
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
                                

                                                       

  
 
 
                  

                                                       

 
 
 
 
 

LETNO POROČILO 

 

OSNOVNE ŠOLE ZBORA 
ODPOSLANCEV 

 
ZA LETO 2018 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Kočevje, februar 2019                                          Ravnatelj: Peter PIRC 
 
 

Poslovno poročilo pripravil: PIRC Peter 
 
Finančno poročilo pripravila: NOVAK Simona (računovodkinja) 



 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 
VIZIJA ŠOLE 
 
 

 

 
SPOŠTOVANJE, DELO, ZNANJE IN POŠTENJE 

ODPIRAJO VRATA DO ODGOVORNEGA 
IN IZOBRAŽENEGA ČLOVEKA 
S POZITIVNO SAMOPODOBO. 

 
 
 
 

 
POSLANSTVO ŠOLE 
 

Naše poslanstvo je sprejemanje drugačnosti, medsebojno spoštovanje, 
razvijanje kritičnega mišljenja in pozitivne samopodobe ter skrb za enake 
možnosti izobraževanja s ciljem osvajati vseživljenjsko znanje. 
 
 
 
 

POSLANSTVO UČITELJEV 
 
 

Vsi udeleženci vzgoje in izobraževanja se bomo trudili, da bomo vzgajali, 
izobraževali in usposabljali učence za čim bolj kvalitetno in samostojno 
življenje v skladu z vizijo in poslanstvom šole, ter vrednotami ožjega in širšega 
družbenega okolja. Vzgojiti želimo pozitivne in celovite osebnosti, ob tem pa 
želimo upoštevati njihove individualne sposobnosti in potrebe. 
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DO ODGOVORNEGA IN IZOBRAŽENEGA  
ČLOVEKA S POZITIVNO SAMOPODOBO. 
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1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

1.1 OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 

Naziv šole 
 
Osnovna šola Zbora odposlancev 

Naslov TZO 28, Kočevje 

Telefon 01/893 87 20 

Faks 01/893 87 22 

E-pošta os.zbodp@guest.arnes.si 

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

Transakcijski račun 01248-6030655635 

Davčna številka 95886478 

Matična številka 5084857000 

 

Ravnatelj: Peter PIRC 

Telefon: 01 893 87 23 

E-pošta: peter.pirc@oszboraodposlancev.si 

 

Pomočnica ravnatelja: Magda GORNIK 

Telefon: 01 893 87 25 

E-pošta: magda.gornik@oszboraodposlancev.si 

 

Poslovna sekretarka in računovodkinja: Andreja BAVČAR, Simona NOVAK 

E-pošta: racunovodstvo.osljzbodp@guest.arnes.si 

 

Knjižnica: Marjeta ŠILC MARINCELJ  

E-pošta: marjeta.silc.marincelj@oszboraodposlancev.si 

 

Svetovalna delavka: Meta RUPAR 

E-pošta: meta.rupar@oszboraodposlancev.si 

 

Psiholog: Peter GRADIŠAR 

E-pošta: peter.gradisar@oszboraodposlancev.si 

 

 

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev 
je Občina Kočevje. 

mailto:peter.pirc@oszboraodposlancev.si
mailto:racunovodstvo.osljzbodp@guest.arnes.si
mailto:marjeta.silc.marincelj@oszboraodposlancev.si
mailto:meta.rupar@oszboraodposlancev.si
mailto:peter.gradisar@oszboraodposlancev.si
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1.2 KRATKA PREDSTAVITEV ŠOLE IN BESEDA RAVNATELJA 

 
Osnovna šola Zbora odposlancev je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je leta 1966 

ustanovila Občina Kočevje. Zaradi velikega števila učencev in strokovnih delavcev se je leta 

1992 preoblikovala v tri samostojne javne zavode: OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži in 

OŠ Stara Cerkev.  

Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane 

za učence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Dejavnost šole je 

javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno 

veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z 

zakonom.  

Šolo vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu mu pomaga 

pomočnik ravnatelja, ki opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj, in ki so opisane v Aktu o 

sistemizaciji in LDN. 

Šola izvaja svojo dejavnost na dveh lokacijah: za učence od 1. do 3. razreda poteka pouk 

v šolski stavbi na Reški cesti 3, za učence od 4. do 9. razreda pa v stavbi na Trgu 

zbora odposlancev 28.  

ZELO POMEMBNO – tu ne gre za nikakršne podružnice, temveč gre za eno šolo v dveh 

stavbah, kar prinese za sabo kar nekaj težav, predvsem organizacijskega tipa, saj nas MIZŠ 

tretira kot šolo v eni stavbi, čeprav temu še zdaleč ni tako. 

Za učence, ki pri določenih predmetih na predmetni stopnji presegajo standarde znanja, 

organizira šola dodatni pouk. Za izvedbo dodatnega in dopolnilnega pouka imamo na voljo 

toliko ur, kot je oddelkov na predmetni stopnji, torej 10. Večinoma se izvaja dodatni pouk iz 

kemije, fizike, matematike in slovenščine (sledi se potrebam preteklega leta).   

Dopolnilni pouk organizira šola za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. V šoli 

izvajamo praviloma predvsem dopolnilni pouk iz matematike, fizike in angleščine, torej 

predmetih, ki so zahtevnejši in povzročajo učencem največ preglavic. Ob vsemu temu pa 

smo imeli v letu 2018 na voljo 5 javnih delavcev za izvajanje učne pomoči. Torej govorimo 

o veliko urah učne pomoči, tako da lahko vsak, ki želi delati, pomoč dobi.  



 
 
 
 

7 
 
 
 

Učenci zadnjega triletja so lahko izbirali med osemnajstimi izbirnimi predmeti. Vsak učenec 

je lahko izbral dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če so s tem 

soglašali njegovi starši.  

Učenci drugega triletja so tretjič v celotni generaciji izbirali neobvezne izbirne predmete. 

Izkazalo se je, da sistem ni dober, saj je zelo težko vezati k delu učence 4. razredov, ki nek 

izbirni predmet obiskujejo prvič in učence 6. razredov, ki so ga lahko obiskovali že 2 leti… 

Na to se opozarja resorno ministrstvo, vendar le to ne odreagira s spremembo zakona.  

Na šoli smo imeli tedensko 55 ur pomoči namenjenih učencem Romom, ki jih je bilo na šoli 

v letu 2017/18 64, leto prej pa 68.  

Na šoli skrbimo tudi za delo z nadarjenimi učenci. Sistemizirano število ur zanje in za učence 

z učnimi težavami pripada po formuli število oddelkov / 2. Z nadarjenimi smo delali 11,5 ur, 

2 uri pa z učenci, ki rabijo individualno pomoč.  

Na šoli imamo seveda tudi učence z odločbami, ki jih je ____. Z njimi je bilo opravljenih ___ 

ur individualne pomoči. Prav tako na šoli sami izvajamo pomoč otrokom za katere po pravilu 

o »petih korakih« ugotovimo, da delno pomoč potrebujejo. Teh učencev je bilo _____ . 

Za razvijanje različnih interesov učencev smo izvajali kar 43 različnih interesnih dejavnosti, 

ki so jih vodili učitelji naše šole, šah pa je vodil zunanji sodelavec. Skupaj je bilo izvedenih 

1674 ur interesnih dejavnosti. 

Tudi v letu 2017/18 smo uspeli šolo v naravi organizirati v vseh razredih, kar je seveda 

posebnost na državni ravni. Šola v naravi je nekaj, kar ob vseh dejavnostih redne šole, 

otroku ponuja še nekaj več in to je socialno vključenost, ter zelo pomembno odraščanje in 

privajanje na samostojnost. Ob tem pa smo ponovno organizirali tudi šolo v naravi za 

nadarjene učence, torej smo skupno organizirali 10 šol v naravi.  

Na splošno lahko povem, da otroci v šoli uživajo, se imajo lepo in da učitelji za njih naredijo 

res ogromno. O vsem tem priča nedvomno tudi samoevalvacijsko poročilo za leto 2018. 

Tudi na svetu staršev se ta moj zapis vsakič ponovi, saj starši veliko hvalijo, seveda imajo 

tudi pripombe in pomembno tudi nove predloge, ki jih skušamo na najboljši možni način 

udejanjit tako v LDN, kot v samem šolskem kurikulumu, zelo vesel pa sem, da pripomb oz. 

pritožb skorajda ni. Vse to dokazuje, da je naše delo kvalitetno.  

Z velikim veseljem pa lahko v tem uvodu zapišem, da smo končno v obeh stavbah na toplem 

in se ne ubadamo s problemi, ki smo jih imeli še pred dobrimi štirimi leti ko je bilo v določenih 

razredih premrzlo za odvijanje normalnega pouka. Ustanovitelj razume problematiko 
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starejših stavb in vanje vsako leto namenja sredstva s katerimi lahko saniramo vse tisto kar 

je najbolj nujno potrebno. To je nujno, ker tako vidijo vsi deležniki, ki sodelujejo s šolo, da je 

to pomembna ustanova in radi prihajajo vanjo… Seveda bo potrebnega še veliko vloženega 

denarja, da se sanira vse tisto kar bi se že moralo zdavnaj. Glede na sodelovanje z 

ustanoviteljem se ni bati, da bi imeli do 2024 urejeno najnujnejše. Na tak način sem tudi 

pisal načrt investiranja.  

 

1.3 ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB 

 
Člani sveta šole so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. 

izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Do 8.10.2021 so predstavniki sveta šole: 

3 predstavniki ustanovitelja: Tina Kotnik, Urška Butala, Katjuša Fabjan; 

3 predstavniki staršev: Anita Zajc, Nina Pezdirc, Marko Horvat; 

5 predstavnikov šole: Peter Gradišar, Urška Rupnik, Mojca Hribar Osmak, Nadja Oberstar, 

Renata Miketič; 

Predsednik Sveta šole je Peter GRADIŠAR, namestnica pa Nina PEZDIRC. 

ORGANI ŠOLE 

↓ 

SVET ŠOLE RAVNATELJ STROKOVNI 
ORGANI 

SVET STARŠEV 

 
SVET ŠOLE 

↓ 

TRIJE PREDSTAVNIKI 
USTANOVITELJA 

PET PREDSTAVNIKOV 
DELAVCEV ŠOLE 

TRIJE PREDSTAVNIKI 
STARŠEV 

 
STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

↓ 

UČITELJSKI ZBOR ODDELČNI 
UČITELJSKI ZBOR 

RAZREDNIKI STROKOVNI 
AKTIVI 

 

 
SVET STARŠEV 

↓ 

EN PREDSTAVNIK IZ VSAKEGA ODDELKA 

 

1.4 ORGANIGRAM ZAPOSLENIH 
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SVET ZAVODA OŠ 
ZBORA 

ODPOSLANCEV 
KOČEVJE

RAVNATELJ
PIRC PETER

PEDAGOŠKI DELAVCI –
učiteljski zbor

NARAVOSLOVNI AKTIV

ANDREJKA TOPIĆ

MATEMATIČNO –
TEHNIČNI AKTIV

ŽGANJAR FRANC

JEZIKOSLOVNI - TJ 
AKTIV

MIHELIČ IVA

JEZIKOSLOVNI - SLO 
AKTIV

GOLE PREMRL MAJA

DRUŽBOSLOVNO _ 
UMETNOSTNI AKTIV

MALNAR MATEJA

ŠPORTNI AKTIV

MRNJEC SAŠO

AKTIV UČITELJEV 1. 
RAZREDA

PAVUNA VESNA

AKTIV UČITELJEV 2. 
RAZREDA

MALNAR EVELIN

AKTIV UČITELJEV 3. 
RAZREDA

SEVŠEK JOŽICA

AKTIV UČITELJEV 4. 
RAZREDA

KOBLER STAŠA

AKTIV UČITELJEV 5. 
RAZREDA

NAGLIČ ŽAGAR JASNA

AKTIV OPB

KALIČ POLONA

DRUGI 
STROKOVNI 

DELAVCI

RAČUNALNIKAR

KLEMEN KOVAČIČ

KNJIŽNIČARKA

ŠILC MARINCELJ 
MARJETA

SVETOVALNA SLUŽBA

RUPAR META

GRADIŠAR PETER

TEHNIČNO –
ADMINISTRATIVNI 

DELAVCI

Tajnik VIZ

BAVČAR ANDREJA

RAČUNOVODSTVO

NOVAK SIMONA

JANA JANEŽIČ

HIŠNIKA

LINDIČ DAMIR     
IVEZIĆ MLADEN

KUHARICE

MEDVED BERNARDA

ČISTILKE

BOJANIČ ZAGORKA

POMOČNIK 
RAVNATELJA

GORNIK MAGDA

SVET STARŠEV
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1.5 FINANČNO POSLOVANJE 

  
Pogoje za delo zagotavljata Občina Kočevje kot ustanoviteljica in MIZŠ. 

Zavod pridobiva sredstva: 

 iz proračuna Republike Slovenije na osnovi sistemizacije delovnih mest, ki jo določi 

MIZŠ na osnovi števila učencev oziroma oddelkov za plače in prispevke delavcev, 

za delo v interesnih dejavnostih, za prevoze in prehrano, regres za letni dopust, del 

sredstev za šolo v naravi in prehrano učencev, ekskurzije, del za učne pripomočke, 

izobraževanje učiteljev, regresirano prehrano otrok, solidarnostne pomoči, 

odpravnine, jubilejne nagrade…; 

 iz proračuna Občine Kočevje za vzdrževanje šolske stavbe, opreme, sredstva za 

regresiranje šolskega prevoza ter sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim; 

 iz donatorskih sredstev (plačilo ekskurzij, plačilo prehrane, vstopnin, obdaritev 

učencev…) – projekt Botrstvo, Podari malico, podjetja… 

 iz šolskega sklada  

 

V letu 2018 je OŠ Zbora odposlancev poslovala gospodarno in je skrbela za ravnovesje 

med prihodki in odhodki. 

Spodnja tabela prikazuje pregled poslovanja za leta 2015, 2016, 2017 in 2018. Iz tabele je 

razvidno, da je poslovanje gospodarno, pozitivno – navsezadnje imamo veliko regulatorjev, 

ki so umeščeni v delovanje, da so možnosti kakršnegakoli odstopanja minimalne. 

 

 2015 2016 2017 2018 

Prihodki 2.035.455,97 2.190.359,10 2.348.558,38 2.453.439,40 

Odhodki 2.010.519,38 2.161.380,59 2.337.065,41 2.421.123,12 

Razlika 24.936,59€ 28.978,51€ 11.492,97€ 32.316,28€ 
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Finančno poslovanje šole je bilo v letu 2018 pozitivno in v okviru predvidenega finančnega 

načrta, ki je bil sprejet na seji sveta šole v februarju 2018. 

Izvedli smo ogromno sanacijskih in obnovitvenih del, ki smo jih financirali s sredstvi rednega 

investicijskega vzdrževanja (financer občina Kočevje), s sredstvi iz materialnih stroškov, 

nekaj s sredstvi MIZŠ, nekaj s strani donatorskih sredstev in nekaj s strani tržne dejavnosti, 

ki jo imamo na šoli s strani najemnin šlskih prostorov (predvsem šolskih športnih dvoran) in 

kosila, ki ga pripravljamo za zaposlene.  

 

V šolskem letu 2017/2018 smo na samih stavbah naredili naslednje: 
 
STAVBA V GAJU 

- Deloma se je uredil park šole – odstranjene so bile nevarne označbe in štiri drevesa, ki so 

bila nevarna za vse obiskovalce parka. S pomočjo ga. Tine Kotnik in ga. Tanje Štajdohar se 

je naredil popis vseh dreves, ki jih imamo v parku in tudi načrt zasaditve v prihodnje. To je 

velik korak k postopnem oblikovanju končne oblike parka, 

- Nabavljena je bil  nova učilnica v 1C/p za potrebe pouka. 

- Jedilnica se je povečala z dvema dodatnima mizama in 16 stoli. 

- Nabavljeni so bili trije novi projektorji, potem pa smo bili tudi uspešni na razpisu SIO2020, 

kjer smo pridobili v prvem delu računalniško opremo v znesku 9.450€ od katere je 50% 

nepovratnih sredstev, 30% od naše polovice pa sem dogovoril sredstva s strani Občine 

Kočevje. Na ta način se je nabavilo 12 računalnikov, 7 projektorjev in 2 prenosna 

računalnika. 

V drugem delu pa smo dobili računalniško opremo v znesku 6.355,83€ od katere je 50% 

nepovratnih sredstev, 30% od naše polovice pa sem dogovoril sredstva s strani Občine 

Kočevje. Na ta način se je nabavilo 8 računalnikov, 3 projektorje, 3 monitorje in 1 tablica. 

- Pred knjižnico se je uredil »naš plac«, kjer se ga je zagradilo s knjižnimi omarami in tako 

ločilo gibalni del od sedalnega. V naš plac se je nabavilo 7 sedalnih vreč. 

- V 1. nadstropju so se v les oblekli stebri, na način kot je  v pritličju avle. 
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- V celoti so se sanirali in menjali grelniki žlebov na vzhodni strani šole. 

- V traktu CP se je menjalo 10 vrat. 

- V glavni elektro omari se je v skladu z vsemi zakonskimi merili uredila inštalacija. 

- Opravili smo popoln popis arhiva (šolska, računovodska in administrativna dokumentacija). 

- Za potrebe čiščenja se je nabavil nov sesalnik in pralni stroj. 

- Nabavljene in zamenjane so bile zastave na obeh stavbah. 

- Menjal se je inventar v učilnici TJA in vseh 4 učilnicah 4. razredov. V eni učilnici 4 razredov 

se je nabavil nov inventar, v treh učilnicah pa se je tega obnovilo in popravilo.    

-  V parku TZO se je uredila učilnica na prostem.  

- V dogovoru s podjetjem Bossplast in Občino Kočevje smo menjali toplotno črpalko v 

razmerju 50% Bossplast, 25% Občina Kočevje in 25% OŠ Zbora odposlancev. Naš 

prispevek je bil 7.320€ z DDV. Menjava je bila za nas po tem ključu izredna naložba, saj se 

je črpalka pokvarila in nas je čakal servis v najmanjši višini 4.000€. Mimogrede je bila to 

tretja okvara v 2 letih. Eno smo uspeli kriti iz zavarovalniških sredstev 

- V  AP traktu so se v celoti obnovile in tudi povečale popolnoma dotrajane sanitarije za 

dečke in deklice. Skupna vrednost izvedbe del je bila 41.000€, financer pa Občina Kočevje 

STAVBA NA REŠKI 

- Odpravljena je bila vsa škoda na šoli, ki jo je povzročil decembrski vetrolom. 

- Nabavila se je nova učilnica za 3. r.  

- Na podstrešju sta se v marcu uredila na novo dva prostora (izpraznitev depoja PMK). V 

enem se bo izvajal pouk v manjših skupinah oz. ID dejavnosti, v drugem prostoru pa je svoj 

dom dobila knjižnica. Podstrešje je bilo prekitano, prebeljeno in po tleh se je postavil laminat. 
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V mesecu oktobru pa smo pridobili še zadnja dva prostora, ki jih je v preteklosti za svoje 

eksponate imel PMK. Oba prostora sta bila v celoti prekitana, prebeljena, na tla pa se je 

postavil laminat. V obeh pridobljenih učilnicah se že izvaja učna pomoč in ID – ti po pouku.  

- V 6 učilnicah in vseh hodnikih so se menjale stropne luči. 

- Vsa stopnišča in vhodi v učilnice so se polakirali za lažje brisanje, čiščenje in nasploh 

vzdrževanje. 

- Na hodnikih v pritličju in 1. nadstropju so se spustili stropovi, ki so tako zakrili prezračevalne 

cevi, ki so dajale vtis kot da se nahajamo v neki tovarni. Cena izvedbe je bila 8.230€, 

investitor pa Občina Kočevje. 

-Popolnoma prekitale in prebelile so se še 4 učilnice. 

- Celotna streha se je pregledala, vsi strešniki so se privijačili v strešne letve in menjale so 

se vsi krajni robovi. 

 

1.6 POROČILO PREDSEDNIKA SVETA ZAVODA 

Sestava sveta OŠ Zbora odposlancev Kočevje v letu 2018 (za mandatno obdobje od 

9.10.2017 do 8.10.2021): 

 

3 predstavniki ustanovitelja: Tina Kotnik, Urša Butala, Katjuša Fabjan 

 

5 predstavnikov zaposlenih: Peter Gradišar (predsednik sveta), Mojca Hribar Osmak, 

Renata Miketič, Nadja Oberstar in Urška Rupnik 

 

3 predstavniki staršev: Anita Zajc, Nina Pezdirc, Marko Horvat 

 

Svet zavoda OŠ Zbora odposlancev Kočevje se je v zgornji sestavi v letu 2018 sestal na 3 

rednih sejah in imel še 1 korespondenčno sejo. 
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1. seja (2. redna, 16.2.2018) 

 

 Svet šole je soglasno sprejel dnevni red 2. seje sveta šole. 

 

 Svet šole je obravnaval in soglasno sprejel zapisnik 1. redne seje sveta šole. 

 

 Svet šole je obravnaval zapisnik (poročilo) osrednje inventurne komisije za osnovna 

sredstva in drobni inventar ter zapisnik terjatev in obveznosti za leto 2017. Na oba ni 

imel pripomb in je oba tudi sprejel. 

 

 Svet šole je bil seznanjen s poslovnim poročilom zavoda za leto 2017 in ga je sprejel 

brez pripomb. 

 

 Svet šole je bil seznanjen z računovodskim poročilom zavoda za leto 2017 in ga je 

sprejel brez pripomb. 

 

 Svet šole je obravnaval in sprejel samoevalvacijsko poročilo za leto 2017. 

 

 Svet šole je predlagal, da se sprejme sklep o določitvi delovne uspešnosti ravnatelja 

v višini 100 % za leto 2017. 

 

 Svet šole je obravnaval in soglasno sprejel finančni načrt za leto 2018. 

 

 Potrdil se je zaključni račun za leto 2017 za presežek prihodkov nad odhodki v višini 

9.085, 54 €. 

 

 Presežek sredstev prihodkov nad odhodki preteklega leta (2017) se namensko 

porabi za sledeče:  nakup 3 dodatnih miz s klopmi za atrij šole (251€), za nabavo 

stolov in sedalnih vreč v predprostoru knjižnice (785€), za 1. del razpisa za nabavo 

računalniške opreme, ki ga krijemo v 35% z našimi sredstvi (3450€), za pralni stroj, 

namenjen čistilkam (450€), za nakup omar na Reški cesti 3 – dve sobi (700€), za dve 
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učilnici na prostem – 8 miz/klopi (1400€) in za nakup inventarja 1 učilnice na TZO 

(2050€). 

 

 Svet šole je obravnaval in soglašal s predstavljenim kadrovskim načrtom za leto 

2018. 

 

 Svet šole je bil seznanjen z načrtovanimi deli za obe stavbi in njuni okolici ter z deli, 

ki so že bila opravljena. 

 

2. seja (3. redna, 31.5.2018) 

 

 Svet šole je soglasno sprejel dnevni red 3. seje sveta šole. 

 

 Svet šole je obravnaval in soglasno sprejel zapisnik 2. redne seje sveta šole. 

 

 Svet šole je v vpogled dobil seznam DZ in denarna sredstva, ki jih bodo starši odšteli 

za nakup DZ v šolskem letu 2018/2019, ter tudi cene prejšnjih 5ih let za primerjavo. 

 

 Svet šole je bil seznanjen z delovanjem šolskega sklada v šolskem letu 2017/18 in 

nanj ni imel pripomb. 

 

 Svet šole je bil seznanjen z rebalansom 1 finančnega načrta in ga je tudi sprejel. 

 

 Svet šole je bil seznanjen s prenovljenim Pravilnikom o računovodstvu in nanj ni imel 

pripomb. Svet šole je sprejel prenovljen Pravilnik o računovodstvu. 

 

 Svet šole je bil seznanjen in je tudi sprejel Pravilnik o šolski prehrani (pravilnik se je 

posodobil in uskladil z zakonodajo in GDPR, v pravilnik pa so se vključila tudi pravila 

o odjavi šolske prehrane). 
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 Svet šole je bil seznanjen z novim Odlokom o ustanovitvi OŠ Zbora odposlancev 

Kočevje. 

 

 Svet šole je bil seznanjen z opravljenimi deli na šoli. 

 

 Svet šole je bil seznanjen s predvidenimi deli na obeh stavbah v času poletnih 

počitnic. 

 

 Svet šole je bil seznanjen s časovnico dogodkov do konca šolskega leta 2017/2018. 

Člani sveta šole so bili povabljeni na te dogodke, predvsem na dogodka Moja 

domovina in valeta. 

 

 Člani Sveta šole so podali privolitev za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za 

namene, povezane z njihovim statusom predstavnika Sveta šole. 

 

3. seja (4. redna, 1.10.2018) 

 

 Svet šole je soglasno sprejel dnevni red 4. seje sveta šole. 

 

 Svet šole je obravnaval in soglasno sprejel zapisnik 3. redne seje sveta šole. 

 

 Svet šole je obravnaval in sprejel poročilo o realizaciji pouka (obveznega in 

neobveznega dela) v šolskem letu 2017/2018. 

 

 Svet šole je sprejel poročilo o izobraževanju strokovnih delavcev v šolskem letu 

2017/2018. 

 

 Svet šole je sprejel poročilo o realizaciji LDN 2017/2018 v celoti. 

 

 Svet šole je soglasno sprejel načrt izvedbe obveznega in razširjenega programa LDN 

za šolsko leto 2018/2019. 
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 Svet šole ni imel pripomb na predstavljen kadrovski načrt. 

 

 Svet šole je obravnaval in sprejel Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z 

zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in politiko varstva osebnih podatkov 

zaposlenih. 

 

 Svet OŠ Zbora odposlancev Kočevje je izdal soglasje k zbiranju prostovoljnih 

denarnih prispevkov v zameno za izdelke otrok na novoletnem bazarju OŠ Zbora 

odposlancev Kočevje v avli OŠ Zbora odposlancev, ki se je odvil dne 10.12. 2018 

med 16:30 do 19. uro. 

 

 

4. seja (1. korespondenčna, 15.10.2018) 

 

 

 Svet šole Zbora odposlancev Kočevje je sprejel Pravilnik o dodeljevanju subvencije 

za šolo v naravi za učence 5. razreda 

 

 

 

Kočevje, 7.2.2019 

 

 

 

                                           Zapisal predsednik sveta šole: Peter Gradišar 
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1.7 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 
V želji, da bi učenci pridobili nova uporabna znanja in spretnosti, pridobili nove in bogate 

izkušnje ter se dobro počutili v šolskem okolju, smo sodelovali z različnimi zunanjimi 

institucijami. Naš namen je, da učenci spoznajo čimveč društev, njihovo delovanje in po 

možnosti v katerem od njih prepoznajo tudi sebe. Seveda pa smo v zameno od društev 

pričakovali njihov zunanji doprinos k vzgojno-izobraževalnem procesu. Šola je lahko 

živa le toliko, kolikor je prisotna v lokalnem okolju. Lokalno okolje mora vedeti za 

šolo in z njo tudi ustvarjati. To nam je v letu 2018 nedvomno uspelo, še veliko bolj kot 

leto poprej. 

 

Sodelovali smo: 

 
- SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE KOČEVJE, 

POLICIJSKA POSTAJA KOČEVJE IN ZŠAM KOČEVJE: skupno smo in bomo poskrbeli 

za varno pot v šolo za naše učence in še posebej za prvošolčke. Vrsto let organiziramo 

skupaj kolesarske izpite za učence 5. razreda. Za prvošolčke in njihove starše 

organiziramo predavanje o varnosti in vzgoji v cestnem prometu. 

- CENTER ZA SOCIALNO DELO KOČEVJE: sodelujemo pri razreševanju socialne 

problematike naših učencev, predvsem Romskih otrok. 

- ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, DR. L. ODORČIČ: vsako leto v začetku oktobra skupaj 

načrtujemo sistematske preglede in cepljenja naših učencev. 

- ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, DR. S. MLADENOVIČ: sodelovanje pri projektu Pranja 

in kontrole čistosti zob. 

- ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE: sodelovanje v programu programirane zdravstvene 

vzgoje. 

- SVETOVALNI CENTER LJUBLJANA: v soglasju s starši obravnava naše učence in 

svetuje staršem in učiteljem pri vzgoji otrok in odpravljanju raznih težav. 

- URAD ZA DELO KOČEVJE: pomaga pri poklicnem svetovanju našim učencem 9. 

razreda in njihovim staršem. 

- POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE: skupaj organiziramo učne ure v muzeju za učence 

razredne in predmetne stopnje.  
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- PLANINSKO DRUŠTVO KOČEVJE: naše 3  mentorice  vodijo pod njihovim okriljem  

planinska krožka in planinske izlete otrok. 

- KOŠARKAŠKI KLUB KOČEVJE: na šoli občasno sodelujejo z animacijo otrok. 

- ROKOMETNI KLUB GRČA: vodenje ID rokomet. 

- JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (JSKD) 

organizacijsko nam pomaga pri organizaciji kulturnih prireditev za učence, njihove starše 

in občane Kočevja. 

- KS KOČEVJE: sodelujemo pri organizaciji različnih prireditev na občinskem nivoju in 

skupno načrtujemo šolo, ki se bo zlila z okoljem 

- KOČEVSKA PODJETJA: pomagamo jim  pri organiziranju proslav v okviru božičnih in 

novoletnih praznikov.  

- VVZ VRTEC KOČEVJE: z delavkami vrtca sodelujemo pri organiziranju kulturnih 

prireditev. Za nas izvajajo prevoz kosil na Reško cesto. 

- DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA: z njimi sodelujemo pri ohranjanju starih ljudskih 

običajev, ter sodelujemo v raznih projektih 

- PF LJUBLJANA IN PF MARIBOR: skupno organiziramo učno prakso za študente 

kočevske občine. 

- OŠ OB RINŽI: izmenjava učiteljev, ki po potrebi dopolnjujejo učno obveznost na sosednji 

šoli. 

