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Številka: 39/22
Datum: 26. 1. 2022

Poslovno poročilo za leto 2021
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 vzgojno-izobraževalni 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, logopedinja, psihologinje, 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
Mengeš

12
14

Moravče

12

Trzin

5,84

V šolskem letu 2021/22 je v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom, v posebni program vzgoje in izobraževanja in v prilagojeni program za
predšolske otroke trenutno vključenih 143 otrok in mladostnikov.
1.2.

ORGANIZACIJA IN ORGANI ŠOLE

Ravnateljica – pedagoški in poslovni organ šole je mag. Andreja Škrlj, univ. dipl. socialni
pedagog.
Ravnateljica opravlja delo v okviru svojih pristojnosti, določenih z zakonom in pogodbo o
zaposlitvi. Pripravlja gradiva za obravnavo na sejah sveta zavoda, sveta staršev, sejah
učiteljskega zbora, 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
- Andreja Vavpetič, 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 Monika Gorišek. 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 2020/21 je imel učiteljski
zbor šole 46 članov, v tekočem šolskem letu pa 47 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. 2021/22 so:
vodje oddelčnih učiteljskih
vodje strokovnih aktivov
zborov
1. triada PPNIS
Nena T. Bobnar
/
2. triada PPNIS

Tadeja Levičnik

3. triada PPNIS

Lara Kos

PPVI

Ajda Lalić

Bernarda Rozman (Aktiv
od 1. – 4. razreda)
Eva Hočevar (Aktiv od 5. –
9. razreda)
Lucija Kodrca

OPB

/

Tjaša Kovač

Mobilna služba

/

Ana Kepec Marcijan

Šolski sklad je bil ustanovljen septembra 2003. V njem so štirje predstavniki šole in trije
predstavniki staršev. Predsednica šolskega sklada je Nena Tomelj Bobnar.
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1.3.

POROČILO SVETA ZAVODA

Člani so:
 predsednica sveta: Nina Sever (predstavnica šole),
 predstavniki ustanovitelja: Martin Grašič, Ajda Vodlan, Andreja Vavpetič,
 predstavniki šole: Nada Grčar, Natalija Korat (namestnica predsednika), Mateja
Urankar Kočar, Andreja Čimžar,
 predstavniki staršev: Aleksandra Ogorevc, Martina Končar, Danica Marušič.
Svet šole je v koledarskem letu 2021 zasedal štirikrat.
POROČILO PREDSEDNIKA O SEJAH SVETA ZAVODA OŠ ROJE V LETU 2021
1) 8. 2. 2021 (8. seja sveta šole)
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje ter 6. in 7. korespondenčne seje
2. Obravnava in potrditev poročil inventurnih komisij za izločitev in odpis sredstev
3. Obravnava in potrditev letnega poročila za leto 2020
4. Obravnava in potrditev programa dela ter finančnega in kadrovskega načrta za
leto 2021
5. Poročilo notranje revizije za leto 2019
6. Poslovnik o delu Sveta šole
7. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja
8. Razno
2) 10. 5. 2021 (9.korespondenčna seja sveta šole)
1. Pregled in potrditev finančnega in kadrovskega načrta za šolsko leto 2021
2. Potrditev cene prevoza otrok s šolskim kombijem
3) 8. 6. 2021 (10. korespondenčna seja sveta šole)
1. Dopolnitev k letnemu delovnemu načrtu šole.
4) 29. 9. 2021 (11. seja sveta šole)
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje ter 9. in 10. korespondenčne seje
2. Obravnava in potrditev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 in
plana nadstandardnih programov šole
3. Obravnava in potrditev plana za vrtčevsko leto 2020/2021
4. Spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta in pravil šolskega reda
5. Razno

Predsednica sveta OŠ Roje:
Nina Sever
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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,
- 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 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,
plavalne tečaje, tekmovanja iz znanja in športnih dejavnosti. V šolskem letu 2021/2022
zaradi premajhnega števila vpisanih prvošolcev ne izvajamo jutranjega varstva.
Nadstandardne programe vključujemo v delo že vrsto let, saj s svojo raznolikostjo
obogatijo vzgojno-izobraževalni proces. Tudi 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 ter programov PPVI in NIS.
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5. Plamenček – vsakoletno tematsko glasilo, za katerega preko celega šolskega leta
zbiramo različne prispevke tako razredov kot posameznih učencev. Plamenček
izide ob koncu šolskega leta.
6. Šolski eko vrt, ki je postala naša učilnica na prostem.
7. Promocijske dejavnosti, preko katerih aktivno širšo javnost seznanjamo z
dogajanjem v naši šoli.
8. 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.
9. Plavalna akademija - priprava na plavalno tekmovanje z namenom urjenja in
nadgrajevanja motoričnega razvoja
10. Prespimo v šoli – za ta nadstandard smo se odločili predvsem zaradi premnogih
odpadlih taborov, in tako skušamo na ta način učencem ponuditi izkušnjo učenja
aktivnega preživljanja prostega časa.
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
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 vnaprej.
Strokovno skupino sestavljajo vsi delavci, ki sodelujejo pri poučevanju učenca. S timskim
delom in seveda tudi s vključevanjem staršev oziroma skrbnikov pri načrtovanju in
evalvaciji individualiziranega programa zagotovimo kvalitetno in optimalno pomoč
vsakemu posameznemu učencu.
Mobilno specialno pedagoška služba
Že vrsto let imamo močno razvito mrežo izvajanja dodatne strokovne pomoči po okoliških
šolah in vrtcih. Zagotavljamo specialno-pedagoško, inkluzivno ter socialno pedagoško
pomoč. Trenutno smo se znašli v situaciji, ko zaradi porodniškega dopusta logopedinje
ne moremo ponuditi logopedskih obravnav. Kljub velikemu trudu žal nismo uspeli pridobiti
ustreznega nadomestnega kadra. 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
Naši učenci imajo na šoli možnost razširjenih specializiranih obravnav, ki jim še dodatno
omogočajo premagovanje njihovih težav in ovir. Učenci so tako deležni celostne
obravnave, kar jim omogoča optimalni razvoj na različnih področjih odraščanja.
Šola zaposluje visoko usposobljen, izkušen in strokoven kader, ki opravlja razvojno
fizioterapevtske storitve, v svetovalni službi pa socialno pedagoške in psihološke
obravnave, vzgojno svetovanje in podporo staršem.
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Ker potekajo obravnave v dopoldanskem času, ko so učenci v šoli, je le-to za starše zelo
dobrodošlo, saj se lahko tako ob popoldnevih posvetijo družinskemu življenju.
Že vsa leta je pri vseh terapevtskih obravnavah 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. Le s skupnimi močmi lahko
dosegamo maksimalne rezultate.
Fizioterapevtske obravnave na OŠ Roje izvajata strokovni sodelavki iz Razvojne
ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo otrok Domžale, obe specialistki razvojnonevrološke 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.
Obe strokovni delavki delujeta tudi na preventivnem področju, ki zajema pravilno sedenje,
nošenje šolskih torb, skrb za pravilno telesno držo in korektivno fizioterapijo.
Za otroke v razvojnem vrtcu nadstandardno izvajamo tudi 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 sodelujejo s strokovnimi delavci šole,
starši, z zunanjimi ustanovami (predvsem z zdravstveni domovi, URI – Soča, Zavod RS
za šolstvo). Tudi v koledarskem letu 2021 se je logopedski aktiv srečal z delom na
daljavo, saj je bilo šolanje v rednih osnovnih šolah prva dva meseca leta 2021 zaradi
pandemije na daljavo. To je predstavljalo poseben izziv logopedinjam, saj se pri naših
učencih pojavljajo specifične težave, predvsem na govorno-jezikovnem področju. Skozi
leta opažamo vedno večje potrebe osnovnih šol po logopedskih obravnavah, hkrati pa se
soočamo z vedno večjim pomanjkanjem logopedskega kadra, ne zgolj v naši ustanovi,
tudi širše po državi. Vse več logopedskih ur na okoliških šolah smo zaradi tega primorani
zavrniti in kljub stalnim razpisom za delovno mesto logopeda, ne uspemo pridobiti
ustreznega strokovnjaka. Zaradi kadrovske problematike nekatere logopedske ure na OŠ
Roje (v soglasju z Zavodom za šolstvo) izvedejo druge strokovne delavke (specialna in
rehabilitacijska pedagoginja, inkluzivna pedagoginja), ki delo z učenci uskladijo s cilji
individualiziranega programa, smernicami za obravnavo govorno-jezikovnih motenj in
priporočili strokovnjakov (logopeda), pri katerih so bili nekateri učenci že obravnavani.
Svetovalna služba je vključena v vse plasti dela in življenja na OŠ Roje in je nepogrešljiv
člen, ki povezuje učence, starše, učitelje in vodstvo. S svojim kompleksnim delom in
vlogo, se dotika vseh področij na šoli in skrbi za pomoč, podporo, preventivo in kurativo
vseh udeleženih. Glede na aktualne potrebe se timsko vključuje tudi v zunanje ustanove
- Centri za socialno delo, zdravstveni domovi, policijo, sodišče … V svetovalni službi že
vrsto let v timu delujeta socialna pedagoginja in psihologinja, ki 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
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pa pri informiranju in svetovanju kako in kam naprej. Stalno spremljata razvoj in napredek
otrok, jih spodbujata, korigirata, opolnomočita in z ustvarjanjem varnega prostora
poskrbita, da lahko svoje stiske pravočasno izrazijo in razrešijo. S šolskim letom 2021/22
se je v delo svetovalne službe vključila še specialna in rehabilitacijska pedagoginja za
nudenje dodatne strokovne pomoči učencem na različnih področjih (npr. ocenjevanje in
spodbujanje različnih sporazumevalnih spretnosti, intenziviranje začetnega
opismenjevanja mlajših učencev, bralni, komunikacijski treningi itd.).
V koledarskem letu 2021 je OŠ Roje ves čas (tudi med razglašeno epidemijo – po sklepu
vlade) nemoteno delovala, tako da je bilo šolanje na daljavo le v izoliranih primerih
karantene za posamezne oddelke. V takih okoliščinah 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
Vsa leta 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 se hospitacije izvajajo že nekaj časa ali v fizični obliki ob upoštevanju vseh
varnostnih ukrepov ali na daljavo s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije.
Tako smo naprimer študentom specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški
fakulteti poslali posnetek izvedene učne ure, ki smo jo nato skupaj analizirali preko
videokonference.
Že lansko leto smo s 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.

10

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.
2.2.

DOLGOROČNI CILJI

Realizirani in načrtovani dolgoročni cilji
Za nami je še eno leto, ki ga je zaznamovala epidemija koronavirusa COVID-19. Čeprav
je za naše učence v preteklem letu potekal pouk v šolskih prostorih, smo zaključili leto,
ko so bile številne dejavnosti, programi in tabori ter tekmovanja, ki za naše učence
pomenijo velik del izkustvenega učenja, preprosto odpovedani. Čeprav so se naši delavci
na šoli izjemno trudili, da bi našim otrokom omogočili optimalne pogoje, se je v praksi
pokazalo, da vse te odpovedane dejavnosti pomembno prispevajo k posameznikovem
razvoju na motoričnem in kognitivnem področju ter pri utrjevanju pozitivne samopodobe.
Jeseni 2021 smo tako skušali realizirati čim več aktivnosti (tečaj plavanja, kulturni in
naravoslovni dnevi,…), ker smo predvidevali, da se le-te v zimskem času, ko bo virus v
razmahu, ne bodo mogle realizirati.
Naša stalna prioriteta na šoli je zagotoviti otrokom kvalitetno učno vzgojno delo in
usposabljanje učencev za samostojno in odgovorno življenje. Trenutno je naš prednostni
cilj obnova in širitev šole. Že nekaj let poudarjamo, da imamo vedno večje organizacijske
in prostorske težave, saj nam primanjkuje primernih učilnic in prostorov za umiritev ter
individualno delo. Potrebujemo še: večjo jedilnico, garderobo za učence, novo
gospodinjsko učilnico ter prostore za strokovno delo. Glede na to, da so vse občine
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ustanoviteljice podale soglasje o investicijah, srčno upamo, da se bo celoten projekt vsaj
začel realizirati v tem letu.
V sodelovanju s starši naši strokovni delavci vsako leto skrbno pripravijo individualizirane
programe vzgoje in izobraževanja, vsaj dvakrat letno jih evalvirajo ter jih glede na otrokov
napredek dopolnjujejo in nadgrajujejo. Na ta način v prvi vrsti skrbimo za celostni in
optimalni razvoj vseh naših učencev, kjer je poudarek na razvijanju močnih področij.
Glede na trenutno epidemiološko sliko COVID 19 v naši državi pa je ena izmed naših
prednostnih nalog zagotoviti varno okolje za vse udeležence vzgoje in izobraževanja. Žal
je po vsem tem času spoštovanje varnostnih ukrepov na šoli in navodil s strani MIZŠ in
NIJZ postalo življenje s preventivnimi ukrepi naša stalnica in del poučevanja. Tako
skušamo tekom šolskega leta z raznimi prostorskimi in kadrovskimi prilagoditvami ob
dobrem počutju otrok zagotoviti tudi maksimalno varnost in najmanjše možnosti za
širjenje koronavirusa.
V letu 2021 smo izvedli tudi številne preventivne dejavnosti in delavnice za učence,
predvsem s področja psihohigiene. V letu 2022 bomo s preventivo za otroke nadaljevali.
Za zaposlene pa bomo večji poudarek dali na osebnostni rasti, medsebojnih odnosih ter
preprečevanju izgorevanja kot posledica epidemije, tako, da načrtujemo poglobljena
izobraževanja za kolektiv.
V šolskem letu 2021/22 smo se na novo priključili nekaterim projektom, ponovno smo
kandidirali na razpisu Erasmus+ ter izpeljali strokovna izobraževanja za kolektiv.
Nadaljevali in nadgrajevali smo delo v okviru Zdrave šole, Ekošole, Šolskega ekovrta
in Kulturne šole. Žal pa je epidemija koronavirusa naše učence zaradi odpovedi
nekaterih projektov ter izvedbe dejavnosti 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 so bila v letu 2021 izvedeno precej okrnjeno.
Tako smo v preteklem letu več dejavnosti izvedli v naši neposredni
okolici. Urejali smo sadovnjak, skrbeli za zelišča in rastline na
šolskem vrtu ter pripravili kompost. 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. Predvsem pa na vrtu učenci zelo uživajo in se
sprostijo. Svoje teoretično znanje preizkusijo tudi v praksi ter obenem
razvijajo motoriko.
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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
odpadlo. Izpeljali smo tiste dejavnosti, katere smo preprosto lahko izvedli glede na
obstoječe razmere:
a) PROJEKTI
Od načrtovanih 42 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 26 tematskih projektov (projekt Ekošola
se sestoji iz številnih manjših projektov). Nekaj projektov se je izvedlo na daljavo. Učenci
so bili žal s tem prikrajšani za marsikatero prijetno izkušnjo, a vsekakor je varnost na
prvem mestu.
Naziv projekta
Pokrovitelj, predlagatelj
Nosilci projekta
projekta
EKO IN OKOLJEVARSTVENI PROJEKTI
Ekošola – zbiranje
Društvo DOVES-FEE
Vanda Trobevšek, Eva
odpadnega papirja, baterij, Slovenia,
Hočevar, Lucija Kodrca
električnih in elektronskih
naprav, tonerjev in kartuš.
ter številne dejavnosti in
podprojekti:
1. odpadkom dajemo
novo življenje
2. ekobranje za
ekoživljenje
3. ne zavrzi oblek,
ohrani planet
4. projekt LEAF
5. projekt E-space
Mreža zdravih šol
Šolski ekovrt
ENO dan Treelympics

