moravče
Občina Trzin
Druge občine
Drugi zavodi
Drugi prihodki
Prihodki skupaj

delež v %
1,44%
83,10%
6,75%
0,98%
1,30%
1,10%
0,46%
0,72%
0,21%
3,94%
100%

znesek
28.354
1.639.243
133.102
19.253
25.593
21.756
9.068
14.266
4.165
77.762
1.972.562
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PRIHODKI
Prihodki od prodaje blaga in storitev

Ministrstvo

Občina Domžale

Občina Lukovica

Občina Mengeš

Občina Moravče

Občina Trzin

Druge občine

Drugi zavodi

Drugi prihodki

1%

7%

1%
83%

1%

1%
1%
0%
1%

4%

2. ODHODKI
CELOTNI ODHODKI znašajo 1.972.255 EUR so primerljivi s preteklim letom višji 10%.
IZKAZ ODHODKOV: priloga
I. Glede na preteklo leto so stroških materiala nižji, zaradi manjšega obsega delovnih
dni, več je bilo nakupa potrošnega materiala – zaščitne maske, razkužila, pleksi
zaščita in druga zaščitna oprema.
Glede na preteklo leto je bilo nakazano več sredstev MIZŠ za učbeniški sklad, zato
več nabav.
II. Stroški storitev so v povprečju glede na preteklo leto višji za 16%. Povečali so se
stroški ogrevanja, zaradi sanacije po neurju. Stroški vezani na vzgojno izobraževalni
proces so nižji zaradi zaprtja šole. Pogodbeno delo računalničarja je višje zaradi
povečanja vrednosti urne postavke MIZŠ.
Za investicijsko vzdrževanje so bila dodatno odobrena sredstva za sanacijo po neurju
s točo, ki je uničilo streho. Polega menjave strehe so bila sanirana tla v telovadnici.
III. Stroški dela so glede na preteklo leto višji za 10%, delno zaradi povečanja plač,
izplačila delovne uspešnosti za 6 mesecev leta 2020, izplačilo dodatkov zaradi dela v
rizičnih razmerah, dviga zneska regresa za letni dopust in premij za dodatno kolektivno
zavarovanje.
IV. Amortizacijo smo obračunali v skladu z Navodilom in Pravilnikom o načinu in
stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
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sredstev (Ur. list RS št.100/2015) – predpisane stopnje. Amortizacija v stroških
predstavlja amortizacijo osnovnih sredstev, ki imajo vir iz donacij, vsa ostala
amortizacija bremeni sredstva prejeta v upravljanje. Občine ustanoviteljice nakazujejo
sredstva za nakup nove opreme.
V. Drugi stroški so višji zaradi obveznosti plačila prispeva SVZI v sklad za
zaposlovanje invalidov.

ODHODKI

REALIZ.1-12/19

PLAN 2020

1

2

3

I. Porabljeni material

REALIZ.112/20
4

IND.4/3

IND.4/2

5

6

59.209,95

48.128,93

45.894,39

95

78

živila

26.970,62

19.215,00

16.189,87

84

60

vzgojno učno delo

9.805,48

6.800,00

3.907,53

57

40

pisarniški material

6.900,82

6.500,00

6.499,75

100

94

čistila

2.121,31

2.150,00

1.721,40

80

81

potrošni material

3.405,01

3.450,00

3.832,52

111

113

material za vzdrževanje

4.098,89

4.100,00

3.364,52

82

82

sanitetni material

0,00

0,00

195,62

0

0

drobni inventar

2.362,44

2.360,00

2.391,67

101

101

delovna obleka

2.841,45

2.850,00

2.966,60

104

104

strokovna literatura, učbeniki

703,93

703,93

4.824,91

685

685

II. Stroški storitev

195.186,57

252.130,69

226.494,09

90

116

PORABLJENA ENERGIJA

29.387,07

27.890,00

23.863,25

86

81
75

električna energija

9.301,61

9.300,00

6.967,48

75

gorivo za prevoz

8.591,30

7.100,00

5.026,13

71

59

gorivo za ogrevanje

11.494,16

11.490,00

11.869,64

103

103

PREVOZNE IN POŠTNE ST.

14.891,16

12.260,00

8.971,53

73

60

poštne in telefonske storitve

3.316,28

2.985,00

3.615,03

121

109

prevozne storitve

11.574,88

9.275,00

5.356,50

58

46

STALNI STROŠKI

25.139,23

23.114,00

22.187,60

96

88

komunalne storitve

8.303,14

7.550,00

6.714,69

89

81

sprotno vzdrževanje, vzdrž.avto.

11.304,12

9.500,00

9.400,28

99

83

varovanje objekta

1.464,00

1.464,00

1.464,00

100

100

zavarovalne premije

4.067,97

4.600,00

4.608,63

100

113

INVESTICIJSKO VZDRŽ.

0,00

73.888,53

82.257,24

111

0

PROGRAMSKI STROŠKI

125.769,11

114.978,16

89.214,47

78

71

študentski servis

0,00

0,00

0,00

10.455,20

4.473,00

2.156,80

48

21

kosila učencem

33.285,70

27.700,00

20.647,88

75

62

fizioterapevtske storitve

19.378,89

19.415,00

15.093,51

78

78

reprezentanca

3.151,17

400,00

603,61

151

19

bančne stor.,sod.str.,takse

203,56

203,56

181,09

89

89

računovodsko-pravno svetovanje

29.095,35

29.090,00

28.702,02

99

99

druge storitve (tiskanje,naj...)