- OŠ LJUBO ŠERCER: sodelovanje na vseh področjih, izvajanje skupnih dnevov 

dejavnosti, medsebojno obiskovanje, ter seveda priprava obrokov zanje. 

- GLASBENA ŠOLA KOČEVJE: sodelovanje pri pripravi kulturnih prireditev in pri promociji 

inštrumentov, ter glasbenem delovanju. 

- SŠ KOČEVJE: z njihovo pomočjo izvedemo 3 tehniške dneve in sodelujemo pri promociji 

njihovih učnih programov za naše 9-šolce. 

- ZAVOD ZA ŠPORT Kočevje: sodelovanje pri organizaciji športnih prireditev in 

sodelovanju pri trženju prostorov za športne aktivnosti. 

- KUD Jazbec in partnerji: denarna pomoč, izobraževanje mentoric, gledališke prireditve, 

razstave. 

- KLUB MLADIH Kočevje:  sodelovanje v skupnih projektih, sodelovanje pri organizirani in 

vodeni izrabi prostega časa; 

- KARATE KLUB SIBOR: promocija samoobrambnih veščin na šoli. 
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- PLESNI STUDIO RUSALKA, PLESNI KLUB JASMIN, KOČEVSKE MAŽURETE: 

promocija skupinskih plesov, dejavna izraba prostega časa; 

- SLOVENSKA VOJSKA- POSTOJANKA ŠKRILJ: promocija vojaškega poklica in 

občasne predstavitve… 

- CŠOD: sodelovanje pri izpeljavi kar 6 šol v naravi pod njihovim okriljem, sodelovanje pri 

ŠD za nižje razrede s CŠOD Kočevje; 

- GASILSKA ZVEZA KOČEVJE: sodelovanje pri izvedbi evakuacije in predstavitvi 

uporabe gasilskih aparatov; 

- DSO KOČEVJE: skrb za sočloveka in kulturni programi; 

- KNJIŽNICA KOČEVJE: sodelovanje v okviru bralnih projektov in vsakoletni obisk 

knjižnice in spoznavanje postavitve knjig v njej; 

- ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE – MOSTE POLJE: tesno sodelovanje v projektu 

Botrstvo. 

- LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE: sodelovanje v raznih projektih;  

… 

-    in z mnogimi drugimi društvi, organizacijami, podjetji. Vsak, ki si bo sodelovanja 

     želel, ga bo z naše strani tudi imel. Vrata šole so široko odprta za vse. 

 
 

1.8 SODELOVANJE S STARŠI 

RODITELJSKI SESTANKI IN PREDAVANJA 

 
Že v šolskem letu 2012/13 se je pristopilo k datumsko določenim  roditeljskim sestankom že 

v LDN-ju. V koledarskem letu 2018 so imeli vsi razredniki najmanj 4 RS.  RS v februarju je 

bil zaradi stavke učiteljev izpeljan drugače od planiranega, saj smo morali odpovedati 

predavanje v okviru projekta NEODVISEN.SI, ki je bil v letu 2017 celodnevni, dopoldne 

učenci in popoldne še starši. Za organizacijo projekta za vse šole skrbim sam, saj sem tudi 

v nadzornem svetu te organizacije in bomo akterje gostili v aprilu letos. V aprilu in juniju so 

bili razredni RS, na  katerih so razredniki predstavili pomembne novosti za šolsko leto 

2018/2019, pripravili analizo dela v oddelku, poročali o izvedenih šolah v naravi, pregledali 

poročilo 1. RK in predstavili delovne zvezke za naslednje šolsko leto. V septembru 2018 je 

bil v prvem delu1. RS sestanek skupen za vse starše. Predaval je doc. dr.  Andrej Kovačič 
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s fakultete za družbene vede, ki se že desetletje ukvarja z mediji. Predstavil je zelo zanimivo 

in pomembno temo in sicer kako mediji vplivajo na otroke večinoma na nezavedni ravni, 

na kakšen način skušajo pritegniti pozornost mladih in kaj v resnici sporočajo. 

Zaradi velikega interesa staršev sem v novembru organiziral še predavanje Nevidna vez 

med starši in otroki. Mag. Marija Kobe dms. je predstavila pomembne teme v razvoju 

otroka: zdrave navade prehranjevanja, pomen gibanja za zdravje in učenje, medosebni 

odnosi ter spoprijemanje s stresom 

GOVORILNE URE 

 
Popoldanske govorilne ure smo imeli  v 1. triadi  vsak 1. četrtek v mesecu, v drugi in tretji  

triadi pa vsak prvi torek v mesecu. Vsi starši so imeli možnost dopoldanskih govorilnih ur pri 

učiteljih tudi med poukom v skladu s posebnim urnikom ali pa po vnaprejšnjem dogovoru.  

O vsem so bili obveščeni preko spletne strani ali pa na prvem RS. 

PRIREDITVE 

V šolskem letu 2017/2018 smo imeli naslednje prireditve:  

 Sprejem prvošolcev, 

 Proslava ob občinskem prazniku,  

 SOKI 20 za 20, 

 Literarni večer, 

 RTM Kočevska( vse OŠ iz Kočevja v športni dvorani Kočevje),  

 Bazar,   

 Prireditev ob božiču   in dnevu samostojnosti in enotnosti, 

 Prireditev ob kulturnem prazniku, 

 Pustovanje na ploščadi, 

 Dan odprtih vrat šole: EU4ME, 

 Bralna noč, 

 Večer pravljic, 

 Moja rodna domovina,  

 Zaključna prireditev tretješolcev, 

 Valeta, 

http://www.oszboraodposlancev.si/index.php/dogodki-na-soli/28-prireditve/367-prireditev-ob-dnevu-samostojnosti-in-enotnosti
http://www.oszboraodposlancev.si/index.php/dogodki-na-soli/28-prireditve/522-dan-odprtih-vrat-sole
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 Šola ima talent, 

 Dan državnosti in zaključek šolskega leta 

Na valeti  je sem podelil priznanja učencem, ki  so bili v svojem osnovnošolskem obdobju 

zlati bralci, so dosegali večinoma odlične ocene in prejeli srebrna ter zlata priznanja. Letos 

je bil podeljen le en kristal OŠ Zbora odposlancev. Prejel ga je Nejc ŠERCER. 

Prav tako sem podelil priznanja najboljšim učencem 4.- 9. razreda na prireditvi ob dnevu 

državnosti in zaključku šolskega leta.  

SVET STARŠEV 

 
Svet staršev se je sestal v šolskem letu 2017/18 na petih sejah. Verjetno je to kar velika 

številka za marsikoga, vendar je moje prepričanje popolnoma jasno – vsako težavo je nujno 

razrešiti takoj in to naredimo lahko le z odkritim pogovorom. Sveti staršev potekajo v 

konstruktivnem tonu in velikokrat iščemo rešitve, ki že spadajo v sistemsko področje, a ne 

glede na to vedno najdemo možnosti po katerih se da delati še bolje… Najpomembneje pa 

je to, da na svete staršev večinoma pridejo vsi predstavniki, torej vseh 27 predstavnikov, 

kar lahko rečem da je posebnost v slovenskem področju. 

 

1.seja (Obravnava in sprejem zapisnika 5. seje sveta staršev, Verifikacija in potrditev 

mandata predstavnikom 1. razreda, Volitve 3 predstavnikov v svet šole, Obravnava poročila 

o uresničitvi LDN 2016/2017, Obravnava predloga LDN 20167/2018 in oblikovanje mnenja 

sveta staršev, Opravljena dela na šoli in stanje učencev na dan 1.9.2017, Predavanja za 

starše, Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta staršev, Razno) 

 

2.seja(Verifikacija mandatov članov Sveta staršev OŠ Zbora odposlancev 2. do 9. razred, 

Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev OŠ Zbora odposlancev, 

Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje Sveta staršev, Obravnava predloga LDN 2017/2018 

in oblikovanje mnenja Sveta staršev, Volitve 3 predstavnikov v svet šole za obdobje 2017-

2021, Odgovori na zastavljena vprašanja s strani staršev v oddelčni skupnosti, Predlogi, 

pobude in vprašanja članov sveta staršev, Razno) 
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3.seja (Obravnava in sprejem zapisnika 2. seje sveta staršev, Formativno spremljanje 

znanja –nekaj besed o delu na šoli, Skrb za pripravo na pouk, obisk vaj NPZ in pisanje DN, 

Opravljena dela na šoli, Zaposlitve na šoli preko javnih del (seznanitev), Predlogi, pobude 

in vprašanja članov sveta staršev, Razno)  

 

4.seja (Obravnava in sprejem zapisnika 3. seje Sveta staršev, Poročilo o uspehu v 1. 

ocenjevalnem obdobju,  Nacionalno preverjanje znanja 6. in 9. razred (NPZ), Predavanje za 

starše – morebitne želje, ocena dosedanjih predavanj, Opravljena dela na šoli in dela v tem 

letu (kratko poročilo o finančnem načrtu), Samoevalvacijsko poročilo za leto 2017, Predlogi, 

pobude in vprašanja članov sveta staršev, Razno)  

 

5.seja (Obravnava in sprejem zapisnika 4. seje Sveta staršev, Ključne informacije o 

organizaciji pouka in novosti v šolskem letu 2018/2019, Pridobitev pisnega soglasja sveta 

staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2018/2019, Poročilo o izvedbi in obrazložitev glede seznanitve z rezultati NPZ 2018 (6. in 9. 

razred),  Pravilnik o pohvalah in priznanjih OŠ Zbora odposlancev (ponovitev bistvenih 

delov), Opomnik na Pravilnik o darilih OŠ Zbora odposlancev,Poročilo o delovanju šolskega 

sklada v šolskem letu 2017/2018 , Opravljena dela na šoli , Dela na stavbah v času počitnic, 

Časovnica dogodkov do konca šolskega leta 2017/2018, Predlogi, pobude in vprašanja 

članov sveta staršev, Razno ) 

 

ŠOLSKI SKLAD 

 
Starši pa so delovali tudi v upravnem odboru Šolskega sklada (3 člani), ki smo ga 

oblikovali in postavili maja 2012. Člani le tega so: 

 

V Odboru šolskega sklada OŠ Zbora odposlancev so naslednji člani: 

  

-       Renata Miketič, predsednica 

-       Peter Gradišar, namestnik 

-       Magda Gornik, članica 

-       Simona Novak, članica 



 
 
 
 

24 
 
 
 

-       Metka Dobovšek Jerbič, članica 

-       Anita Zajc, članica 

-       Sanja Cilenšek, članica 

 

Seje, ki so potekale: 

 

1. seja(pregled realizacije sklepov 42.  in 43. seje šolskega sklada in sprejem zapisnikov, 

novi člani šolskega sklada, izvolitev predsednika ,  pregled kriterijev in predlog spremembe 

le teh, nakazilo na šolski sklad preko položnic izdanih učencem, stanje na računu šolskega 

sklada, razno) 

 

1.-6. korespondenčna  seja(pregled prispelih vlog na šolski sklad in odobritev le teh) 

 

7. korespondenčna  seja(pregled prispelih vlog na šolski sklad in odobritev le teh, pregled 

zapisnikov in sprejem le teh-1. redne in 1.-6 korespondenčne, pregled porabljenih sredstev 

in stanje na računu na dan 28. 5. 2018 ) 

 

8. korespondenčna seja(pregled prispelih vlog na šolski sklad in odobritev le teh) 

 

Pregled nakazil v šolski sklad in poraba  v letu 2018: 

Stanje na računu za leto 2018 je 3.440,54 €  

Porabljena sredstva v letu 2018: 

 

- plačilo prevoza na relacijiKočevje-Domžale-Kočevje za učence 1. c, ki so bili 

vključeni v projekt Bralnice pod slamnikom 172,46€, 

- plačilo avtobusnega prevoza – 503,16 €  ter  ogleda Prešernove hiše -97,2 € za 

učence 6.-9. r, ki   so opravili BZ,  

- plačilo predstave Nerodna Avguština  studia Anima  za učence 1.-5. r, ki   so opravili 

BZ 440,19 €,  

- plačilo  avtobusnega  prevoza za prevoz učencev MPZ v Ljubljano- 242,38 €,  

- plačilo  avtobusnega  prevoza V Ljubljano za  učence, ki so sodelovali v natečaju 

MRD 114,98 €,  
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- plačilo vodenega pogovora o filmu za udeležence bralne noči  91,5 €, 

- plačilo 2.  dela ŠN za učenca 3. r( v šolskem letu 2017/2018)   10 €, 

- plačilo 2. dela ŠN za učenca 5. r ( v šolskem letu 2017/2018)   30 €, 

- plačilo dela ŠN za učenca 7. r( v šolskem letu 2017/2018)   42 €, 

- plačilo dela ŠN za  dva učenca 1. r( v šolskem letu 2017/2018)   50,50 €, 

- plačilo 1. in 2.  dela ŠN za učenca 3. r( v šolskem letu 2018/2019)   84 €, 

- plačilo  dela ŠN za učenca 6. r( v šolskem letu 2018/2019)   54 €, 

- plačilo  dela ŠN za učenca 8. r( v šolskem letu 2018/2019)   43 €, 

- plačilo   dela ŠN za učenko 2. r( v šolskem letu 2018/2019)   15,26 €, 

- plačilo  avtobusnega  prevoza V Ljubljano za  učence otroškega parlamenta 154, 

40€,  

 

SKUPAJ… 2145,02€ 

 

Nakazila v letu 2018: 

- donacija 1250.64 € 

- bazar 951,16 € 

- dobrodelna akcija Drobtinica 302,10 € 

- donacija sejnin 65,46 € 

 

SKUPAJ: 2569, 36 € 

 

Stanje sredstev ŠOLSKEGA SKLADA NA DAN 31.12.2018 = 2.411,96 
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2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

2.1 OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, 
PROJEKTOV 

2.1.1  PREGLED ŠTEVILA UČENCEV V ŠOLSKIH LETIH 2015/16, 2016/17, 2017/18 IN 
2018/2019 

 
 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Število oddelkov  25 26 27 27 

Skupaj število učencev 508 524 553 568 

 
Iz preglednice je razvidno, da se število učencev povečuje iz leta v leto. Porast je predviden 

vsaj še letos, potem pa se bo število učencev ustavilo za dve leti nekje pri številu 590, nakar 

sledi nov porast v do števila 610, ki je neka meja za našo šolo, saj bo potem resna prostorska 

stiska. V prvem in drugem triletju imamo po 3 oddelke, razen v 2. in 3. razredu, ko smo prvič 

prešli na 4 oddelke, v tretjem triletju pa v sedmem razredu 3 oddelke v 8. in 9. razredu pa 

po 2 oddelka. V šolskem letu 2018/19 smo šola s 27 oddelki, kar nas uvršča že med večje 

šole v Sloveniji. 

Število Romskih učencev se zadnji leti zmanjšuje nominalno, seveda še toliko bolj njihov 

procent glede na vse učence in sedaj znaša 11,6%. 

 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Število Romskih učencev 71 69 64 65 

Procent glede na število učencev 13,9% 13,2% 11,6% 11,4% 

 
 
Vsako leto narašča tudi število učencev v OPB (organizirano podaljšano bivanje). Tu moram 

opozoriti še enkrat na problem, ki ga imamo in sicer organizacija le tega. MIZŠ samo 

sistematizira število oddelkov OPB po svoji formuli, kjer seveda ne upošteva, da imamo mi 

dve stavbi, ki sta ločeni 500m in je menjavanje skupin med njima nemogoče. Prav tako je 

prav, da opozorim, da vedno več staršev v 6. razredu prosi, če lahko otrok ostaja v OPB. To 

samo kaže na to, da so starši izredno zadovoljni, da se v OPB-ju za otroka vodeno skrbi, da 

se z njim dela na učni snovi, domačih nalogah in se ga tudi vzgaja… 

 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Število učencev v OPB 265 248 268 272 

Oddelki OPB po sistematizaciji 5,28 6,2 6,44 6,44 
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2.1.2  KAZALNIKI UČINKOVITOSTI – USPEH PO RAZREDIH V % 

a) Razredna stopnja 

 

RAZRED UČNI USPEH V % 

1.a 90,5 

1.b 100 

1.c 95,5 

1.d 100 

Povprečje vseh 1. razredov 96,5 

2.a 94 

2.b 94,4 

2.c 95 

2.d 100 

Povprečje vseh 2. razredov 95,9 

3.a 95 

3.b 95,2 

3.c 85,7 

Povprečje vseh 3.razredov 92 

4.a 90,9 

4.b 100 

4.c 100 

Povprečje vseh 4. razredov 96,7 

5.a 80 

5.b 90,5 

5.c 95,7 

Povprečje vseh 5. razredov 88,7 

POVPREČNI UČNI USPEH 

NA RAZREDNI STOPNJI 
94 
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b) Predmetna stopnja 

 

RAZRED UČNI USPEH V % 

6.a 94,7 

6.b 95 

6.c 95 

Povprečje vseh 6. razredov 95 

7.a 75 

7.b 85 

7.c 94,7 

Povprečje vseh 7. razredov 85 

8.a 100 

8.b 95,5 

Povprečje vseh 8.razredov 97,4 

9.a 95 

9.b 100 

Povprečje vseh 9. razredov 97,5 

POVPREČNI UČNI USPEH  

NA PREDMETNI STOPNJI 
93,7 

 

 

Skupna uspešnost na šoli je bila 93,9%, kar je za šolo s 11,4% Romov izjemen rezultat. 

Rezultat je napram letu 2017/18 višji za 0,9%. Sem absolutno ravnatelj, ki je zagovornik 

tega, da v višji razred napreduje tisti, ki dosega minimalne standarde znanja in sem proti 

napredovanju kar tako po občutku... Prav tako pa močno poudarjam dejstvo, ki ga naša 

družba nekako ne želi sprejeti – ponavljanje razreda je v prvi vrsti pravica otroka, še posebej 

v tem našem okolju, ko nekateri učenci doma nimajo osnovnih pogojev za zdravo 

izpopolnjevanje in razvijanje. 

 
Letos  je bilo  na valeti za svoje rezultate pohvaljenih  9 učencev in učenk: 

- Hana Šušel, Urška Kalabota, Din Dervišević, Nejc Šercer in Žiga Murn Lindič zlati 

bralci, 
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- Mia Šarić in Anastasia Negruta  za doseganje večine odličnih ocen v letošnjem letu, 

- Josipa Petričević za vse opravljene domače naloge, 

- Urška Kalabota in Jure Fotivec za doseganje večine odličnih ocen v letih šolanja, 

Jure je osvojil tudi 2 srebrni priznanji( logična pošast in angleščina), 

- Din Dervišević in Žiga Murn Lindič za doseganje vseh odličnih ocen v teku šolanja, 

Žiga je osvojil 3 srebrna priznanja( 2x geografija, zgodovina) in bil vodja ekipe MSC, 

ki se je uvrstila v četrt finale, Din pa srebrno priznanje iz sladkorne bolezni, 

 

Kristal OŠ Zbora odposlancev je prejel Nejc Šercer. Bil je vsa leta šolanja z večinoma 

odličnimi ocenami, dobitnik srebrnega priznanja iz zgodovine in dobitnik treh zlatih priznanj, 

dveh iz kemije in enega iz sladkorne bolezni. Pri tekmovanju iz kemije je osvojil enkrat 5. in 

enkrat 10.mesto v državi 

 

2.1.3  ŠTEVILO PONAVLJALCEV PO RAZREDIH 

 
a) Razredna stopnja 

 

1.a-2, 1.b-0, 1.c-1 1.d -0                                                              SKUPAJ:3 

2.a-1, 2.b-1, 2.c-1, 2. d-0                                                             SKUPAJ:3 

3.a-1, 3.b-1, 3.c-3                                                                        SKUPAJ:5 

4.a-2, 4.b-0  4.c-0                                                                        SKUPAJ:2 

5.a-4( 1 zaključi OŠ), 5.b-2, 5.c-1                                               SKUPAJ:7 

 

SKUPAJ:20 (od tega 15 Romov) 

 
b) Predmetna stopnja 

 
6.a-1, 6.b-1  6.c-1 (vsi 3 zaključijo OŠ)                                       SKUPAJ:3 

7.a-5 , 7.b- 3, 7.c -1                                                                     SKUPAJ:9 

8.a-0, 8.b-1(zaključi OŠ obveznost)                                            SKUPAJ:1                                          

9.a-1, 9.b-0                                                                                  SKUPAJ: 1 

 

SKUPAJ: 14 (od tega  7 Romov) 



 
 
 
 

30 
 
 
 

 

Vseh ponavljavcev v šolskem letu 2017/2018 je bilo 34 od tega 22  Romov. Štirje Romi so   

zaključili šolanje, ker so izpolnili OŠ obveznost. 

 
S teh podatkov se da razbrati, da so Romski učenci tisti, ki rezultat šole seveda vlečejo 

navzdol, vendar je po drugi strani njihov napredek glede na prineseno stanje v šolo 

enormen in neprimerljiv z ostalimi. 24 učiteljev je izvajalo učno pomoč za Rome. Od 

predvidenih 1925 ur so jih opravili 1917. Realizacija je 99, 6 %. 

 

Kljub vsemu je potrebno povedati, da je lani napredovalo 39 njih, kar pomeni, da se je delalo 

odlično, kar povedo tudi dobljene nagrade na državni ravni. Sam kot ravnatelj se zavedam, 

da za te otroke lahko naredimo največ, če jih uspešno socializiramo in integriramo v družbo, 

kar pa nam trenutno zelo dobro uspeva. Romski učenci se radi vrnejo na šolo tudi ko končajo 

šolsko obveznost, obiščejo učitelje in to dokazuje, da smo jim nudili pravo okolje, ki naj bi 

bilo temelj njihovega nadaljnjega življenja. Vsi upamo, res upamo, da uspešnega. Gre za 

korist tako nas, kot tudi njih.  

 
c) Pomoč učencem z učnimi težavami in dodatno strokovno pomočjo 

 
20-im učencem je bila nudena dodatna strokovna pomoč. Izvajali so jo učitelji in strokovni 

delavci za dodatno strokovno pomoč. Opravili  so 1376 ur od planiranih 1633 ur kar znaša 

84,2%.  

 

Nižja realizacija je bila pri učencih: 

- katerim  je bila pomoč nudena s strani  mobilne specialne pedagoginje iz OŠ Ljubo 

Šercer(učenec bolan, učenec na dnevu dejavnosti- ure ne more nadomestiti),  

- ki so med letom veliko manjkali in ur ni bilo mogoče nadomestiti, 

- ki so bili razporejeni v  skupino z več učenci( učitelj je izvajal up s prisotnimi učenci). 

 
Za učence je bil organiziran tudi dopolnilni in dodatni pouk. Vse z željo, da znanje poglobimo 

oz. tistim, ki jim gre težje, le tega skušamo z dodatno razlago dati. 

 

- Ddp 1.a- realiziranih je bilo 36/35  ur, realizacija je bila 102,86 %, 

- Ddp 1.b- realiziranih je bilo 35/35  ur, realizacija je bila 100 %, 
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- Ddp 1.c- realiziranih je bilo 34/35  ur, realizacija je bila 97,14 %, 

- Ddp 1.d- realiziranih je bilo 35/35  ur, realizacija je bila 100 %, 

- Ddp 2.a- realiziranih je bilo 33/35  ur, realizacija je bila 94,29 %, 

- Ddp 2.b- realiziranih je bilo 35/35  ur, realizacija je bila 100 %, 

- Ddp 2.c- realiziranih je bilo 37/35  ur, realizacija je bila 105,71 %, 

- Ddp 2.d- realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je bila 100 %, 

- Ddp 3.a- realiziranih je bilo 35/35  ur, realizacija je bila 100 %, 

- Ddp 3.b- realiziranih je bilo 35/35  ur, realizacija je bila 100 %, 

- Ddp 3.c- realiziranih je bilo 35/35  ur, realizacija je bila 100 %, 

- Ddp 4.a- realiziranih je bilo 35/35  ur, realizacija je bila 100 %, 

- Ddp 4.b- realiziranih je bilo 36/35  ur, realizacija je bila 102,86 %, 

- Ddp 4.c- realiziranih je bilo 34/35  ur, realizacija je bila 97,14 %, 

- Ddp 5.a- realiziranih je bilo 34/35  ur, realizacija je bila 97,14 %, 

- Ddp 5.b- realiziranih je bilo 35/35  ur, realizacija je bila 100 %, 

- Ddp 5.c - realiziranih je bilo 34/35  ur, realizacija je bila 97,14 %, 

- dopolnilni pouk angleščina 2 – realiziranih je bilo 17/17.5 ur, realizacija je bila 97,14%, 

- dopolnilni pouk angleščina 3 – realiziranih je bilo 17/17.5 ur, realizacija je bila 97,14%, 

- dodatni pouk matematika 4 - realiziranih je bilo 37/35 ur, realizacija je bila 105,71%, 

- dopolnilni pouk  angleščina  4 - realiziranih je bilo 36/35  ur, realizacija je bila 

102,86%, 

- dodatni pouk matematika 5 – realiziranih je bilo 34/35 ur, realizacija je bila 97,14%,  

- dopolnilni pouk angleščina 5- realiziranih je bilo 34 /35  ur, realizacija je bila 97,14%, 

- dodatni pouk slovenščina 6 – realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je bila 100%, 

- dopolnilni pouk angleščina 6-realiziranih je bilo 18/17.5  ur, realizacija je bila  

102,86%, 

- dopolnilni pouk matematika 6- realiziranih je bilo 34 /35 ur, realizacija je bila 97,14%,  

- dopolnilni pouk matematika 7- realiziranih je bilo 34/35  ur, realizacija je bila 97,14%,  

- dodatni pouk  matematika 7 - realiziranih je bilo 40/35  ur, realizacija je bila 114,29% 

- dodatni pouk slovenščina 7 – realiziranih je bilo m34/35 ur, realizacija je bila 97,14%, 

- dopolnilni pouk angleščina 7 – realiziranih je bilo 17/17.5 ur, realizacija je bila 97,14%, 

- dodatni pouk  matematika 8 - realiziranih je bilo 40/35  ur, realizacija je bila 114,29%, 

- dodatni pouk slovenščina 8 – realiziranih je bilo 33/35 ur, realizacija je bila 94,29%, 
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- dodatni pouk fizika 8 – realiziranih je bilo 10/10 ur, realizacija je bila 100%, 

- dopolnilni pouk fizika 8 – realiziranih je bilo 14/14, realizacija je bila 100%, 

- dodatni pouk  matematika 9 - realiziranih je bilo 39/35  ur, realizacija je bila 111,43%, 

- dodatni pouk fizika 9 – realiziranih je bilo 5/5 ur, realizacija je bila 100%, 

- dopolnilni pouk fizika 9 – realiziranih je bilo 7/7 ur, realizacija je bila 100%. 

 

Z učenci, ki so nadarjeni smo se še posebej ukvarjali in jim omogočali vključevanje k 

vsebinam, ki bi njihovo znanje širile in zadovoljile potrebo po njihovi vedoželjnosti… Vsi 

učitelji vedo za imena nadarjenih učencev in jih dodatno zaposlijo tudi pri urah svojega 

pouka, da le ti ne zaspijo nikjer in dar, ki ga imajo uspejo razvijati še bolj. V letu 2018 smo z 

nadarjenimi učenci izvajali naslednje vsebine. 

 

- likovno ustvarjanje – realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je 100 %, 

- naša mala knjižnica – realiziranih je bilo 34/35 ur, realizacija je 97,1 %, 

- kemija 8, 9 – realiziranih je bilo 67/67 ur, realizacija je 100 %, 

- male sive celice – realiziranih je bilo71/70 ur, realizacija je 101,4 %, 

- angleška BZ – realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je 100 %,  

- prireditve –  realiziranih je bilo 18/18 ur, realizacija je 100 %, 

- šolski radio – realiziranih je bilo 34/35 ur, realizacija je 97,1 %,  

- animacija – realiziranih je bilo 36/35 ur, realizacija je 102,8 %,  

- pomoč učencem v težavah 1 – realiziranih je bilo 46/45 ur, realizacija je 102 %, 

- pomoč učencem v težavah 2 – realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je 100 %, 

- pomoč učencem v težavah 3 – realiziranih je bilo 47/47 ur, realizacija je 100 %. 

 

Ponovno smo nadarjenim učencem omogočili tudi dodatno izobraževanje v šoli v naravi za 

nadarjene, ki smo jo izvedli v Kobaridu v trajanju enega vikenda (petek – nedelja). Tema pa 

je bila naravoslovje. Izkazala se je kot izjemna. 

2.1.4. NAZIV KULTURNA ŠOLA  

 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije 

podeljuje osnovnim šolam, ki imajo razvejano in  kakovostno kulturno dejavnost, ter so hkrati 

tudi središče kulturnega utripa svojega okolja naziv KULTURNA ŠOLA.  Šola lahko doseže 
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naziv, če trajno ali vsaj štiri leta goji razvejano in kakovostno kulturno življenje na vsaj treh 

različnih področjih delovanja: na glasbenem, likovnem, literarnem, varovanju kulturne 

dediščine, multikulturnosti in na predstavitvenih dejavnostih, kot so ples, gledališče, film, 

lutke in folklora. 

 

Naša šola OŠ Zbora odposlancev se je prijavila na ponovni razpis, saj smo od leta 2013 ta 

naziv za tri leta že imeli. Zbrali in popisali smo vse prireditve, koncerte, natečaje in dosežke 

v zadnjih treh letih. Ves material, ki ga je bilo res veliko, natančneje natanko 100 prireditev 

in dogodkov, smo poslali v Ljubljano, kjer je komisija na podlagi dokumentacije ugotovila, 

da izpolnjujemo vse kvantitativne in kvalitativne pogoje za naziv KULTURNA ŠOLA do 

31.8.2021. 