Nacionalni inštitut za javno
zdravje
Inštitut za trajnostni razvoj,

Meta Košir, Anja Oršič,
Ida Zupanc
Marta Krt, Meta Košir, Ida
Zupanc, Slavko Lenaršič

Joensuu Science
Society The University of

Petra B. Ivančič
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Šolska shema
Les v ponovno
življenje
Tradicionalni slovenski
zajtrk

Eastern finland Ministry of
Environment, Finland
Ministry for Foreign Affairs
of Finland
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
OŠ Roje

Čebelarska zveza
Slovenije, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
PROJEKTI SPODBUJANJA BRANJA
Rastem s knjigo
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije,
Ministrstvo za kulturo,
MIZŠ, Združenje splošnih
knjižnic, Društvo
slovenskih pisateljev
Projekt družinskega
Knjižnica Domžale
branja - Pravljični palček

Spodbujanje branja v 4.
in 5. razredu NIS
programa
Naša mala Knjižnica
DRUGI PROJEKTI
Varno v vrtec in šolo

Pokloni zvezek
Spodbujamo
prijateljstvo

eTwinning projekt
Circle games with
singing; Easter card
excange

Meta Košir, Ida Zupanc
Slavko Lenaršič
Ida Zupanc, Natalija
Kujavec

Eva Hočevar

Pef Ljubljana in OŠ Roje

Martina Volčini
Katarina Bogataj
Nena Tomelj Bobnar
Urška Nosan
Tadeja Levičnik
Bernarda Rozman
Petra Bogataj Ivančič

OŠ Roje

Maja Vode

Sobivanje – društvo za
trajnostni razvoj;
podpornika Javna agencija
Republike Slovenije za
prometno varnost (AVP) in
Geodetski inštitut Slovenije
Slovenska Karitas
Sobivanje - društvo za
trajnostni razvoj; partner in
podpornik Družba BTC

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

skupnost evropskih šol
eTwinning
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Ajda Lalić
Anka K.Dermastija
Nina Sever
Urška Nosan
Darja Gruden
Maja Vode
Natalija Kujavec
Tjaša Vevoda
Špela Novak
Maruša Loboda,
Bernarda Rozman

Športno-vzgojni karton
ali SLOfit
Mladi športnik
Začni mlad, tekmuj
pošteno
Refleksivna
medvrstniška skupina
za dekleta
Skupina za samopomoč
staršev otrok s
posebnimi potrebami v
PPVI in RO
Skupina za samopomoč
staršev otrok s
posebnimi potrebami v
NIS
Dan varnosti pred
naravnimi in drugimi
nesrečami
Prometna varnost in
varna vožnja s kolesi
Glina kot izrazno in
terapevtsko sredstvo
Razvijanje pozitivnega
samovrednotenja otrok
in mladostnikov
Vesela šola

Nacionalni program za
spremljanje telesnega in
gibalnega razvoja otrok in
mladine, Fakulteta za šport
Specialna olimpijada
Slovenije
UNESCO, Olimpijski
komite Slovenije, Atletska
zveza, Zavod za šport
Planica
OŠ Roje

Marko Reich

OŠ Roje

Manja M. Bogovič, Anja
Oršič

OŠ Roje

Manja M. Bogovič, Anja
Oršič

OŠ Roje

Ajda Lalić

Javna agencija RS za
varnost prometa, OŠ Roje
OŠ Roje

Slavko Lenaršič

OŠ Roje

Anja Oršič

OŠ Roje

Vanda Trobevšek

Nina Sever, Mateja
Urankar Kočar
Marko Reich

Anja Oršič

Lucija Kodrca

b) NATEČAJI
V šolskem letu 2020/21 je bilo realiziranih 17 natečajev.
Ime natečaja
Pokrovitelj,
Nivo
Priznanja,
predlagatelj
pohvale,
projekta
nagrade
Ex Tempore 2020 OŠ Jurija Vege
mednarodni bronasto
Moravče
priznanje in
priznanja za
sodelovanje
Ex Tempore 2021 OŠ Jurija Vege
mednarodni srebrno
Moravče
posebno
priznanje in
priznanja za
sodelovanje
Kraj Burje 2020
OŠ Danila
mednarodni 1x zlato, 3x
Lokarja
bronasto
Ajdovščina
priznanje
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Nosilci
projekta
Meta Marolt
Lucija Kodrca
Meta Marolt
Lucija Kodrca

Meta Marolt

12. likovni
natečaj Drevo
2020
13. likovno
srečanje OŠPP
Igraj se z mano
53. likovni
natečaj »Likovni
svet otrok«2020
Mala Groharjeva
kolonija
Naša velika
imena
Likovni natečaj
za kreativne
izdelke Ekošola
49th International
Children’s
Exhibition of Fine
Arts Lidice 2021
Planetu Zemlja
prijazna šola
2021
Odpadkom
dajemo novo
življenje
Ne zavrzi oblek,
ohrani planet
Likovni natečaj
KEMS
Zmaga
Pišem, rišem za
prijatelja

OŠ Šturje
Ajdovščina

mednarodni

1x zlato, 2x
bronasto
priznanje
priznanja za
sodelovanje

Meta Marolt

OŠ Dragotina
Ketteja Novo
mesto
Zavod Janeza
Levca Ljubljana
OŠ Karla
Destovnika
Kajuha Šoštanj
JSKD Škofja
Loka
CUDV Dobrna

državni

priznanja za
sodelovanje
2x bronasto
priznanje

Meta Marolt
Lucija Kodrca
Meta Marolt

državni

/

mednarodni
državni

priznanja za
sodelovanje
/

Meta Marolt
Lucija Kodrca
Meta Marolt
Lucija Kodrca
Meta Marolt

Ekošola
Lidice, Češka

mednarodni

/

Meta Marolt

Društvo Planet
Zemlja

državni

Priznanja za
sodelovanje

Maruša
Loboda

Ekošola

državni

/

Nena T.
Bobnar

Ekošola

državni

2. mesto

Ekošola

državni

3. mesto

Vanda
Trobevšek
Lucija Kodrca

priznanja

Lucija Kodrca

Priznanja in
nagrade

Lucija Kodrca

mednarodni
državni

OŠ Frana
mednarodni
Albrehta Kamnik
Office&more
državni

Meta Marolt

S številnim in raznolikimi projekti in natečaji ter dejavnostmi bomo še naprej sodelovali
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 nadaljevali
in izpopolnjevali, saj pripomorejo k boljšemu poznavanju zdravega načina življenja in
varovanju našega okolja.
Izvajanje pouka na daljavo
Če primerjamo leto 2020 z letom 2021 je bilo gotovo drugačno z vidika strokovnega dela
z učenci, saj za naše otroke ni potekalo na daljavo. Na ta način so bili deležni ustrezne
strokovne obravnave v šoli. Pogrešali pa smo izvedbo dni dejavnosti in različnih taborov,
ki so bili zaradi epidemiološkega stanja v državi, preprosto odpovedani ali izvedeni na
daljavo, kar pa je bilo za naše učence neprimerno. Te dejavnosti in nadstandardni
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programi pomenijo pomembno izkustveno učenje, ki posledično vplivajo na celostni
otrokov razvoj (zlasti na motoričnem in kognitivnem področju).
Ob izdanih karantenskih odločbah smo v preteklem letu otrokom omogočili uporabo
računalniške opreme, da so lahko sledili pouku na daljavo.
Jeseni 2021 smo z učenci pri pouku obnovili in nadgradili znanje o izpeljavi pouka na
daljavo. Otroci so se učili uporabljati različne programe, s katerimi smo želeli kvalitetnejše
izpeljati delo na daljavo. Priključili smo se tudi projektu Dvig digitalne kompetentnosti z
namenom, da nadgradimo znanje učiteljev in učencev pri uporabi elektronskih medijev v
učnih procesih.
Mobilna služba
Dodatno strokovno pomoč že vrsto let izvajamo po okoliških vrtcih in šolah. Nudimo jo
učencem, ki so bili 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 305 ur v zunanjih ustanovah in 3 ure na naši šoli kot specifiko. V
sklopu mobilne službe se v zadnjih letih kaže izjemno povečevanje potreb po logopedskih
obravnavah, zelo težko pa je pridobiti ustrezen kader. Kljub večkratnim razpisom za
logopeda, tega kadra primanjkuje, zato je težko zagotoviti ustrezno obravnavo.
Zaposleno imamo eno logopedinjo, ki pa je trenutno na porodniškem dopustu, zato
logopedske ure po priporočilu MIZŠ izvajajo inkluzivni pedagogi.
Ostala področja
Kot je že ustaljena praksa izvajamo širok spekter nadstandardnih dejavnosti, ki obogatijo
naše vzgojno-izobraževalno delo in prispevajo k razvoju otrokovih potencialov na mnogih
področjih.
V sklop dodatnih aktivnosti ves čas vključujemo številne preventivne dejavnosti, s
katerimi učence spodbujamo v skrbi zase, skrbi za okolje, varnosti v prometu, varnosti v
internetnem okolju. Delavnice in aktivnosti izvajajo tako zunanji strokovnjaki kot tudi naši
strokovni delavci.
Naš dolgoročni cilj je tudi 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 podporni
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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Naš cilj je tudi nadaljevati tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo, saj s tem dosegamo
večjo prepoznavnost in boljše vključevanje ter sprejemanje oseb s posebnimi potrebami
v ožje in širše okolje.
2.3.

LETNI CILJI

2.3.1. Pregled števila otrok/učencev
V tekočem šolskem letu 2021/22 imamo v naši ustanovi trenutno 143 otrok (zadnji
učenec se je v šolo vključil 3. 1. 2022). Stalna praksa je, da se učenci po odločbah Komisij
za usmerjanja otrok s posebnimi potrebami k nam vključujejo skozi celo leto. Tako smo
poleg omenjenega učenca v prilagojen program po 1. septembru 2021 sprejeli še dva
učenca. V zadnjem obdobju opažamo več prešolanj tekom šolskega leta, saj so čustvene
stiske učencev, ki ne zmorejo rednega programa OŠ še toliko večje zaradi dolgotrajnega
pouka na daljavo v preteklih letih.
Število učencev v posameznem programu:
1. prilagojeni izobraževalni program OŠ z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS)
od 1. do 9. razreda - 86 učencev,
2. posebni program vzgoje in izobraževanja v šestih oddelkih vzgoje in izobraževanja
(PPVI) – 51 učencev,
3. program za predšolske otroke v razvojnem oddelku (RO) – 6 otrok.
Število učencev v vseh treh programih v zadnjih 18 – 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

2013/14

42

45

6

93

2014/15

36

44

6

86

2015/16

32

44

6

82

18

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

2021/22

86

51

6

143

Graf 1) Število učencev v vseh treh programih v zadnjih 18-tih letih

Graf 2) Skupno število otrok v šoli v vseh treh programih od leta 2002 do 2021

Kot je razvidno iz grafov, število učencev v naši šoli zadnja leta konstantno raste. V
zadnjih petih letih (od šolskega leta 2016/17) je število vpisanih otrok naraslo za 51, če

19

pogledamo še eno leto pred tem, je ta razlika kar 61. To pomeni, da je naša šola
prepoznana kot kvalitetna tudi izven našega lokalnega okolja.
V šolskem letu 2021/22 je bilo v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom s
1. septembrom na novo vpisanih kar 13 učencev, trije pa so prišli še kasneje tekom
šolskega leta, torej imamo v prilagojenem programu kar 16 novincev. V posebnem
programu imamo na prvi stopnji letos enega novega prvošolca, skupno imamo torej 17
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 2021/22:
Vrste posebnih potreb iz odločb in PPNIS PPVI
RO
SKUPNO
strokovnih mnenj
1. gluhi in naglušni učenci