6.755,26

13.800,00

3.067,68

22

45

druge storitve -izv.PECS

0,00

0,00

9.664,00

0

0

povračila del. (dnevnice,km)

8.903,53

6.900,00

351,97

5

4

zdravstvene storitve

771,09

772,00

741,05

96

96

strokovno izobraževanje

9.544,32

8.000,00

3.290,44

41

34

varstvo pri delu

951,60

951,60

969,90

102

102

ŠVN, izleti,tabori,drugi str.učen.
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občasna pog. dela
III. Stroški dela

3.273,44

3.273,00

3.744,52

114

114
110

1.540.284,97

1.591.621,00

1.697.416,11

107

prehrana, prevoz zaposlenih

79.456,16

78.661,00

65.419,26

83

82

brutto plače,regres,jub.nagr…

1.267.486,68

1.317.685,00

1.415.392,47

107

112

prispevki od brutto plač

193.342,13

195.275,00

216.604,38

111

112

IV. Amortizacija
amort.zgradbe,oprema,DI…

513,30

113,39

119,41

105

23

39.553,72

39.553,72

40.547,90

103

103

knjige v knjižnici

113,39

113,39

119,39

105

105

zmanjšanje amortizacije

-39.153,81

-39.553,72

-40.547,88

103

104

493,17

465,00

2.331,39

501

473

501

504

104

110

V. Drugi odhodki
prispevki, obresti, članarine

463,02

465,00

2.331,39

prevrednotovalni odhodki

30,15

0,00

0,00

SKUPAJ

1.795.687,96

1.892.459,01

1.972.255,39

ODHODKI
Porabljen material
Porabljena energija
Prevozne in poštne in tel. storitve
Stalni materialni stroški
Investicijsko vzdrževanje
Programski materialni stroški
Stroški dela
Amortizacija
Drugi odhodki
Odhodki skupaj

delež v %
2,33%
1,21%
0,45%
1,13%
4,17%
4,52%
86,06%
0,01%
0,12%
100%

0

znesek
45.894
23.863
8.972
22.188
82.257
89.215
1.697.416
119
2.331
1.972.255
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ODHODKI
Porabljen material

Porabljena energija

Prevozne in poštne in tel. storitve Stalni materialni stroški
Investicijsko vzdrževanje

Programski materialni stroški

Stroški dela

Amortizacija

Drugi odhodki

0%
0%
2%
1%

86%

4%
5%

1%
1%

3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Iz tekočega poslovanja se izkazuje presežek prihodkov v višini 306,54 EUR, od tega
je potrebno plačati 205,09 EUR davka iz dohodka pravnih oseb, ostane 101,45 EUR
čistega presežka prihodkov.
Presežek prihodkov ostane nerazporejen.

69

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazuje gibanje prihodkov in
odhodkov (prilivi in odlivi na transakcijski račun zavoda).
V letu 2019 je bil spremenjen Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pravilnik je spremenjen v vezi
z 80. členom Zakona o javnih financah, ki določa, da je najemnina in odškodnina od
oddaje stvarnega premoženja prihodek proračuna (države) občine, ki je lastnik
premoženja.
Pri javnem zavodu se sprememba nanaša na prikazovanje sredstev oddajanja
prostora v uporabo – najem. Sredstva od oddajanja prostora v uporabo so prikazana
v prihodkih javne službe.
PRIHODKI
Prihodki od izvajanja javne službe znašajo 1.964.045 EUR.
Po namenu:
iz državnega proračuna za tekočo porabo so prihodki za plače, prevoz , prehrano
zaposlenih in pokrivanje materialnih stroškov vezanih na izvedbo vzgojno
izobraževalnega procesa,
iz lokalnih proračunov za tekočo porabo - za materialne stroške vezane na prostor,
iz lokalnih proračunov za investicije – namensko za nakup opreme in investicijskega
vzdrževanja opreme in drugi prihodki za dejavnost javne službe, storitve zaračunane
udeležencem izobraževalnega procesa,
prihodki od najemnin, uporabnin – uporaba telovadnice
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 3.487 EUR, so plačane
storitve udeležencev za udeležbo na seminarju.

ODHODKI
Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 1.948.884 EUR,
odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 14.254 EUR.
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so prikazani v dejanskih stroških,
ki so nastali iz tržne dejavnosti.
Presežek prihodkov na dohodki znaša 4.394 EUR in izkazuje povečanje sredstev
na računu.
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POJASNILA K IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema
celotno poslovanje. V tem izkazu so podatki razčlenjeni na dejavnost opravljanja javne
službe in tržne dejavnosti.
V prihodkih javne službe so vključeni vse prihodki, ki se nanašajo na izvajanje vzgoje
in izobraževanja in uporabnike javne službe. To so prihodki občine, ministrstva,
staršev za prehrano otrok in dodatne dejavnosti ter donacije za izvajanje javne službe
ter prihodki od najemnin – uporabe prostora.
Prihodke tržne dejavnosti predstavljajo storitve zaračunane zunanjim uporabnikom
za organizacijo seminarja.
Prihodki javne službe znašajo 1.935.797 EUR, oziroma 99,28 % vseh prihodkov.
Prihodki tržne dejavnosti znašajo 14.276 EUR, oziroma 0,72 % vseh prihodkov.
Delež prihodkov tržne dejavnosti je v primerjavi s preteklim letom višji zardi
organizacije seminarja PECS.
Odhodke tržne dejavnosti smo prikazali glede na dejanske stroške izvedbe seminarja.
Od presežka prihodkov pridobitne dejavnosti smo obračunali davek od dohodka
pravnih oseb v višini 205 EUR.

Pripravila:
Računovodkinja, IPSE
Milena Šraj
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