 

Kulturno delovanje naše šole obsega veliko vrsto dejavnosti: glasbena, gledališka, lutkovna, 

plesna, literarna, likovna, filmska, varovanje kulturne dediščine, multikulturnost in medetično 

sodelovanje, šolski radio. Kulturna dejavnost je del rednega programa, izvaja pa se tudi pri 

izbirnih predmetih, projektih in interesnih dejavnostih. Učitelji spodbujajo učence k 

sodelovanju na raznih natečajih in pri projektih, ki spodbujajo ustvarjalnost. Šolske skupine 

sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenim predstavitvi, 

primerjavi in vrednotenju dosežkov. Na šoli se preko celega leta vrstijo različni kulturni 

dogodki in prireditve namenjene učencem, staršem in širši lokalni skupnosti ter krajevnim 

organizacijam. Šola seveda tudi omogoča prostor za kulturne dejavnosti 

posameznim  kulturnim društvom. Vse to priča, da vlada na šoli »kulturni duh«, ki se 

prerašča tudi na okolje v katerem deluje šola, saj vedno po možnostih sodelujemo na 

prireditvah, ki jih organizirajo zavodi, društva in organizacije, ki delujejo na Kočevskem… 

 

 

2.1.5  NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

 
a) 9.razred 

 

DOSEŽKI NPZ 9. RAZRED 2017/2018 
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RAZRED SLO SLO (%) MAT MAT (%) TJA TJA (%) 

  

 
              

  

 
9. A 27,5 45,9 22,4 44,7 30,3 60,5 

  

 
9. B 26,4 44 21 42 29,4 58,8 

  

 
              

  

 

SKUPNO 

POVPREČJE 
27,0 45,0 21,7 43,4 29,9 59,7 

  

 

SLOVENSKO 

POVPREČJE 
30,3 50,6 26,4 52,8 29,8 59,6 

  

          

 

MINIMALEN 

REZULTAT 
5 8 2 4 4 8 

  

 

MAKSIMAL. 

REZULTAT 
46 77 41 82 48 96 

  

          

          

   DOSEŽKI NPZ 9. RAZRED 2017/2018 - brez 3 učencev 

          

 
RAZRED SLO SLO (%) MAT MAT (%) TJA TJA (%) 

  

 
              

  

 
9. A 28,5 47,5 23,2 46,4 32,8 65,5 

  

 
9. B 27,3 45,5 23,65 47,3 32,2 64,4 

  

 
              

  

 

SKUPNO 

POVPREČJE 
27,9 46,5 23,4 46,9 32,5 65,0 

  

 

SLOVENSKO 

POVPREČJE 
30,3 50,6 26,4 52,8 29,8 59,6 
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b) 6. razred 

DOSEŽKI NPZ 6. RAZRED 2017/2018 
 

          

 

RAZRED SLO SLO (%) MAT MAT (%) TJA  TJA (%) 

 
              

 
6. A 18,7 37,3 22 44 23,3 43,8 

 
6. B 17,7 35,4 23,6 47,2 25,8 53,3 

 
6. C 17 34 19,5 39 20,3 43 

 
              

 

SKUPNO 

POVPREČJE 
17,8 35,6 21,7 43,4 20,3 46,7 

 

SLOVENSKO 

POVPREČJE 
23,1 46,1 26,2 52,3 20,3 50,9 

        

 

MINIMALEN 

REZULTAT 
0 0 0 0 2 4 

 

MAKSIMAL. 

REZULTAT 
37 74 46 92 48 96 

        
DOSEŽKI NPZ 6. RAZRED 2017/2018 - brez (2 + 2 + 2) 

        

 

RAZRED SLO SLO (%) MAT MAT (%) TJA  TJA (%) 

 
              

 
6. A 20,3 40,5 23,7 47,3 25,4 47,0 

 
6. B 19,6 39,2 26,5 52,9 27,1 58,3 

 
6. C 18,4 36,8 21,5 42,9 21,5 47,2 

 
              

 

SKUPNO 

POVPREČJE 
19,4 38,8 23,9 47,7 24,7 50,8 

 

SLOVENSKO 

POVPREČJE 
23,1 46,1 26,2 52,3 27,4 50,9 
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C) PRIMERJAVA GENERACIJE 2003 (6.razred – 9.razred)  
 

NPZ 9. razred 2017/2018 - PRIMERJAVA GENERACIJE SLO 
 

         
         

 

RAZRED 
ŠOLA 

SLO(%) 
SLO (%) RAZLIKA SPREMEMBA 

   

 
          

   

 
6. razred 40,2 49,3 9,1   

   

 

9.razred 45 50,6 5,6 plus 3,5% 

   

         
 

       

NPZ 9. razred 2017/2018 - PRIMERJAVA GENERACIJE brez 4 učencev 

         

 

RAZRED 
ŠOLA 

SLO(%) 
SLO (%) RAZLIKA SPREMEMBA 

   

 
          

   

 
6. razred 45,3 49,3 4   

   

 

9.razred 46,5 50,6 4,1 plus 0,1% 
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NPZ 9. razred 2017/2018 - PRIMERJAVA GENERACIJE MAT 
 

         

         

 

RAZRED 
ŠOLA 

MAT(%) 
MAT (%) RAZLIKA SPREMEMBA 

   

 
          

   

 
6. razred 35,1 50,7 15,6   

   

 
9.razred 43,4 52,8 9,4 plus 6,2% 

   

         
   

      

NPZ 9. razred 2017/2018 - PRIMERJAVA GENERACIJE brez 4 učencev 

         

 

RAZRED 
ŠOLA 

MAT(%) 
MAT (%) RAZLIKA SPREMEMBA 

   

 
          

   

 
6. razred 39,2 50,7 11,5   

   

 

9.razred 46,9 52,8 5,9 plus 6,6% 

   

                
 

NPZ 9. razred 2017/2018 - PRIMERJAVA GENERACIJE TJA 
 

         

 
RAZRED ŠOLA TJA(%) TJA (%) RAZLIKA SPREMEMBA 

   

 
          

   

 
6. razred 45,4 50,9 5,5   

   

 
9.razred 59,7 59,6 -0,1 plus 5,4% 
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NPZ 9. razred 2017/2018 - PRIMERJAVA GENERACIJE brez 4 učencev 

         

 
RAZRED ŠOLA TJA(%) TJA (%) RAZLIKA SPREMEMBA 

   

 
          

   

 
6. razred 50,2 50,9 0,7   

   

 
9.razred 65 59,6 -5,4 plus 6,1% 

   

         
 

 

Vse tabele prikazujejo natančno sliko rezultatov NPZ na naši šoli. Povsem jasno je videti, da  

rezultati niso zadovoljivi pri MAT, medtem ko so rezultati pri SLO kar nad pričakovanji, saj  

je dejstvo, da je kar veliko naših učencev doma ne govori slovenskega jezika. 

Rezultati pri TJA so izjemni in smo v povprečju, brez da bi z rezultatov umaknili učence, ki  

so se med pisanjem NPZ dolgočasili in ga niso vzeli niti malo resno. 

Tudi rezultati pri SLO in MAT se močno dvignejo, ko iz celotnega seštevka izvzamemo Rome 

oz. tiste, ki k reševanju niso pristopili na želeni način.  

Sam še enkrat poudarjam, da dokler NPZ ne bo pomenil vsaj ocene v redovalnico, slika ne bo  

veliko boljša, ker enostavno pri učencih ni nikakršne motivacije, da se bi NPZ testov lotili na 

način kot se lotijo rednih testov pri predmetih. 

Skozi celo leto so potekale tudi priprave za NPZ tako v 6., kot tudi v 9. razredu. Le te so bile v 

letošnjem letu bolje obiskane, a daleč od želenega. Povprečno je skozi celo leto na priprave  

hodilo 38% učencev. Na začetku je bil obisk 70%, proti koncu pa je padel pod 20%. 

 

Ne glede na vse, so bile pri SLO in MAT narejene podrobne analize in usmeritve za naslednje 

leto, medtem ko se pri TJA le teh ni delalo, ampak se bo delalo po zastavljenih planih, ki so se 

izkazali za uspešne.   

 
        

Naloge aktivov ob analizi NPZ-ja v juniju. Navodilo ravnatelja: 

 

ANALIZA NPZ 6. RAZREDA (učitelj razreda in aktiv pri točkah kjer je potreben) – MAT in 

SLO   

1. Kaj botruje slabemu rezultatu na NPZ? Naštejte vzroke po vašem mnenju. 

 2. Kje smo najslabši in kje smo najboljši?  
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3. Podroben pregled rezultatov učenca na NPZ napram zaključeni oceni v 6. razredu. 

(naredite tabelo in pišite v enem stolpcu procent pri NPZ, v drugem stolpcu pa oceno ob 

zaključku) Obrazložitev in vzroki za take razlike?!  

4. Kaj boš spremenil pri delu drugo leto? So še kje rezerve?  

5. Predlog celotnega aktiva kako rezultat v globalu izboljšati?  

  

ANALIZA NPZ 9. RAZREDA (učitelj razreda in aktiv pri točkah kjer je potreben) – MAT in 

SLO   

1. Kaj botruje slabemu rezultatu na NPZ? Naštejte vzroke po vašem mnenju.  

2. Kje smo najslabši in kje smo najboljši? 

3. Podroben pregled rezultatov učenca na NPZ napram zaključeni oceni v 6. razredu. 

(naredite tabelo in pišite v enem stolpcu procent pri NPZ, v drugem stolpcu pa oceno ob 

zaključku) Obrazložitev in vzroki za take razlike?!  

4. Kaj boš spremenil pri delu drugo leto? So še kje rezerve? 

5. Predlog celotnega aktiva kako rezultat v globalu izboljšati 

 

 

2.1.6 DOSEŽKI NAŠIH UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2017/18 

 
 
a) Razredna stopnja: 
 

 BRALNA ZNAČKA: 232 učencev je osvojilo bralno značko. 

 Šolsko matematično tekmovanje – KENGURU: Priznanje je prijelo 27 učencev 1. -3. 

razreda. 

 Šolsko matematično tekmovanje – RAČUNANJE JE IGRA : V 3. razredu je bilo 

podeljenih 8 srebrnih in 6 zlatih priznanj. 

 Srečanje najboljših osnovnošolskih in srednješolskih pesnikov ter osnovnošolskih 

deklamatorjev - ŽUPANČIČEVA FRULICA: sodelovali so 4 učenci 4. razreda, med 

izbranimi deklamatorji je bila 1 učenka.  

 Tekmovanje VESELA ŠOLA (5. razred): 2 učenca sta prejela bronasto priznanje.   
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b) Predmetna stopnja 
 

- BRALNA ZNAČKA: 62 učencev je osvojilo bralno značko.  

- ZLATI BRALEC: 5 učencev je dobilo priznanje » Zlati bralec », ker so 9 let sodelovali 

v bralni znački. 

- SLOVENŠČINA – CANKARJEVO PRIZNANJE: Učenci so osvojili 4 bronasta  

Cankarjeva priznanja. 

- FIZIKA – STEFANOVO PRIZNANJE: Učenci so  osvojili  3 bronasta 1 srebrno 

Stefanovo priznanje. 

- KEMIJA – PREGLOVO PRIZNANJE: Učenci so osvojili 10 bronastih in 2 zlati Preglovi  

priznanji.  Zlato priznanje sta osvojila Jernej Remic 8.a in Nejc Šercer 9. b.  

- GEOGRAFIJA: Učenci so osvojili 6 bronastih in 2 srebrni priznanji. 

- ZGODOVINA: Učenci so osvojili 13 bronastih priznanj in 2 srebrni priznanji. 

- ZNANJE O SLADKORNI BOLEZNI: Učenci so osvojili 9 bronastih, 2 srebrni in 1 zlato 

priznanje. Zlato priznanje je osvojil Nejc Šercer 9. b. 

- ANGLEŠČINA: Tekmovanje iz znanja angleščine 8. r.: Učenci so osvojili 4 bronasta  

priznanja in 1 zlato priznanje. Zlato priznanje je osvojil Luka Južnič 8. b. 

- ANGLEŠČINA: Tekmovanje iz znanja angleščine 9. r.: Učenci so osvojili 4 bronasta  

priznanja in 1 srebrno priznanje. 

- ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (4. – 7. razred): 6 učenca prejela srebrno priznanje 

in 12 učencev zlato priznanje.  

- Tekmovanje v angleškem črkovanju (6. – 9. razred): 2 učenca naše šole sta na 

medšolskem tekmovanju zmagala, 2 pa sta dosegla 2. mesto.  

 

c) Razredna in predmetna stopnja 
 

 MATEMČEK (2. – 9. razreda): Podeljenih je bilo 26 bronastih, 25 + 6  srebrnih in 2 

zlati priznanji. Zlato priznanje sta osvojila Domen Repar 2. b in Jernej Remic 8. a.  

 Matematično tekmovanje – LOGIČNA POŠAST (2. – 9. razreda): Podeljenih je bilo 27 

bronastih priznanja in 39 + 6  srebrnih priznanj. 

 RAZVEDRILNA MATEMATIKA (2. – 9. razred): Učenci so osvojili 17 bronastih priznanj 

in 2 srebrni priznanji. 



 
 
 
 

41 
 
 
 

 Tekmovanje – BOBER (3. – 9. razreda): Podeljenih je bilo 26 bronastih priznanj. 

 Šolsko matematično tekmovanje – KENGURU (4. – 9. razred): Učenci so osvojili 22 

bronastih in 5 srebrnih priznanj. 

- LOGIKA (4. – 9. razred): Učenci so osvojili 16 bronastih priznanj. 

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA:  

 

 Občinsko tekmovanje za mlajše dečke v košarki, 1. mesto. 

 Občinsko tekmovanje za mlajše dečke v rokometu, 2. mesto. 

 Občinsko tekmovanje za starejše dečke v odbojki, 1. mesto. 

 Občinsko tekmovanje za starejše deklice v odbojki, 1. mesto. 

 Medobčinsko tekmovanje za dečki-deklice v atletiki, 2x 1. mesto. 

 Področno tekmovanje v atletiki dečki-deklice. 

 Področno tekmovanje v odbojki – deklice, 5. mesto. 

 Področno tekmovanje v odbojki – dečki, 5. mesto.  

 Področno tekmovanje v košarki – dečki, 5. mesto.  

 Področno tekmovanje v rokometu – dečki, 5. mesto.  

 Medobčinsko tekmovanje v rokometu – dečki – 2. mesto  

 Občinsko tekmovanje v streljanju, deklice-dečki – 2x 1. mesto, 2x 2. mesto, 1x 3. 

mesto 

 

Moja želja in vizija je, da bi z leti vsaj 60% učencev osvojilo bralno značko in bi na tak način 

učenci sprejemali branje in knjigo, ki je »najboljša« prijateljica tako v dobrem, kot tudi 

slabem… 
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2.1.7  VPIS V SREDNJE ŠOLE 

 
GIMNAZIJA: Kočevje, Ljubljana, Novo mesto (5 + 1 +1  = 7) 

Gimnazija in srednja šola Kočevje, program gimnazija: 5 

Gimnazija Novo mesto, program gimnazija: 1 

Gimnazija Poljane, program klasična gimnazija: 1 

 

Kočevje (5 + 11 = 16) 

Gimnazija in srednja šola Kočevje, program trgovec: 3  

                                                         program oblikovalec kovin – orodjar: 3 

                                                         program ekonomski tehnik: 2 

                                                         program strojni tehnik: 3                                                                                                                  

                                             

Novo mesto (1 + 12) 

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto, program tehnik računalništva: 2 

                                                                                         program elektrotehnik: 2  

Srednja vzgojiteljska šola, program  vzgojiteljica predšolskih otrok: 3                                                                                             

Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto, program zdravstvena nega: 3 

                                                                                  program kozmetični tehnik: 2 

                                                          

Ljubljana (1+ 6 = 7) 

Srednja šola tehniških strok Šiška, program računalnikar: 1 

Srednja medijska in grafična šola, program medijski tehnik: 1 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, program grafični oblikovalec: 1 

Srednja zdravstvena šola, program zdravstvena nega: 1 

Srednja strojna in kemijska šola, program kemijski tehnik: 1 

Ekonomska šola Ljubljana, program ekonomski tehnik: 1 

 

-  20 učencev ostane v Kočevju 

-    6 učencev gre v Novo mesto 

-  14 učencev gre v Ljubljano  

   40 učencev  
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-  12 učencev gre v gimnazijo 

-  20 učencev gre v 4-letne tehniške šole 

-    8 učencev gre v 3-letne poklicne šole 

   40 učencev  

 

2.1.8  PROJEKTI NA ŠOLI 

 
AKTIV 1. R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred Št. učencev Naslov projekta Mentor 

1.a 21 Korak k sončku Hribar, Kosten 

1.a 21 Bralna torbica Hribar, Kosten 

1.a 21 Zobni alarm Hribar, Kosten 

      1.a 21 Leo, leo Hribar, Kosten 

1.b 20 Bralna torbica Kersnič, Mlekuž 

1.b 20 Leo, leo Kersnič, Mlekuž 

1.b 20 Zobni alarm Kersnič, Mlekuž 

1.c 22 Leo, leo Ivančič, Stopar 

1.c 22 Zobni alarm Ivančič, Stopar 

1.c 22 Bralna torbica Ivančič, Stopar 

1.c 22 Poklicna orientacija Ivančič, Stopar 

1.c 22 Bralnice pod slamnikom Ivančič, Stopar 

1.c 22 Zdrava šola Ivančič, Stopar 

1.d 19 Leo, leo Pavuna, Stijepić 

1.d 19 Zobni alarm Pavuna, Stijepić 

1.d 19 Bralna torbica Pavuna, Stijepić 
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AKTIV 2. R 

 

Naslov projekta Razred in 

število 

učencev 

Cilj projekta Vodja projekta 

( član iz aktiva) 

Formativno 

spremljanje-Bridge 

to learning 

2.a, 2.b Uvajanje sprotnega 

spremljanja učencev v 

proces poučevanja. 

Evelin Malnar, Nina 

Zver 

Filmski vlak ID Animacija 

(8)  

DNU 

Animacija 

(8) 

Izdelava animiranega 

filma . 

Nina Zver 

Plesne urice 1. triletje (60 

učencev) 

Spodbujanje k plesu. Nina Zver 

Bralna značka 2.a, 2.b, 2.c, 

2.d 

 

Razvijanje ljubezni do 

knjige. 

Evelin Malnar, Nina 

Zver, Marija Margita 

Marinč, Katja Gole 

Pucelj  

Bralni nahrbtnik 2.a, 2.b, 2.c, 

2.d 

 

Razvijanje bralne 

pismenosti. 

Evelin Malnar, Nina 

Zver, Marija Margita 

Marinč, Katja Gole 

Pucelj 

Anjine pravljice 2.a, 2.b, 2.c, 

2.d 

 

Razvijanje bralne 

pismenosti. 

Evelin Malnar, Nina 

Zver, Marija Margita 

Marinč, Katja Gole 

Pucelj 

Knjižne razstave za 

učence 1. triletja  

1. triletje Ogled slikanic, ki so 

postavljene na 

razstavo. 

Evelin Malnar 
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Vsak dan berem in 

barvam 

2.b Razvijanje bralne 

pismenosti. 

Evelin Malnar, Katja 

Gole Pucelj, Nina 

Zver, Marija Margita 

Marinč 

Branje z 

nadaljevanjem 

2.a, 2.b, 2.c, 

2.d 

 

Razvijanje ljubezni do 

knjige. 

Evelin Malnar, Nina 

Zver, Marija Margita 

Marinč, Katja Gole 

Pucelj  

Zdravo živim 
 

Skrb za zdravo 

življenje. 

Katja Gole Pucelj 

Brez skrbi od doma 

 

  
Katja Gole Pucelj 

Prva pomoč za 

najmlajše 

 

  
Katja Gole Pucelj 

 

AKTIV 3. R 

 

Naslov projekta Razred in 

število učencev 

Cilj projekta Vodja projekta 

( član iz aktiva) 

Bralna torbica 

Knjiga – svet 

čudežev in skrivnosti 

Berem in barvam 

Bralna značka 

3. razredi – 64 

učencev 

Bralna pismenost. Učiteljice aktiva 

3. razreda 

Formativno 

spremljanje 

3. c – 21 otrok Drugačen način 

poučevanja. 

Nataša Bjelajac 

Natečaj Moja rodna 

domovina 

3. razredi – 64 

učencev 

Vzgajati domoljubje. Učiteljice aktiva 

3. razreda 

Zdravstvena vzgoja 

-  II steber 

3. razredi – 64 

učencev 

Skrb za zdravje. Učiteljice aktiva 

3. razreda 
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Projekt – Računanje 

je igra 

Učenci 

dodatnega pouka 

Poglabljanje 

matematičnega znanja. 

Učiteljice aktiva 

3. razreda 

Gledališka karavana 3. b – 9 učencev Nastop na gledališki 

karavani. 

Jožica Sevšek 

Anita Turk 

Šveigl 

 

AKTIV 4. R 

 

Naslov 

projekta 

Razred in število 

učencev 

Cilj projekta Vodja 

projekta 

( član iz 

aktiva) 

Drobtinica 

(RK) 

1. – 9. r.  Omogočiti socialno šibkejšim 

učencem plačilo ŠVN. 

Renata 

Miketič 

Zaigraj z nami 

(RK) 

1. – 9. r.  Donacija za aktivne počitnice 

socialno šibkejšim otrokom. 

Renata 

Miketič 

 

AKTIV 5. R 

Policist Leon: ALENKA VILICER, ANDA JAMBROVIČ, JASNA NAGLIČ ŽAGAR  (vsi učenci 

5.r) 

 

AKTIV OPB 

Projekta v  PB: Bralna urica in Skrb za zdravje. 

Projekt Bridge – Tanja Lavrič. 

Izvedene so bile naslednje dejavnosti:  

 ogled animiranega filma Ernest in Celestina v KCK – 13.10.2017 (vsi), 

 ogled dokumentarnega filma ob dnevu Zemlje – 26.4.2018 (tretješolci),  

 ogled predstave Pravljice za smeh in srh v Cankarjevem domu – 15.6.2018 (vsi). 
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SLOVENISTIČNI AKTIV 

 

Naslov projekta Razred in število učencev Cilj projekta Vodja projekta 

(član iz aktiva) 

Rastem s knjigo 7. razred – 3 oddelki Motivacija za branje. Marjeta Šilc Marincelj 

EU4ME 6., 7., 8., 9. Predstavitev držav EU. Mateja Malnar 

 

DRUŽBOSLOVNO – UMETNOSTNI AKTIV 

 

Naslov 

projekta 

Razred in 

število učencev 

Cilj projekta Vodja projekta 

( član iz aktiva) 

EU4Me 6. – 9. razred Spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, 

manjšin in integracij v EU. 

Brigita Prebilič, 

Mateja Malnar 

RTM 

Kočevska 

6. – 9. razred Seznanitev s pomenom krošnjarskega patenta in 

izzivi za prihodnost domačega okolja.  

Tatjana Gornik 

Moja 

domovina 

6. – 9. razred Spoštovanje vrednot kulturne dediščine v 

domačem okolju in širše. 

Mateja Junc 

Glasbena 

pravljica  

6. razred  Sodelovanje z Glasbeno šolo Kočevje, skupno 

oblikovanje scene . 

Martina Porenta 

Pleše 

Očistimo 

Kočevsko  

6. – 9. razred Ozaveščanje učencev in prebivalcev Kočevske o 

pomenu in skrbi za čisto okolje. 

Martina Porenta 

Pleše 

 

JEZIKOVNI AKTIV-TJA 

 

Naslov 

projekta 

Razred in 

število učencev 

Cilj projekta Vodja 

projekta 

( član iz 

aktiva) 

Paddington 

Bear Team 

3. a,b,c (64)  Razvijati učenčeve pisalne zmožnosti,  

 obogatiti besedišče, razvijanje 

 jezikovnih zmožnosti, izboljšati  

črkovanje, 

Teja Čop 
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 uporaba angleščine v praksi, 

 spodbujati angleško kulturo ter razvijati  

interes za angleško literaturo. 

EU4Me 1. – 9. razred Spodbujati spoštovanje večjezičnosti, 

večkulturnosti, manjšin in migracij v EU. 

Brigita 

Prebilič 

FS vsi razredi Vpeljevanje FS orodij v poučevanje. Nikolina 

Pleše 

 

NARAVOSLOVNI AKTIV 

 

Naslov projekta Razred in 

število 

učencev 

Cilj projekta Vodja projekta 

( član iz aktiva) 

Šolska shema 1. – 9. razred, 

vsi učenci 

Povečanje uživanja sadja in 

zelenjave lokalne pridelave. 

Andrejka Topić 

Tradicionalni 

slovenski zajtrk 

1. – 9. razred, 

vsi učenci 

Ponudba živil kočevskih 

pridelovalcev. 

Andrejka Topić 

Zdrava šola 1. – 9. razred, 

vsi učenci 

Osveščanje učencev o zdravem 

načinu življenja na vseh 

področjih. 

Andrejka Topić 

BRIDGE – Glas 

učenca 

6. – 9. razred, 

vsi učenci 

Uvajanje FS korakov v pouk… Tanja Lavrič, 

Barbara Škulj, 

Magda Gornik 

 

SVETOVALA SLUŽBA 

 

Nikolina Pleše: 

- RTM Kočevska (aktivna članica dramske igre v sodelovanju z KUD Jazbec in partnerji), 

- EPI Reading Badge- angleška bralna značka, 
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- Erasmus+ Student Voice – the BRIDGE to learning (Glas učenca – most do učenja- 

uvajanje formativnega spremljanja v učni proces). 

 

Peter Gradišar: 

Vodenje in koordinacija projekta BOTRSTVO. 

 

Projekt Zdrav življenjski slog je preko Zavoda za šport vodila Julija Valentić.  

Število udeleženih učencev po razredih oz skupinah: 

1.r = 38 učencev 

2.r = 39 učencev 

3.r = 19 učencev 

4.r = 26 učencev 

5. in 6. razred = 27 učencev 

7.,8. in 9. razred = 27 učencev 

Cilji projekta v šol.l. 2017/18: 

- dodatni 2 uri športne vzgoje tedensko na učenca, 

- izvajanje dejavnosti, ki niso v učnem načrtu, vendar ključno vplivajo na vsestranski razvoj 

otrok in mladine, 

- povezovanje z lokalnimi športnimi društvi, 

- povezovanje s starši v smislu njihovega prostovoljnega sodelovanja pri raznih športnih 

aktivnostih, 

- vključevanje učencev in staršev iz socialno ogroženih družin,  

- vključevanje učencev in staršev romske populacije, 

- navduševanje učencev nad rekreativnim ukvarjanjem s športom, 

- dodana vrednost športni vzgoji v šoli. 

 

2.1.9  INTERESNE DEJAVNOSTI NA ŠOLI 

  
Realizirali 1662 ur od predvidenih 1574 ur interesnih dejavnosti. Učitelji so 1441 ur opravili 

za izplačilo 221 pa za doprinos.  

 
- Angleščina (priprave na NPZ6) – 10 ur/10 ur, realizacija je 100 % (10 izpl), 
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- Angleščina (priprave na NPZ6) – 4 ur/4 ur, realizacija je 100 % (4 izpl), 

- Angleščina (priprave na NPZ9) – 9 ur/9 ur, realizacija je 100 % (9 izpl), 

- Animacije – 60 ur/60 ur, realizacija je 100 % (60 izpl), 

- Biološki krožek – 10 ur/10 ur, realizacija je 100 % (10 izpl), 

- Cici VŠ – 28 ur / 28 ur, realizacija je 100 % (28 izpl), 

- Geografija – 25 ur/25 ur, realizacija je 100 % (25 izpl), 

- Glasbene zvezdice – 31 ur/31 ur, realizacija je 100 % (25 izpl, 6 dop), 

- Gle-gla – 80 ur/80 ur, realizacija je 100 % (63 izpl, 17 dop), 

- Gozdni detektivi – 60 ur/60 ur, realizacija je 100 % (47 izpl, 13 dop), 

- Igrarije – 43 ur/43 ur, realizacija je 100 % (43 izpl),  

- Kemijski krožek – 26 ur/26 ur, realizacija je 100 % (26 izpl),  

- Knjižničarski krožek – 29 ur/29 ur, realizacija je 100 % (29 dop), 

- Kolesarska potepanja –  9 ur/9 ur, realizacija je 100 % (9 izpl), 

- Likovni krožek – 106 ur/105 ur, realizacija je  101 % (106 izpl), 

- Likovni krožek – 27 ur/27 ur, realizacija je 100 % (27 izpl),  

- Male sive celice – 32 ur/30 ur, realizacija je 106,7 % (31 izpl, 1 dop), 

- Matematika NPZ – 17 ur/17 ur, realizacija je 100 % (4 izpl, 13 dop), 

- Matematika 2 – 26 ur/26 ur, realizacija je 100 % (20 izpl, 6 dop), 

- Matematika 3 – 26 ur/26 ur, realizacija je 100 % (20 izpl, 6 dop),  

- Odbojka – 30 ur/30 ur, realizacija je 100 % (30 dop), 

- Otroški parlament – 30 ur/30 ur, realizacija je 100 % (28 izpl, 2 dop), 

- Planinski krožek – 139 ur/139 ur, realizacija je 100 % (50 izpl, 89 dop), 

- Podjetništvo in kulturni krožek – 26 ur/26 ur, realizacija je 100 % (21 izpl, 15 dop), 

- Pravljični krožek – 24 ur/24 ur, realizacija je 100 % (24 dop), 

- Pridne ročice, Drobtinica – 81 ur/81 ur, realizacija je 100 % (41 izpl, 40 dop), 

-  prireditve – 156 ur/156 ur, realizacija je 100 % (156 izpl), 

- Skozi igro se učim – 25 ur/25 ur, realizacija je 100 % (22 izpl, 3 dop), 

- Slo-priprave na NPZ – 16 ur/16 ur, realizacija je 100 % (3 izpl, 13 dop), 

- Šah – 58 ur/58 ur, realizacija je 100 % (58 izpl), 

- Šivalnica – 39 ur/39ur, realizacija je 100 % (26 izpl, 13 dop), 

- Šolska skupnost – 10 ur/10 ur, realizacija je 100 % (10 izpl), 

- Šolski band – 31 ur/31 ur, realizacija je 100 % (31 izpl),  
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- Ustvarjajmo – 27 ur/27 ur, realizacija je 100 % (27 izpl), 

- Vesela šola RS – 17 ur/17 ur, realizacija je 100 % (17 za izpl), 

- Vesela šola PS – 14 ur/14 ur, realizacija je 100 % (14 dop), 

- Vrtnarski krožek – 21 ur/21 ur, realizacija je 100 % (21 za izpl), 

- Zdravošolci – 28 ur/28 ur, realizacija je 100 % (27 za izpl, 1 dop), 

- Zgodovina – 28 ur/28 ur, realizacija je 100 % (28 za dop).  