3

3

2. gibalno ovirani učenci

5

17

2

24

3. dolgotrajno bolni učenci

34

29

2

65

4. učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju

67

1

5. učenci z zmerno v duševnem razvoju

5

27

68
1

33

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

20

5

5

30

9. učenci s primanjkljaji na posameznih

5

5

3

3

področjih učenja
10. učenci s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami
11. slepi in slabovidni

3

3

12. otroci z avtističnimi motnjami

10

5

4
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13. učenci z več motnjami

47

40

6

93

Skupno število otrok v programu

86

51

6

143
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Učenci z več motnjami:
Program
Število učencev

Število učencev z
več motnjami

Delež otrok z več
motnjami v programu

PPNIS

86

47

54,7 %

PPVI

51

40

78,4 %

PPNIS+PPVI

137

87

63,5 %

6

6

100 %

143

93

65,0 %

RO
SKUPNO

Kot ugotavljamo že vsa leta in kot je tudi razvidno iz zgornjih tabel, imajo naši učenci ob
osnovni diagnozi pridruženih precej motenj tudi na drugih področjih razvoja. Tako je kar
93 naših učencev vodenih kot posameznikov z več motnjami, kar predstavlja 65 % delež
vseh vključenih učencev. V razvojnem oddelku vrtca pa je ta delež otrok z več motnjami
kar 100%. Učenci s težjo motnjo (13) in učenci s težko motnjo (11) v posebnem programu
potrebujejo stalno nego in pomoč odrasle osebe, saj ne zmorejo samostojnosti niti na
najbolj osnovnih življenjskih področjih.
Razvojni vrtec
V prilagojen program za predšolske otroke je vključenih 6 otrok, za katere ob začetku
vrtčevskega leta skrbno pripravimo individualiziran program, v katerem so zastavljeni cilji
glede na otrokova šibka in močna področja. Osnova za delo pa je Kurikulum za vrtce, ki
ga vsakodnevno prepletamo s cilji v individualiziranem programu. Za optimalni razvoj in
dobro počutje naših otrok skrbijo specialna in rehabilitacijska pedagoginja skupaj s
pomočnico vzgojiteljice ter spremljevalko. Delo je usmerjeno v razvoj kognitivnih,
motoričnih, socialnih in drugih veščin. V skupino pa se vključujeta tudi fizioterapevtki iz
ZD Domžale in logopedinja iz ZD Domžale ali URI Soča. S timskim pristopom različnih
strokovnjakov tako otrokom omogočamo razvijanje svojih potencialov na vseh področjih.
V okviru razvojnega vrtca redno sodelujemo z Razvojno ambulanto s centrom za zgodnjo
obravnavo iz Zdravstvenega doma Domžale, prav tako pa tudi z vsemi občinami
ustanoviteljicami. Opažamo, da je povpraševanje po prostih mestih v našem oddelku
vedno večje, saj so z zgodnjo obravnavo otrok s težavami v razvoju, primanjkljaji že zelo
zgodaj prepoznani, s tem pa je otroku hitro omogočena vsa pomoč in podpora, ki jo
potrebuje.
Mobilna služba
Mobilno službo izvajamo na 13 osnovnih šolah in v 5 vrtcih v bližnji okolici. Ure dodatne
strokovne pomoči izvajajo specialni in rehabilitacijski pedagogi, inkluzivni pedagogi in
socialni pedagogi. Potrebe predvsem po logopedski mobilni službi drastično naraščajo,
veliko povpraševanja po izvajanju dodatnih ur prihaja tudi med šolskim letom. A žal kljub
nenehnemu iskanju ustreznega strokovnega kadra ni na razpolago. Z enako težavo se
soočajo tudi v večini ostalih šol po Sloveniji. V šolskem letu 2021/2022 trenutno izvajamo
308 ur dodatne strokovne pomoči.
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Mobilna služba skozi zadnjih 18 let
Šolsko
Število
Število ur
leto
osnovnih šol
v OŠ
2004/05
5
56
2005/06
4
51
2006/07
4
63
2007/08
5
81
2008/09
7
70
2009/10
10
115
2010/11
8
126
2011/12
4
112
2012/13
6
124
2013/14
6
144
2014/15
8
165
2015/16
14
220
2016/17
12
166
2017/18
16
228
2018/19
17
297
2019/20
15
303
2020/21
14
306
2021/22
13
285

Število
vrtcev
2
3
4
8
5
6
6
6
6
2
3
3
8
10
8
10
4
5

Število ur v
vrtcih
3
9
18
32
41
39
54
72
60
10
7
8
32
42
37
68
16
23

Skupaj ure
59
60
81
113
111
154
180
184
184
154
172
228
198
268
334
371
322
308

Graf 3) Mobilna služba – ure mobilne službe v vrtcih in dodatne strokovne pomoči
v osnovnih šolah ter skupno v letih 2004 – 2021

22

Realizacija pouka
Zaradi epidemioloških razmer in razglašene epidemije je na podlagi 105. člena Zakona o
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ministrica za izobraževanje
znanost in šport dne 30. 10. 2020 izdala sklep o podaljšanju jesenskih počitnic za
osnovne in srednje šole do 8. 11. 2020. V preteklem šolskem letu je bil pouk tako
prekinjen za 5 dni, kar je posledično pomenilo, da se za to razliko zmanjša odstotek letne
realizacije pouka (zmanjšala se je za 2,6%). Tako je bilo izvedenih 185 dni pouka za
učence do 8. razreda in učence posebnega programa ter 178 dni pouka za devetošolce,
procentualno je bila tako realizacija pouka na šoli 97,40%. Realizacijo pouka spremljamo
in pregledujemo trikrat letno.
Realizirali smo 98,8% ur razširjenega programa (dodatni in dopolnilni pouk, interesne
dejavnosti). Odstotek obiska pri interesnih dejavnostih je 263 %. Iz tega je razvidno, da
je vsak učenec v povprečju obiskoval 2,63 ure dejavnosti iz razširjenega programa
tedensko.
Učencem vsako leto želimo ponuditi raznolik in bogat program interesnih dejavnosti, v
katerih lahko razvijajo svoje interese in potenciale. V šolskem letu 2020/2021 smo
otrokom ponudili kar 47 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. V tem šolskem letu smo izvajanje
interesnih dejavnosti prilagajali, saj nam je glede na epidemiološko situacijo vedno na
prvem mestu varnost tako učencev kot zaposlenih. A kljub vsemu smo uspeli vsem
učencem ponuditi kar največ glede na njihove interese.
Interesne dejavnosti se večinoma izvajajo pred poukom in v času podaljšanega bivanja.
Glede na prilagojeno planirano število ur smo realizirali 99,67 % ur interesnih dejavnosti.
Šolsko
leto

Število interesnih
dejavnosti

2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

Število vključenih
učencev

32
34
41
44
45
47

238
238
286
307
307
339

Realizirane ure v
% ob zaključku
šol. l.
102,69
103,78
101,53
101,41
110,03
99,67

Dodatni in dopolnilni pouk
Število učencev vključenih v dopolnilni in dodatni pouk ob zaključku obeh šolskih let:
šolsko leto 2019/20
šolsko leto 2020/21
Razred
Dopolnilni
Dodatni
Razred
Dopolnilni
Dodatni
pouk
pouk
pouk
pouk
1.
2.
2./3..
4./5.
6.
7.
8.

2
4
6
5
11
2
8

2
5
6
4
11
2
3

1./2.
2
3a
3b
4./5.
6
7
23

2
3
5
4
7
8
13

2
3
2
4
6
8
13

9.

4

3

Skupaj 78

42

36

8
9
Skupaj 102

6
6
54

6
4
48

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. Tekom šolskega leta napredek sproti vrednotimo in
v skladu s posameznikovimi zmožnosti dodajamo cilje.
V šolskem letu 2020/2021 je napredovalo 97,6% učencev. Šolanje na naši šoli je uspešno
zaključilo 8 devetošolcev, ki so svoje izobraževanje nadaljevali na nižjih poklicnih šolah.
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. V letošnjem šolskem letu je k nam vpisan le en prvošolec, zato zaradi
nedoseganja normativov jutranjega varstva prvošolcev ne izvajamo. Zaradi zagotavljanja
mehurčkov imamo organiziranih 8 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 v prilagojenem programu in za vse učence v posebnem programu.
V tekočem šolskem letu je bilo zaradi povečanega vpisa učencev posledično večje število
prijav za podaljšano bivanje. Na ta način smo dobili odobrenih 123 ur OPB tedensko.
Podaljšano bivanje imamo tako organizirano v šestih 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 11.40 do 16.30.
Šol. leto
2013/14

OPB
čas
11.30 do
16.30

2014/15

12.20 do
15.30

2015/16

12.20 do
15.40

2016/17

11.30 do
16.30

2017/18

11.30 do
16.30

2018/19

11.30 do
16.30

Odobrene ure OPB
- financiranje MIZŠ
73 ur/teden
2,92 oddelka
56 učencev
63 ur/teden
2,52 oddelka
53 učencev
63 ur/teden
2,52 oddelka
56 učencev
78 ur/teden
3,12 oddelka
62 učencev
86 ur/teden
3,44 oddelka
73 učencev
92 ur/teden
3,68 oddelka
80 učencev
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Varstvo vozačev zjutraj
-financiranje občine
48 učencev
5 skupin
20 ur/teden
60 učencev
4 skupine
25 ur/teden
66 učencev
5 skupin
25 ur/teden
63 učencev
4 skupine
20 ur/teden
71 učencev
4 skupine
20 ur/teden
70 učencev
4 skupine
20 ur/teden

2019/20

11.30 do
16.30

2020/21

11.30 do
16.30 (2x
tedensko
16.40)
11.40 do
16.30

2021/2022

102 uri/tedensko
4,08 oddelka
89 učencev
114 ur/tedensko
4,56 oddelka
100 učencev

85 učencev
4 skupine
20 ur/teden
91 učencev
5 skupin
20 ur/teden

123 ur/tedensko
4,92 oddelka
106 učencev

110 učencev
8 skupin
44,2 ur/teden

Kot sem že prej omenila, v šolskem letu 2021/2022 izvajamo varstvo vozačev zjutraj v
osmih 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 organizirano varstvo vozačev zjutraj. Razporejeni so v skupine tako, da
zagotavljamo »mehurčke«. V predurah izvajamo tudi interesne dejavnosti, tako da imamo
na ta račun manj ur varstva vozačev. Varstvo vozačev za prilagojen program izvajajo
dežurni učitelji.
Štiri skupine varstva vozačev v programu nižjega izobrazbenega standarda se izvajajo
od 7.00 do 8.00. Tri skupine varstva vozačev za učence iz posebnega programa so
organizirane od 7.00 do 8.00, ena skupina pa od 6.30 do 8.00. Izvajajo ga strokovni
delavci in 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.
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)
Nacionalnega preverjanja znanja se vsako leto prostovoljno udeležijo tudi naši učenci 6.
in 9. razreda. V šolskem letu 2020/2021 se je nacionalnega preverjanja znanja udeležilo
7 učencev 6. razreda in 4 učenci 9. razreda. Učenci 6. razreda so se preizkusili v
matematiki in slovenščini, učenci 9. razreda pa še pri naravoslovju. Glede na
epidemiološko situacijo in prilagajanje pouka v preteklem letu so se učenci najbolj izkazali
pri slovenščini, kjer so v povprečju dosegli 7 % boljše rezultate od slovenskega državnega
povprečja.
Šola v naravi in tabori
Kljub temu, da smo si v letu 2021 želeli izpeljati šolo v naravi in tabore, saj so bili nekateri
učenci že dve leti prikrajšani na tem področju, nam epidemiološka slika v Sloveniji in z
njo povezane omejitve ni dopuščala izvedbe le-teh.
Ker nismo želeli, da bi bili naši učenci zaradi
COVID-19 prikrajšani za učenje plavanja, smo
jeseni 2021 izvedli plavalne tečaje za učence
od 1. - 4. razreda ter za učence 7. in 8.
razreda. Najmlajši so se privajali na vodo in se
učili drsenja po vodi. Malce večji so se učili
prvih zamahljajev in udarcev preproste
tehnike. Starejši učenci, ki so že imeli osnovno
plavalno znanje, pa so tekom treningov hitro
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napredovali pri osvajanju novih elementov ter pridobivanju moči in vzdržljivosti. Vsak
učenec je v svojem znanju napredoval, kar so izkazali zadnji dan na plavalnem preizkusu.
Prehrana
Zajtrk za otroke iz vrtca pripravljamo v šoli in je vključen v samo ceno vrtca. V letošnjem
šolskem letu zajtrkuje tudi en učenec iz prilagojenega programa, ki v šolo zaradi službenih
obveznosti staršev prihaja že zelo zgodaj. V šoli sami pripravljamo tudi malice za učence
in delavce šole, kosila pa nam dostavljajo iz Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra iz
Kamnika. Na šoli imamo zgolj razdelilno kuhinjo in kosil ne moremo pripravljati sami. Vse
to, skupaj s ceno prevoza in ceno pomočnice kuharice, ki je za razdelitev kosil financirana
iz tržne vrednosti kosil, žal močno podraži kosila.
S strani MIZŠ imamo odobrenih 46 % delovnega mesta kuharice oziroma za 3,68 ur dela
dnevno, kolikor nam pripada za delo kuharice po normativih, glede na število učencev v
šoli. Učenci so v šoli od 6.30 do 16.30 – za pripravo, organizacijo in čiščenje vseh obrokov
od zajtrka, malice, kosila do popoldanske malice ne zadošča, da je kuharica prisotna v
šoli le 3,68 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. Naša primarna skrb in
odgovornost je, da ni noben otrok v šoli lačen.
Šolsko
leto

cena
v€

Malica

cena
v€

Kosilo

cena
v€

Popoldanska
malica cena v €

2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

Zajtrk
v
vrtcu
6
6
5
6

0
0
0
0

77
73
84
89

0,80
0,80
0,80
0,80

59
59
71
79

15
15
15
24

0,60
0,60
0,60
0,60

2018/19

6

0

96

0,80

87

32

0,60

2019/20

5

0

114

0,80

98

31

0,60

2020/21

6

0

125

0,80

109

33

0,60

2021/22

6

0

133

0,90

115

2,87
2,97
2,97
malo 2,70
veliko 2,90
malo 2,70
veliko 2,95
malo 2,70
veliko 2,95
malo 2,95
veliko 3,10
malo 2,95
veliko 3,10
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0,70