- mladinski pevski zbor – realiziranih je bilo 50/52 ur, realizacija je 96 %, 

- otroški pevski zbor 1( 2.,3. r) – realiziranih je bilo 34/35 ur, realizacija je 97 %, 

- otroški pevski zbor 2( 4,5. r) – realiziranih je bilo 70/70 ur, realizacija je 100 %, 

- otroški pevski zbor 3(4.,5. r) – realiziranih je bilo 53/53 ur, realizacija je 100 %. 

 
Kot je z zgornjega zapisa razvidno so se in se na šoli izvajajo številne interesne dejavnosti, 

ki jih razen ene v celoti pokrivajo naši učitelji. 

Interesne dejavnosti so v določenem delu plačane in sicer v BB vrednosti 11,93€, kar 

pomeni v netto vrednosti približno 7,5€. Veliko ID-jev pa so si učitelji namenili v III. steber 

svojega dela, saj je z letom 2018/19 po vseh šolah obvezen EDČ (enotni delovni čas), ter 

morajo učitelji z ravnateljem spisati svoj iLDN. 

 

2.1.10  ŠOLE V NARAVI 

 
V šolskem letu 2017/18 smo nadaljevali s podvigom dveh preteklih let, ki je definitivno 

posebnost na državnem področju, da vse razrede peljemo v ŠVN.  

 

Taka izvedba ŠVN je posebnost na državnem področju, saj se večinoma vse šole otepajo 

le teh, ker to pomeni normalno ogromno dodatnega dela. Sam sem uspel učitelje v tak način 

izvedbe prepričati, ker sem prepričan da so dnevi dejavnosti izvedeni na ta način največ kar 

lahko ponudimo otrokom in je ločitev iz njegovega primarnega okolja tudi nuja za njihov 

celovit razvoj.  

 

V šolskem letu 2018/19 vajo ponavljamo in spet vsi razredi odhajajo v šolo v naravi, hkrati 

pa smo realizirali še eno dodatno šolo v naravi – šolo v naravi za nadarjene učence. 
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Šole v naravi v letu 2018 - statistika. 

 

Vrsta šole v naravi: smučarska 

Razredi: O(6)  

Število učencev: 
udeležili: 40, niso udeležili: 

20 

Trajanje: od 22.01.2018 do 26.01.2018 

Kje: v hotelu 

Prispevek učenca: 150,59 

Strošek strokovnih delavcev na učenca: 26 

Drugi materialni stroški na učenca: 15 

Število strokovnih delavcev v šoli v naravi: 3 

Izplačanih ur stalne pripravljenosti: 45 

Izplačanih ur dežurstva ali dela preko polnega delovnega 
časa: 

31 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: ne 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: 0 

Sredstva občine: 2000 

Sredstva sponzorjev, donatorjev: 0 

Število učencev, ki so prejeli sredstva MŠŠ za subvencijo: 0 

 

 

Vrsta šole v naravi: naravoslovna 

Razredi: O(1)  

Število učencev: 
udeležili: 67, niso udeležili: 

15 

Trajanje: od 09.04.2018 do 11.04.2018 

Kje: v CŠOD 

Prispevek učenca: 55,23 

Strošek strokovnih delavcev na učenca: 11 

Drugi materialni stroški na učenca: 7 

Število strokovnih delavcev v šoli v naravi: 7 

Izplačanih ur stalne pripravljenosti: 35 

Izplačanih ur dežurstva ali dela preko polnega delovnega 
časa: 

21 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: ne 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: 0 

Sredstva občine: 0 

Sredstva sponzorjev, donatorjev: 0 

Število učencev, ki so prejeli sredstva MŠŠ za subvencijo: 0 
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Vrsta šole v naravi: plavalna 

Razredi: O(5)  

Število učencev: 
udeležili: 50, niso udeležili: 
15 

Trajanje: od 28.05.2018 do 01.06.2018 

Kje: v hotelu 

Prispevek učenca: 100,40 

Strošek strokovnih delavcev na učenca: 49 

Drugi materialni stroški na učenca: 4,92 

Število strokovnih delavcev v šoli v naravi: 7 

Izplačanih ur stalne pripravljenosti: 70 

Izplačanih ur dežurstva ali dela preko polnega delovnega 
časa: 

70 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: da 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: 4394 

Sredstva občine: 0 

Sredstva sponzorjev, donatorjev: 0 

Število učencev, ki so prejeli sredstva MŠŠ za subvencijo: 65 

 
 
Vrsta šole v naravi: naravoslovna 

Razredi: O(7)  

Število učencev: 
udeležili: 47, niso udeležili: 

12 

Trajanje: od 04.06.2018 do 08.06.2018 

Kje: v CŠOD 

Prispevek učenca: 86,52 

Strošek strokovnih delavcev na učenca: 16 

Drugi materialni stroški na učenca: 4,19 

Število strokovnih delavcev v šoli v naravi: 3 

Izplačanih ur stalne pripravljenosti: 39 

Izplačanih ur dežurstva ali dela preko polnega delovnega 
časa: 

21 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: ne 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: 0 

Sredstva občine: 0 

Sredstva sponzorjev, donatorjev: 0 

Število učencev, ki so prejeli sredstva MŠŠ za subvencijo: 0 
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Vrsta šole v naravi: naravoslovna 

Razredi: O(4)  

Število učencev: 
udeležili: 50, niso udeležili: 
15 

Trajanje: od 18.06.2018 do 20.06.2018 

Kje: v CŠOD 

Prispevek učenca: 53,80 

Strošek strokovnih delavcev na učenca: 9 

Drugi materialni stroški na učenca: 8,26 

Število strokovnih delavcev v šoli v naravi: 3 

Izplačanih ur stalne pripravljenosti: 18 

Izplačanih ur dežurstva ali dela preko polnega delovnega 
časa: 

12 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: ne 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: 0 

Sredstva občine: 0 

Sredstva sponzorjev, donatorjev: 0 

Število učencev, ki so prejeli sredstva MŠŠ za subvencijo: 0 

 
 
Vrsta šole v naravi: naravoslovna 

Razredi: O(8)  

Število učencev: udeležili: 42, niso udeležili: 4 

Trajanje: od 18.06.2018 do 22.06.2018 

Kje: v CŠOD 

Prispevek učenca: 93,30 

Strošek strokovnih delavcev na učenca: 17 

Drugi materialni stroški na učenca: 11,30 

Število strokovnih delavcev v šoli v naravi: 3 

Izplačanih ur stalne pripravljenosti: 39 

Izplačanih ur dežurstva ali dela preko polnega delovnega 
časa: 

21 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: ne 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: 0 

Sredstva občine: 0 

Sredstva sponzorjev, donatorjev: 0 

Število učencev, ki so prejeli sredstva MŠŠ za subvencijo: 0 
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Vrsta šole v naravi: naravoslovna 

Razredi: O(1)  

Število učencev: 
udeležili: 53, niso udeležili: 
12 

Trajanje: od 07.11.2018 do 09.11.2018 

Kje: v CŠOD 

Prispevek učenca: 53,40 

Strošek strokovnih delavcev na učenca: 10 

Drugi materialni stroški na učenca: 5,41 

Število strokovnih delavcev v šoli v naravi: 5 

Izplačanih ur stalne pripravljenosti: 25 

Izplačanih ur dežurstva ali dela preko polnega delovnega 
časa: 

15 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: ne 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: 0 

Sredstva občine: 0 

Sredstva sponzorjev, donatorjev: 0 

Število učencev, ki so prejeli sredstva MŠŠ za subvencijo: 0 

 
 
Vrsta šole v naravi: naravoslovna 

Razredi: O(2)  

Število učencev: udeležili: 35, niso udeležili: 7 

Trajanje: od 12.11.2018 do 14.11.2018 

Kje: v CŠOD 

Prispevek učenca: 57,10 

Strošek strokovnih delavcev na učenca: 12 

Drugi materialni stroški na učenca: 3,50 

Število strokovnih delavcev v šoli v naravi: 3 

Izplačanih ur stalne pripravljenosti: 18 

Izplačanih ur dežurstva ali dela preko polnega delovnega 
časa: 

12 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: ne 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: 0 

Sredstva občine: 0 

Sredstva sponzorjev, donatorjev: 0 

Število učencev, ki so prejeli sredstva MŠŠ za subvencijo: 0 
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Vrsta šole v naravi: naravoslovna 

Razredi: O(2)  

Število učencev: udeležili: 32, niso udeležili: 8 

Trajanje: od 14.11.2018 do 16.11.2018 

Kje: v CŠOD 

Prispevek učenca: 57,10 

Strošek strokovnih delavcev na učenca: 12 

Drugi materialni stroški na učenca: 3,50 

Število strokovnih delavcev v šoli v naravi: 3 

Izplačanih ur stalne pripravljenosti: 18 

Izplačanih ur dežurstva ali dela preko polnega delovnega 
časa: 

12 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: ne 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: 0 

Sredstva občine: 0 

Sredstva sponzorjev, donatorjev: 0 

Število učencev, ki so prejeli sredstva MŠŠ za subvencijo: 0 

 
 
Vrsta šole v naravi: plavalna 

Razredi: O(3)  

Število učencev: 
udeležili: 61, niso udeležili: 
12 

Trajanje: od 11.12.2018 do 14.12.2018 

Kje: v hotelu 

Prispevek učenca: 128,80 

Strošek strokovnih delavcev na učenca: 23 

Drugi materialni stroški na učenca: 28,40 

Število strokovnih delavcev v šoli v naravi: 7 

Izplačanih ur stalne pripravljenosti: 44 

Izplačanih ur dežurstva ali dela preko polnega delovnega 
časa: 

26 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: da 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: 16,43 

Sredstva občine: 0 

Sredstva sponzorjev, donatorjev: 0 

Število učencev, ki so prejeli sredstva MŠŠ za subvencijo: 73 
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2.1.11   PREHRANA 

 
548 učencev je  malicalo v šoli in od tega jih je 385 koristilo subvencijo. 465 učencev je imelo 

kosilo, od tega  218  subvencionirano. Za  učence podaljšanega bivanja smo organizirali 

tudi  popoldansko malico. Vodja šolske prehrane je bila  Andrejka Topić. Ministrstvo za 

šolstvo je plačevalo 1,63 DM kuharice, Občina Kočevje pa 3 DM kuharice. Iz sredstev kosil 

smo plačevali 2,35 DM kuharic in 0,12 DM organizatorke prehrane. 

Komisija za šolsko prehrano je bila v skladu s Pravilnikom o šolski prehrani oblikovana 

na pedagoški konferenci in 3. svetu staršev v šolskem letu 2013/2014. Člani so: Jožica 

Sevšek, Meta Rupar, Andreja Topič in Sonja Hribar. Vodja komisije je bila Andreja Topić. V 

lanskem šolskem letu so imeli dva sestanka. Obravnavali so: 

-          predloge in  mnenja  za izboljšanje šolske prehrane, sledenje smernicam zdravega  

           prehranjevanja, 

-          poročilo inšpekcijskega pregleda šolske kuhinje,           

-          analiza ankete o zadovoljstvu s šolsko prehrano . 

Bili smo  vključeni v projekt Shema šolskega sadja.  V sredo po 3. šolski uri so imeli učenci 

na razpolago različno sezonsko sadje, v šolskem letu 2017/18 pa smo začeli to prakso 

uvajati večkrat v tednu. 

 Obeležili smo dan slovenske hrane - Tradicionalni slovenski zajtrk. 

 

2.1.12  KNJIŽNICA 

  

Naša knjižnica je na dveh lokacijah (na razredni in predmetni stopnji). Skrbimo za pestro 

izbiro knjižnega in drugega informacijskega gradiva, ki je lahko pomembna podpora 

vzgojno-izobraževalni dejavnosti. 

Mesečno redno nabavljamo raznovrstno literaturo, pri izbiri pa izhajamo iz potreb učnega 

procesa, pa tudi želja učencev in učiteljev. Trudimo se, da fond knjižničnega gradiva iz leta 

v leto nadgrajujemo in posodabljamo. V tem šolskem letu pa smo začeli v skladu z zakonom 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prehajati na obdelavo knjižničnega gradiva v 

knjižnični sistem COBISS. 

  

Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva na dan 31. 12. 2018: 
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 KNJIŽNO GRADIVO 

Monografske publikacije 10076 

Serijske publikacije – periodični tisk 10 

NEKNJIŽNO GRADIVO 

CD-ji 13 

DVD-ji 11 

 

V letu 2018 smo porabili 3805,62 EUR za nabavo knjižničnega  gradiva.  

 

Knjižnica razpolaga tudi z učbeniškim skladom, s pomočjo katerega imajo vsi učenci 

omogočeno brezplačno izposojo učbenikov. Iz sklada si učbenike lahko izposojajo vsi 

učenci od drugega do devetega razreda. Učenci prvega razreda pa so prejeli brezplačno 

komplete delovnih zvezkov za 1. razred. 

 

Pregled učbeniškega sklada : 

  

  31. 12. 2016 31. 12. 2017 31. 12. 2018 

izposojenih: 314 kompletov 

porabljena sredstva za 

nakup učbenikov 

10 769,90 EUR 

izposojenih: 532 kompletov 

porabljena sredstva za 

nakup učbenikov 

9551,01 EUR 

izposojenih: 559kompletov 

porabljena sredstva za 

nakup učbenikov 

6703,68 EUR 

  

Op.: V letu 2018 so bili nabavljeni tudi del. zvezki za 1. razrede, ki so si jih izposodili prvošolci 

(66 kompletov - 1980,00 evrov). 

 

Trenutno stanje na računu učbeniškega sklada je 1421,32  EUR. 
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2.1.13   IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 

 
Iz spodnjih tabel je jasno, da se kot vodstvo zelo zavedam pomembnosti izobraževanj za 

strokovne delavce. Za učitelje organiziramo tako skupna predavanja, kot tudi individualna, 

vse z namenom, da bi vzgojno-izobraževalno delo teklo čimbolje in bi bili karseda uspešni… 

Kljub zelo ostrim finančnim pogojem, uspe vodstvo vsako leto zagotoviti več predavanj… 

 

IZOBRAŽEVANJE UČITELJIC AKTIVA 1. RAZREDA 

 
Datum Naslov 

izobraževanja 

Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

Avgust 

2017 

Gozdna pedagogika Kočevska 

Reka 

Več 

predavateljev 

Orlova pot 

23. – 25. 8. 

2017 

Gledališki tabor Bosljiva Loka 

24 ur 

Gašper Jarni 

(KUD Jazbec ; 

JSKD) 

Gledališke veščine 

25. 8. 2017 Jezikovna  odličnost OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 12.30 

Irena Potočar 

Papež 

Poznavanje pravil 

pri uporabi 

slovenskega jezika 

28.8. 2017 Samoobramba 9.00 – 12.00 

Kočevje 

Dalibor 

Debartoli 

Veščine 

samoobrambe 

19. 9. 2017 Seminar OP 8.00 – 15.00 

Ljubljana 

Več 

predavateljev 

Predstvitev tem za 

izvajanje OP 

28. 9. 2017 Seminar OP 8.00 – 15.00 

Ljubljana 

Več 

predavateljev 

Praktične delavnice 

14. 9. 2018 Pešbus in Bicivlak 9.00 – 14.00 

Ljubljana 

Več 

predavateljev 

Zmanjšanje 

avtomobilov na 

cesti, organizirano 

psremljanje otrok v 

šolo in iz šole…. 
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30. 9. 2017 Da branje ne postane 

španska vas 

BC Mercator, 

Medvoška c. 

3, Medvode; 

doc. dr. 

Barbara 

Pregelj 

mag. Tilka 

Jamnik 

mag. Damjana 

Šubic 

mag. Darja 

Cekin 

Barbara 

Lemež 

mag. Marja 

Gerbec 

dr. Bojana 

Tomc 

Izobraževanja 

mentoric in 

mentorjev branja 

November 

2017 

Ofiice 365 OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 13.00 

Klemen 

Kovačič 

Uporaba Office 365 

3. 11. 2017 Semena sprememb 8.00 – 15.00 

Ljubljana 

Tanja Povšič Izboljšave v 

šolskem sistemu, 

praktične delavnice 

25. 9. 2017 Formativno 

spremljanje v podporo 

učenja 

Kočevje 

14.00 – 18.00 

Vilma Brodnik, 

Mateja Sirnik, 

Petra Štampfl, 

Andreja 

Verbinc 

Vrednotenje, 

samovrednotenje, 

vrstniško 

vrednotenje 

23. 10. 

2018 

Ustvarjalnik 14.00 – 14.30 

Kočevje 

Matija podjetništvo 
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7. 11. 2017 Domača vzgoja – pot 

do otrokovega uspeha 

in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

17.00 – 18.30 

Marko Juhant Napotki za dobro 

vzgojo otroka 

2017/18 Srečanja projekta 

Bridge 

Kočevje, več 

srečanj 

Nives Markun 

Puhan 

Izmenjave izkušenj 

FS 

6. 10 in 7. 

10 2018 

Bridge delovno 

srečanje 

Ljutomer Zavod za 

šolstvo, več 

predavateljev 

Glas učenca in FS 

Oktober 

2018 

Konferenca Glas 

učenca 

8.00 – 15.00 

Ljubljana 

Zavod za 

šolstvo, več 

predavateljev 

FS 

12. 1. 2018 Konferenca o FS 8.00 – 15.00 Zavod RS za 

šolstvo 

FS 

27. 2. 2018 Dodatno pokojninsko 

zavarovanje za javne 

uslužbence 

15.40 - 16.10 

Kočevje 

Stanislava 

Budna 

Pokojninsko 

zavarovanje 

19. 4. 2018 Opredelitev nasilja ter 

preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od 

nas pedagoških 

delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.45 – 16.30 

Katarina 

Tinauer 

Kako ravnati v 

primeru nasilja 

8. 6. in 9. 6. 

2018 

BRIDGE Kamnik Leonida 

Novak, Nives 

Markun 

Puhan, Ada 

Holcar 

Brunauer 

Glas učenca in FS 
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26. 6. 2018 

 

RTM Kočevje Anja Moritz, 

Vesna Perko, 

Tina Žele 

Ogrlica kultur 

29. 6. 2018 FS – razvojni projekt Ljubljana Leonida 

Novak, Nives 

Markun Puhan 

Formativno 

spremljanje  

 

IZOBRAŽEVANJE UČITELJIC AKTIVA 2. RAZREDA( VSE ČLANICE AKIVA) 

 
NINA ZVER 

Datum Naslov izobraževanja Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25.8.17 Jezikovna odličnost Kočevje, 

9:00-

12:30 

Irena Potočar 

Papež 

Seznaniti se s 

slovenskim 

pravopisom 

29.8.17 Z orlom belorepcem po 

kočevskih gozdovih 

Kočevska 

Reka 

9:00-

12:30 

 

Dr. Petra D. Pelc, 

Marko Slapnik 

Natalija Gyorek 

Usposabljanje za 

uporabo gozdne 

pedagogike v 

učnem procesu 

30.8.17 Z orlom belorepcem po 

kočevskih gozdovih 

Kočevska 

Reka 

9:00-

17:30 

 

Dr. Petra D. Pelc, 

Marko Slapnik 

Natalija Gyorek 

Usposabljanje za 

uporabo gozdne 

pedagogike v 

učnem procesu 

28.8.17 Samoobramba Kočevje, 
 

Seznanitev z 

osnovami 

samoobrambe 

25.9.17 Formativno spremljanje 

znanja 

III 

Kočevje, 

14:00 – 

18:00 

 

Vilma Brodnik, 

Mag. Mateja 

Srnik, Petra 

Uvajanje FS v 

učni  proces 
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Štampfl, Andreja 

Verbinc 

3.11.17 Formativno spremljanje 

znanja  

IV 

Kočevje, 

9:30 – 

13:00 

Ada Holcar Uvajanje FS v 

učni  proces 

7.11.17 Domača vzgoja-pot do 

otrokovega uspeha 

Kočevje Marko Juhant Uspešna vzgoja 

otroka v domačem 

okolju 

14.12.17 Filmski vlak 

Filmska vzgoja 

Kočevje 

15:00 – 

20:00 

Zoran P5oznič Zgodovina filmske 

tehnike in 

nastajanje filma 

27.11.2017 FS- Bridge to learning Kočevje 

 

Nives Markun Analiza hospitacij 

in pogovor o 

uvajanju FS v učni 

proces 

13.1.18 Terapevtski pes v 

pedagoškem procesu 

Ljubljana 

7:00 – 

15:00 

Golob Irma 

Trampuš Mojca 

Slapnik Mateja 

Prisotnost 

terapevtskega psa 

v pedagoški proces 

27.2.2018 Dodatno pokojninsko 

zavarovanje za javne 

uslužbence 

Kočevje, 

15:40 – 

16:15 

Stanislava 

Bunda 

Novosti in 

spremembe 

zakonodaje 

6.3.18 Poučno o stop animaciji Ljubljana 

15:00 – 

18:00 

Timon Leber Predstavitev 

izdelave različnih 

tehnik Stop 

animacije 

7.3.18 Poučno o stop animaciji Ljubljana 

9:00-

15:00 

Timon Leber Predstavitev 

izdelave različnih 

tehnik Stop 

animacije 
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15.3.18 FS- Bridge to learning Kočevje 

 

Nives Markun Analiza hospitacij 

in pogovor o 

uvajanju FS v učni 

proces 

19.4.2018 Opredelitev nasilja ter 

preprečevanje in varovaje 

otrok pred nasiljem in 

dolžno ravnanje vsakega 

od nas pedagoških 

delavcev 

Kočevje, 

15:45 – 

16:30 

Katarina Tinauer Kako ravnati v 

primeru nasilja 

16.5.2018 FS- Bridge to learning Kočevje 

 

Nives Markun Analiza hospitacij 

in pogovor o 

uvajanju FS v učni 

proces 

26. 6. 2018 RTM (KOČEVSKA = 

OGRLICA KULTUR 

2018) 

PMK 

8.00 –

13.30 

dr. Vladimir 

Prebilič 

 

dr. Anja Moric 

Spoznavanje 

kulturne pestrosti 

našega kraja. 

 

MARIJA MARGITA MARINČ 

Datum Naslov izobraževanja Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25. 8. 

2017 

Jezikovna  odličnost OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 12.30 

Irena 

Potočar 

Papež 

Poznavanje 

pravil pri uporabi 

slovenskega 

jezika 

25. 9. 

2017 

Formativno spremljanje III OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

14.00 – 18.00 

Vilma 

Brodnik 

Mag. Mateja 

Sirnik 

Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu 
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Petra 

Štampfl 

Andreja 

Verbinc 

3. 11. 

2017 

Ofiice 365 OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 13.00 

Klemen 

Kovačič 

Uporaba Office 

365 

3. 11. 

2017 

Formativno spremljanje IV OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.30 – 13.00 

Ada Holcar Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu 

7. 11. 

2017 

Domača vzgoja – pot do 

otrokovega uspeha in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

17.00 – 18.30 

Marko 

Juhant 

Napotki za dobro 

vzgojo otroka 

27. 2. 

2018 

Dodatno pokojninsko za 

varovanje za javne uslužbence 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.40 – 16.15 

Stanislava 

Budna 

Novosti in 

spremembe 

zakonodaje 

19. 4. 

2018 

Opredelitev nasilja ter 

preprečevanje in varovanje 

otrok pred nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od nas 

pedagoških delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.45 – 16.30 

Katarina 

Tinauer 

Kako ravnati v 

primeru nasilja 

26. 6. 

2018 

RTM (KOČEVSKA = OGRLICA 

KULTUR 2018) 

PMK 

8.00 –13.30 

dr. Vladimir 

Prebilič 

 

dr. Anja 

Moric 

Spoznavanje 

kulturne 

pestrosti našega 

kraja. 
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EVELIN MALNAR 

Datum Naslov izobraževanja Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25. 8. 

2017 

Jezikovna  odličnost OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 12.30 

Irena Potočar 

Papež 

Poznavanje 

pravil pri uporabi 

slovenskega 

jezika 

14. 9. 

2017 

Higiena zob OŠ Zbora 

odposlancev, 

Reška c. 3 

17.00 – 18.00 

Dr. Jana Pezdirc Ustna higiena, 

skrb za zdrave 

zobe … 

23. 10. 

2017 

Ustvarjalnik OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

14.00 – 14.45 

Matija Goljat Spodbujanje 

podjetništva 

2. 11. 

2017 

Ofiice 365 OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 13.00 

Klemen Kovačič Uporaba Office 

365 

3. 11. 

2017 

Formativno spremljanje 

IV 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.30 – 13.00 

Ada Holcar Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu 

7. 11. 

2017 

Temeljni postopki 

oživljanja 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

13.15-14.30 

Primož Velikonja Postopki 

oživljanja 

7. 11. 

2017 

Domača vzgoja – pot do 

otrokovega uspeha in 

sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

17.00 – 18.30 

Marko Juhant Napotki za 

dobro vzgojo 

otroka 

https://maps.google.com/?q=TZO+28&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Re%C5%A1ka+c.+3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=TZO+28&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=TZO+28&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=TZO+28&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=TZO+28&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=TZO+28&entry=gmail&source=g
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27. 2. 

2018 

Dodatno pokojninsko za 

varovanje za javne 

uslužbence 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.40 – 16.15 

Stanislava Budna Novosti in 

spremembe 

zakonodaje 

19. 4. 

2018 

Opredelitev nasilja ter 

preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od nas 

pedagoških delavcev 

 

 

 

 

 

 

 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.45 – 16.30 

Katarina Tinauer Kako ravnati v 

primeru nasilja 

Od 

oktobra 

2017 do 

maja 

2018 

Formativno spremljanje 

učenja 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

  

Nina Zver, Urška 

Rupnik, Tina 

Stopar, Evelin 

Malnar, Petra 

Kersnič, Nikolina 

Pleše, Barbara 

Škulj, Jasna Žagar, 

Nataša Bjelajac, 

Mojca Hribar 

Osmak, Magda 

Gornik 

Primeri iz prakse 

26. 6. 

2018 

RTM Kočevska Šeškov dom, 

8.00-13.30 

Vesna Jerbič 

Perko, 

Seznanitev s 

tematskim 

letom, 

https://maps.google.com/?q=TZO+28&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=TZO+28&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=TZO+28&entry=gmail&source=g
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Dr. Vladimir 

Prebilič, Dr. Anja 

Moric, Tina Žele 

Kovačič … 

vključevanje tem 

v pouk, izvajanje 

dejavnosti pri 

pouku 

 

KATJA GOLE PUCELJ 

 

Datum Naslov izobraževanja Kraj, čas Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25. 8. 2017 Jezikovna  odličnost OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 12.30 

Irena Potočar 

Papež 

Poznavanje pravil 

pri uporabi 

slovenskega 

jezika 

28. 8. 2017 Tečaj samoobrambe Tomšičeva 

cesta 13 

9:00 

Dalibor 

Debartoli 

Teoretični in 

praktični prikaz 

samoobrambe 

25. 9. 2017 Formativno spremljanje 

III 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

14.00 – 18.00 

Vilma Brodnik 

Mag. Mateja 

Sirnik 

Petra Štampfl 

Andreja 

Verbinc 

Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu 

3. 11. 2017 Formativno spremljanje 

IV 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.30 – 13.00 

Ada Holcar Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu 

7. 11. 2017 Domača vzgoja – pot do 

otrokovega uspeha in 

sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

17.00 – 18.30 

Marko Juhant Napotki za dobro 

vzgojo otroka 
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24.11.2017 1.regijsko srečanje 

zdravih šol 

NIJZ LJ 

9:00 – 14:00 

Branka Dukič Napotki za delo v 

tem šolskem letu 

27. 2. 2018 Dodatno pokojninsko za 

varovanje za javne 

uslužbence 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.40 – 16.15 

Stanislava 

Budna 

Novosti in 

spremembe 

zakonodaje 

1.3.2018 2.regijsko srečanje 

zdravih šol 

NIJZ LJ 

9:00 – 14:00 

Branka Dukič in 

povabljeni 

predavatelji 

Zdravo 

prehranjevanje 

otrok in 

mladostnikov 

19. 4. 2018 Opredelitev nasilja ter 

preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od 

nas pedagoških 

delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.45 – 16.30 

Katarina 

Tinauer 

Kako ravnati v 

primeru nasilja 

14. 5. 2018 Izobraževanje ekip PP  Ankaran 

9:00-19:00 

Zdravstveni 

delavci 

Priprava na 

regijsko 

tekmovanje ekip 

PP 

22. 5. 2018 3.regijsko srečanje 

zdravih šol 

 

OŠ Rodica 

Domžale 

9:00-14:30 

Branka Dukič in 

vodje delavnic 

Izdelava naravne 

kozmetike, 

tehnike 

sproščanja, 

degustacija jedi, 

izdelava cvetja iz 

papirja, Ali sem 

fit? 
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april-maj 

(torek) 

Priprave na tekmovanje 

PP 

 

RK in OŠ 

Zbora 

odposlancev 

18:00-21:00 

Ekipa PP 

Kočevje 

Utrjevanje znanja 

iz PP, priprava na 

regijsko 

tekmovanje 

oktober-

maj 

(sreda) 

Nadaljevalni tečaj iz 

angleščine 

 

OŠ Zbora 

odposlancev 

13:45 – 14:30 

Nikolina  Pleše Obnavljanje 

znanja iz TJA 

 

IZOBRAŽEVANJE UČITELJIC AKTIVA 3. RAZREDA 

 
Andreja Pogorelec Šenk: 

Datum Naslov izobraževanja Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25. 8. 

2017 

Jezikovna  odličnost OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 12.30 

Irena 

Potočar 

Papež 

Poznavanje 

pravil pri uporabi 

slovenskega 

jezika 

25. 9. 

2017 

Formativno spremljanje III OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

14.00 – 18.00 

Vilma 

Brodnik 

Mag. Mateja 

Sirnik 

Petra 

Štampfl 

Andreja 

Verbinc 

Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu 

14. 9. 

2017 

Skrb za zobe OŠ Zbora 

odposlancev, 

Reška 3 

17.00 – 17.30 

Dr. Jana 

Pezdirc 

Ozaveščati 

pomen 

pravilnega 

čiščenja zob 

20. 10. 

2017 

Mala zborovska šola 1 Zdravilišče 

Radenci 

9.00 – 17.30 

Andrej 

Makor 

Poti za 

izboljšanje učnih 

dosežkov 
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Nadja 

Janežič 

Mirjam 

Jelnikar 

21. 10. 

2017 

Mala zborovska šola 2 Zdravilišče 

Radenci 

9.00 – 17.30 

Katja Gruber 

Felicita Herič 

Manja 

Gošnik Vovk 

Poti za 

izboljšanje učnih 

dosežkov 

3. 11. 

2017 

Ofiice 365 OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 13.00 

Klemen 

Kovačič 

Uporaba Office 

365 

3. 11. 

2017 

Formativno spremljanje IV OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.30 – 13.00 

Ada Holcar Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu 

7. 11. 

2017 

Domača vzgoja – pot do 

otrokovega uspeha in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

17.00 – 18.30 

Marko 

Juhant 

Napotki za dobro 

vzgojo otroka 

27. 2. 

2018 

Dodatno pokojninsko za 

varovanje za javne uslužbence 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.40 – 16.15 

Stanislava 

Budna 

Novosti in 

spremembe 

zakonodaje 

19. 4. 

2018 

Opredelitev nasilja ter 

preprečevanje in varovanje 

otrok pred nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od nas 

pedagoških delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.45 – 16.30 

Katarina 

Tinauer 

Kako ravnati v 

primeru nasilja 
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26. 6. 

2018 

RTM Kočevska – Ogrlica kultur Šeškov dom 

8.00 – 13.30 

Tina Žele 

Kovačič 

Vesna Jerbič 

Perko 

Nadja 

Kovačič 

Anja Moric 

Dr. Vladimir 

Prebilič 

Priprava na 

tematsko leto – 

Ogrlica kultur 

 

Jožica Sevšek 

Datum Naslov izobraževanja Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25. 8. 

2017 

Jezikovna  odličnost OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 12.30 

Irena 

Potočar 

Papež 

Poznavanje 

pravil pri uporabi 

slovenskega 

jezika 

25. 9. 

2017 

Formativno spremljanje III OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

14.00 – 18.00 

Vilma 

Brodnik 

Mag. Mateja 

Sirnik 

Petra 

Štampfl 

Andreja 

Verbinc 

Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu 

14. 9. 

2017 

Skrb za zobe OŠ Zbora 

odposlancev, 

Reška 3 

17.00 – 17.30 

Dr. Jana 

Pezdirc 

Ozaveščati 

pomen 

pravilnega 

čiščenja zob 

3. 11. 

2017 

Ofiice 365 OŠ Zbora 

odposlancev, 

Klemen 

Kovačič 

Uporaba Office 

365 
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TZO 28 

9.00 – 13.00 

3. 11. 

2017 

Formativno spremljanje IV OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.30 – 13.00 

Ada Holcar Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu 

7. 11. 

2017 

Domača vzgoja – pot do 

otrokovega uspeha in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

17.00 – 18.30 

Marko 

Juhant 

Napotki za dobro 

vzgojo otroka 

27. 2. 

2018 

Dodatno pokojninsko za 

varovanje za javne uslužbence 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.40 – 16.15 

Stanislava 

Budna 

Novosti in 

spremembe 

zakonodaje 

19. 4. 

2018 

Opredelitev nasilja ter 

preprečevanje in varovanje 

otrok pred nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od nas 

pedagoških delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.45 – 16.30 

Katarina 

Tinauer 

Kako ravnati v 

primeru nasilja 

26. 6. 

2018 

RTM Kočevska – Ogrlica kultur Šeškov dom 

8.00 – 13.30 

Tina Žele 

Kovačič 

Vesna Jerbič 

Perko 

Nadja 

Kovačič 

Anja Moric 

Dr. Vladimir 

Prebilič 

Priprava na 

tematsko leto – 

Ogrlica kultur 

 

Nataša Bjelajac 
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Datum Naslov izobraževanja Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25. 8. 

2017 

Jezikovna  odličnost OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 12.30 

Irena Potočar 

Papež 

Poznavanje 

pravil pri 

uporabi 

slovenskega 

jezika 

25. 9. 

2017 

Formativno spremljanje III OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

14.00 – 18.00 

Vilma Brodnik 

Mag. Mateja 

Sirnik 

Petra Štampfl 

Andreja Verbinc 

Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu 

14. 9. 

2017 

Skrb za zobe OŠ Zbora 

odposlancev, 

Reška 3 

17.00 – 17.30 

Dr. Jana Pezdirc Ozaveščati 

pomen 

pravilnega 

čiščenja zob 

2.2.2018 2. posvet o delu z otroki z 

DS v OŠ 

Pedagoška 

fakulteta 

Ljubljana, 

9.00 – 14.00 

 

prof. dr. Marija 

Kavkler, prof. dr. 

Alenka Šelih, 

prof. dr. Zrinjka 

Stančić 

Seznanitev z 

delom za 

učence z DS 

27. 2. 

2018 

Dodatno pokojninsko za 

varovanje za javne 

uslužbence 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.40 – 16.15 

Stanislava 

Budna 

Novosti in 

spremembe 

zakonodaje 

20.3.2018 3. posvet o delu z otroki z 

DS v OŠ 

Pedagoška 

fakulteta 

Ljubljana, 

9.30 – 14.30 

 

prof. dr. Marija 

Kavkler, prof. dr. 

Alenka Šelih, 

prof. dr.Gabi 

Čačinovič, 

Seznanitev z 

delom za 

učence z DS 



 
 
 
 

75 
 
 
 

asist.mag. Janja 

Košir 

19. 4. 

2018 

Opredelitev nasilja ter 

preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od nas 

pedagoških delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.45 – 16.30 

Katarina 

Tinauer 

Kako ravnati v 

primeru nasilja 

19.3.2018 Akademija LILI IN BINE Ljubljana, 

Srednja 

zdravstvena 

šola Ljubljana 

14.30-17.00 

Različni 

predavatelji 

Seznanitev z 

novitetami za 

šolsko leto 

2018/19 

16. 5.2018 Formativno spremljanje 

učenja 

(projekt) 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 13.00-

14.00 

Nives Markun Seznanitev  z 

metodo 

formativnega 

spremljanja 

pouka … 

21.5.2018 4. posvet o delu z otroki z 

DS v OŠ 

Pedagoška 

fakulteta 

Ljubljana, 

9.00 – 13.30 

 

Danijela Janša, 

dr.med. spec 

psihiatrije, 

Doc.dr. Suzana 

Pulec-Lah 

Seznanitev z 

delom za 

učence z DS 

8 in 9. 

6.2018 

Dvodnevno delovno 

srečanje za učitelje in 

ravnatelje projekta 

Erasmus+ Student Voice 

– the BRIDGE to Learning 

Kamnik, 

11.00 -18.00 

9.00 - 16.00 

Različni 

predavatelji 

Hospitiranje, 

poročanje in 

izmenjava 

izkušenj 

26. 6. 

2018 

RTM Kočevska – Ogrlica 

kultur 

Šeškov dom 

8.00 – 13.30 

Tina Žele 

Kovačič 

Priprava na 

tematsko leto – 

Ogrlica kultur 

http://www.szslj.si/
http://www.szslj.si/
http://www.szslj.si/
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Vesna Jerbič 

Perko 

Nadja Kovačič 

Anja Moric 

Dr. Vladimir 

Prebilič 

Sep. 

2017- junij 

2018 

Formativno spremljanje 

učenja 

(projekt) 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

Barbara Škulj   

Evelin Malnar  

Jasna Naglič 

Žagar   

Magda Gornik   

Mojca Hribar 

Osmak  

Nataša Bjelajac  

Nikolina Pleše   

Nina Zver  

Petra Kersnič  

Tanja Lavrič  

Tina Stopar  

Urška Rupnik 

Primeri iz 

prakse 

 

IZOBRAŽEVANJE UČITELJIC AKTIVA 4. RAZREDA 

 
URŠKA RUPNIK: 

 

Datum Naslov 

izobraževanja 

Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

23. – 25. 

8. 2017 

Gledališki tabor 24 ur, Bosljiva 

Loka 

Gašper Jarni 

(KUD Jazbec; 

JSKD) 

Gledališke veščine 

12. 9. 

2017 

Pasti vzgojnih stilov OŠ ZOK, 

17.00-18.00 

Matic Munc Predstavitev različnih 

vzgojnih stilov : s 
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praktičnimi primeri od 

avtoritarne, 

permisivne in 

strupene vzgoje do 

nove vzgojne 

paradigme. 

25. 9. 

2017 

Formativno 

spremljanje III 

OŠ ZOK 

14.00-18.00 

dr.Vilma 

Brodnik 

mag.Mateja 

Sirnik 

Petra Štampfl, 

Andreja 

Verbinc 

Seznanitev z 

načinom 

formativnega 

spremljanja. Primeri 

uporabe elementov 

FS 

6., 7. 10. 

2017 

Dvodnevno delovno 

srečanje za učitelje in 

ravnatelje projekta 

Erasmus+ Student 

Voice – the BRIDGE to 

Learning 

 

OŠ Črenšovci Ada Holcar 

Brunauer, 

Saša Kregar 

idr. 

 

Seznanitev z 

načinom 

formativnega 

spremljanja. Primeri 

uporabe elementov 

FS 

3. 11. 

2017 

Formativno 

spremljanje IV 

OŠ ZOK 

 

Ada Holcar 

Brunauer, 

Saša Kregar, 

Urška Margan 

 

Seznanitev z 

načinom 

formativnega 

spremljanja. Primeri 

uporabe elementov 

FS 

7.11.2017 

Domača vzgoja – Pot 

do otrokovega uspeha 

in sreče 

 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Marko Juhant 
Napotki za uspešno 

vzgojo. 
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12.1.2018 Zaključno konferenca 

razvojne naloge 

Formativno 

spremljanje 

Ljubljana- 

Konservatorij 

za glasbo in 

balet 

Norman 

Emerson, 

Louise 

Hayward in 

ostali 

 

Seznanitev z 

načinom 

formativnega 

spremljanja. Primeri 

uporabe elementov 

FS 

19.4.2018 

Opredelitev nasilja, ter 

preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od 

nas pedagoških 

delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17-20 

Katarina 

Tinauer 

Ustrezno reagiranje 

ob primerih 

zaznanega nasilja v 

šoli. 

8., 9. 6. 

2018 

Dvodnevno delovno 

srečanje za učitelje in 

ravnatelje projekta 

Erasmus+ Student 

Voice – the BRIDGE to 

Learning 

 

OŠ Frana 

Albrehta 

Kamnik 

Ada Holcar 

Brunauer, 

Saša Kregar 

idr. 

 

Seznanitev z 

načinom 

formativnega 

spremljanja. Primeri 

uporabe elementov 

FS 

 

 

RENATA MIKETIČ: 

 

Datum Naslov izobraževanja Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj seminarja 

25.8.2017 Jezikovna odličnost 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-12.15 

Irena Potočar 

Papež 

Napredek v 

komunikaciji. 

12. 9. 

2017 

Pasti vzgojnih stilov OŠ ZOK, 

17.00-18.00 

Matic Munc Predstavitev različnih 

vzgojnih stilov : s 

praktičnimi primeri od 
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avtoritarne, permisivne 

in strupene vzgoje do 

nove vzgojne 

paradigme. 

25. 9. 

2017 

Formativno spremljanje 

III 

OŠ ZOK 

14.00-18.00 

dr.Vilma 

Brodnik 

mag.Mateja 

Sirnik 

Petra 

Štampfl, 

Andreja 

Verbinc 

Seznanitev z načinom 

formativnega 

spremljanja. Primeri 

uporabe elementov FS 

3. 11. 

2017 

Formativno spremljanje 

IV 

OŠ ZOK 

 

Ada Holcar 

Brunauer, 

Saša Kregar, 

Urška 

Margan 

 

Seznanitev z načinom 

formativnega 

spremljanja. Primeri 

uporabe elementov FS 

7.11.2017 

Domača vzgoja – Pot 

do otrokovega uspeha 

in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Marko Juhant 
Napotki za uspešno 

vzgojo. 

19.4.2018 

Opredelitev nasilja, ter 

preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od 

nas pedagoških 

delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17-20 

Katarina 

Tinauer 

Ustrezno reagiranje ob 

primerih zaznanega 

nasilja v šoli. 

26.6.2018 RTM Kočevska 8.00-13.30 

Tina Žele 

Kovačič, 

PMK z gosti 

Predstavitev 

kulturnega leta z 

delavnicami 
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STAŠA KOBLER: 

Datum Naslov izobraževanja Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj seminarja 

25.8.2017 Jezikovna odličnost 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-12.15 

Irena Potočar 

Papež 

Napredek v 

komunikaciji. 

12. 9. 

2017 

Pasti vzgojnih stilov OŠ ZOK, 

17.00-18.00 

Matic Munc Predstavitev različnih 

vzgojnih stilov : s 

praktičnimi primeri od 

avtoritarne, permisivne 

in strupene vzgoje do 

nove vzgojne 

paradigme. 

25. 9. 

2017 

Formativno spremljanje 

III 

OŠ ZOK 

14.00-18.00 

dr.Vilma 

Brodnik 

mag.Mateja 

Sirnik 

Petra 

Štampfl, 

Andreja 

Verbinc 

Seznanitev z načinom 

formativnega 

spremljanja. Primeri 

uporabe elementov FS 

3. 11. 

2017 

Formativno spremljanje 

IV 

OŠ ZOK 

 

Ada Holcar 

Brunauer, 

Saša Kregar, 

Urška 

Margan 

 

Seznanitev z načinom 

formativnega 

spremljanja. Primeri 

uporabe elementov FS 

7.11.2017 

Domača vzgoja – Pot 

do otrokovega uspeha 

in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Marko Juhant 
Napotki za uspešno 

vzgojo. 
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19.4.2018 

Opredelitev nasilja, ter 

preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od 

nas pedagoških 

delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17-20 

Katarina 

Tinauer 

Ustrezno reagiranje ob 

primerih zaznanega 

nasilja v šoli. 

26.6.2018 RTM Kočevska 8.00-13.30 

Tina Žele 

Kovačič, 

PMK z gosti 

Predstavitev 

kulturnega leta z 

delavnicami 

 
 

IZOBRAŽEVANJE UČITELJIC AKTIVA 5. RAZREDA 

 
Alenka Vilicer 

Datum Naslov izobraževanja Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj seminarja 

25. 8. 

2017 

Jezikovna odličnost OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-12.15 

Irena Potočar 

Papež 

Obnoviti in utrditi 

znanje slovenskega 

jezika. 

12. 9. 

2017 

Pasti vzgojnih stilov OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Matic Munc Predstavitev različnih 

vzgojnih stilov : s 

praktičnimi primeri od 

avtoritarne, permisivne 

in strupene vzgoje do 

nove vzgojne 

paradigme. 

25. 9. 

2017 

Formativno spremljanje 

III 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00-18.00 

dr.Vilma 

Brodnik  

mag.Mateja 

Sirnik 

Petra 

Štampfl, 

Seznanitev z načinom 

formativnega 

spremljanja. Primeri 

uporabe elementov FS 
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Andreja 

Verbinc 

3. 11. 

2017 

Formativno spremljanje 

IV 

OŠ Zbora 

odposlancev 

 

Ada Holcar 

Brunauer,   

Saša Kregar, 

Urška 

Margan 

Seznanitev z načinom 

formativnega 

spremljanja.  

7.11.2017 Domača vzgoja – Pot 

do otrokovega uspeha 

in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Marko Juhant Napotki za uspešno 

vzgojo. 

19.4.2018 Opredelitev nasilja, ter 

preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od 

nas pedagoških 

delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17-20 

Katarina 

Tinauer 

Ustrezno reagiranje ob 

primerih zaznanega 

nasilja v šoli. 

26.6.2018 RTM Kočevska= ogrlica 

kultur 

Šeškov dom 

8.00-13.30 

Zavod 

Kočevsko 

Spoznati pestrost 

kulture, ki nas obdaja, 

predvsem s 

kulinaričnega vidika. 

Jasna Naglič Žagar 

Datum Naslov 

izobraževanja 

Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25. 8. 2017 Jezikovna 

odličnost 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-12.15 

Irena Potočar 

Papež 

Obnoviti in utrditi 

znanje 

slovenskega 

jezika. 

12. 9. 2017 Pasti vzgojnih 

stilov 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Matic Munc Predstavitev 

različnih 

vzgojnih stilov : s 
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praktičnimi 

primeri od 

avtoritarne, 

permisivne in 

strupene vzgoje 

do nove vzgojne 

paradigme. 

25. 9. 2017 Formativno 

spremljanje III 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00-18.00 

dr.Vilma 

Brodnik  

mag.Mateja 

Sirnik 

Petra 

Štampfl, 

Andreja 

Verbinc 

Seznanitev z 

načinom 

formativnega 

spremljanja. 

Primeri uporabe 

elementov FS 

3. 11. 2017 Formativno 

spremljanje IV 

OŠ Zbora 

odposlancev 

 

Ada Holcar 

Brunauer,   

Saša Kregar, 

Urška 

Margan 

Seznanitev z 

načinom 

formativnega 

spremljanja.  

7.11.2017 Domača vzgoja – 

Pot do otrokovega 

uspeha in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Marko Juhant Napotki za 

uspešno vzgojo. 

12.1.2018 Zaključno 

konferenca 

razvojne naloge 

Formativno 

spremljanje 

Ljubljana- 

Konservatorij 

za glasbo in 

balet  

Norman 

Emerson, 

Louise 

Hayward in 

ostali 

 

Seznanitev z 

načinom 

formativnega 

spremljanja.  
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27.11.201815.3.2018 

16.5.2018 

Student Voice- 

the BRIDGE to 

Learning- projekt 

OŠ Zbora 

odposlancev 

13.00-14.00 

 

Nives Markun 

Puhan 

(sestanki po 

hospitacijah) 

Pridobiti 

ustrezne 

kompetence za 

delo FS pri 

pouku 

19.4.2018 Opredelitev 

nasilja, ter 

preprečevanje in 

varovanje otrok 

pred nasiljem in 

dolžno ravnanje 

vsakega od nas 

pedagoških 

delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17-20 

Katarina 

Tinauer 

Ustrezno 

reagiranje ob 

primerih 

zaznanega 

nasilja v šoli. 

26.6.2018 RTM Kočevska= 

ogrlica kultur 

Šeškov dom 

8.00-13.30 

Zavod 

Kočevsko 

Spoznati 

pestrost kulture, 

ki nas obdaja, 

predvsem s 

kulinaričnega 

vidika. 

skozi leto  English OŠ Zbora 

odposlancev 

13.30-15.00 

Nikolina 

Pleše 

Obnoviti in utrditi 

znanje tujega 

jezika 

angleščine. 

 

Anda Jambrovič 

 

Datum Naslov 

izobraževanja 

Čas, 

kraj 

Predavatelj Glavni cilj seminarja 

26. 6.  

2018 

RTM Kočevska Šeškov 

dom 

Različni 

predavatelji; 

Predstavitev tematskega leta in načini 

vključevanja tematike Kočevska, ogrlica 
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In KCK Gašper Jarni kultur v pouk. Gledališka delavnica – 

gledališke vaje; izdelava zasnove za 

oblikovanje točk za zaključno prireditev. 

 

Klavdija Janež 

Datum Naslov 

izobraževanja 

Čas, 

kraj 

Predavatelj Glavni cilj seminarja 

12. 9. 

2017 

Pasti vzgojnih 

stilov 

OŠ 

ZOK, 

17.00-

18.00 

Matic Munc Predstavitev različnih vzgojnih stilov 

: s praktičnimi primeri od avtoritarne, 

permisivne in strupene vzgoje do 

nove vzgojne paradigme. 

25. 9. 

2017 

Formativno 

spremljanje III 

OŠ 

ZOK 

14.00-

18.00 

dr.Vilma 

Brodnik  

mag.Mateja 

Sirnik 

Petra Štampfl, 

Andreja 

Verbinc 

Seznanitev z načinom formativnega 

spremljanja. Primeri uporabe 

elementov FS 

3. 11. 

2017 

Formativno 

spremljanje IV 

OŠ 

ZOK 

 

Ada Holcar 

Brunauer,   

Saša Kregar, 

Urška Margan 

 

Seznanitev z načinom formativnega 

spremljanja. Primeri uporabe 

elementov FS 

 

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV AKTIVA OPB 

 

Datum Naslov izobraževanja Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25. 8. 

2017 

Jezikovna  odličnost OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 12.30 

Irena 

Potočar 

Papež 

Poznavanje 

pravil pri uporabi 

slovenskega 

jezika 
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25. 9. 

2017 

Formativno spremljanje III OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

14.00 – 18.00 

Vilma 

Brodnik 

Mag. Mateja 

Sirnik 

Petra 

Štampfl 

Andreja 

Verbinc 

Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu 

2. 11. 

2017 

Office 365 OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 13.00 

Klemen 

Kovačič 

Uporaba Office 

365 

3. 11. 

2017 

Formativno spremljanje IV OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.30 – 13.00 

Ada Holcar Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu 

7. 11. 

2017 

Domača vzgoja – pot do 

otrokovega uspeha in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

17.00 – 18.30 

Marko 

Juhant 

Napotki za dobro 

vzgojo otroka 

27. 2. 

2018 

Dodatno pokojninsko za 

varovanje za javne uslužbence 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.40 – 16.15 

Stanislava 

Budna 

Novosti in 

spremembe 

zakonodaje 

19. 4. 

2018 

Opredelitev nasilja, ter 

preprečevanje in varovanje 

otrok pred nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od nas 

pedagoških delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17.20 

Katarina 

Tinauer 

Ustrezno 

reagiranje ob 

primerih 

zaznanega 

nasilja v šoli. 
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26. 6. 

2018 

RTM Kočevska Pokrajinski 

muzej Kočevje 

8.00 – 13.30 

Tina Žele 

Kovačič 

Ogrlica kultur 

 

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV DRUŽBOSLOVNO- UMETNOSTNEGA AKTIVA 

 

DATUM 
NASLOV 

IZOBRAŽEVANJA 
ČAS, KRAJ PREDAVATELJ 

GLAVNI CILJ 

SEMINARJA 

12. 9. 2017 Pasti vzgojnih stilov 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.15 

Matic Munc 

Prednosti in 

slabosti 

vzgojnih stilov. 

25. 9. 2017 
Formativno spremljanje v 

podporo učenju III 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00-18.00 

Dr. Vilma Brodnik 

Uporaba FS v 

praksi. 

3. 11. 2017 
Formativno spremljanje v 

podporo učenju IV 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-13.00 

Dr. Ada Holcar 

Brunauer 

25.10.2017 Motivacijsko predavanje 14:00-14:45 Matija Goljar 

Vzpodbuditi 

ustvarjalnost pri 

otrocih. 

7. 11. 2017 

Domača vzgoja – Pot do 

otrokovega uspeha in 

sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Marko Juhant 
Napotki za 

uspešno vzgojo. 

19. 4. 2018 

Opredelitev nasilja, ter 

preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od nas 

pedagoških delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17.20 

Katarina Tinauer 

Ustrezno 

reagiranje ob 

primerih 

zaznanega 

nasilja v šoli. 
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26. 6. 2018 RTM Kočevska 8.00-13.30 
Vesna Jerbič 

Perko in drugi  

Spoznavanje 

različnosti kultur 

na Kočevskem.  

 

Mateja Malnar, Brigita Prebilič  

 Datum Naslov 

izobraževanja 

Kraj Predavatelj Glavni cilj seminarja 

10. 11. 

2017 

EU4Me FDV 

Ljubljana 

Damjan Lajh, Meta 

Novak, Mitja 

Žagar, Bogomil 

Ferfila 

družbeno relevantne različnosti 

v sodobnih družbah in njihova 

vključitev v pedagoški proces, 

kvantitativna in kvalitativna 

analiza držav 

 

Martina Porenta Pleše 

Datum Naslov 

izobraževanja 

Kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

6.  in 7. 

3. 2018 

Poučno o stop 

animaciji 

Zavod ZVVIKS 

Ljubljana, Moderna 

galerija 

(MS&MSUM) 

Kolja Saksida in 

drugi  

pridobivanje veščin 

in znanja o osnovah 

stop animacije 

14. 12.  Filmski vlak Kreativni center 

Vezenina Kočevje 

mag. Zoran 

Poznić, Andrej 

Uduč, mag., Špela 

Pavli Perko, prof. 

medijsko 

opismenjevanje 

 

Mateja Junc  

Datum Naslov 

izobraževanja 

Kraj Predavatelj Glavni cilj seminarja 

5. 4. 

2018 

Kulturni bazar  Cankarjev 

dom Ljubljana  

različni 

predavatelji  

predstavitev najnovejših 

predstav in dogodkov s 
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področja kulture in umetnostne 

vzgoje 

 

Mojca Osmak Hribar 

Datum Naslov 

izobraževanja 

Kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

28. 8. 

2017 

študijska 

skupina  

NM različni predavatelji  vpeljevanje FS 

elementov v GUM 

20. in 21. 

10. 2017 

Mala zborovska 

šola 

Radenci  različni predavatelji predstavitev notne 

literature in umetnosti 

pri vokalnem zboru 

6. in 

7.  10. 

2017 

FS Ljutomer Ljutomer različni predavatelji 

Zavoda RS za šolstvo 

in Ministrstvo za 

šolstvo  

vpeljava FS v pouk  

5. 2. 

2018 

Zborovsko petje  Zavod sv. 

Stanislava 

Ljubljana  

različni predavatelji smernice NPZ GUM 

2018  

 

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV JEZIKOVNEGA AKTIVA: 

 

Brigita Prebilič 

Datum Naslov 

izobraževanja 

Kraj Predavatelj Glavni cilj seminarja 

25.10. 

2017 

Motivacijsko 

predavanje 

OŠ Zbora 

odposlancev 

Matija Goljar Spodbujati ustvarjalnost pri 

otrocih 

3. 11. 

2017 

Formativno 

spremljanje v 

podporo učenju IV 

OŠ Zbora 

osposlancev 

9.30 – 13.00 

Dr. Ada Holcar 

Brunauer 

Uporaba FS v praksi. 

3.11. 

2017 

Office 365 in One 

Drive 

OŠ Zbora 

odposlancev 

Klemen 

Kovačič 

Predstavitev Open Office 

365 in Dropboxa 
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7.30-8.30 

7. 11. 

2017 

Domača vzgoja – pot 

do otrokovega 

uspeha in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00 -18. 00 

Marko Juhant Napotki za uspešno 

vzgojo. 

10. 11. 

2017 

EU4Me FDV 

Ljubljana 

8 pedagoških 

ur 

Damjan Lajh, 

Meta Novak, 

Mitja Žagar, 

Bogomil 

Ferfila 

Družbeno relevantne 

različnosti v sodobnih 

družbah in njihova 

vključitev v pedagoški 

proces, kvantitativna in 

kvalitativna analiza držav, 

delavnice – didaktični 

pristopi za poučevanje 

večkulturnosti ter 

izmenjava dobrih praks 

1.12. 

2017 

19.OUP konferenca Smelt, 

Ljubljana 

9.00-15.00 

Michael 

Swan, Nina 

Lauder in  

Erica Osváth 

- Načela učinkovitega 

poučevanja slovnice – 

slovnica za učitelje, 

slovnica za 

učence in nova 4. 

izdajaPractical English 

Usage 

- Kritično razmišljanje in 

reševanje problemov skozi 

učinkovita vprašanja, 

privlačne vire in kreativne 

naloge 

-Učenje učenja in 

vseživljenjsko učenje – iz 

osnovnošolske in 

srednješolske 

prakse 
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27. 2. 

2018 

Dodatno pokojninsko 

za varovanje za 

javne uslužbence 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.40 – 16.15 

Stanislava 

Budna 

Novosti in spremembe 

zakonodaje. 

19. 4. 

2018 

Opredelitev nasilja, 

ter preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od 

nas pedagoških 

delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17-20 

Katarina 

Tinauer 

Ustrezno reagiranje ob 

primerih zaznanega nasilja 

v šoli. 

26. 6. 

2018 

RTM Kočevska 8.00 – 13.30 različni 

predavatelji 

 

Predstavitev tematskega 

leta Kočevska = ogrlica 

kultur 2018 

  

Različne delavnice 

 

Nikolina Pleše 

Datum Naslov 

izobraževanja 

Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25.8.2017 Jezikovna 

odličnost 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-12.15 

Irena Potočar 

Papež 

Napredek v 

komunikaciji. 

12.9.2017 

Pasti vzgojnih 

stilov 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.15 

  

Matic Munc 
Prednosti in slabosti 

vzgojnih stilov. 

25.9.2017 Formativno 

spremljanje v 

podporo učenju III 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00-18.00 

Dr. Vilma Brodnik 

  

Uporaba FS v praksi. 
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3.11.2017 Formativno 

spremljanje v 

podporo učenju IV 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-13.00 

Dr. Ada Holcar 

Brunauer 

  

Uporaba FS v praksi. 

7.11.2017 Domača vzgoja – 

Pot do otrokovega 

uspeha in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Marko Juhant 
Napotki za uspešno 

vzgojo. 