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,
vrsto let je znašala cena malice 0,80 €, od podražitve naprej pa 0,90 €. Cena popoldanske
malice se je podražila z namenom večje pestrosti in količinske bogatosti le-te.
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Šolsko leto 2021/22
Vrsta obroka
Število obrokov
Zajtrk
1
Malica
133
Kosilo
155

Število subvencij s strani MIZŠ
0
92
50

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 (Lions klub, Rdeči križ, Zvezo prijateljev mladine Slovenije,…), 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%
2021/22
69%
32%
V tekočem šolskem letu vsakodnevno na šoli pripravimo in razdelimo 133 malic za
učence, učenci, ki na željo staršev niso naročeni na malico, prinašajo svojo hrano. Kar
92 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 50 učencev.
Glede na vse večjo razslojenost družbe, povečevanje revščine in brezposelnosti še
posebej v obdobju trenutnih epidemioloških razmer, podpiramo idejo, da bi imeli vsi
učenci brezplačno malico in kosilo v šoli. Veliko staršev žal ne zmore plačati otroku kosila,
vendar tega ne želijo povedati in zaprositi za pomoč.

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 (le27

te 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 izrazijo svoje mnenje in zastopajo svoje sovrstnike. Glavni
cilj šolske skupnosti je povezovanje vseh učencev z namenom krepitve dobrih
medsebojnih odnosov, spodbujanje vrednot in pozitivne šolske klime.

V letu 2021 smo organizirali in izvedli več aktivnosti in dejavnosti. Nekatere izmed njih
so: misel za smisel (priprava in deljenje lepih misli vsem na šoli), čistilna akcija šolske
okolice, obeleženje dneva žena/mučenikov in svetovnega dneva učiteljev ter tradicionalni
Teden otroka (na temo Razigran uživaj dan).
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. Tudi v letu
2021 so učenci radi prihajali na srečanja in medsebojno sodelovali.
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Šolski otroški parlament
Leto 2021 je bilo res nenavadno, zato smo glede na priporočila NIJZ na malce nenavadni
način izpeljali tudi 31. Šolski parlament z naslovom »Moja poklicna prihodnost«. Srečali
smo se namreč kar preko apilkacije Zoom.
Priprave so potekale že nekaj mesecev vnaprej, učitelji so dobili navodila in z učenci
razmišljali o smernicah. V tednu pred parlamentom pa so se učenci intenzivno pripravljali
- ustvarjali so prispevke, se snemali, risali in vadili, učitelji pa so monitrali filmčke in
predstavitve, saj je večina oddelkov pripravila vnaprej posnete prispevke. Ker je bila že
tretje leto zapored tema parlamenta Moja poklicna prihodnost, smo se osredotočili na
šolanje na daljavo ter praktični pouk, saj na naši šoli dajemo velik poudarek delovnemu
in praktičnemu usposabljanju. Tako so mlajši učenci predstavili, kako je potekalo šolanje
na daljavo, pokazali kaj so se naučili, povedali kaj jim je bilo všeč ter kaj ne, starejši učenci
v posebnem programu so povedali, kako je potekalo na daljavo delovno usposabljanje in
učenje za življenje, starejši učenci prilagojenega programa pa so razpravljali o prednostih
in slabostih šolanja na daljavo, o praktičnem pouku in poklicih, ki so v epidemiji najbolj
izpostavljeni.
Predstavitve so bile sila zabavne, pospremljene s fotografijami izdelkov, filmčki, lepimi in
zanimivimi mislimi, nekateri so zapeli, spet drugi telovadili in k temu povabili tudi vse
ostale udeležence. Prišli smo do kar nekaj spoznanj, najpomembnejše pa je, da so se
tako učitelji kot učenci trudili, da ne bi bili preveč prikrajšani v znanju, a je šolanje v živo
mnogo bolj zabavno, bolj aktivno in vsekakor tako pridobimo več znanja. Prav tako smo
spoznali, da smo se sicer dodobra računalniško opismenili, ampak je učenje preko
računalnika težje in dosti bolj pasivno. Ugotovili smo tudi, da je sicer praktično delo doma
potekalo, vendar z kar nekaj omejitvami, saj doma učenci nimajo naprav in materialov s
katerimi lahko delajo v šoli pri pouku tehnike in tehnologije in so morali zato učitelji precej
prilagajati naloge. Na koncu pa smo vsi skupaj delili mnenje, da upamo, da se šola ne
zapre nikoli več!
Vse naše ugotovitve smo strnili in jih nato predstavili na medobčinskem parlamentu, v
organizaciji OŠ Jurija Vege Moravče, prav tako preko aplikacije Zoom. Otroški parlament
je vsako leto zelo pomembna izkušnja za naše učence, saj se na tak način naši učenci
vključujejo v širšo lokalno skupnost, hkrati pa jim omogoča sodelovanje in druženje z
rednimi osnovnimi šolami v naši okolici.
Učenci imajo tako tudi možnost kritičnega pogleda v določene vsebine in svoje kritike tudi
sporočiti širši javnosti. Ob tem pa se naučijo tudi veliko novega.
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2.3.2. 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 COVID19. Dosegli smo visoke uvrstitve ter prejeli številne nagrade in priznanja, kar je razvidno
iz tabel na prejšnjih straneh.
RAZSTAVE
V lanskem letu smo z izdelki učencev in mentorjev pripravili nekaj razstav v šoli in
sodelovali na številnih razstavah v okviru projektov in natečajev. Zaradi epidemioloških
razmer, razstav v naši šoli nismo mogli predstaviti širšemu občinstvu, smo pa pripravili
manjše razstave izdelkov učencev, ki so nastali med ustvarjanjem pri likovnem pouku in
so si jih lahko pogledali vsi učenci in učitelji naše šole.
Likovne izdelke naših učencev smo v preteklem letu predstavili tudi v knjižnici Domžale,
kjer smo pripravili obsežno razstavo z naslovom »Naša Slovenija«. Tokrat so stene
knjižnice krasile slike najrazličnejših likovnih tehnik in ponovno smo dobili zelo pozitiven
odziv obiskovalcev knjižnice. V knjižnici Moravče smo v začetku šolskega leta postavili
razstavo na temo »Na krilih domišljije«. Tudi ta razstava je bila nadvse dobro sprejeta in
polna pohval.
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.
Vsako leto se z učenci udeležimo likovnega srečanja »EX Tempore«, OŠ Jurija Vege
Moravče, ki je tudi letos potekal na daljavo, mednarodna razstava pa je bila postavljena
preko spleta. Udeležili smo se tudi likovnega srečanja v Škofji Loki, ki se imenuje »Mala
Groharjeva kolonija«. Ravno tako smo sodelovali na različnih mednarodnih likovnih
natečajih:





»Igraj se z mano«, zavoda Janeza Levca,
na češkem mednarodnem likovnem natečaju »Lidice«,
na mednarodnem likovnem natečaju »Plakat miru«,
»Naša velika imena«, CUDV Dobrna.

Vsa likovna dela so bila razstavljena v spletni galeriji in učenci so prejeli priznanja.
Učenci so s svojimi likovnimi umetninami sodelovali še na drugih manjših razstavah,
kot na primer pri likovnem natečaju »Rišem pišem za prijatelja«, »likovnem natečaju
za kreativne izdelke« v okviru Ekošole in na »13. likovnem srečanju OŠPP«, ki je
seveda potekalo na daljavo.
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V letošnjem letu se lahko pohvalimo tudi z novo poslikavo na zunanji strani naše šolske
telovadnice. Pri poslikavi so sodelovali številni učenci v okviru likovnega pouka ter s tem
popestrili steno, ki meji na naše šolsko igrišče.

Ravno tako smo likovno popestrili kar dve učilnici, v katerih smo pri likovnem pouku z
učenci izdelali unikaten mozaik.

V prednovoletnem času smo prejeli prijeten poziv, da v zameno za dobrodelni znesek z
učenci sestavimo ptičje gnezdilnice za podjetje Ekoart. Podjetje nam je dostavilo
narezane lesene deščice za 40 lesenih ptičjih gnezdilnic, ki so jih nato učenci na
tehniškem dnevu v treh skupinah po navodilih spretno sestavili skupaj. Delo je bilo zelo
prijetno, učenci pa so se s svojim tehniškim znanjem izredno izkazali. Tudi mi smo prejeli
eno ptičjo gnezdilnico, ki jo bomo namestili na šolski vrt in nam bo na ekološki način
pomagala, da bo na njem manj škodljivcev.
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Ker so časi še vedno zelo nepredvidljivi in zaradi ukrepov za
zajezitev širjenja COVID-19 v šoli nismo mogli postaviti naše
tradicionalne prodajne razstave, smo se odločili, da v
letošnjem prednovoletnem času izdelujemo v novoletne
voščilnice.
Bistvo vsega je bilo, da so pri tem projektu lahko sodelovali
prav vsi učenci, saj je vsak prispeval s svojo kreativnostjo in
znanjem. Izkupiček je šel v šolski sklad, preko katerega
bomo lahko pomagali učencem iz socialno šibkega okolja pri
udeležbi v šoli v naravi ter različnih dnevih dejavnosti, ali za
nakup posebnih didaktičnih pripomočkov, ki bodo lahko
olajšali učenje.
Kljub epidemiološkim razmeram, smo se delavci šole na najrazličnejše načine potrudili,
da se učenci lahko s svojim trudom in kreativnostjo predstavijo širši javnosti, s tem pa
hkrati uresničujemo prioritetni cilj vzgoje – vključevanje otrok s posebnimi
potrebami v širšo družbeno skupnost.
TEKMOVANJA
Žal so bili naši učenci v preteklem letu prikrajšani za marsikatero izkušnjo pomeriti se s
sovrstniki na različnih tekmovanjih. Zaradi razglašene epidemije je bilo večino tekmovanj
odpovedanih ali prestavljenih.
Nekatera tekmovanja, ki so bila kljub razmeram izpeljana, pa so potekala na daljavo. Zelo
uspešni smo bili na področju matematike. Na državnem tekmovanju Računanje je igra,
ki je lani potekalo v šolskih prostorih naše šole, sta dva učenca 5. razreda dosegla prvi
dve mesti, in sicer osvojili smo zlato in srebrno priznanje. Udeležili smo se tudi državnega
računalniškega tekmovanja Z računalniki skozi okna in Z miško v svet. Dva naša
učenca sta prejela srebrno priznanje.
Na žalost so vsa ostala tekmovanja odpadla, še posebej smo pogrešali športna
tekmovanja, saj naši učenci vedno dosežejo vidne uspehe, kar pomembno vpliva na
njihov samopodobo in motorični razvoj.
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Športno področje je bilo v letu 2021 najbolj prikrajšano pri realizaciji tekmovanj in drugih
dejavnosti. Tako so bila vsa športna tekmovanja na regijski in državni ravni odpovedana.
Odpovedani so bili tudi vsi načrtovani športni dogodki, z izjemo Množičnega teka otrok
(Začni mlad, tekmuj pošteno), ki smo ga, 23. 9. 2021, izvedli na Atletski stezi OŠ Rodica.
Vsi tekmovalci so prejeli priznanja.
Učenci so v letu 2021 najbolj pogrešali ekipne športe, ki jih zaradi epidemije korona virusa
COVID-19, praktično nismo mogli izvajati. Ker smo želeli, da naši učenci ne bi bili
prikrajšani na teh področjih motoričnega razvoja, smo v šolskem letu 2021/22 v okviru
interesne dejavnosti otrokom omogočili raznolike dejavnosti ekipnih športov, ki jih v
»mehurčkih« z veseljem obiskujejo: mali nogomet, košarka, odbojka, badminton in
gibalne urice (mešane dejavnosti).
Učenci ob rednem vsakodnevnem športnem programu razvijajo in utrjujejo svoje
motorične spretnosti ob dodatnih dejavnostih:
1. Plezanje po umetni steni (na OŠ Rodica).
2. Kolesarjenje - svoje znanje učenci vsako leto izpolnjujejo v okviru kolesarskih
izpitov in v posebnem programu v okviru interesne dejavnosti.
3. Kickboxing – preko interesne dejavnosti, katero pri nas izvaja Marjan Bolhar.
4. Plesni krožek – za učence v programu PPVI.
5. MATP – program je namenjen za učence z najtežjimi oblikami motenj, da se v
okviru svojih sposobnosti športno udejstvujejo in razvijajo.
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 veljale v Sloveniji v preteklem letu.
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Izvedeni
programi

Vodja ter
sodelavci

Realizacija

Terapevtsko
plavanje

Nina
Sever,
Urška
Nosan

Žal zaradi epidemije v preteklem letu nismo mogli
izvesti te nadstandardne dejavnosti.