1.12.2017 19.OUP 

konferenca 

Smelt, 

Ljubljana 

9.00-15.00 

Michael Swan, 

Nina 

Lauder in Erica 

Osváth 

-Načela 

učinkovitega 

poučevanja slovnice 

– slovnica za 

učitelje, slovnica za 

učence in nova 4. 

izdajaPractical 

English Usage 

- Kritično 

razmišljanje in 

reševanje 

problemov skozi 

učinkovita 

vprašanja, 

privlačne vire in 

kreativne naloge 

-Učenje učenja in 

vseživljenjsko 

učenje – iz 

osnovnošolske in 

srednješolske 

prakse 

4.12.2017 Učenje in 

poučevanje TJ z 

elementi FS 

Ljubljana 

13.00-19.00 

Več predavateljev   

Uporaba FS orodij 

pri poučevanju TJ 
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12.1.2018 Zaključna FS 

KONFERENCA 

Konservatorij 

za glasbo in 

balet Ljubljana 

9.00-15.00 

Več predavateljev   

Uporaba FS v praksi. 

Izmenjava orodij. 

Rezultati FS 

projekta. 

26.6.2018 RTM Kočevska 8.00-13.30 Vodja projekta 

RTM 

Župan občine 

Kočevje 

Dr. Anja Moric 

Vodje delavnic 

Predstavitev 

tematskega leta 

Kočevska = ogrlica 

kultur 2018 

  

Različne delavnice 

 

Iva Mihelič 

Datum Naslov izobraževanja Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

1. 12. 

2018 

OUP konferenca Ljubljana, 

9.00-16.00 

 Michael 

Swan 

Nina Lauder  

Erica Osváth 

Slovnica za 

učence 

  

Miselne spretnosti 

Učenje učenja 

4. 12. 

2017 

Učenje in poučevanje tujega 

jezika z elementi 

formativnega spremljanja 

Ljubljana, 

13.00 – 19.15 

Lucija 

Rakovec 

Zgodnje učenje in 

poučevanje skozi 

prizmo elementov 

FS 

12. 12. 

2017 

Uvajanje posodobljenih učnih 

načrtov za angleščino v 4. 

razredu v šolskem letu 

2017/2018 

Ljubljana, 

9.00-17.00 

Alenka 

Andrin 

Barbara 

Lesničar 

Berta Kogoj 

Maja Kovačič 

Fani Nolimal 

Predstavitev 

posodobitev v 

učnem načrtu 
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14. 3. 

2018 

Opazovanje v OŠ Montessori Ljubljana, 

8.15 – 12.00 

Melita 

Kordeš 

Demšar 

Spoznati način 

dela v OŠ 

Montessori 

12. 9. 

2017 

Pasti vzgojnih stilov OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00 – 18.15 

Matic Munc Prednosti in 

slabosti vzgojnih 

stilov. 

25. 9. 

2018 

Formativno spremljanje v 

podporo učenju III 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00- 18.  

Dr. Vilnma 

Brodnik 

Uporaba FS v 

praksi. 

25. 10. 

2017 

Motivacijsko predavanje OŠ Zbora 

odposlancev 

Matija Goljar Vzpodbuditi 

ustvarjalnost pri 

otrokih 

3. 11. 

2017 

Formativno spremljanje v 

podporo učenju IV 

OŠ Zbora 

osposlancev 

9.30 – 13.00 

Dr. Ada 

Holcar 

Brunauer 

Uporaba FS v 

praksi. 

7. 11. 

2017 

Domača vzgoja – pot do 

otrokovega uspeha in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00 -18. 00 

Marko 

Juhant 

Napotki za 

uspešno vzgojo. 

19. 4. 

2018 

Opredelitev nasilja, ter 

preprečevanje in varovanje 

otrok pred nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od nas 

pedagoških delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17-20 

Katarina 

Tinauer 

Ustrezno 

reagiranje ob 

primerih 

zaznanega nasilja 

v šoli. 

26. 6. 

2018 

RTM Kočevska 8.00 – 13.30 različni 

predavatelji 

Kočevska – ogrlica 

kultur 

 

Teja Čop  
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Datum Naslov izobraževanja Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25. 8. 

2017 

Jezikovna  odličnost OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 12.30 

Irena Potočar 

Papež 

Poznavanje pravil 

pri uporabi 

slovenskega 

jezika. 

25. 9. 

2017 

Formativno spremljanje III OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

14.00 – 18.00 

Vilma Brodnik 

Mag. Mateja 

Sirnik 

Petra Štampfl 

Andreja 

Verbinc 

Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu. 

3. 11. 

2017 

Ofiice 365 OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 13.00 

Klemen 

Kovačič 

Uporaba Office 

365. 

3. 11. 

2017 

Formativno spremljanje IV OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.30 – 13.00 

Ada Holcar Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu. 

7. 11. 

2017 

Domača vzgoja – pot do 

otrokovega uspeha in 

sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

17.00 – 18.30 

Marko Juhant Napotki za dobro 

vzgojo otroka. 

27. 2. 

2018 

Dodatno pokojninsko za 

varovanje za javne 

uslužbence 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.40 – 16.15 

Stanislava 

Budna 

Novosti in 

spremembe 

zakonodaja. 

19. 4. 

2018 

Opredelitev nasilja ter 

preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

Katarina 

Tinauer 

Kako ravnati v 

primeru nasilja. 
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nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od nas 

pedagoških delavcev 

15.45 – 16.30 

1.12.2017 19. Oxford konferenca SMELT –

Dunajska cesta 

160, Ljubljana 

Michael 

Swan, Nina 

Lauder in 

Erika Osváth. 

Kritično 

razmišljanje in 

reševanje 

problemov skozi 

učinkovita 

vprašanja, 

privlačne vire in 

kreativne naloge. 

4.12.2017 Učenje in poučevanje 

tujega jezika z elementi 

formativnega spremljanja 

ZRSŠ 

Območne enote 

Ljubljana, 

Dunajska 104, 

1000 Ljubljana. 

dr. Brigita 

Rupar, 

mag. Lucija 

Rakovec, 

mag. Lucija 

Rakovec. 

Zgodnje učenje in 

poučevanja 

tujega jezika skozi 

prizmo elementov 

formativnega 

spremljanja. 

 

 

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV SLOVENISTIČNEGA AKTIVA 

 

JADRANKA ZEKIĆ 

Datum Naslov 

izobraževanja 

Kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

sept. 

2017 

Vzgoja za medije in 

učitelje 

Ljubljana, časopisna 

hiša Delo 

Vesna Milek 

idr. 

novinarska 

dejavnost 

 

MAJA GOLE PREMRL 

Datum Naslov izobraževanja Kraj Predavatelj Glavni cilj seminarja 
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10. 4.  

2018 

Nova različica 

programa RM Assessor 

Državni 

izpitni center 

Ljubljana 

Ana 

Radovič 

Seznanitev z novo različico 

programa RM Assessor 

 

TANJA LAVRIČ 

Datum Naslov izobraževanja Kraj Predavatelji Glavni cilj seminarja 

12. 1. 

2018 

Konferenca o formativnem 

spremljanju pouka 

Ljubljana različni elementi formativnega 

spremljanja pri pouku 

 

 

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV  MATEMATIČNO-TEHNIČNEGA AKTIVA  

 
Datum Naslov izobraževanja Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25. 8. 2017 Jezikovna  odličnost OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 12.30 

Irena 

Potočar 

Papež 

Poznavanje 

pravil pri uporabi 

slovenskega 

jezika 

12.9.2017 Pasti vzgojnih stilov OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.15 

Matic Munc Prednosti in 

slabosti vzgojnih 

stilov. 

25.9.2017 Formativno spremljanje v 

podporo učenju III 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00-18.00 

Dr. Vilma 

Brodnik 

Uporaba FS v 

praksi. 

3.11.2017 Formativno spremljanje v 

podporo učenju IV 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-13.00 

Dr. Ada 

Holcar 

Brunauer 

 

7.11.2017 Domača vzgoja – Pot do 

otrokovega uspeha in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Marko 

Juhant 

Napotki za 

uspešno vzgojo. 
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19.4.2018 Opredelitev nasilja, ter 

preprečevanje in varovanje 

otrok pred nasiljem in 

dolžno ravnanje vsakega od 

nas pedagoških delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17-20 

Katarina 

Tinauer 

Ustrezno 

reagiranje ob 

primerih 

zaznanega 

nasilja v šoli. 

26.6.2018 RTM Kočevska 8.00-13.30 
  

 
 

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV  NARAVOSLOVNEGA AKTIVA  

 
Magda Gornik 

 

datum naslov 

izobraževanja 

Čas, kraj predavatelj Glavni cilj seminarja 

29.8.2017 Izobraževanje za 

uporabo programa 

KPIS 

Ljubljana, 

27.8.2017, 

9:00-12:00 

Roman Ažbe Program KPIS, 

napake, izračun 

plače, povečan in 

zmanjšan obseg dela 

15.9.2017 Izobraževalni tris Ljubljana, 

15.9.2017 

9:00-17:00 

Irena Potočar 

Papež 

komuniciranje, 

poslovni bonton in 

netiketa 

25.9.2017 FS 3 Kočevje, 

14:00-19:00 

Vilma Brodnik -samovrednotenje in 

vrstniško vrednotenje, 

primeri iz prakse 

6. in 7. 

10.2017 

Delovno srečanje v 

okviru projekta 

BRIDGE 

 

Črenšovci in 

Ljutomer 

6. in 7. 

10.2017 

13.00-20.00, 

9:00-16:00 

Nives Markun 

Puhan, 

Ada Holcar 

Brunauer, Saša 

Kregar, Leonida 

Novak, Barica 

Marentič 

Požarnik 

Primeri iz prakse- 

uporaba FS 
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25. 10. 

2017 

Motivacijsko 

predavanje 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00 – 14.45 

Matija Goljar Spodbuditi 

ustvarjalnost pri 

otrocih 

3.11. 2017 FS 4 Kočevje 

9:00-14.00 

Nives Markun 

Puhan, 

Ada Holcar 

Brunauer, Saša 

Kregar, Urška 

Margan 

Predstavitve dela 

posameznih učiteljev 

pri delu s FS 

7.11.2017 Domača vzgoja – 

pot do otrokovega 

uspeha in sreče 

Kočevje, 

17.00-18.00 

Marko Juhart Odgovornosti in 

dolžnosti otrok 

15.3.2017 Ureditev DČ 

učiteljev 

Ljubljana, 

MIZŠ 

14:00-16:30 

Grega Mohorčič Predstavitev stebrov 

in ureditev DČ ter 

primeri iz prakse 

24.4.2018 Nov koncept RAP Ljubljana, 

zavod za 

šolstvo 

9:00-13.00 

Tatjana Krapše Preizkušanje RAP v 

OŠ, predstavitev n 

smernice 

25.5.2018 Varstvo OP v 

šolstvu 

Ljubljana, 

Kolosej 

9:00-12:00 

Matjaž Drev Kaj morajo šole 

pripraviti po novi 

uredbi GDRP 

8. in 

9.6.2018 

Delovno srečanje v 

okviru projekta 

BRIDGE 

 

Kamnik, 

11:00-18:00 

9:00-14.00 

Nives Markun 

Puhan, 

Ada Holcar 

Brunauer, Saša 

Kregar, Leonida 

Novak 

-primeri iz prakse FS 

 

Tanja Lavrič 
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datum naslov izobraževanja Čas, kraj predavatelj Glavni cilj seminarja 

25. 8. 

2017 

Jezikovna odličnost OŠ Zbora 

odposlancev 

Irena Potočar 

Papež 

Napredek v 

komunikaciji. 

29. in 

30. 8. 

2017 

Gozdna pedagogika Kočevska 

Reka 

8.00 – 17.00 

mag. Natalija 

Györek, dr. 

Petra Draškovič 

Pelc in Marko 

Slapnik 

Doživljanje narave in 

izkustveno učenje ob 

Orlovi poti. 

12. 9. 

2017 

Pasti vzgojnih stilov OŠ Zbora 

odposlancev 

Matic Munc Prednosti in slabosti 

vzgojnih stilov 

25. 9. 

2017 

FS 3 Kočevje 

14.00 – 19.00 

Vilma Brodnik Samovrednotenje in 

vrstniško vrednotenje, 

primeri iz prakse. 

25. 10. 

2017 

Motivacijsko predavanje OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00 – 14.45 

Matija Goljar Spodbuditi 

ustvarjalnost pri 

otrocih 

3. 11. 

2017 

FS 4 Kočevje 

 9.00 – 14.00 

Nives Markun 

Puhan, 

Ada Holcar 

Brunauer, Saša 

Kregar, Urška 

Margan 

Predstavitve dela 

posameznih učiteljev 

pri delu s FS 

7. 11. 

2017 

Domača vzgoja – pot do 

otrokovega uspeha in 

sreče 

Kočevje 

17.00 – 18.00 

Marko Juhant Odgovornosti in 

dolžnosti otrok. 

12. 1. 

2018 

Konferenca o 

formativnem spremljanju 

Ljubljana 

9.00 – 17.00 

Ada Holcar 

Brunauer in 

drugi 

Pregled in zaključek 

uvajanja dobre prakse 

uvajanja FS korakov v 

pouk. 
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19. 4. 

2018 

Opredelitev nasilja, ter 

preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od 

nas pedagoških 

delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17.20 

Katarina 

Tinauer 

Ustrezno reagiranje 

ob primerih 

zaznanega nasilja v 

šoli. 

26. 6. 

2018 

RTM Kočevska Pokrajinski 

muzej 

Kočevje 

8.00 – 13.30 

Tina Žele 

Kovačič 

Ogrlica kultur 

 

Franc Žganjar 

 

DATUM 
NASLOV 

IZOBRAŽEVANJA 
ČAS, KRAJ PREDAVATELJ 

GLAVNI CILJ 

SEMINARJA 

25.8.2017 Jezikovna odličnost 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-12.15 

Irena Potočar 

Papež 

Napredek v 

komunikaciji. 

12.9.2017 Pasti vzgojnih stilov 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.15 

Matic Munc 

Prednosti in 

slabosti vzgojnih 

stilov. 

25.9.2017 
Formativno spremljanje v 

podporo učenju III 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00-18.00 

Dr. Vilma 

Brodnik 
Uporaba FS v 

praksi. 

3.11.2017 
Formativno spremljanje v 

podporo učenju IV 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-13.00 

Dr. Ada Holcar 

Brunauer 

25. 10. 

2017 
Motivacijsko predavanje 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00 – 14.45 

Matija Goljar 

Spodbuditi 

ustvarjalnost pri 

otrocih 
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7.11.2017 

Domača vzgoja – Pot do 

otrokovega uspeha in 

sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Marko Juhant 
Napotki za 

uspešno vzgojo. 

19.4.2018 

Opredelitev nasilja, ter 

preprečevanje in varovanje 

otrok pred nasiljem in 

dolžno ravnanje vsakega 

od nas pedagoških 

delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17-20 

Katarina Tinauer 

Ustrezno 

reagiranje ob 

primerih 

zaznanega 

nasilja v šoli. 

26.6.2018 RTM Kočevska 

Pokrajinski 

muzej 

Kočevje 

8.00-13.30 

Tina Žele 

Kovačič 
Ogrlica Kultur 

 

Andrejka Topić 

DATUM 
NASLOV 

IZOBRAŽEVANJA 
ČAS, KRAJ PREDAVATELJ 

GLAVNI CILJ 

SEMINARJA 

25.8.2017 Jezikovna odličnost 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-12.15 

Irena Potočar 

Papež 

Napredek v 

komunikaciji. 

12.9.2017 Pasti vzgojnih stilov 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.15 

Matic Munc 

Prednosti in 

slabosti vzgojnih 

stilov. 

25.9.2017 
Formativno spremljanje v 

podporo učenju III 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00-18.00 

Dr. Vilma 

Brodnik 
Uporaba FS v 

praksi. 

3.11.2017 
Formativno spremljanje v 

podporo učenju IV 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-13.00 

Dr. Ada Holcar 

Brunauer 
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24. 10. 

2017 

Kuharska delavnica – 

sodobna priprava dietnih 

obrokov 

OŠ Janka 

Modra 

15.30 – 19.30 

Andreja Širca 

Čampa 

Priprava dietnih 

obrokov. 

25. 10. 

2017 
Motivacijsko predavanje 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00 – 14.45 

Matija Goljar 

Spodbuditi 

ustvarjalnost pri 

otrocih 

7.11.2017 

Domača vzgoja – Pot do 

otrokovega uspeha in 

sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Marko Juhant 
Napotki za 

uspešno vzgojo. 

19.4.2018 

Opredelitev nasilja, ter 

preprečevanje in varovanje 

otrok pred nasiljem in 

dolžno ravnanje vsakega 

od nas pedagoških 

delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17-20 

Katarina Tinauer 

Ustrezno 

reagiranje ob 

primerih 

zaznanega 

nasilja v šoli. 

31. 5. 

2018 
HACCP 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.30 – 16.30 

Janez Brajer 

Ponovitev osnov 

HACCP-a, 

akrilamid in 

trans maščobe 

26.6.2018 RTM Kočevska 

Pokrajinski 

muzej 

Kočevje 

8.00-13.30 

Tina Žele 

Kovačič 
Ogrlica Kultur 

 

Barbara Škulj 

 

DATUM 
NASLOV 

IZOBRAŽEVANJA 
ČAS, KRAJ PREDAVATELJ 

GLAVNI CILJ 

SEMINARJA 

25.8.2017 Jezikovna odličnost 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-12.15 

Irena Potočar 

Papež 

Napredek v 

komunikaciji. 
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12.9.2017 Pasti vzgojnih stilov 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.15 

Matic Munc 

Prednosti in 

slabosti 

vzgojnih stilov. 

25.9.2017 
Formativno spremljanje v 

podporo učenju III 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00-18.00 

Dr. Vilma 

Brodnik 
Uporaba FS v 

praksi. 

3.11.2017 
Formativno spremljanje v 

podporo učenju IV 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-13.00 

Dr. Ada Holcar 

Brunauer 

25. 10. 

2017 
Motivacijsko predavanje 

OŠ Zbora 

Odposlancev 

14.00 – 14.45 

Matija Goljar 

Spodbuditi 

ustvarjalnost pri 

otrocih 

7.11.2017 

Domača vzgoja – Pot do 

otrokovega uspeha in 

sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Marko Juhant 
Napotki za 

uspešno vzgojo. 

19.4.2018 

Opredelitev nasilja, ter 

preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od nas 

pedagoških delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17-20 

Katarina Tinauer 

Ustrezno 

reagiranje ob 

primerih 

zaznanega 

nasilja v šoli. 

26.6.2018 RTM Kočevska 

Pokrajinski 

muzej 

Kočevje 

8.00-13.30 

Tina Žele 

Kovačič 
Ogrlica Kultur 
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IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV ŠPORTA 

 

   Datum Naslov izobraževanja Kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25.8.2017 Jezikovna odličnost 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-12.15 

Irena 

Potočar 

Papež 

Napredek v 

komunikaciji. 

12.9.2017 Pasti vzgojnih stilov 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.15 

Matic Munc 

Prednosti in 

slabosti vzgojnih 

stilov. 

25.9.2017 
Formativno spremljanje 

v podporo učenju III 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00-18.00 

Dr. Vilma 

Brodnik 

Uporaba FS v 

praksi. 

3.11.2017 
Formativno spremljanje 

v podporo učenju IV 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-13.00 

Dr. Ada 

Holcar 

Brunauer 

 

7.11.2017 

Domača vzgoja – Pot 

do otrokovega uspeha 

in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Marko 

Juhant 

Napotki za 

uspešno vzgojo. 

19.4.2018 

Opredelitev nasilja, ter 

preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od 

nas pedagoških 

delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17-20 

Katarina 

Tinauer 

Ustrezno 

reagiranje ob 

primerih 

zaznanega 

nasilja v šoli. 

26.6.2018 RTM Kočevska 8.00-13.30   
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29.,30.8.2017 Gozdna pedagogika Kočevska  Reka  
Različni 

predavatelji 

Uvajanje 

gozdne 

pedagogike v 

šolski program. 

 
 

 

IZOBRAŽEVANJA AKTIVA SVETOVALNE SLUŽBE 

 
Nikolina Pleše 

 

Datum Naslov 

izobraževanja 

Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25.8.2017 Jezikovna 

odličnost 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-12.15 

Irena Potočar 

Papež 

Napredek v 

komunikaciji. 

12.9.2017 

Pasti vzgojnih 

stilov 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.15 

 

Matic Munc 
Prednosti in slabosti 

vzgojnih stilov. 

25.9.2017 Formativno 

spremljanje v 

podporo učenju III 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00-18.00 

Dr. Vilma Brodnik 

 

Uporaba FS v praksi. 

3.11.2017 Formativno 

spremljanje v 

podporo učenju IV 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-13.00 

Dr. Ada Holcar 

Brunauer 

 

Uporaba FS v praksi. 

7.11.2017 Domača vzgoja – 

Pot do otrokovega 

uspeha in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Marko Juhant 
Napotki za uspešno 

vzgojo. 

1.12.2017 19.OUP 

konferenca 

Smelt, 

Ljubljana 

9.00-15.00 

Michael Swan, 

Nina 

-Načela učinkovitega 

poučevanja slovnice 



 
 
 
 

107 
 
 
 

Lauder in Erica 

Osváth 

– slovnica za 

učitelje, slovnica za 

učence in nova 4. 

izdaja Practical 

English Usage 

- Kritično 

razmišljanje in 

reševanje problemov 

skozi učinkovita 

vprašanja, 

privlačne vire in 

kreativne naloge 

-Učenje učenja in 

vseživljenjsko 

učenje – iz 

osnovnošolske in 

srednješolske 

prakse 

4.12.2017 Učenje in 

poučevanje TJ z 

elementi FS 

Ljubljana 

13.00-19.00 

Več predavateljev  

Uporaba FS orodij 

pri poučevanju TJ 

12.1.2018 Zaključna FS 

KONFERENCA 

Konservatorij 

za glasbo in 

balet Ljubljana 

9.00-15.00 

Več predavateljev  

Uporaba FS v praksi. 

Izmenjava orodij. 

Rezultati FS 

projekta. 

26.6.2018 RTM Kočevska 8.00-13.30 Vodja projekta 

RTM 

Župan občine 

Kočevje 

Dr. Anja Moric 

Predstavitev 

tematskega leta 

Kočevska = ogrlica 

kultur 2018 

 



 
 
 
 

108 
 
 
 

Vodje delavnic Različne delavnice 

 

Polonca Kalič 

 

Datum Naslov izobraževanja Čas, kraj Predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25. 8. 

2017 

Jezikovna  odličnost OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.00 – 12.30 

Irena 

Potočar 

Papež 

Poznavanje 

pravil pri uporabi 

slovenskega 

jezika 

25. 9. 

2017 

Formativno spremljanje III OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

14.00 – 18.00 

Vilma 

Brodnik 

Mag. Mateja 

Sirnik 

Petra 

Štampfl 

Andreja 

Verbinc 

Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu 

3.11.2017 OFFICE 365 OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

8.00 - 8.50 

Klemen 

Kovačič 

Uporaba Office 

365 

3. 11. 

2017 

Formativno spremljanje IV OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

9.30 – 13.00 

Ada Holcar Uporaba 

formativnega 

spremljanja v 

razredu 

7. 11. 

2017 

Domača vzgoja – pot do 

otrokovega uspeha in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

Marko 

Juhant 

Napotki za 

dobro vzgojo 

otroka 
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17.00 – 18.30  

 

27. 2. 

2018 

Dodatno pokojninsko za- 

varovanje za javne 

uslužbence 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.40 – 16.15 

Stanislava 

Budna 

Novosti in 

spremembe 

zakonodaje 

19. 4. 

2018 

Opredelitev nasilja ter 

preprečevanje in varovanje 

otrok pred nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od nas 

pedagoških delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev, 

TZO 28 

15.45 – 16.30 

Katarina 

Tinauer 

Kako ravnati v 

primeru nasilja 

 

26.6.18 RTM Kočevska Šeškov 

dom 

8.00-

13.30 

Različni 

predavatelji 

Predstavitev tematskega leta 

in načini vključevanja tematike 

Ogrlica kultur v pouk. 

Celo 

šolsko 

leto 

Likovno 

izobraževalni 

program - slikanje 

Kočevje, 

KCK 

mentorica Učenje likovnih tehnik 

 

Meta Rupar 

 

DATUM 
NASLOV 

IZOBRAŽEVANJA 
ČAS, KRAJ PREDAVATELJ 

GLAVNI CILJ 

SEMINARJA 

12.9.2017 Pasti vzgojnih stilov 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.15 

Matic Munc 

Prednosti in 

slabosti 

vzgojnih stilov. 

25.9.2017 
Formativno spremljanje v 

podporo učenju III 

OŠ Zbora 

odposlancev 

14.00-18.00 

Dr. Vilma 

Brodnik 

Uporaba FS v 

praksi. 
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3.11.2017 
Formativno spremljanje v 

podporo učenju IV 

OŠ Zbora 

odposlancev 

9.30-13.00 

Dr. Ada Holcar 

Brunauer 

7.11.2017 

Domača vzgoja – Pot do 

otrokovega uspeha in 

sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Marko Juhant 
Napotki za 

uspešno vzgojo. 

25.10.2017 Motivacijsko predavanje 14:00-14:45 Matija Goljar 

Vzpodbuditi 

ustvarjalnost pri 

otrokih. 

19.4.2018 

Opredelitev nasilja, ter 

preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od nas 

pedagoških delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17-20 

Katarina Tinauer 

Ustrezno 

reagiranje ob 

primerih 

zaznanega 

nasilja v šoli. 

26.6.2018 RTM Kočevska 8.00-13.30 
Različni 

predavatelji 

Pridobivanje 

znanja o kulturi, 

zgodovini 

kočevske 

 

Peter Gradišar 

 

datum naslov 

izobraževanja 

Čas, kraj predavatelj Glavni cilj 

seminarja 

25.8.2017 Jezikovna odličnost 9:00 – 12:30, 

Kočevje 

Irena Potočar 

Papež 

Dvigniti nivo 

pisnega 

komuniciranja 

28.8.2017  Osnove 

samoobrambe 

9:00 – 12:00 

Kočevje 

Dalibor Debartoli Spoznati in 

praktično preizkusiti 

osnove 

samoobrambe 
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12.9.2017 Pasti vzgojnih stilov 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.15 

Matic Munc 
Prednosti in slabosti 

vzgojnih stilov. 

25.10.2017 
Motivacijsko 

predavanje 
14:00-14:45 Matija Goljar 

Vzpodbuditi 

ustvarjalnost pri 

otrocih. 

26.10.2017 Mladim svet se ruši 9:00 -15:00 

Novo mesto 

Ferlan M., 

zakonca Mrgole, 

Petric M, Rodič 

M, Sulič T, 

Pahović L, 

Polajner B, 

Kuhar d 

Spoznati zadnja 

dognanja na 

področju 

zasvojenosti in 

pomen starševske 

vzgoje pri tem 

(Polajner) 

7.11.2017 

Domača vzgoja – Pot 

do otrokovega uspeha 

in sreče 

OŠ Zbora 

odposlancev 

17.00-18.00 

Marko Juhant 
Napotki za uspešno 

vzgojo. 

14.11.2017 Nacionalna 

konferenca ob 

mesecu 

preprečevanja 

zasvojenosti 

9:00 – 15:00 

Laško 

Lucas Wiessing, 

Helena Jeriček 

Klanšček, Sašo 

Kronegger, 

Ksenija Lekič, 

Brigita Kovač 

Spoznati »net« 

generacijo 

6.2.2018 
SAFE.SI: Novosti na 

področju (varne) rabe 

tehnologije, škodljivih 

spletnih vsebin ter 

tveganih vedenj 

9:00 – 16:30 

Ljubljana 

Kovačič A, 

Puschner M, 

Podlogar T, 

Vreča M, 

Čampelj B, Hren 

T, Lesjak B 

Spoznati aktualno 

stanje na opisanem 

področju 
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1.3.2018 

Kako preživeti s 

starimi vrednotami v 

novem svetu 

17:30 – 

19:30 

 

KCK – 

Kočevje 

Marko Juhant Predstavitev 

svetovalnega centra 

in predavanje g. 

Juhanta 

19.4.2018 

Opredelitev nasilja, 

ter preprečevanje in 

varovanje otrok pred 

nasiljem in dolžno 

ravnanje vsakega od 

nas pedag. delavcev 

OŠ Zbora 

odposlancev 

15.45-17-20 

Katarina Tinauer 

Ustrezno reagiranje 

ob primerih 

zaznanega nasilja v 

šoli. 

 

 

 

2.2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

2.2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO 
DELOVNO PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA 

  

-    Zakon o zavodih 

-    Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

-    Zakon o osnovni šoli 

-    Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja 

-    Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 

-    Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 

-    Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 

-    Zakon o delovnih razmerjih 

-    Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

-    Zakon o interventnih ukrepih 

-    Zakon o javnih financah 

-    Zakon o računovodstvu 

-    Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
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-    Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju 

-    Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih 

-    Zakon o šolski  inšpekciji 

-    Pravilnik o normativih in tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

-    Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

-    Zakon o šolski prehrani 

-    Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 

-    Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev osnovni šoli 

-    Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli 

-    Pravilnik  o  izobrazbi  učiteljev  in  drugih  strokovnih  delavcev  v  izobraževalnem 

programu osnovne šole 

-    Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli 

-    Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 

-    Pravilnik  o  zbiranju  in  varstvu  osebnih  podatkov  na  področju  osnovnošolskega 

izobraževanja 

-    Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 

-    Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 

-    Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli 

-    Pravilnik o financiranju šole v naravi 

-    Zakon o uravnoteženju javnih financ 

-    Zakon o izvrševanju proračunov v RS za leto 2017/2018 in 2018/2019 

 

-    in druge zakonske in podzakonske podlage 

 

Izhodišče poročila je letni delovni načrt za leto 2017/2018 in 2018/2019, letno poročilo za 

šolsko leto 2017/2018 in spremljanje uresničevanja finančnega plana za leto 2018. 

  
Vsebinska osnova za izdelavo analize poslovanja so različna poročila, izdelana za obdobje 

koledarskega leta 2018, kakor tudi poročila o pedagoškem delu za šolsko leto 2017/2018 

(januar do avgust 2018) in za šolsko leto 2018/2019 (september do december 2018). 
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Koledarsko leto, za katerega je izdelano poslovno poročilo, namreč ni identično enemu 

šolskemu letu. 