Hipoterapija

Nina
Sever,

V letu 2021 smo zaradi epidemije Hipoterapijo izvedli
le štirikrat. Dejavnost so obiskovali otroci iz razvojnega
oddelka vrtca. Na konju se otroci sprostijo, popravijo
svojo držo v sedenju, po terapiji so opazno bolj
sproščeni. Tisti, 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 2021 je bilo leto prilagajanj in dela po mehurčkih.
Že v začetku leta smo na ta način zastavili tudi delo na
vrtu. Vsak razred je skrbel za eno izmed visokih gred.
V februarju in marcu smo kot po navadi sejali
zelenjavo v lončke, ki smo jih po prvomajskih
počitnicah presadili na vrt. Pri delu v okolici šole
(sadovnjak, okrasna greda, žive meje, gozdiček) so v
okviru dni dejavnosti in delovne prakse sodelovali
učenci iz več razredov in oddelkov.

Počitniško
varstvo

Jelka Rojc

Kot vsako leto smo tudi letos priskočili na pomoč
staršem pri varstvu njihovega otroka prvi teden po
koncu šolskega leta in zadnji teden pred pričetkom
novega šolskega leta. Precej staršev se namreč vsako
leto sooča z velikimi organizacijskimi težavami čez
poletje, saj se njihovi otroci zaradi svojih specifik ne
morejo vključiti v ostale organizirane oblike poletnega
varstva. V počitniško varstvo so bili vpisani štirje
učenci junija in štirje avgusta. Učenci so se urili v
samostojnosti ter aktivnem preživljanju prostega časa.
Delo je vključevalo igre z vodo in ostale poletne
aktivnosti. Učenci so se sladkali s sladoledom, se
sproščali na igralih, raziskovali bližnjo okolico šole in
spoznavali značilnosti poletja.

Poučevanje
začetne
angleščine

Eva
Hočevar

Program Začetna angleščina je potekal za učence 5. in
6. razreda, ki so se prvič seznanjali z angleščino in se
pripravljali na 7. razred, kjer je angleščina del
predmetnika. Poudarek v preteklem šolskem letu je bil
na spoznavanju osnovnega besedišča, predvsem na
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poslušanju in izgovarjavi. Učenci so se naučili
predstaviti sebe in govoriti o svojih najljubših rečeh.
Učili so se predvsem preko igre, pesmi in spremljanja
različnih gradiv.
Šolsko
glasilo
»Plamenček«

Andreja
Čimžar

Preteklo šolsko leto je bilo v marsičem drugačno od
prejšnjih, zato je bila pobuda uredniškega odbora
učencem in učiteljem, da vržejo čez ramo vse, kar
bremeni in poiščejo nekaj, kar polepša dan in to delijo
med seboj. Učitelji so skupaj z učenci poiskali nekaj
sončnega, mamljivega, okusnega, veselega… Nekateri
so delili pohvalo, zahvalo ali opravili dobro delo, drugi
so ujeli smeh ali zapisali lepo misel. Vse te prijazne
trenutke smo v obliki besed in fotografij objavili v
šolskem časopisu, ki smo ga naslovili kar »Plamenček
prijaznosti«. Časopis smo izdali z željo, da bi ta
plamenček prijaznosti iz naše šole razpihalo v vse
smeri ter bi se vsenaokrog vnel pravi požar dobre
volje.

Promocijske
dejavnosti

Ajda Lalić

V letu 2021 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.

Skupina za
starše

Manja M.
Bogovič in
Anja Oršič

Skupina za starše otrok OŠ Roje je tudi v letu 2021
potekala utečeno in usmerjeno v sledeče cilje:
medosebno spoznavanje staršev, medsebojna
starševska podpora in pomoč, podpora s strani
strokovnih delavcev, skozi izkušnje iz skupinske
dinamike vplivanje na pozitivne odnose med vsemi
vpletenimi v proces. Izvedli smo pet srečanj, nekaj od
teh (zaradi epidemioloških razmer) tudi na daljavo,
gostili pa smo tudi strokovnjakinjo s področja govora in
sluha. Starši so se srečanj redno in motivirano
udeleževali. Kljub razmeram, smo skupaj iskali
pozitivne vidike vsakdanjosti in še bolj cenili srečanja v
živo ter medsebojne odnose.

Prespimo v
šoli

Eva
Hočevar

Učenci oddelkov 4./5. razred in 7. razred PP NIS so v
petek, 18. 6. 2021, svoje prosto popoldne, večer in noč
preživeli v šoli. V okviru aktivnosti so se učili aktivnega
preživljanja časa v družbi svojih vrstnikov. Samostojno
so pripravili zajtrk za prihodnje jutro, si ogledali film,
zakurili taborni ogenj in se igrali vodne igre. Ob
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dejavnostih so krepili tudi medsebojno povezanost in
samostojnost pri opravilih, ki niso tipično povezana s
šolskim okoljem.
Plavalna
akademija

Vanda
Trobevšek

Plavalna pismenost je izrednega pomena za
vključevanje v vse prostočasne in športne dejavnosti v
mladostniškem in odraslem življenju. Preverjanje
znanja plavanja je za starejše učence potekalo v
Olimpijskem bazenu v Kranju. Udeležilo se ga je 9 od
13 učencev. Preverili smo znanje plavanja glede na
merila, predvidena s strani Plavalne zveze Slovenije.
Od 9 učencev je 5 učencev doseglo znanje bronastega
delfinčka (plavalec). Žal so v letu 2021 vsa plavalna
tekmovanja odpadla in motorično spretnejši učenci
svojega naučenega znanja niso mogli še dodatno
izkazati.

2.3.3. Sodelovanje s starši in rejniki
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 2021 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.
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Zaradi epidemije, je prvi šolski dan v letu 2021 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 šolsko 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.
Tekom šolskega leta 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.
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 2021 smo tako organizirali strokovno predavanje o odgovornosti starševskega
poklica, predavala je ga. Mateja Petrič, direktorica novomeške Posvetovalnice za učence
in starše. Starši so dobili koristne usmeritve in napotke, predvsem pa podporo v najtežji
nalogi, ki jo opravljajo – starševstvu. Poudarjeno je bilo, da je prav, da bi kot starši radi
naredili vse za svoje otroke vendar moramo biti pozorni, da ne delamo namesto njih
(temveč jih njihovim sposobnostim primerno spodbujamo k samostojnosti).
Organizirali smo tudi predstavitev varstveno delovnega centra Ince, s strani ge. Ksenije
Borovnik. Starši otrok v posebnem programu so dobili zelo pomembne informacije v zvezi
s postopki, vpisom in programom varstveno delovnega centra, ob tem pa tudi praktične
nasvete.
Odzivi staršev so bili ponovno zelo pozitivni, starši so vedno hvaležni za kakršnekoli
dodatne informacije in podporo, ki jim pomaga premagovati vsakdanjik ob
otroku/mladostniku s posebnimi potrebami.
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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,
zadnja štiri 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 so v skupino vključeni tako starši otrok iz posebnega programa,
kot tudi starši otrok iz razvojnega vrtca in prilagojenega šolskega programa.
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 2021 je bilo izvajanje skupine prilagojeno epidemiološkim razmeram v državi,
posamezna srečanja so bila izvedena zunaj – na prostem, nekatera srečanja so bila
izvedena na daljavo, na enem srečanju je kot gostja predavala tudi strokovnjakinja s
področja govora in sluha – psihologinja zaposlena na ZGNL; staršem pa so bila v okviru
skupine ponujena še številna druga online srečanja, ki so jih ponujali zunanji strokovnjaki.
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 2021
organizirali 10 dnevno počitniško varstvo otrok.
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 so se, ko so razmere to
dopuščale, množično udeleževali naših proslav in drugih šolskih prireditev, kjer je bilo
veliko 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.
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2.3.4. Ugotavljanje kakovosti in samoevalvacija
Ena izmed naših stalnih in prioritetnih nalog je tudi ta, da preverjamo kakovost našega
dela. V ustanovi tako deluje Svet za samoevalvacijo dela v šoli, ki vsakoletno 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).
Tudi leto 2021 nas je zaznamovalo v povezavi z epidemije koronavirusa COVID-19, kljub
temu, da smo bili kot ustanova ves čas odprti in so se učenci praktično ves čas šolali na
običajen način – razen ko je v posameznih izoliranih oddelkih prišlo do karantene. Ne
glede na to, da je pouk v letu 2021 na OŠ Roje potekal relativno utečeno in »normalno«,
pa smo opažali določene stiske družin, povezane z boleznijo, zniževanjem socialno
ekonomskega statusa ali izgubo zaposlitve, kar je seveda vplivalo tudi na posamezne
naše učence. Tako smo tudi samoevalvacijo v preteklem letu namenili temu področju.
Anketne vprašalnike smo aplicirali v maju in juniju 2021 in sicer z namenom:
1. izboljšanja kvalitete dela, analiza dela na daljavo (karantene) in skrbna priprava na
pouk na daljavo (ker je spomladi tudi še obstajala možnost, da bi bile šole množično
zaprte jeseni 2021);
2. ugotavljanja psihofizičnega počutja naših učencev v povezavi s trenutnimi razmerami,
ugotavljanja stisk v družinskem življenju (kot jih zaznavajo starši) in ugotavljanja
psihofizičnega počutja zaposlenih.
Pri učencih smo opazili, da niso izražali nekih stisk v povezavi z zdravstveno situacijo v
državi in drugje po svetu, zelo so pohvalili našo organizacijo in naš način dela kljub danim
razmeram. Pohvalno je tudi to, da so učenci navajali zelo veliko različnih stvari, ki so jih
kljub znanim okoliščinam lahko počeli v svojem prostem času, ukvarjali so se s športom,
hodili na sprehode v naravo, risali, pekli pecivo… S ponosom so tudi pisali o svojih novih
znanjih in veščinah, ki so jih pridobili v preteklem letu.
Pri starših nas je zelo pozitivno presenetilo, da so poročali o izboljšanju odnosov znotraj
družine, množično so tudi pohvalili našo organizacijo in način dela, kljub znanim
razmeram. Poudarili pa bi tudi to, da so starši posebej izpostavili zelo dobro dostopnost
razrednikov in vseh drugih strokovnih delavcev. Če povzamemo še nekaj izjav staršev:
»Vsa pohvala vaši šoli, med korono ste nam zelo stali ob strani.« »Super ste.« »Zelo se
trudite, hvala.« »Zelo ste prijazni. Tu ste, kadar vas rabimo«
Kot smo ugotavljali že v predhodni samoevalvaciji, so strokovni delavci tudi v tej evalvaciji
navajali, da so pogrešali konkretnejša in jasna navodila s strani pristojnih ministrstev
(preveč stvari smo izvedeli preko medijev). Strokovni delavci so pogrešali »osebni stik«,
saj smo bili primorani praktično vse seje in druge sestanke organizirati preko
računalniških aplikacij. Še posebej so bili na tem področju prikrajšani naši novi strokovni
delavci, ki imajo okrnjene možnosti neformalnega druženja in medsebojnega
spoznavanja, kar je tudi ključ do pozitivne klime v ustanovi.
Kot vsako leto, smo mnenja staršev pridobili tudi evalvacijah individualiziranih programov.
Poudarili so, da so zadovoljni s kakovostjo dela strokovnih delavcev, še posebej so
izražali zadovoljstvo starši, ki so pred kratkim prešolali otroka v našo ustanovo in hkrati
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izrazili obžalovanje, da svojega otroka niso že prej vpisali na našo šolo, saj je otrok z
vpisom k nam bistveno izboljšal samopodobo.
Tekom celotnega šolskega leta smo preverjali, kako zadovoljni so naši učenci s prehrano
Učenci so ocenili, da je hrana dobra, dovolj pestra in količinsko primerna. Všeč jim je, da
je na voljo tudi več sadja in sveže zelenjave. 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
2021 poslovala dobro in skrbela za ravnovesje med prihodki in odhodki.
Pregled in primerjava prihodkov in odhodkov za leti 2020 in 2021:
V tisoč €
2021
2020

indeks

PRIHODKI

2.356.057

1.972.562

119

ODHODKI

2.355.878

1.972.255

119

RAZLIKA *

179

307

58

*pred odštetim davkom iz dohodka
Sestava prihodkov po virih, deležno v % za leti 2020 in 2021:
Viri prihodka v tisoč € in
2021
% na vse
2020
deležno v %
prihodke
od prodaje blaga in storitev

% na vse
prihodke

50.076

2,13

28.354

1,44

Iz državnega proračuna

2.089.220

88,68

1.667.771

84,55

Iz občinskih proračunov

182.022

7,72

194.510

9,86

5.373

0,22

4.165

0,21

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

10.531

0,45

5.861

0,30

Donacije, sponzorji, projekti

18.835

0,80

71.901

3,64

Vložek v nakup osnovnih sredstev, tekoče vzdrževanje in investicijsko
vzdrževanje, nakup knjig za knjižnico v letih 2020 in 2021:
Vrsta, v tisoč €
leto 2021
leto 2020
indeks
Osnovna sredstva