  
V poslovnem poročilu povzemamo najpomembnejše vsebinske usmeritve in tiste, ki so 

bistveno vplivale na kazalce poslovanja šole. Podrobna poročila vsebinske realizacije so 

dokumentirana posebej, predvsem v Poročilu o realizaciji LDN in v ostalih poročilih, ki pa 

niso bistvenega pomena za finančno poslovanje šole.  

 

Šola bo tudi v naslednjih letih delovala na dveh stavbah (Reška 3 in TZO 28), saj smo se 

odločili, da z energetsko sanacijo poskrbimo za varen, nemoten in prijazen pouk učencev 1. 

triletja. Z energetsko sanacijo smo vse to tudi dobili, na srečo tako mene kot vodstva, vseh 

učiteljev, staršev in seveda predvsem učencev. 

 

Ugotavljamo, da je število vpisanih učencev iz leta v leto višje, vse do generacije rojstev 

2013, ko je predviden rahli upad, a 2014 gremo spet močno navzgor. To je zelo dober 

podatek, saj pomeni, da bo lahko večina učiteljev obdržala zaposlitev.  Prav tako ugotavljam, 

da je vedno več prošenj za vpis na našo šolo iz drugih okolišev, a smo z dogovori z ostalimi 

šolami in starši, to zajezili, tako da ne prihaja do opcij formiranja novih oddelkov. Je pa 

vseeno to kazalnik, ki nam kaže, da se na šoli dela dobro in kvalitetno. S prevzemom 

vodstva sem začel na vseh področjih delati s starši in na predstavitvi, ter odpiranju šole 

zunanjemu okolju. Šola mora biti tesno povezana z okoljem in edino to je garant, da bo 

prepoznana v okolju in da bodo lahko skozi njo delovala društva, razne skupine… in seveda 

šola skozi njih. 

 
Sam kot izredno pomembno štejem tudi povezovanje z ostalimi šolami v regiji. Glede na 

okoliše, ki še vedno veljajo, ne smemo biti nikoli tekmeci v znanju in aktivnostih, temveč se 

moramo povezovati, videti uspehe drug drugega in se vzajemno dopolnjevati. V letu 2018 

je bilo sodelovanje dobro z vsemi šolami, še posebej odlično pa z OŠ Ljubo Šercer. To je 

dobro tako za njihove kot za naše otroke, ki na ta način vidijo in znajo ceniti kar imajo in 

znajo sprejemati sebi drugačne. Velik uspeh pri povezovanju je bil dosežen tudi s projektom 

RTM Kočevska 2, kjer delujejo vse šole na Kočevskem in se vsako leto projekt zaključi z 

izjemnim dogodkom na katerem prisostvujejo vse šole.  
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Z letošnjim letom smo kot šola sonosilec projekta, skupaj z Občino Kočevje in Pokrajinskim 

muzejem Kočevje. 

Velika novost v šolskem letu 2018/19 pa je nedvomno sprememba kolektivne pogodbe v 

vzgoji in izobraževanju, ki je predpisala, da vsak učitelj z ravnateljem ob začetku šolskega 

leta dogovori iLDN, v katerem se natanko določijo vsa dela katera bo opravljal skozi celo 

šolsko leto… Določba, ki v svojem bistvu ni slaba, še več, na ta način se naredi celoten 

potek dela veliko bolj pregleden in jasen, a bi potrebovala vsekakor ustrezno preverjanje, 

načrtovanje, česar pa ni bilo in je na marsikateri šoli povzročila kaos. 

 
 

2.2.2 DOLGOROČNO ZASTAVLJENI CILJI IZ PROGRAMA DELA IN 
RAZVOJA NAŠE ŠOLE 

 
Na področju dolgoročno zastavljenih ciljev iz programa dela in razvoja šole sledimo 

naslednjim ciljem: 

 

- spodbujati dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši; 

 

- s prilagajanjem delovnemu času staršev zagotoviti učencem uspešno jutranje varstvo 

in podaljšano bivanje;  

 

- zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za delo tako učencev kot učiteljev. Kljub 

opravljenim energetskim sanacijam vztrajati, da se opravijo še vsa potrebna notranja 

dela na objektu (statična sanacija TZO, urejanje tal po celotni TZO, kanalizacija in 

WC-ji TZO, notranja vrata TZO, spuščanje stropov Bračičeva po učilnicah…); 

 

- v zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi učencu bogastvo izkušenj in 

spodbujati oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe. Skušati doseči to, da bo 

psiholog in svetovalna delavka namenjena vsem učencem in ne samo tistim 

problematičnim in najboljšim. Obvezno delati na sredini. Ta je tista, ki lahko šolo uvrsti 

med šolo v kateri učenci preživljajo »tapravo« mladost;  
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- uspešno nadgrajevati prakso formativnega spremljanja znanja in biti vzorčna šola v 

Sloveniji na tem področju; 

 

- zagotavljati varno izobraževanje v šoli. Dežuranje učiteljev mora postati 

samoumevno in je ne smejo jemati kot obvezo; 

 

- doseči čim višjo udeležbo staršev na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, pa tudi 

dober obisk na vseh drugih oblikah sodelovanja. V petih letih priti na vsaj 30% 

sodelovanje na predavanjih in vsaj 70% na roditeljskih sestankih;  

 

- doseči čim boljši uspeh v vseh razredih in čim bolj uspešno in kompleksno pripraviti 

naše učence za življenje; 

 

- vključevanje šole v razne projekte, tudi mednarodne, razpise na različnih področjih. 

V petih letih narediti 2 mednarodni izmenjavi (težave finance…); 

 

- sodelovanje in povezovanje z zunanjimi ustanovami v lokalnim okoljem in širše. 

Osebno v treh letih obiskati vse tiste, katerih partnerji še nismo; 

 

- postati odprta in prepoznavna šola v lokalnem in širšem okolju, o kateri bo vsak, tako 

učenec kot starš, govoril s smelimi besedami; 

 

- dvig obiska pouka in učnega uspeha romskih učencev tudi s pomočjo romskega 

koordinatorja in vključitvijo v projekt Uspešno vključevanje Romov, trajanje projekta 

od 2015 do 2021; 

 

- ostati kulturna, zdrava in varna šola – usmerjati predavanja za učitelje in starše v te 

cilje, ter sodelovati z zdravstvenimi ustanovami; 

 

- delati veliko tudi na vzgojnem področju, ki je  pri nas in mora tudi ostati v bodoče v 

enakovrednem odnosu z izobraževalnim; 
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- do 2020 večinoma urediti oba parka pred šolama in jih predati v uporabo občanom 

Kočevja; 

 

- do 2020 vpeljati pri dveh predmetih delo s tabličnimi računalniki; 

 

- nadaljevati z rednim dajanjem in preverjanjem domačih nalog s strani učiteljev (s 

hospitacijami mora v dveh letih to postati rutina); 

 

- dvig rezultatov na NPZ, predvsem v smislu ozaveščanja, da je to pomembna zadeva 

(do 2020 priti pri vseh predmetih nad 50% uspeh, ne glede na število Romov, z 

upanjem, da bo tu ustrezno sistemsko poskrbela zakonodaja) 

 

- dvigniti bralno pismenost z bralnimi uricami (do 2022 imeti na šoli vsaj polovico zlatih 

bralcev, to je učencev, ki so osvojili bralno značko vseh devet let) 

 

- izpeljati  suvereno  šole  v  naravi  v  prav vseh  oddelkih, kar  je definitivno  izjemno 

na državnem področju, sploh glede na zelo sprejemljive cene… 

- močno delati s strani vseh delavcev, društev in zavodov na promociji lokalnega okolja 

in mesta Kočevja.  

- uvesti redne uvodne roditeljske sestanke ravnatelja z vsemi starši po triletjih in uvesti 

tematsko ločena predavanja za starše po posamezni triadi na šoli 

 

- skrb za kolektiv, za njegovo celovitost, pomembnost in strokovnost 

 

- urediti želimo vse zahteve v zvezi s požarno varnostjo, varnostjo pri delu in 

zdravstvenim varstvom. Pri tem bomo intenzivno sodelovali s pogodbenimi izvajalci 

za: požarno varnost in varstvo pri delu, zdravstveno varnost, IKT, za urejanje 

zakonskih predpisov. 

- prihodke  iz  tržnega  programa  bomo  ohranjali  vsaj  na  istem  nivoju  in  jih  
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namenjali  za nadstandardne programe zavoda. 

 

Na vseh področjih iz dolgoročnih ciljev se dela, nekateri so že skorajda v polnosti izvršeni, 

pri nekaterih smo zelo blizu izvršitve, pri določenih pa se gibljemo šele na začetku. 

Popolnoma jasna pa je smer, ki je bistvena za doseganje zastavljenega. 

 

2.2.3 LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V 
OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA ALI V NJEGOVEM LETNEM 
PROGRAMU DELA 

 

2.2.3.1 PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKIH LETIH 17/18 IN 18/19 

 
 
1.  Ostati odprta šola v lokalnem okolju in prepoznavna šola v širšem okolju (vsakoletni  

     in večletni načrt). 

 

2.  Skrbeti za to, da po devetih letih iz šole izstopi mladostnik, ki se bo držal najprej 

     temeljnih vrednot in dosegal temeljne standarde znanja (vsakoletni in večletni  

     načrt). 

 

3.  Skrbeti  za  dobro  počutje  učencev  v  šoli, medsebojno  spoštovanje, sodelovanje     

     in poglobiti sodelovanje s starši, še posebej z rednimi sestanki sodelovanje s starši   

     Romov. Samo edukacija in inkluzija vseh pomeni napredek Kočevske nasploh…  

     Učenec Rom, ki bo 9 let obiskoval osnovno šolo, bo gotovo prišel na stopnjo, s  

     katere mu bo omogočena lažja pot v življenju naprej, gotovo pa osnovna  

     socializacija in možnost »neproblematičnega« sobivanja z večinskim  

     prebivalstvom. 

 

4.  Pristopiti s strani vseh k poglavitnim nalogam letošnjega leta in prihodnjih let –  

     vzgoja za vrednote, delanje domačih nalog, bralna pismenost, poglobljeno delo za  

     izboljšanje rezultatov na NPZ, skrb za tesno povezan kolektiv in uvajanje  

     formativnega spremljanja pri vseh delavcih šole. 

 



 
 
 
 

119 
 
 
 

5.  Na  podlagi  4. točke  in  z  usmerjenim  delom aktivov razredne stopnje, ter  

     slovenističnim in matematičnim aktivom, kot tudi staršev, izboljšati rezultate na NPZ    

     (večletni načrt, ki bo zahteval angažma vseh, veliko tudi staršev, ki morajo deliti  

      med otroke pomembnost NPZ-ja za napredek in razvoj tako učenca, kot šole).  

 

6.  Dvig  obiska  pouka  in  učnega  uspeha  Romskih  učencev s pomočjo Romskega   

     koordinatorja, s pomočjo ur namenjenih za Rome in vztrajanje, da vsi Romi  

     zaključijo vsaj 7. razred, absolutno pa da opravijo osnovnošolsko obveznost do  

     konca. Skrb vseh nas je, da so v šoli vsi Romi. 

 

7.  Izpeljati  suvereno  šole  v  naravi  v  prav vseh  oddelkih, kar  je definitivno   

     izjemno na državnem področju, sploh glede na zelo sprejemljive cene… 

 

8. Delati  na  kolektivu, na  njegovi  izjemnosti  in  strokovnosti.  Skrbeti  za   

    ustrezna strokovna izobraževanja, za redna neformalna srečanja kolektiva izven   

    šolske stavbe in izpeljavo zaključne ekskurzije ter zaključne konference za celoten  

    učiteljski zbor na zunanji lokaciji. 

 

9. Izpeljati vse prireditve in proslave, od tega osem s široko odprtimi vrati šole. 

 

10. Pokazati širši okolici zakaj imamo naziv Kulturna šola in Zdrava šola in se v teh  

      projektih še bolj utrditi, ter s pomočjo njih doseči še več donacij, izobraževanj in  

      zagnanosti. Poleg teh nazivov skušati še uradno pridobiti naziv Eko  šola, čeprav  

      počenjamo na tej poti že zelo dobre stvari. 

 

11. Izpeljati vse projekte in ID določene s tem letnim delovnim načrtom. 

 

12. Uspešno vpeljati povezave z društvi, zavodi tudi v popoldanske aktivnosti otroka  

      skupaj s starši. 

 

13. Narediti začetni premik na negi in zdravju zob preko projekta Zobni alarm in s  

      tesnim sodelovanjem z Zdravstvenim domom Kočevje. V prvem triletju s  
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      pogostostjo kontrol in predavanj pri učencih in starših zbuditi občutek, da nam je  

      zelo mar. Z obveznim ščetkanjem po malici v 1., 2., 3., 4. in 5. razredih in s  

      projektom Zobni alarm v 1., 3. in 5. razredu spremeniti  odnos do ščetkanja in  

      pomembnosti tega dela.   

 

14. Tesno sodelovati s Svetom staršem, mu dati še večji pomen, preko njega prenašati  

      vse informacije do vseh oddelčnih starševskih skupnosti. 

 

15. Močno delati s strani vseh delavcev, društev in zavodov na promociji lokalnega  

      okolja in mesta Kočevja.  

 

16. Poskrbeti, da bo vsak strokovni delavec v svoje delo v razredu pripeljal vsaj nekaj  

      modelov formativnega spremljanja.  

 

2.2.3.2 NAČRT NUJNIH IZBOLJŠAV V ŠOLSKIH LETIH 17/18 IN 18/19 

 
Velikokrat v šali pravim, da je bil moj prvi mandat posvečen gradbenim delom in teh je žal 

še za več let. Po predvidevanjih, ki sem jih opravil, imamo do leta 2024 s tem tempom, še 

ogromno dela, potem pa bo šola skorajda takšna kot mora biti. Žal je zob časa in predvsem 

popolna neaktivnost odgovornih na tem področju v preteklih desetletjih pustila velike 

posledice na stavbah, ki sedaj zahtevajo več sredstev in tudi časa, da se odpravijo. Moja 

aktivnost je velika, a zelo pomemben je tu posluh ustanovitelja, torej Občine Kočevje, s 

katero lahko tvorno sodelujem in oblikujem uresničljive cilje. 

Del je še kar nekaj na obeh stavbah, zato le ta delim. 

 

TZO 28: 

 

- Protipotresna zaščita trakta A in C, ter nadstropja v centralnem delu 

- Sanacija tal v traktu A spodaj v letu 2020, traktu A zgoraj 2021, traktu C spodaj 2022  

  in traktu C zgoraj v letu 2023 (vse samo predvidevanja) 

- Ureditev parka pred šolo (ureditev napisov dreves) 

- Sanacija WC-jev na TZO 28. Po saniranem WC - ju v traktu A spodaj, v letu 2019  
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  Sanirati WC na traktu A zgoraj in v naslednjih letih oba WC-ja v traktu C. Prav tako  

  se je nujno potrebno lotiti sanacije kanalizacijskih vodov (najkasneje 2023). 

- Postavitev še ene učilnice na prostem v parku TZO 

- Preurediti računalniško učilnico na šoli, jo povečati in v njej namestiti 20 računalnikov  

- Začeti s prenovo inventarja v učilnicah in le tega kompletno prenoviti v vsaj dveh  

  učilnicah 

- Za večje kemijske poskuse usposobiti kemijsko učilnico in nabaviti v njej ustrezno  

  opremo zanje 

- Prenova stropov po šoli (z ustanoviteljem so bili začeti pogovori in stvar je v planu  

  investicij, ki sem jih posredoval ustanovitelju) 

- Odstranitev cistern za olje (že pred 7 leti se je prešlo na daljinsko ogrevanje, cisterne  

  pa se niso odstranile. Kljub temu, da to ni nujno potrebno delo, je prav, da se zadevo,  

  ki več nikoli ne bo v uporabi odstrani) 

 

REŠKA CESTA 3 (BRAČIČEVA ŠOLA): 

 

- Menjava radiatorjev (na šoli so še stari rebrasti radiatorji, ki jih moramo postopoma v  

  treh letih menjati z novimi) 

- Sanacija stropov v še 6 učilnicah  

- Zamenjava vseh zastarelih luči po učilnicah (menjati luči še v 5 učilnicah) 

- Zamenjava učiteljskih računalnikov po učilnicah in prenova IT tehnologije v vsaj 5  

  Učilnicah (projekt SIO2020) 

- Ureditev dveh manjših učilnic v drugem nadstropju iz katerih se bo umaknil depo PMK  

  (muzeja Kočevje) v mesecu septembru 

- Začetek sanacije sten hodnikov v pritličju. Stene so zaradi vlage, ki ji je bila  

  izpostavljena hiša v zelo slabem stanju. Sanacija se v jedro stene ni uredila nikoli,  

  vedno je šlo le za gašenje in lepotne popravke. 

 

Od leta 2017 imamo v vseh učilnicah projektorje, s katerimi se lahko naredi pouk še toliko 

boljši, pestrejši in kvalitetnejši. Moja želja pa je, da do 2020 opremim šolo z dvema 

kompletoma tablic po 12, za izvajanje interaktivnega pouka.  
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2.2.4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, 
UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE PO 
POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH 

 
 

Cilji, ki smo si jih zastavili na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki je temeljna za 

naš zavod, so bili v polnosti uresničeni. Uresničili smo finančni načrt za leto 2018 v celoti. Z 

razpoložljivimi človeškimi in materialnimi viri smo ravnali gospodarno in pozitivno zaključili 

poslovno leto.   

 
Za nami je tudi investicijsko uspešno leto. Uredilo se je sledeče:  
 
ŠOLA TZO 

- Deloma se je uredil park šole – odstranjene so bile nevarne označbe in štiri drevesa, ki so 

bila nevarna za vse obiskovalce parka. S pomočjo ga. Tine Kotnik in ga. Tanje Štajdohar se 

je naredil popis vseh dreves, ki jih imamo v parku in tudi načrt zasaditve v prihodnje. To je 

velik korak k postopnem oblikovanju končne oblike parka, 

- Nabavljena je bil  nova učilnica v 1C/p za potrebe pouka. 

- Jedilnica se je povečala z dvema dodatnima mizama in 16 stoli. 

- Nabavljeni so bili trije novi projektorji, potem pa smo bili tudi uspešni na razpisu SIO2020, 

kjer smo pridobili računalniško opremo v znesku 9.450€ od katere je 50% nepovratnih 

sredstev, 30% od naše polovice pa sem dogovoril sredstva s strani Občine Kočevje. Na ta 

način se je nabavilo 12 računalnikov, 7 projektorjev in 2 prenosna računalnika. 

- Pred knjižnico se je uredil »naš plac«, kjer se ga je zagradilo s knjižnimi omarami in tako 

ločilo gibalni del od sedalnega. 

- V 1. nadstropju so se v les oblekli stebri, na način kot je  v pritličju avle. 

- V celoti so se sanirali in menjali grelniki žlebov na vzhodni strani šole. 

- V traktu CP se je menjalo 10 vrat. 
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- V glavni elektro omari se je v skladu z vsemi zakonskimi merili uredila inštalacija. 

- Opravili smo popoln popis arhiva (šolska, računovodska in administrativna dokumentacija). 

- Za potrebe čiščenja se je nabavil nov sesalnik in pralni stroj. 

- Nabavljene in zamenjane so bile zastave na obeh stavbah. 

- Menjal se je inventar v učilnici TJA. 

- V dogovoru s podjetjem Bossplast in Občino Kočevje smo menjali toplotno črpalko v 

razmerju 50% Bossplast, 25% Občina Kočevje in 25% OŠ Zbora odposlancev. Naš 

prispevek je bil 7.320€ z DDV. Menjava je bila za nas po tem ključu izredna naložba, saj se 

je črpalka pokvarila in nas je čakal servis v najmanjši višini 4.000€. Mimogrede je bila to 

tretja okvara v 2 letih. Eno smo uspeli kriti iz zavarovalniških sredstev 

- V  AP traktu so se v celoti obnovile in tudi povečale popolnoma dotrajane sanitarije za 

dečke in deklice. Skupna vrednost izvedbe del je bila 41.000€, financer pa Občina Kočevje 

 

STAVBA NA REŠKI 

- Odpravljena je bila vsa škoda na šoli, ki jo je povzročil decembrski vetrolom. 

- Nabavila se je nova učilnica za 3. r.  

- Na podstrešju sta se uredila na novo dva prostora. V enem se bo izvajal pouk v manjših 

skupinah oz. ID dejavnosti, v drugem prostoru pa je svoj dom dobila knjižnica. Podstrešje je 

bilo prekitano, prebeljeno in po tleh se je postavil laminat. 

- V 6 učilnicah in vseh hodnikih so se menjale stropne luči. 

- Vsa stopnišča in vhodi v učilnice so se polakirali za lažje brisanje, čiščenje in nasploh 

vzdrževanje. 
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- Na hodnikih v pritličju in 1. nadstropju so se spustili stropovi, ki so tako zakrili prezračevalne 

cevi, ki so dajale vtis kot da se nahajamo v neki tovarni. Cena izvedbe je bila 8.230€, 

investitor pa Občina Kočevje. 

-Popolnoma prekitale in prebelile so se še 4 učilnice. 

- Celotna streha se je pregledala, vsi strešniki so se privijačili v strešne letve in menjale so 

se vsi krajni robovi. 

 
Pojasnila glede področij, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi: 

 
Z največjim veseljem tu zapišem, da smo uresničili vse cilje na vseh področjih, oziroma še 

veliko več, na mnogih področjih smo jih krepko presegli. Predvsem na področjih, ki se tičejo 

gospodarjenja z nepremičnim premoženjem.  

 
 

2.2.5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA  

 
Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih posledic. 

 
Smo se pa morali v preteklih letih soočati z zelo ostrimi zahtevami ZUJF-a, ki je kar močno 

posegel v delovanje samega zavoda in nekaj teh ukrepov še ni odpravljenih. Okrnila so se 

sredstva za izobraževanje strokovnega in tehničnega kadra, okrnila sredstva za nabavo učil, 

sredstva namenjena za posamezen oddelek, posameznega učenca… Najbolj pa se zadeva 

pozna pri OPB, kjer so se postavke po katerih MIZŠ nakazuje sredstva šolam najbolj znižale.  

 

Ne glede na vse, pa smo uspeli program izvesti popolnoma v celoti, brez kakršnihkoli 

rezov, ki jih bi občutili učenci šole.  
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2.2.6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI PRETEKLIH LET 

 
V aprilu leta 2012 se je na šoli menjalo vodstvo. G. Gornika sem nadomestil po 20 letih 

ravnateljevanja. Tako kot sem že večkrat poudaril, sem se na vodenje šole pod njim 

pripravljal in mi je posredoval svoje poglede glede vodenja. Moj način vodenja pa je različen, 

predvsem sam ne bom nikoli tiho, če se bodo delale neenakosti med posameznimi zavodi, 

tako kot so se v preteklih letih in tudi ne bom tiho, če bom zaznal nepravilnosti na strani 

zaposlenih, staršev ali pa MIZŠ. Vzgojo v šoli se gremo lahko izključno zaradi učencev, oni 

so središče vsega in za njih je potrebno delati maksimalno, najboljše in absolutno v korist 

njih. 

Cilj glede VIZ je v letih pred mojim mandatom baziral predvsem v vsaj 97% uspešnosti 

napredovanja učencev, ne glede na to ali so znanje za ta rezultat imeli ali pa ne. Moj pogled 

tu je povsem drugačen. Če želimo imeti kvalitetno šolo, mora biti v šoli normalen upad. 

Minimalni standardi znanja morajo biti trdno postavljeni in nikakor ne sme biti 

dovoljeno, da se jih spušča. Potem bo žal osnovnošolska dejavnost zamrla in bomo 

govorili le še o varstveni dejavnosti, kar si pa ne moremo privoščiti. 

Prav tako sam skušam obema zgradbama povrniti vsaj osnovno potrebno oskrbo, ki je žal 

zaradi takšnih in drugačnih razlogov nista bili deležni. Ni prav, da učenci, ki obiskujejo pouk 

v naših stavbah niso deležni enakega bivanjskega komforta, kot učenci po drugih šolah, v 

isti občini.  

 
Cilji postavljeni pred mojim mandatom so bili izpolnjeni, a žal, vsaj zame, so bili to prenizki 

cilji. Cilji postavljeni za letošnje šolsko leto, mandatni cilji in dolgoročni cilji so postavljeni 

precej visoko in to je pravi izziv, tako za vodstvo šole, kot tudi za učitelje in druge delavce 

šole, ter nenazadnje za učence in starše. In kar nekaj teh ciljev je že v fazi izpolnjevanja. 

Rast vseh nas pa je smisel dobre šole. 

 
Leto 2018 je bilo zelo uspešno, saj smo uresničili zastavljene cilje pri investicijah,  

pedagoškem delu in uvajanju novosti za poučevanje, predvsem tu mislim na formativno 

spremljanje, na katerem skupaj z Zavodom za šolstvo orjemo ledino.  

Poslovanje je potekalo skladno s sprejetimi usmeritvami. Programe vsebinsko prenavljamo 

in posodabljamo ter uvajamo nove. 
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Primerjava prihodkov in odhodkov za leto 2016, 2017 in 2018 s finančnim načrtom za leto 2016, 2017 in 2018 (denarni tok). 

 
 

 
Prihodki/odhodki po 

denarnem toku 

Dejansko 
2016 

Finančni 
načrt 
2016 

Indeks 

 
 

Dejansko 
2017 

 

 
 

Finančni 
načrt  
2017 

 
Indeks 

 
Dejansko 

2018 

 
Finančni 

načrt 
2018 

 
Indeks 

SKUPAJ PRIHODKI ZA 
JAVNO SLUŽBO IN 
TRŽNO DEJAVNOST 

2.162.245 2.028.035 0,938 
2.349.814 2.242.073 

0,954 2.466.868 2.454.982 0,995 

Prihodki za izvajanje 
javne službe: 2.138.160 1.999.625 0,935 

2.314.916 2.217.070 
0,958 2.453.014 2.427.981 0,989 

Prejeta sredstva iz 
državnega proračuna 

1.777.245 1.680.300 0,945 
1.933.689 1.864.700 

0,964 2.054.762 2.040.000 0,993 

Prejeta sredstva iz 
občinskega proračuna 

192.632 152.025 0,789 
183.479 175.970 

0,959 188.999 174.630 0,924 

Drugi prihodki za izvajanje 
dejavnosti javne službe 

164.672 164.300 0,998 
188.802 172.000 

0,911 197.158 209.651 1,063 

Prejeta sredstva iz tržne 
dejavnosti 

24.085 28.410 1,179 
34.898 25.003 

0,717 13.854 
27.001 

 
1,949 

SKUPAJ ODHODKI 2.157.838 2.032.497 0,942 2.357.412 2.242.783 0,951 2.470.615 2.457.815 0,995 

 
 
 
 



 

2.2.7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 

 

Kazalnik gospodarnosti = 
Odhodki

ihodkiPr
= 2.453.439,40 / 2.421.123,12 = 1,013 

 
Naloge načrtujemo premišljeno, z denarnimi sredstvi ravnamo racionalno in gospodarno. Vsa 

naročila so strogo pregledana, za vsako naročilo kakršnekoli vrednosti mora biti izdano moje 

dovoljenje za nakup. Vse nakupe nad 100€ se nujno kupujejo s predhodnim preverjanjem cene 

pri treh ponudnikih. Vsak račun je na koncu potrjen z moje strani. Absolutno lahko zatrdim, da 

ni nikakršne bojazni, da bi bil kakršenkoli znesek zapravljen na napačen oz. netransparenten 

način.  

 

Kazalnik gospodarnosti je pozitiven, kar pomeni, da poslujemo dobro, predvsem pa tako kot je 

planirano, torej da bi bili prihodki in odhodki čimbolj izenačeni, seveda je pa to v časih, ko pride 

do določenih izplačil tik pred zaključkom leta, izredno težko. 

 

2.2.8 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 

 
Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu, naročila male 

vrednosti pa na podlagi pravilnika o naročilih po enostavnem postopku in male vrednosti. Vsa 

večja naročila (sukcesivna dobava živil) izvedemo s pomočjo profesionalne organizacije, ki jo 

izberemo preko naročila male vrednosti.   

Prejete račune pred plačilom likvidira oseba, ki je strošek povzročila in odobri ravnatelj ter 

plačilno likvidira računovodski delavec, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane 

elemente. Podpis računa izvede ravnatelj v spletnem okolju UJP net.  

V marcu 2018 smo opravili notranjo revizijo na najpomembnejših delih finančnega poslovanja 

za leto 2017. Vse poslovanje se izvaja v skladu z zakonskimi okviri, svetovani so bili le manjši 

popravki na posameznih področjih. Vsa priporočila in pripombe revizijske hiše so bila 

upoštevana. Glede na prihodke poslovanja bomo revizijo opravljali sedaj vsako leto in seveda 

tako notranje kontrole še izboljšali. 

    
 
 
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen: 

 



 

 

128 

 

- pri mesečni najavi sredstev za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter 

ostalih stroškov; zahtevke posredujemo MŠŠ, 

- pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti, 

- preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila,  

- preverjanju plačil položnic, 

- spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb s 

strani poslovnih partnerjev. 

 

Sicer pa se vse dela po internih pravilnikih in sicer: 

 

- Pravilniku o računovodstvu 

- Pravilniku o gibanju knjigovodskih listin 

- Pravilnik o popisu 

- Registru tveganja 

- Sprejem načrtovanih investicij in vzdrževanja, ter poročanje o finančnem stanju 

zavoda ter realizaciji na svetu zavoda 

 

V šoli imamo ločene tri funkcije in sicer: 

 

- Odobritev naročila 

- Evidentiranje in knjiženje naročila  

- Izvajanje naročila 

 

Nobene funkcije ne pokriva ista oseba, kar je za transparentnost nujno potrebno. Vsa plačila 

na koncu podpiše ena od računovodkinj in sam kot ravnatelj. Na tak način je skorajda izključena 

možnost kakršnekoli goljufije. 