36.837

17.065

216

0

82.257

-

2.076

4.944
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12.027

9.400

128

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

Primerjava prihodkov in odhodkov za leti 2021 in 2020:
Vrednost nove opreme v letu 2021 znaša 36.837 EUR.
Nabavljeni so bili računalniki in ostala računalniška oprema v učilnicah (interaktivne table,
projektorji,…), tiskalniki, omara za prenosne računalnik, blazine, predalniki, stoli,
zamrzovalnik, namizna dvostranska risalna deska, zvočniki, računalniška oprema za
razvojni oddelek. Sredstva za nakup so bila namensko pridobljena iz proračuna občin
ustanoviteljic ter preko ARNES-a za računalniško opremo iz proračunskih sredstev in
sredstev EU.
PRIHODKI MIZŠ – primerjava z letom prej
Prihodki iz proračuna
leto 2021
MINISTRSTVO

1.848.979

leto 2020

indeks

1.639.243

113

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

Leto 2021

leto 2020

indeks

OBČINA DOMŽALE

99.439

104.573

95

OBČINA MENGEŠ

22.875

25.593

89

OBČINA MORAVČE

15.099

21.756

69

OBČINA LUKOVICA

12.796

19.253

66

OBČINA TRZIN

9.449

9.068

104

DRUGE OBČINE

22.364

14.266

157
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SKUPAJ

182.022

194.510

94

Iz računovodskega poročila o realizaciji prihodkov v letu 2021 je razvidno, da so se
celotni prihodki doseženi v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom višji za 19%.
Največji delež predstavljajo prihodki iz Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, ki
predstavljajo 88,68 %. 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. V 2021 je bilo več sredstev nakazanih za nakup zaščitnih
sredstev za zaščito proti COVID.
Sredstva občinskih proračunov predstavljajo 7,72 %.
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 Domžale, Kamnik in Dobrova-Polhov Gradec plačujejo tudi spremljevalca otroku
s posebnimi potrebami.
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 2021

leto 2020

indek
s

50.076

28.354

177

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 2,13% vseh prihodkov.
PRIHODEK OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
Drugi prihodki od prodaje blaga in
storitev najemnina, prehrana
zaposleni

leto 2021

leto 2020

indeks

10.531

5.861

180

Prihodki od najemnin in drugi prihodki so v deležu 0,45 % vseh prihodkov.
ODHODKI – primerjava z letom prej
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ODHODKI

Leto 2021

Leto 2020

Indeks

2.355.878

1.972.255

119

Iz poročila o realizaciji odhodkov je razvidno, da so glede na leto 2020 stroški materiala
višji, več je bilo nakupa potrošnega materiala za zaščito pred virusom.
Stroški storitev so v povprečju višji za 16 %.
Stroški dela so višji za 22%, delno zaradi napredovanj zaposlenih, višjega zneska za
regres za LD, predvsem pa zaradi izplačila dodatkov za delo v rizičnih razmerah.
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 2021 namenjena za delno kritje stroškov
tehniškega dne (Rimljan za en dan), sofinanciranje avtobusnih prevozov in prevozov s
šolskim kombijem v okviru dni dejavnosti (do bazena v Kamniku, Šempetra (ogled Jame
Pekel in Rimske nekropole), Groharjeve hiše v Sorici, Arboretuma in do kmetije v Pečah
pri Moravčah ). Ugodili smo vsem prošnjam staršev, ki so zaprosili za pomoč pri plačilu
šolskih položnic, sofinanciranju plavalnega tečaja,... Največ denarja na račun šolskega
sklada zberemo s prispevki staršev. V letu 2021 smo nekaj denarja prejeli tudi z izdelavo
voščilnic, ki so jih starši učencev lahko naročili, v šolski sklad pa so nakazali prostovoljni
prispevek.

Pridobljene so bile materialne donacije: defibrilator, senzorna pot in šivalni stroji (v
vrednosti skupaj 6000 eur).
3.1.

POJASNILA NA PODROČJIH, KJER CILJI NISO DOSEŽENI

Načrtovane investicije na OŠ Roje ureja oddelek za investicije občine Domžale. Znotraj
sanacije in širitve prostorov naše šole so imeli načrtovano:
1. v letu 2021 - urejanje dokumentacije in pridobivanje ustreznih dovoljenj;
2. v letu 2022 – začetek obnove šole.
Na žalost pa se v praksi celoten proces obnove odvija prepočasi. Marsikatera prostore
na šoli in na šolskem igrišču je že zaradi same varnosti otrok potrebno takoj sanirati.
Zaradi velikega vpisa otrok na našo šolo (trenutno jih imamo 143) 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.
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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 (zaradi razmer
tudi v prilagojenih oblikah oz. na daljavo).
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 2021/22 je na šoli 15 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 2021 smo
za starše izvedli predavanje o odgovornosti starševskega poklica, predavala je ga.
Mateja Petrič, direktorica novomeške Posvetovalnice za učence in starše. Izvedli
smo tudi predavanje na temo Kaj moramo vedeti, ko naš otrok odrašča, ki je ga je
izvedla ga. Saša Jelnikar iz ZD Domžale ter organizirali predstavitev varstveno
delovnega centra Ince, s strani ge. Ksenije Borovnik. Za pedagoški kader smo
organizirali strokovno izobraževanje s področja specialne in rehabilitacijske
pedagogike (osnovne slepega tipkanja in strategije samozagovorništva),
predavala je mag. Janja Košir, sodelavka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
v sodelovanju z našo svetovalno delavko dr. Niko Jenko.
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 bili zaradi varnostnih ukrepov ob epidemiji
prestavljeni. Svetovalni delavki sta nadaljevali z izvajanjem preventivnih delavnic
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.
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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
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. Zaradi izrednih razmer in preventivnih ukrepov, ki smo
jih morali upoštevati zaradi pandemije, pa je bilo to leto tudi na tem področju precej
okrnjeno. Z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov nam je kljub vsemu uspelo izpeljati
določene dejavnosti v prilagojeni obliki.
Izvedene hospitacije, praksa študentov in dijakov ter prostovoljno delo v letu 2020/2021:
DIJAKI IN ŠTUDENTI NA PRAKSI
Ime in
priimek

termin

šolanje

namen

mentor

Jerica Bukor

21.-25. 9. 2020

Pedagoška
fakulteta

Praksa v 2.
letniku SRP

Zora Angelika
Pirnat

15.-26. 3. 2021

Pedagoška
fakulteta

Praksa v 2.
letniku SRP

Barbara Lenart

22.-26. 3. 2021

Pedagoška
fakulteta

Specialno
pedagoška
dokvalifikacija

Jerica Bukor

12. 4.7. 5. 2021

Pedagoška
fakulteta

Praksa v 3.
letniku SRP

Vanda Trobevšek

Mojca Trajbarič

12. 4.7. 5. 2021

Pedagoška
fakulteta

Praksa v 3.
letniku SRP

Eva Hočevar

Ajda Lalić
Ajda Lalić
Manja M. Bogovič

Prostovoljci
Na OŠ Roje vsako leto sodelujemo z mnogimi prostovoljci, ki nam priskočijo na pomoč
pri izvedbi različnih aktivnosti. Žal se zaradi znanih omejitev v letošnjem letu nismo mogli
posluževati pomoči prostovoljcev, kot je bilo to v preteklosti. Kljub vsemu pa je v
jesenskem času pri nas lahko opravil 30-urno prakso študent 2. letnika SRP (Pedagoška
fakulteta v Ljubljani). Upamo, da se bodo razmere umirile in da bo v prihodnosti
prostovoljstvo na naši šoli ponovno zaživelo.
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Preko celega šolskega leta so bile na voljo tudi tri študentke, ki so preko študentskega
dela nadomeščale strokovne delavce, ki so bili odsotni zaradi posledic pandemije
(bolniške, karantene…).
Hospitacije
V aprilu in maju 2021 so naše strokovne delavke izvedle hospitacijske nastope v živo za
dve študentki 2. letnika Specialne in rehabilitacijske pedagogike Pedagoške fakultete v
Ljubljani (SRP). V oktobru in novembru 2021 pa je 37 študentk 3. letnika SPR na daljavo
hospitiralo v razredih programa NIS.
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, SoroptimistInternational 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 2021/2022 smo iz donacijskih sredstev omogočili: številnim socialno
in finančno šibkim družinam naših učencev plačilo nabranih dolgov, plačilo vstopnin in
prevozov v okviru raznolikih šolskih dejavnosti.
Podjetje Sanolabor nam je z donacijo in tudi svojim lastnim delom omogočilo ureditev
senzorne steze na igrišču za šolo. S strani podjetja Šivalni stroji smo prejeli donacijo dveh
novih šivalnih strojev, ki sta že v uporabi pri pouku delovne vzgoje, tehnike in tehnologije
ter gospodinjstva. Lions Club nam je jeseni 2021 namenil finančno donacijo za otroke iz
socialno šibkejših družin. Oktobra 2021 smo s strani občine Domžale prejeli v uporabo
defibrilator (AED) z zunanjo omarico, ki je že nameščen na zunanji steni šole in tako
uporaben naši šoli in tudi okoliškim prebivalcem. Našo šolsko knjižnico smo opremili s
številnimi novimi knjigami, ki smo jih kupili iz donacijskih sredstev društva Kondicija,
stanje telesa in duha (Domžale). Hvaležni pa smo še številnim drugim donatorjem, ki so
nas razveselili tekom celotnega šolskega leta.
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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.
Žal je bilo v letu 2021 raznih dogodkov in sodelovanj manj, zaradi epidemije koronavirusa,
zaradi katere je veliko načrtovanih dejavnosti odpadlo. Kljub temu smo sodelovali z
različnimi društvi in organizacijami.
Sodelovali smo s knjižnico Domžale v okviru projekta Kamišibaj pod slamnikom. Z
Rdečim križem Slovenije, Območnim združenjem Domžale, smo sodelovali v okviru
delavnic prve pomoči in predstavitev delovanja AED. Povezali smo se s Centrom za
zaščito in reševanje Domžale pri pripravi dneva dejavnosti – Varnost pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
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 2021/2022 sprejela in pozdravila naše prvošolčke. Gospa
Renata Kosec pa nas je obiskala tudi na Tradicionalni slovenski zajtrk, ko smo sami spekli
kruh za celo šolo ter pripravili mlečne in sadne jedi iz sestavin lokalne kmetije.

V septembru 2021 smo že tradicionalno posadili drevo v okviru projekta ENO Dan
Treelympics skupaj z gospo Kurtovič iz Centra za socialno delo Domžale.

V preteklem letu smo zbrana sredstva iz šolskega sklada namenili za plačilo avtobusnih
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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.
S kakovostnim strokovnim delom si bomo še naprej prizadevali za vključevanje in
sprejemanje oseb s posebnimi potrebami v ožjem in širšem okolju.
3.4.

KADROVANJE

V letu 2021 je specialno pedagoško in rehabilitacijsko delo (skupaj s podaljšanim
bivanjem), opravljalo 26 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 2 inkluzivni pedagoginji 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 0,75 imamo zaposlenega računalničarja in celega računovodskega delavca
(računovodski servis IPSE).
V posebnem programu nam normativi omogočajo zaposliti 4 delovna mesta varuha
negovalca. V preteklem letu je obiskovalo šolo 12 učencev, ki imajo v odločbi o usmeritvi
opredeljeno tudi težjo in težko motnjo v gibalnem razvoju. Za te učence smo dobili
dodatno odobreno 2,00 delovnega mesta varuha. Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport nam je v letu 2021 na našo prošnjo zaradi težkih kombiniranih motenj učencev,
odobrilo še dodatnega varuha negovalca (do 30. 6. 2022) in spremljevalca (1,13
financirano iz MIZŠ in 37 % iz občine do 30. 6. 2022). S 1.1. 2022 nam je občina Kamnik
odobrila dodatni delež spremljevalca, in sicer 35 % do 30. 6. 2022.
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.
Tehnično osebje šole zajema tajnico VIZ, računovodkinjo, administratorko (v deležu)
hišnika-šoferja in dve čistilki.
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Kuharico imamo sofinancirano iz MIZŠ glede na normativ v deležu 0,46 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 0,39 delovnega mesta
pomočnice kuharice.
V šolskem letu 2021/2022 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.
Razvoj zaposlenih
V letu 2021 smo za zaposlene izvedli naslednja skupna izobraževanja:
● 25. 1. 2021 - Nina Čelesnik Kozamernik: predavanje za kolektiv: Skotopični
sindrom,
● 9. 3. 2021 – mag. Marta Novak (ZRSŠ): predavanje za kolektiv: Preverjanje in
ocenjevanje znanja v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom,
● 13. in 20. 5. 2021 - Milena Tuta: izobraževanje za kolektiv: Otrok s čustvenimi in
vedenjskimi težavami v osnovnošolskem izobraževanju,
● 25. in 27. 5. 2021- Marjetka Petrič Puklavec in Dušan Kuhar: izobraževanje za
kolektiv: Team teach (1. izvedba),
● 10. in 16. 6. 2021- Marjetka Petrič Puklavec in Dušan Kuhar: izobraževanje za
kolektiv: Team teach (2. izvedba),
● 22. 6. 2021 – Maja Mejač in Tjaša Kovač: delavnica: Urnik eAsistent
● 25. 8. 2021 – Simon Mišić: predavanje za kolektiv: O uporabi eAsistenta –
vprašanja in dileme,
● 23. 11. 2021 – mag. Janja Košir: izobraževanje za kolektiv: Učenje
samozagovorništva, Učenje slepega tipkanja za različne skupine oseb s
posebnimi potrebami,
Strokovni delavci OŠ Roje so se v letu 2021 izobraževali tudi na svojih specifičnih
področjih, npr. na likovnem področju (učenje lončarstva), na glasbenem področju
(drugačne tehnike in metode poučevanja glasbenega pouka in petja), prav tako pa so
pridobivali nova znanja ter metode in tehnike dela pri učencih z različnimi motnjami
(govorno jezikovnimi motnjami – učenje komunikacije, motnjami avtističnega spektra,
različne genetske motnje…). Strokovni delavci so se izobraževali tudi na področju
mediacije (konstruktivno reševanje konfliktov med učenci).
V šolskem letu 2021/2022 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.
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
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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. Nekateri naši
strokovni delavci so zaključili obširna izobraževanja in pridobili naslednje certifikate za
delo po: DIR Floortime metodi, Mazgutovi metodi Taktilne integracije, za Irlen diagnostiko
(za preverjanje skotopičnega sindroma) in metodi The Picture Exchange Communication
System (PECS) za učence z motnjo avtističega spektra.
V naslednjem letu načrtujemo, da bomo izvedli supervizijo 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 2022 večji poudarek
dali na preventivnih delavnicah in izobraževanjih s področja psihohigiene.
3.5.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA

V letu 2021 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 2022 in 2023.
V preteklem šolskem letu pa smo prejeli sredstva za nakup naslednje opreme:
1. OPREMA 2021 – vrednostna opredelitev
OPREMA 2020
CENA Z DDV V EUR
1. Oprema v učilnicah, v kabinetih in računalniška
8.379,82€
oprema
(financirale občine ustanoviteljice v svojem deležu)
2. Računalniška oprema v okviru projekta ReactEU –
24.160,60 €
IKT (v sodelovanju z ARNES)
Kupili smo:
 prenosne
računalnike
(ureditev
prenosne
računalniške učilnice ter zamenjava starih in
neuporabnih računalnikov),
 interaktivne table v učilnicah tretje triade,
 tablične in namizne računalnike,
 slušalke in kamere.
skupaj
32.540,42 €
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Glede na to, da zaradi stiske s prostorom poteka pouk matičnega kombiniranega razreda
8./9. programa NIS v računalniški učilnici, smo dostopnost pouka računalništva omogočili
vsem učencem z nakupom prenosnih računalnikov (uredili smo prenosno računalniško
učilnico). V razredih, kjer je bila računalniška oprema zastarela in neuporabna, smo jo
zamenjali z novo. V učilnicah druge triade smo za kvalitetnejšo izvedbo pouka namestili
projektorje.
Ob izdanih karantenskih odločbah smo z možnostjo izposoje računalniške opreme vsem
učencem omogočili kvalitetno delo na daljavo. Na tem mestu pa bi se zahvalili tudi
številnim donatorjem, ki so v letu 2021 donirali računalniško opremo nekaterim učencem,
ki jo doma niso imeli.
Oprema za razvojni vrtec
OPREMA vrtec 2021
CENA Z DDV V EUR
1. Oprema za učilnico in ureditev garderobe,
2.739,56 €
računalniška oprema in druga dodatna oprema
za razvijanje motorike
(financirale občine ustanoviteljice v svojem deležu)
2. Računalniška oprema v okviru projekta
1.524,52 €
React EU – IKT (v sodelovanju z ARNES)
nakup: prenosna računalnika, zvočniki in slušalke
skupaj
4.264,08 €
2 . Investicijsko vzdrževanje
Trenutno se z obnovo in širitvijo osnovne šole Roje ukvarja Oddelek za investicije občine
Domžale. Projektno dokumentacijo pravkar zaključuje podjetje Misel, projektiranje in
inženiring d.o.o., ki bo zamisli predstavilo občinam ustanoviteljicam, katere pa že
soglašajo s samo investicijo. Upamo, da se bodo zamisli lahko uresničile v celoti.
Zaradi velikega vpisa otrok imamo letos (pravkar jih imamo 143) še večje organizacijske
in prostorske težave. S sanacijo šole bi tako pridobili: garderobne prostore za učence,
večjo in širšo jedilnico, dodatne učilnice in prostore za ločeno poučevanje ter individualno
delo (ureditev senzorne sobe) in dodatne prostore za strokovno delo. 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, saj smo jo bili primorani preurediti v terapevtsko sobo. 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. Oprema v gospodinjski
učilnici je neprimerna in neprilagojena za specifične potrebe naših otrok, jedilnica pa
premajhna, tako, da je polovica učencev primorana jesti kosilo v matičnem razredu.
Vsako leto zaključujemo poročilo z željo, da bi v tem letu sanacija šole končno zaživela.
Tako učenci kot strokovni delavci potrebujejo in si zaslužijo boljše osnovne pogoje za
učenje in kvalitetno delo. Veseli smo, da so nam občine ustanoviteljice na tem področju
prisluhnile in se bodo težave, upamo, da kmalu rešile.
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4.

ZAKLJUČNI DEL

Poročilo za leto 2021 je bilo pripravljeno dne 11. 2. 2022.
18. 2. 2022 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 28. 2. 2022.
Pripravila:
mag. Andreja Škrlj, ravnateljica
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OŠ Roje, Kettejeva 15, 1230 Domžale
Tel.: (01) 7225-260, Fax: (01) 7225-265
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E-pošta: os.roje@guest.arnes.si

RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO

2021

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 2021
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 2021 za oprema znaša 36.837 €
Nabavljeni so bili računalniki, tiskalniki, omara za prenosne računalnike, zvočniki, pohištvo,
blazine in računalniška oprema za razvojni oddelek. Sredstva za nakup so bila namensko
pridobljena iz proračuna občin ustanoviteljic in preko Arnes-a za računalniško opremo iz
sredstev ministrstva in EU. Vrednost računalniške opreme preko Arnes-a znaša 25.116,92 €.
V znesku 1.008 € so bile nabavljene knjige za knjižnico in vzgojni pripomočki-DI.

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 2021 znaša 12.943 €, amortizacija opreme pa
20.067 € in odpis DI in knjig v znesku 10.885 €.
Tabela: Pregled povečanja in zmanjšanja osnovnih sredstev v letu 2021 (v € brez centov)
NAZIV

VREDNOST
1.1.2021

Neopredmetena

Povečanje
nabavne vred.

ZmanjšanjeAmortizacija

Vrednost
31.12.2021

203

0

153
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Zemljišča

75.667

0

0

75.667

Nepremičnine

139.835

0

12.943

126.892

28.138

37.845

243.843

37.845

osn. sredstva

Oprema in druga
opred.OS

Skupaj



30.952

44.048

35.031

237.640

na kontu 023 (ni zajeto v tabeli) imamo v znesku 5.438€ vrednost projektne dokumentacije za
sanacijo šole
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B
Konto 10
Denarna sredstva v blagajni – nimamo gotovine.
Konto 11
Denarna sredstva na transakcijskem računu so v mejah nujne likvidnosti zaradi izplačila plač
10. v mesecu. Prostih denarnih sredstev nismo nalagali.
Konto 12
Terjatve do kupcev izkazujejo izdane račune za mesec december, z valuto v januarju 2022.
Izkazovanje prihodkov po zaračunani realizaciji. Terjatve so večje kot preteklo leto, ker v letu
2020 zaradi epidemije niso bile zaračunane dejavnosti.
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 2022. 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 2022.

Tabela: Pregled kratkoročnih terjatev in aktivnih časovnih razmejitev za leto 2021 v
primerjavi z letom 2020

Vrste kratkoročnih sredstev in AČR

Stanje

Stanje

INDEX

31.12.2021

31.12.2020

1

2

3

4=2/3*100

Denarna sredstva v blagajni

0,00

0

-

Dobroimetje pri bankah

60.645

34.626

175

Terjatve do kupcev

13.112

8.598

152

Dani predujmi

891

1.611
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Terjatve do uporabnikov ENK

184.711

181.058

102

Druge krat. Terjatve, ZZZS in AČR

33.508

23.755

141

skupaj

292.867

249.648

117

C
Konto 31
Zalog materiala nimamo.
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D Konto 21
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izkazujejo izplačane plače, prevoz in prehrano
zaposlenim za mesec december 2020. V obveznost je vključena tudi obračunana delovna
uspešnost za leto 2021(6 mesecev), ki je bila izplačana februarja 2022.
Obveznosti bodo poravnane v januarju in februarju 2022.
Konto 22
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v decembru prejeti računi z rokom plačila 30 dni.
Obveznosti so višje glede na leto 2020, ker takrat šola zaradi epidemije ni delovala v polnem
obsegu.
Konto 23
Druge kratkoročne obveznosti izkazujejo prispevke delodajalca za decembrske plače,
izplačane v januarju 2022.
Konto 24
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, prejeti računi v decembru
z valuto v januarju 2022.
Konto 29
Pasivne časovne razmejitve izkazujejo sredstva prejeta v letu 20201, 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 12.354 € so namenjene pokrivanju stroškov amortizacije dvigala
in računalniškega programa za logopedsko službo.
Tabela: Pregled kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah za leto
2021 ter primerjava s predhodnim letom
Vrsta kratkoročnih obveznosti in PČR

STANJE

STANJE

INDEX

31.12.2021

31.12.2020

1

2

3

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih-konto
21

153.151

150.886

101

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-konto
22

32.543

10.889

299

Druge kratkoročne obv. iz poslovanja- konto
23

28.454

29.239

97

Kratkoročne obv. do upor. EKN

14.037

3.044

461

28.689

19.175

150

256.874

213.233

120

4=2/3*100

Konto 24
Pasivne časovne razmejitve-konto 29

SKUPAJ
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Konto 98
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje predstavlja sedanja vrednost osnovnih sredstev.
Vrednost sredstev Občine Domžale znaša 112.806 €, povečana za sredstva za opremo 6.241
€ in zmanjšana za amortizacijo v znesku 16.761 €.
Sredstva Občine Mengeš v višini 40.466 €, povečana za sredstva za opremo 1.557 € in
zmanjšana za 4.178 € amortizacije,
sredstva Občine Lukovica v višini 29.920 €, povečana za sredstva za opremo 1.334 € in
zmanjšana za 3.581 € amortizacije,
sredstva Občine Moravče v višini 30.986 €, povečana za sredstva za opremo 1.334 € in
zmanjšana za 3.581 € amortizacije,
sredstva Občine Trzin v višini 16.903 €, povečana za sredstva za opremo 649 € in zmanjšana
za 1.743 € amortizacije.

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 2021 je šola prejela računalniško opremo iz sredstev ministrstva in sredstev EU v
skupnem znesku 25.721 €.

Konto 985
Presežek predstavlja znesek preteklih in tekočega leta, skupaj 7.944 €.

Tabela: Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Vrste
lasnih
obveznosti

virov

in

dolgoročne

STANJE

STANJE

31.12.2021

31.12.2020

INDEX

1

2

3

4=2/3100

Dolgoročne rezervacije za amortizacijo kotno
922

12.354

22.084
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Obv.za
neopredmetena,
osnovna sredstva konto 980

258.773

255.336

101

7.944

7.931

100

279.071

285.351

98

opredmetena

Presežek prihodkov nad odhodki
konto 985
Skupaj
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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 2021 znašajo 2.356.057 € in so v primerjavi s preteklim
letom višji za 19 %.

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
2,13% vseh prihodkov. Prihodki od prodaje malic in kosil so višji za 96% glede na preteklo
leto (epidemija). Dodatne dejavnosti (ŠVN) so bile delno izvedene, v manjšem obsegu glede
na leto 2020.

II. Največji delež predstavljajo prihodki iz Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, ki
predstavljajo 88,68 %. 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.
Na višje stroške dela je vplivalo povečanje plač; napredovanje december 2021, izplačana je
bila delovna uspešnost za 12 mesecev leta 2021, v letu 2020 za 6 mesecev. Višji so zneski
regresa za letni dopust in zneski regresa za prehrano.
Ministrstvo je dodatno nakazovalo sredstva za nakup zaščitnih sredstev za zaščito pred
virusom covid.

Sredstva občinskih proračunov predstavljajo 7,72 %.
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.

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.
Občina Domžale, Kamnik in Dobrova-Polhov gradec plačujejo tudi spremljevalca otroku s
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posebnimi potrebami. V letu 2021 Občini Domžale in Trzin zagotavljata sredstva za prevoz
učencev z zunanjim izvajalcem.

Občine po računih plačujejo sredstva za delovanje vrtca -razvojnega oddelka glede na stalno
prebivališče otroka.
V razvojni oddelek je bilo v letu 2021 vključenih 5 otrok. Razliko do cene razvojnega vrtca
plačuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V letu 2021 so občine ponovno plačale
višje zneske, ker vrtec ni bil več zaprt v celoti. V letu 2020 je bila realizacija zaprtega vrtca
plačana iz Ministrstva.

Sredstva Zavoda za šport, Zavod RS za zaposlovanje; predstavljajo 0,22 % in so
namenjena za interesne dejavnosti učencev, javna dela. Javna dela so se izvajala 10
mesecev.

III. Vsi ostali prihodki predstavljajo 1,25 % sredstev. To so sredstva od prodaje malic
zaposlenim, sredstva od najemnin za prostor, donacij, plačila stroškov mobilne službe.
Iz naslova oddajanja prostora v najem je realiziranih 58% več prihodkov, glede na preteklo
leto, ko se prostor zaradi zaprte šole ni oddajal (epidemija).

PRIHODKI

REALIZ.1-12/20

PLAN 2021

REALIZ.1-12/21

IND.4/3

IND.4/2

1

2

3

4

5

6

I. Prihodki od prodaje blaga in storitev

28.354,33

42.040,76

50.076,48

119

177

malice in kosila učencev

17.554,89

29.079,00

34.331,10

118

196

drugi prihodki od učencev in otrok

10.799,44

12.961,76

15.745,38

121

146

1.866.445,39

2.154.264,07

2.276.614,81

106

122

1.639.243,11

1.853.331,43

1.848.979,50

100

113

plače zaposlenih,reg. LD

1.443.079,05

1.516.523,09

1.594.303,29

105

110

prevoz in prehrana zaposlenih

60.820,25

65.077,00

79.039,43

121

130

materialni stroški

44.496,60

45.362,76

61.032,82

135

137

drugi prihodki izobraževalnega procesa

49.310,55

59.007,00

72.679,56

123

147

razvojni vrtec

41.536,66

41.906,88

41.924,40

100

101

dod.za delo v rizičnih razmerah (KPJS)

28.528,02

125.454,70

240.241,06

191

842

104.573,47

86.756,12

99.438,60

115

95

materialni stroški, zavarovanje

21.219,00

23.874,00

23.874,00

100

113

prevozi učencev

4.997,64

8.432,00

17.293,48

205

346

razvojni oddelek

4.819,27

10.882,03

7.987,19

73

166

svetovalni del., nevrofizioterapevt

102

106

II. Prihodki iz proračuna
MINISTRSTVO

OBČINA DOMŽALE

28.695,39

29.798,38

30.465,88

nakup opreme, investicijsko vzdr.(šola in
vrtec)

35.064,28

6.277,00

0,00

preventicni dodatni progr.

925,00

925

925,00

-

-

100

100
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športni programi

500

500

100

20

20

tuj j.,spremljevalka RO

190,58

480

12.103,63

2.522

6.351

var.vozačev, tekmov.

2.547,35

1.723,00

2.838,96

165

111

javna dela

5.456,41

3.864,71

3.850,46

100

71

158,55

0

0

19.252,59

16.341,24

12.795,75

78

66

materialni stroški

4.110,12

5.000,00

4.109,12

82

100

prevozi učencev

494,49

1000

561,6

56

114

0

0

0

6.140,50

6.500,00

6.515,28

100

106

nakup opreme, investicijsko vzdr.(šola in
vrtec)

7.492,37

1.341,24

0,00

-

-

varstvo vozačev

1.015,11

1.600,00

1.224,71

77

121

švn,tuj j.,nadstandardni pr.

0

900,00

385,04

43

OBČINA MENGEŠ

25.592,52

20.214,78

22.874,81

113

89

materialni stroški

5.139,96

5.290,00

5.864,50

111

114

prevozi učencev

1.374,86

1.860,00

4.275,35

230

311

svetovalni del., nevrofizioterapevt

7.163,94

8.000,00

7.541,18

94

105

nakup opreme, investicijsko vzdr.(šola in
vrtec)

8.741,10

1.564,78

0,00

-

-

695,03

540

1044,41

193

150

razvojni oddelek

2.477,63

2.960,00

4.149,37

140

167

OBČINA MORAVČE

21.756,34

22.335,24

15.099,02

68

69

materialni stroški

4.322,40

4.322,00

4.322,40

100

100

prevozi učencev

1.707,72

5.208,00

3.362,44

65

197

1.737,85

3.492,00

0,00

-

-

6.140,50

6.792,00

6.515,29

96

106

7.492,37

1.341,24

0,00

-

-

varstvo vozačev

313,75

1.000,00

494,41

49

158

šola v naravi, tabori, tekm.

41,75

180

404,48

225

969

9.068,27

7.589,36

9.448,86

125

104

materialni stroški, varov.

2.060,00

2.122,00

2.542,92

120

123

svetovalni del., nevrofizioterapevt

2.988,42

3.438,00

3.170,76

92

106

3.646,28

652,74

0,00

-

-

373,57

404

319,37

79

85

prevoz otrok v šolo in domov

0

320,62

3415,81

1.065

razvojni oddelek

0

652

0

DRUGE OBČINE

14.265,92

17.290,49

22.364,08

129

157

Obč.Dobrova-Polh.g.-spremljevalka otroku

5.674,39

5.132,00

5.923,67

115

104

290,74

0

3073,23

prevozi

3.968,13

8.366,49

8.799,27

105

222

razvojni oddelek

4.332,66

3.792,00

4.567,91

120

105

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE

3.805,80

4.614,71

4.638,09

101

122

javna dela

3.805,80

4.614,71

4.638,09

101

122

šola v naravi-zimska
OBČINA LUKOVICA

razvojni oddelek
svetovalni del., nevrofizioterapevt

varstvo vozačev,nadstandard

razvojni oddelek
svetovalni del., nevrofizioterapevt
nakup opreme, investicijsko vzdr.(šola in
vrtec)

OBČINA TRZIN

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

Obč.Kamnik- svet. del., nevrof..,

-

-

1.057
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ZAVOD ZA ŠOL.,AGENCIJA ZA
KMET.

327,85

336

166,47

50

51

327,85

336

166,47

50

51

31,5

0

568,57

1.805

31,5

0

568,57

1.805

77.762,21

27.466,60

29.366,03

107

38

prodaja hrane

2.310,10

4.330,00

4.915,50

114

213

najemnine

3.551,14

3.550,00

5.615,46

158

158

drugi prihodki-mobil., donacije

56.651,62

19.586,60

18.835,07

96

33

projekt PECS

15.249,35

0,00

0,00

SKUPAJ

1.972.561,93

2.223.771,43

2.356.057,32

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

104

119

Prihodki v deležih glede na financerja

PRIHODKI
Prihodki od prodaje blaga in storitev

delež v %

znesek

2,13%

50.076

88,67%

2.089.220

Občina Domžale

4,22%

99.439

Občina Lukovica

0,54%

12.796

Občina Mengeš

0,97%

22.875

Občina Moravče

0,64%

15.099

Občina Trzin

0,40%

9.449

Druge občine

0,95%

22.364

Drugi zavodi

0,23%

5.373

Drugi prihodki

1,25%

29.366

Prihodki skupaj

100%

2.356.057

Ministrstvo
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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

4,22%
0,54%

88,67%

0,97%

0,64%
0,40%
1,25%
0,23%
0,95%
2,13%

2. ODHODKI

CELOTNI ODHODKI znašajo 2.355.878 € so primerljivi s preteklim letom višji 19%.

IZKAZ ODHODKOV: priloga

I. Glede na preteklo leto so stroških materiala višji, zaradi večjega obsega delovnih dni (leto
2020 epidemija), več je bilo živil, materiala za pouk in nakupa potrošnega materiala – zaščitne
maske, razkužila, pleksi zaščita in druga zaščitna oprema.
Glede na preteklo leto je bilo iz MIZŠ nakazano več sredstev za nakup zaščitnih sredstev pred
virusom covid.

II. Stroški storitev so glede na preteklo leto višji. Povprečni stroški izkazujejo znižanje, ker v
letu 2021 ni bilo sredstev za investicijsko vzdrževanje šole.
Povečali so se stroški ogrevanja, električne energije, prevozni stroški in stroški komunalnih
storitev. Stroški so vezani na vzgojno izobraževalni proces zato so višji, v letu 2020 je bila
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delno zaprta šola. V letu 2021 je dodatno vzpostavljen prevoz z zunanjim izvajalcem za
učence iz Občine Domžale in Trzin.

III. Stroški dela so glede na preteklo leto višji za 22%, delno zaradi povečanja plač, izplačila
delovne uspešnosti za 12 mesecev v letu 2021 (6 mesecev v letu 2020), izplačilo dodatkov
zaradi dela v rizičnih razmerah, dviga zneska regresa za letni dopust.

IV. Amortizacijo smo obračunali v skladu z Navodilom in Pravilnikom o načinu in stopnjah
odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 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 za celo leto 2021.

ODHODKI

REALIZ.1-12/20

PLAN 2021

REALIZ.1-12/21

IND.4/3

IND.4/2

1

2

3

4

5

6

I. Porabljeni material

45.894,39

56.867,00

74.889,15

132

163

živila

16.189,87

26.215,00

28.701,04

109

177

vzgojno učno delo

3.907,53

5.581,00

8.136,76

146

208

pisarniški material

6.499,75

6.900,00

7.630,75

111

117

čistila

1.721,40

2.121,00

1.790,43

84

104

potrošni material

3.832,52

4.250,00

17.113,71

403

447

material za vzdrževanje

3.364,52

3.550,00

3.709,33

104

110

sanitetni material

195,62

200,00

686,60

343

351

drobni inventar

2.391,67

2.360,00

1.744,40

74

73

delovna obleka

2.966,60

2.850,00

3.461,09

121

117

strokovna literatura, učbeniki

4.824,91

2.840,00

1.915,04

67

40

II. Stroški storitev

226.494,09

192.606,90

190.832,51

99

84

PORABLJENA ENERGIJA

23.863,25

30.532,00

28.818,05

94

121

električna energija

6.967,48

8.942,00

9.183,41

103

132

gorivo za prevoz

5.026,13

8.100,00

5.129,33

63

102

gorivo za ogrevanje

11.869,64

13.490,00

14.505,31

108

122

PREVOZNE IN POŠTNE ST.

8.971,53

15.224,00

25.622,26

168

286

poštne in telefonske storitve

3.615,03

3.650,00

3.331,26

91

92

64

prevozne storitve

5.356,50

11.574,00

22.291,00

193

416

STALNI STROŠKI

22.187,60

25.920,60

27.657,64

107

125

komunalne storitve

6.714,69

8.320,00

8.421,91

101

125

sprotno vzdrževanje, vzdrž.avto.

9.400,28

10.400,00

12.026,90

116

128

varovanje objekta

1.464,00

1.464,00

1.464,00

100

100

zavarovalne premije

4.608,63

5.736,60

5.744,83

100

125

nakup opreme (šola in vrtec)

82.257,24

11.177,00

0,00

0

0

PROGRAMSKI STROŠKI

89.214,47

109.753,30

108.734,56

99

122

študentski servis

0,00

6.298,00

4.712,66

75

0

2.156,80

4.873,00

2.560,89

53

119

kosila učencem

20.647,88

30.700,00

39.389,48

128

191

fizioterapevtske storitve

15.093,51

17.966,12

16.021,49

89

106

reprezentanca

603,61

400,00

537,29

134

89

bančne stor.,sod.str.,takse

181,09

203,56

195,52

96

108

računovodsko-pravno svetovanje

28.702,02

29.033,20

29.540,14

102

103

druge storitve (tiskanje,naj...)

3.067,68

6.136,00

2.519,51

41

82

druge storitve, (izv.PECS v l.2020)

9.664,00

3.797,00

3.301,23

87

34

povračila del. (dnevnice,km)

351,97

360,00

3.328,19

924

946

zdravstvene storitve

741,05

772,00

1.586,37

205

214

strokovno izobraževanje

3.290,44

4.500,00

1.672,64

37

51

varstvo pri delu

969,90

969,90

979,05

101

101

občasna pog. dela

3.744,52

3.744,52

2.390,10

64

64

1.697.416,11

1.964.345,71

2.078.157,19

106

122

prehrana, prevoz zaposlenih

65.419,26

70.652,00

88.592,18

125

135

brutto plače,regres,jub.nagr…

1.415.392,47

1.661.435,79

1.725.183,16

104

122

prispevki od brutto plač

216.604,38

232.257,92

264.381,85

114

122

119,41

113,39

917,88

809

769

amort.zgradbe,oprema,DI…

40.547,90

39.553,72

43.887,29

111

108

knjige v knjižnici

119,39

113,39

160,88

142

135

zmanjšanje amortizacije

-40.547,88

-39.553,72

-43.130,29

109

106

V. Drugi odhodki

2.331,39

8.803,64

11.081,63

126

475

SVZI prispevek, obresti, članarine

2.331,39

8.803,64

9.887,69

112

424

prevrednotovalni odhodki

0,00

0,00

1.193,94

0

0

SKUPAJ

1.972.255,39

2.222.736,64

2.355.878,36

106

119

ŠVN, izleti,tabori,drugi str.učen.

III. Stroški dela

IV. Amortizacija
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Odhodki v deležih
ODHODKI

delež v %

znesek

Porabljen material

3,18%

74.889

Porabljena energija

1,22%

28.818

Prevozne in poštne in tel. storitve

1,09%

25.622

Stalni materialni stroški

1,17%

27.658

Investicijsko vzdrževanje

0,00%

0

Programski materialni stroški

4,62%

108.734

Stroški dela

88,21%

2.078.157

Amortizacija

0,04%

918

Drugi odhodki

0,47%

11.082

Odhodki skupaj

100%

2.355.878

ODHODKI
Porabljen material

Porabljena energija

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

Programski materialni stroški

Stroški dela

Amortizacija

Drugi odhodki

0,47%
88,21%

0,04%
3,18%

1,22%
1,09%
4,62%

1,17%
0,00%
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3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Iz tekočega poslovanja se izkazuje presežek prihodkov v višini 179 €, od tega je potrebno
plačati 166 € davka iz dohodka pravnih oseb, ostane 13 čistega presežka prihodkov.
Presežek prihodkov ostane nerazporejen.

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 2.366.905 €.
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 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 v letu 2021 šola nima prihodkov tržne
dejavnosti, v letu 2020 je bila to storitev izvedbe seminarja.
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ODHODKI
Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 2.332.923 €,

odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu – v letu 2021 šola nima odhodkov tržne
dejavnosti.

Presežek prihodkov na dohodki znaša 33.982 € in izkazuje povečanje sredstev na računu.

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 - v letu 2021 šola nima prihodkov tržne dejavnosti.
Prihodki javne službe znašajo 2.356.057 € oziroma 100 % vseh prihodkov.
Prihodki tržne dejavnosti znašajo 0,00 €

Odhodkov tržne dejavnosti ni bilo.

Pripravila:
Računovodkinja, IPSE
Milena Šraj
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