 

Nadzor nad poslovanjem je v letu 2018 je na določenem delu opravil Inšpektorat RS za varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, Veterinarska enota Primoži (vzorčenje vode), Zdravstveni 

inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in 

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.  

V vseh pregledih niso ugotovili nikakršnih odstopanj.  
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2.2.9 POJASNILA NA PODROČJIH NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŽENI 

 

Tako kot sem že v točki 2.2.5 zapisal smo dosegli, še bolje presegli vse zastavljene cilje na 

vseh področjih. 

 

 

2.2.10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, 
PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA IN 
UREJANJE PROSTORA 

 

GOSPODARSTVO 

 

Z gospodarstvom sodelujemo zaradi zadovoljevanja naših potreb, torej potreb učencev po 

kvalitetnejši stavbi. Z gospodarskimi subjekti sklepamo pogodbe za izvajanje javnih naročil 

male vrednosti, kar je posebej pomembno za nekatera manjša podjetja in obrtnike s področja 

naše občine. Pomembno je tudi sodelovanje pri poklicnem usmerjanju naših učencev, da bi s 

skupnim prizadevanjem pokrili potrebe po učencih za deficitarne poklice.  

Lansko leto smo na tem področju nadaljevali zelo dobro prakso in bili preko PIK-a, ki je 

organiziral dneve odprtih vrat Kočevskih podjetij, najdejavnejši zavod pri obisku podjetij po 

Kočevju. 

 

SOCIALA 

 

Veliko dela opravimo skupaj s Centrom za socialno delo. Dnevno se ukvarjamo s socialno 

problematiko Romskih učencev, neplačevanjem položnic in neobiskovanjem pouka. Naše 

skupno delo ima sadove in vse težave uspešno rešujemo. 

Staršem veliko pomeni subvencioniranje šolske prehrane s strani države. 548 učencev je  

malicalo v šoli in od tega jih je 385 koristilo subvencijo. 465 učencev je imelo kosilo, od tega  

218  subvencionirano. Za  učence podaljšanega bivanja smo organizirali tudi  popoldansko 

malico, ki pa ne more biti subvencionirana, a je njen znesek minimalen, vrednost je 0,3€. 

 

Pri posamičnih primerih nam velikokrat pride prav šolski sklad, ki je na novo zaživel v letu 2013 

in pa Projekt Botrstvo, v katerega imamo decembra 2018, vključenih kar 26 naših otrok, aktivnih 

pa je 15. Sredstva botrstva, torej 30€ na mesec, prejemajo na šolski račun, s katerega potem 

mi krijemo prvenstveno stroške za prehrano, stroške dnevov dejavnosti, šole v naravi in stroške 
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za delovne zvezke in zvezke. Od teh 26, jih 15 sredstva prejema mesečno, pri 11 pa smo 

sredstva zamrznili, ker se je nakopičilo veliko sredstev, ki jih učenec ni porabil in bomo botrstvo 

obnovili, ko sredstev na računu več ne bo... 

Veliko preventivnega dela opravimo na področju zasvojenosti, ki se kaže kot problem predvsem 

pri otrocih iz socialno ogroženih družin. Problematika na področju sociale se zadnja leta ne 

povečuje, z rednim klicanjem staršev poskrbimo, da so položnice redno plačane, po potrebi pa 

s kakim staršem sklenemo tudi kakšno pogodbo o obročnem plačilu. 

VARSTVO OKOLJA 

 
V vzgojnih načrtih in LDN dajemo velik poudarek razvijanju ekološke zavesti. Vsako šolsko leto 

organiziramo več čistilnih akcij v okolici šolskih stavb, se vedno aktivno priključimo lokalni akciji 

»Očistimo Kočevsko« in pri njej aktivno sodelujemo tako z učitelji, kot tudi z učenci. Na šoli 

imamo organizirano energetsko dežurstvo, ki skrbi za ugašanje odvečnih luči po hodnikih in 

učilnicah, skrbi da po nepotrebnem ne teče kje voda, ter nadzira stanje v WC-jih. S takim 

dežurstvom učence učimo tudi za življenje in predvsem skrbimo za to, da se jih ne naleze 

občutek, ki ga uspešno izničujemo »češ saj to ni moje in ne plačamo mi«.   

UREJANJE PROSTORA 

 

Veliko pozornost posvečamo urejenosti šolskega prostora in bližnje okolice šolskih stavb. 

Vsaka oddelčna skupnost je zadolžena za izgled svoje učilnice. Najpomembnejšo nalogo na 

tem področju pa opravimo z vsakodnevnim delom z našimi učenci v okviru šolskih dejavnosti, 

predvsem na področju ID Likovne vzgoje, kjer učiteljica Martina Porenta Pleše skrbi za celotno 

zgradbo, da je na zunaj videti kot enoten subjekt. 

Na Reški šoli za urejanje prostora skrbijo učiteljice po aktivih.. 

 

2.2.11  DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 
KADROVSKO POLITIKO TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

 

KADRI 

 

Zaposlovanje kadrov poteka na osnovi potreb in na podlagi sistemizacije, ki jo pripravi ravnatelj 

za vsako šolsko leto posebej in jo potrdi svet šole. Osnovo za sistematizacijo poda MZIŠ, ter v 

primeru dveh kuharic in delavke preko javnih del, Občina Kočevje.  

Vsem zaposlenim zagotavljamo urejene delovne razmere.  
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Preglednica zaposlenih na dan 10.9.2017 
 

Št.  U T Priimek ime Delovna mesta Opombe država lastna  občina 

1 1   
ADAMIČ 
ALJOŠA 

 UČITELJ VII/2    
1     

2   1 
BAVČAR 
ANDREJKA 

TAJNIK VIZ VI   
1     

3 1   
BJELAJAC 
NATAŠA 

 UČITELJ VII/2    
1     

4   1 
BOJANIĆ 
ZAGORKA 

 ČISTILKA II    
1     

5 1   ČOP TEJA  UČITELJ VII/2    
1     

6   1 
DEBELJAK 
ALENKA 

 KUHAR IV  
lastna 

sredstva 
100%   1   

7 1   
DEKLEVA 
MARINA 

 UČITELJ VII/2    
1     

8 1   
ERJAVEC 
MARIJA 

 UČITELJ VII/2    
1     

9 1   
GOLE 
PREMRL 
MAJA 

 UČITELJ VII/2    
1     

10 1   
GOLE 
PUCELJ 
KATJA 

 UČITELJ VII/2    
1     

11   1 
GOREC 
SONJA 

ČISTILKA II   
1     

12 1   
GORNIK 
MAGDA 

 POMOČNIK 
RAVNATELJA  

  
1     

13 1   
GORNIK 
TATJANA 

 UČITELJ VII/2    
1     

14 1   
GRADIŠAR 
PETER 

UČITELJ VII/2, 
SVETOVALNI 
DELAVEC  

  
1     

15   1 
GRGORIČ 
MAJDA 

 ČISTILKA II    
1     

16 1   
HRIBAR 
LUČKA 

 UČITELJ VII/2    
1     

17 1   
HRIBAR 
OSMAK 
MOJCA 

 UČITELJ VII/2  

50% pri 
nas,            

50% na 
OŠ Ob 
Rinži 0,5     

18 1   
IVANČIČ 
NINA 

 UČITELJ VII/2    
1     

19   1 
IVEZIĆ 
MLADEN 

50% HIŠNIK IV in 
50% ČISTILEC II 

  
1     
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Št.  U T Priimek ime Delovna mesta Opombe država lastna  občina 

20 1   
JAMBROVIČ 
ANDA 

 UČITELJ VII/2    
1     

21   1 
JANEŽIČ 
JANA 

 
RAČUNOVODJA 
VI  

75% 
zaposlitev 

(25% 
adm., 25% 
laborant, 

25% 
knjigovodj

a) 0,75     

22   1 
JELENC 
MARJETA 

ČISTILKA II + 
KUHARSKI 
POMOČNIK 

50% MIZŠ 
+ 50% 
občina 0,5   0,5 

23   1 
JOSIĆ 
JADRANKA 

 KUHAR IV  
lastna 

sredstva 
37% 0,63 0,37   

24 1   
JUNC 
MATEJA 

 UČITELJ VII/2    
1     

25   1 
KALABOTA 
ANA 

ČISTILKA II 
(ŠTAMPA

R) 0,5     

26 1   
KALIČ 
POLONCA 

 UČITELJ VII/2    
1     

27 1   
KERSNIČ 
PETRA 

UČITELJ VII/2   
1     

28   1 
KLARIĆ 
DUŠANKA 

 ČISTILKA II  
50% 

invalid. 
upok. 0,5     

29 1   
KOBLER 
STAŠA 

 UČITELJ VII/2    
1     

30   1 
KOROŠA 
DAMJANA 

ADMINISTRATO
R V 

25% 
lastna 

sredstava   0,25   

31 1   
KOSTEN 
MIRJAM 

 UČITELJ VII/2    
1     

32 1   
KOVAČIČ 
KLEMEN 

UČITELJ VII/2, 
RAČUNALNIKAR 
ORGANIZATOR 
INFORMACIJSKI
H DEJAVNOSTI, 
DM brez 
obračuna  

  

1     

33 1   
LAVRIČ 
TANJA 

 UČITELJ VII/2    
1     

34   1 
LINDIČ 
DAMIR 

HIŠNIK IV HIŠNIK IV 
1     

35   1 
LUŽAR 
IRENA 

ČISTILKA II   
    0,5 

36 1   
MALNAR 
EVELIN 

 UČITELJ VII/2    
1     



 

 

133 

 

Št.  U T Priimek ime Delovna mesta Opombe država lastna  občina 

37 1   
MALNAR 
MATEJA 

 UČITELJ VII/2    
1     

38     
MARIJANOVI
Ć DIJANA 

ROMSKA 
POČNICA 

100% 
projekt 
CŠOD       

39 1   
MARINČ 
MARIJA 
MARGITA 

 UČITELJ VII/2    
1     

40   1 
MEDVED 
BERNARDKA 
MARIJA 

 KUHAR IV    
1     

41 1   MIHELIČ IVA UČITELJ VII/2   
1     

42 1   
MIKETIČ 
RENATA 

 UČITELJ VII/2    
1     

43 1   
MLEKUŽ 
MARUŠA 

 UČITELJ VII/2    
1     

44   1 
MRDJA 
JELENA 

 ČISTILKA II    
1     

45 1   
MRNJEC 
SAŠO 

UČITELJ VII/2   
1     

46 1   
NAGLIČ 
ŽAGAR 
JASNA 

 UČITELJ VII/2    
1     

47   1 
NOVAK 
SIMONA 

 
RAČUNOVODJA 
VI 

  
1     

48   1 
OBRSTAR 
SONJA 

KUHARSKI 
POM. II 

občina 
25%     0,25 

49 1   
OBERSTAR 
NADJA 

 UČITELJ VII/2    
1     

50 1   
PAVUNA 
VESNA  

UČITELJ VII/2   
1     

51 1   PIRC PETER 
 Direktor / 
ravnatelj  

  
1     

52 1   
PLEŠE 
NIKOLINA  

 UČITELJ VII/2    
1     

53 1   
POGORELEC 
ŠENK 
ANDREJA 

 UČITELJ VII/2    
1     

54   1 
POJE 
MARJETKA 

KUHAR IV 
občina 
100%     1 

55 1   
PORENTA 
PLEŠE 
MARTINA 

 UČITELJ VII/2    
1     

56 1   
PREBILIČ 
BRIGITA 

 UČITELJ VII/2    
1     
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Št.  U T Priimek ime Delovna mesta Opombe država lastna  občina 

57 1   
RUPAR 
META 

 UČITELJ VII/2, 
SVETOVALNI 
DELAVEC  

  
1     

58 1   
RUPNIK 
URŠKA 

 UČITELJ VII/2    
1     

59 1   SEDEJ NEŽA  UČITELJ VII/2    1     

60 1   
SEVŠEK 
JOŽICA 

 UČITELJ VII/2    
1     

61   1 
SKOK 
SANDRA 

KUHAR IV 
100% 
lastna 

sredstva   1   

62 1   
STIJEPIĆ 
ALEKSANDR
A 

 UČITELJ VII/2    
1     

63 1   
STOPAR 
TINA 

 UČITELJ VII/2    
1     

64 1   
ŠILC 
MARINCELJ 
MARJETA 

 KNJIŽNIČAR    
1     

65 1   
ŠKULJ 
BARBARA 

 UČITELJ VII/2    
1     

66   1 
TOMŠIČ 
BRANKA 

 KUHAR IV  
občina 
100%     1 

67 1   
TOPIĆ 
ANDREJKA 

 UČITELJ VII/2, 
ORGANIZATOR 
ŠOLSKE 
PREHRANE  

lastna 
sredstva 

16% 
0,84 0,16   

68 1   
TURK 
ŠVEIGL 
ANITA 

UČITELJ VII/2   
0,75     

69 1   
VALDA 
FRANC 

 UČITELJ VII/2    
1     

70 1   
VALENTIČ 
JULIJA 

UČITELJ VII/2   
0,4     

71   1 
VIDERVOL 
VIDA 

 ČISTILKA II    
1     

72 1   
VILICER 
ALENKA 

 UČITELJ VII/2    
1     

73 1   
ZEKIĆ 
JADRANKA 

 UČITELJ VII/2    
1     

74 1   ZVER NINA  UČITELJ VII/2    
1     

75 1   
ŽAGAR 
MATEJA 

SOCIALNI 
DELAVEC 

DČ 50% 
zaposlitev 

(Klara 
REMIC) + 
50 % OPB 1     
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Št.  U T Priimek ime Delovna mesta Opombe država lastna  občina 

76 1   
ŽGANJAR 
FRANC 

 UČITELJ VII/2    
1     

 
 
V preglednici so zaposlitve na OŠ Zbora odposlancev na dan 31.12.2018, kjer je v opombah 

zapisano s kod se financirajo zaposlitve. Večina zaposlitev je financirana iz MIZŠ. 

Kot je s tabele razvidno je vseh delavcev na šoli 76, v preglednici je zajeta tudi delavka, ki je 

zaposlena preko projekta CŠOD – Skupaj do znanja, za pomoč učencem Romom. 

Sicer pa za potrebe VIZ procesa in po normativih in standardih zaposlujemo 75 delavcev. Bolj 

podrobno pa o vseh zaposlenih v spodnjih tabelah. 

 

Preglednica zaposlenih na dan  1. 9. 2017 po stopnji izobrazbe 

 

I II III IV V VI VII 

2 2 0 15 0 18 38 

 

 
Od skupno 75 zaposlenih delavcev prevladujejo delavci z visoko izobrazbo. Teh je kar 73,6% 

kar pa je razumljivo za izobraževalni javni zavod. 

        
   
Število strokovnih delavcev v šolskih letih 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 in 2018/19 
po nazivu 
 
 

Naziv 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Brez naziva 7 6 6 5 4 

Mentor 23 22 23 24 24 

Svetovalec 16 19 20 22 25 

Skupaj 46 47 49 51 53 

 
 
 
 
 
Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v šolskih letih 2014/15, 2015/16, 
2016/17, 2017/18 in 2018/19  
           
            

Delovno mesto 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Strokovni delavci 46 47 49 51 53 

Administrativni delavci 3 3 3 3 4 

Tehnični delavci 14 15 15 17 18 
Skupaj 63 65 67 71 75 
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V začetku šolskega leta 2018/19 smo lahko zaradi povečanega števila oddelkov dodatno 

sistemizirali 2 delovnega mesta učitelja. 1 DM v 3. razredu in 1 DM za učitelja NAR. V začetku 

2015/16 smo zaradi vpisa prvošolke z Downovim sindromom in v sklopu projekta, ki ga peljemo 

pod okriljem MIZŠ in društva Downov sindrom, dobili odobrenih 0,5 DM učitelja za delo z 

deklico.  

V začetku 2016/17 je MIZŠ odobrilo 6,44 oddelkov OPB in tudi od tu izhaja povečanje 

zaposlitev. 

Prav tako pa sem se na MIZŠ izpogajal za dodatnih 11 ur za delo z učenci Romi. 

 

 

3. ZAKLJUČNI DEL 

DATUM SPREJETJA LETNEGA POROČILA 

 

Svet šole OŠ Zbora odposlancev, dne 4.3.2019 
 
Predsednik Sveta šole OŠ Zbora odposlancev: GRADIŠAR Peter 

 

DATUM IN KRAJ NASTANKA LETNEGA POROČILA 

 
Kočevje, februar 2019 

 

PODPISI OSEB, KI SO ODGOVORNE ZA SESTAVITEV LETNEGA  POROČILA 

 
Poslovno poročilo je pripravil ravnatelj:  
 
Peter PIRC 
 
 
Računovodsko poročilo je pripravila računovodkinja: 

 
Simona NOVAK 
 
 
Odgovorna oseba: 
 
Peter PIRC, ravnatelj 
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018 
 
 
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta(EKN) so pravne osebe javnega prava iz 

četrtega odstavka 15. Člena zakona o računovodstvu. Zavod mora predložiti 8 obrazcev 

in sicer: 

 

BILANCA STANJA (PRILOGA 1) 

 ter obvezne priloge: 

 

a) pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

        opredmetenih  osnovnih sredstev (PRILOGA 1/A) 

b) pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil (PRILOGA 1/B) 

 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA  3) 

 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA  (PRILOGA 3/A) 

 

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV 

(PRILOGA 3/A-1) 

 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3/A-2) 

 

IZKAZ PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

(PRILOGA 3B) 

 

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava v 26. členu določa, katera pojasnila in razkritja morajo biti navedena v 

računovodskem poročilu. Delijo se na dvanajst bistvenih točk, v okviru katerih naj se pisno 

opiše posamezne računovodske kategorije, opredeljene v Slovenskih računovodskih 

standardih. V nadaljevanju po priporočenih točkah podajam naslednja pojasnila: 
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1. Sodila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe 

ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu 

 

2. Namene, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in porabo 

dolgoročnih rezervacij po namenih 

 

3. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu 

prihodkov in odhodkov (izračun po 77. členu ZIPRS1718) 

 

4. Metoda vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje 

 

5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oz. o vzrokih 

neplačila 

 

6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadli v plačilo, ter o vzrokih 

neplačila 

 

7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena 

dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) 

 

8. Naložbe prostih denarnih sredstev 

 

9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev 

 

10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence 

 

11. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih 

dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za 

opravljanje dejavnosti 
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12. Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega 

stanja uporabnikov enotnega kontnega načrta 

 

-Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ-priloga 

1. Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne 

službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu: 

 

Zavod za opravljanje javne službe pridobiva prihodke iz proračuna, del prihodkov pa pridobiva 

tudi s prodajo blaga in storitev na trgu. Na podlagi dejanskih podatkov v poslovnih knjigah smo 

ugotovili prihodke od poslovanja, ki izhajajo iz opravljanja osnovne dejavnosti zavoda-

izobraževanja in dejavnosti prodaje storitev na trgu. Stroški plač zaposlenih iz tržne dejavnosti 

so ugotovljeni po dejanskih podatkih. Tudi poraba živil je ugotovljena na podlagi materialnega 

knjigovodstva v kuhinji. 

Zato prihodke iz opravljanja javne službe in prihodke, pridobljene z opravljanjem tržne 

dejavnosti, vodimo ločeno, na podlagi analitičnih kontov skupine 76 ter po stroškovnih mestih. 

Ločeno spremljanje prihodkov ni problematično, saj je že iz samega poslovnega dogodka lahko 

ugotoviti za katero dejavnost gre.  

 

Ločeno je tudi spremljanje odhodkov dejavnosti javne službe in odhodkov za tržno dejavnost 

na podlagi analitičnih kontov skupine 46 in po stroškovnih mestih in sicer v vseh primerih, kjer 

je to možno in nedvoumno. Pri nekaterih stroških, kot so stroški elektrike, ogrevanja, ipd. pa je 

to večji problem, in za razporeditev le-teh uporabljamo metodo sorazmernega deleža. Za 

stroške čistil, popravil, električne energije, poraba vode in komunale v kuhinji so stroški deljeni 

po naslednjih ključih: 

 

- delež malic v primerjavi s celotno kuhinjo= 32,14% (iz določene cene ministrstva) 

- delež tržne dejavnosti v primerjavi s celotno kuhinjo= 3,84% (iz ekonomske cene) 

- delež kosil otrok v primerjavi s celotno kuhinjo= 64,03% (iz ekonomske cene) 

 

Prihodek pridobitne dejavnosti se porablja za pokritje stroškov iz pridobitne dejavnosti, 

presežek prihodkov pa se porabi izključno za opravljanje javne službe. 
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2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in 

poraba dolgoročnih rezervacij po namenih: 

 

Zavod na kontu 930 nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij.  

 

- SKUPINA kontov 291 izkazuje obveznost na dan 31.12.2018 za znesek 27.050,31 € (priloga 

specifikacija obveznosti po kontih.) 

Kratkoročno odloženi prihodki in sicer z namenom: 

Zavod pa izkazuje na kontu 291 kratkoročne rezervacij:. 

-šola v naravi 8.567,50€ (zimska šola v naravi PRIH. V L. 18-odhodek v letu 2019) 

-pust 221,65€ 

-šolski sklad 3.864,97€ 

-opb 750,14€(zbirajo otroci) 

-likovni material 1r,4r,5,6r-9r 1.307,98€(zbirajo otroci) 

-tit-tehnika(zbirajo otroci) 1.171,97€ 

-učbeniški sklad 1.421,32€ 

-botrstvo 2.849,97€ (zveza prijateljev mladine) 

-prih. učenci 324,16€ + izbirni pouk 532,56€ (strošek v letu 2019) 

-podari malico 300,32€(donacije) 

-ministrstvo Romi 1.996,06€ 

-ministrstvo plače, sredstva za nadomeščanja 1.183,30€  

-ministrstvo spremljevalci ekskurzij 2.160,67€  

-ministrstvo za izobraževanje drugi delavci 397,74€ 
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SKUPAJ: 27.050,31€ 

V primerjavi z letom 2017 so se kratkoročne rezervacij povečale za 2.158,40€-zaradi povečane 

šole v naravi in nakazila staršev za 1. obrok (izvedba v letu 2019). Kot vsako leto smo tudi v 

letu 2018 kratkoročno odložili šolo v naravi-otroci plačajo po obrokih vnaprej izvedba bo v letu 

2019. Botrstvo - zelo težko je porabljati sredstva za posameznega učenca, saj ima skoraj vsak 

od njih prehrano subvencionirano s strani Ministrstva, tako porabimo sredstva za druge potrebe 

posameznega učenca, ki botrstvo prejema. 

 

V Uradnem listu RS št. 41 /2017 so bili objavljeni novi pravilniki o merilih in metodologiji za 

določanje obsega sredstev za materialne stroške, ki veljajo s 1. 1. 2018. Pomembna novost 

pravilnikov je, da ne določajo višine sredstev za posamezni namen posebej, ampak šoli dajejo 

možnost, da pripadajoča sredstva sama razporeja glede na potrebe in prioritete. Sredstva šole 

prejemamo v dvanajstinah in ne več po posameznih namenih. 

 

3. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu 

prihodkov in odhodkov: 

 

V letu 2018 zavod ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki niti v bilanci stanja niti v izkazu 

uspeha po obračunani realizaciji. 

 

Javni zavod je izračunal po 77. členu ZIPRS1718 negativni znesek torej po izračunu presežek 

odhodkov nad odhodki po načelu denarnega toka ne evidentiramo na skupini 985 ničesar. 

 

4. Metoda vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje: 

 

Zavod v bilanci stanja nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje, saj se ne 

ukvarja z dejavnostjo, ki naj bi povzročala zaloge gotovih proizvodov. V bilanci stanja ima zavod 

zaloge materiala-kuhinja (živila) na dan 31.12.2018 za znesek 872,83€ in zaloge materiala 

čistila 3.888,15€. 

 

5. Podatki o stanju neporavnanih terjatvah in ukrepih za njih poravnavo oziroma 

razlogih neplačila: 
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Zavod ima ob koncu leta 2018 za 24.352,64 EUR terjatev do kupcev in učencev na kontu 120. 

Terjatev do kupcev za znesek 1.401,95€ in je usklajeno s saldom odprtih postavk na kontih 

kupcev. Terjatev do učencev je 22.950,69€ (usklajeno s pomožno knjigo).Vse so redne 

mesečne terjatve, nastale v mesecu decembru 2018, poravnane pa bodo v januarju 2019 in 

niso problematične. Če zapišemo še bolj natančno – 30.11.2018 je bilo odprtih terjatev do 

učencev 876,35€, kar je zelo malo. Vzrok za to pa je konstantno klicanje dolžnikov s strani 

razrednikov, svetovalne službe in v najhujših primerih še mene. V letu 2018 nismo sprožili 

nobene e-izvršbe, saj sem e z dvema dolžnikoma dogovoril za obročno odplačevanje dolga.  

Terjatev na kontu 142 v znesku 165.270,05€ EUR se pojavlja kot terjatev do Ministrstva za 

šolstvo in šport in predstavlja terjatev za nakazila, ki se nanašajo na pokrivanje stroškov za 

obračunsko leto 2018 in sicer obveznosti za mesec december 2018 za plače. Ta terjatev je 

poravnana v januarju 2019.  

 

6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, in o 

vzrokih neplačila: 

 

Zavod ob koncu leta ne izkazuje zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti zapadejo v 

plačilo v januarju 2019. 

 

7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, 

neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske 

naložbe in posojila): 

 

Zavod je v letu 2018 vložil v opredmetena osnovna sredstva 33.001,12 EUR v razredu 0 -

AMORTIZACIJA OS. Del nabave opredmetenih osnovnih sredstev je bil pokrit iz sredstev 

MINISTRSTVA, učila, ostala nabava opredmetenih osnovnih sredstev  je bila pokrita iz lastnih 

sredstev IN PRESEŽKA. 

Po sklepu o uporabi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let smo nabavili osnovna 

sredstva in drobni inventar v višini 9.085,54€. 

Iz predvidenega presežka smo nabavili OSNOVNA SREDSTVA za znesek 21.751,93€ vse 

skupaj torej za 30.837,47€. 
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Nabava obsega : 

 

OSNOVNA SREDSTVA(040): 33.001,12€ 

PORABLJEN PRESEŽEK PRETEKLIH LET - POTRJEN S STRANI SVETA ŠOLE L. 2018 

= 9.085,54€ 

NAKUP OPREME V KUHINJI: 701,12€ 

REGAL KUHINJA…………351,13€ 

PRALNI STROJ……………349,99€ 

Nakup računalniške opreme SIO 2020: 3.357,72€ 

NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV:  5.026,7€ 

SEDALNE VREČE ZA MOJ PLAC   45€+120€=165€ 

POHIŠTVO ZA OPREMO RAZREDA     2.703,52€ + 549,00€ +1.609,18€ 

 

PREDVIDEN PRESEŽEK PORABLJEN V LETU 2018: 

21.751,93€ 

TOPLOTNA ČRPALKA           7.320,00€ 

KUHINJSKI REGAL + REGALI V LIKOVNI UČILNICI        273,71€+637,94€ 

STOLI in MIZE ENOSEDI (štiri učilnice)                 5.303,34€ + 5.392,40€ 

HLADILNIK KUHINJA          600,00€ 

Nakup računalniške opreme SIO 2020 (2.del)       2.224,54€ 

 

SOGLASJE K NAKUPU OSNOVNIH SREDSTEV PREDVIDENEGA PRESEŽKA SE 

PRIDOBI TAKO KOT JE V NAVADI NA SVETU ŠOLE.  

 



 

 

144 

 

Nabava osnovnih sredstev na konto 98000 (OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V 

UPRAVLJANJE)  

 

Ministrstvo,učila: 15.949,34€ 

 

Lastna sredstva: 637,94€ 

 

Presežek: 900,13€ 

 

Javna sredstva: 15.513,71€ 

 

Skupaj: 33.001,12€ 

 

 

DROBNI INVENTAR - KONTO(041 do vrednosti 500€): 18.894,28€   KONTO(320 do vrednosti 

100€):9.947,20€ 

  

Vse skupaj: OS (33.001,12€) + DI (28.841,48€) = 61.842,60€ 

 

 

8. Naložbe prostih denarnih sredstev: 

 

Zavod ima na dan 31.12.2018 kratkoročno naloženih 15.000,00 EUR prostih denarnih sredstev. 

Znesek predstavlja kratkoročno vezan depozit pri Novi ljubljanski banki d.d. Depozitna pogodba 

z NLB se obnavlja sproti, trimesečno, glede na trenutno prosta sredstva zavoda in se obrestuje 

po trenutno veljavni obrestni stopnji NLB.  

 

9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev: 

 

Razlogov za pomembnejše spremembe v javnem zavodu stalnih sredstev ni. 

 

10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih zunaj bilančne evidence: 

 

Zavod na kontih zunaj bilančne evidence ne izkazuje nobenih postavk. 
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11. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih 

dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za 

opravljanje dejavnosti: 

 

Opredmetena osnovna sredstva v zavodu, ki spadajo v kategorijo tako imenovanega drobnega 

inventarja z dobo koristnosti nad enim letom in nabavno vrednostjo po dobaviteljevem računu 

pod 500 evrov, se po predpisih odpiše enkratno v celoti ob nabavi (po lastni presoji 

računovodje). 

 

12. Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in 

premoženjskega stanja uporabnikov EKN: 

 

Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva izkazujemo na dan 31.12.2018 84.054,99€  

to so sredstva v upravljanju, ki so vezana na konto 980, ki izkazuje stanje 85.220,70€ na dan 

31.12.2018.  

 

Stanje v bilanci na dan 01.01.2018 je znašalo 9.085,54€.   

 

Stanje v bilanci na dan 31.12.2018 znaša 10.564,35€.                        

 

 

Doseženi prihodki in odhodki: 

 

1. PRIHODKI V LETU 2018                                                                    v € 

- prihodki od poslovanja   2.452.520,95 

- finančni prihodki                 3,15 

- drugi prihodki             915,30 

CELOTNI PRIHODKI   2.453.439,40 

 

 

    2. ODHODKI V LETU 2018 

- stroški materiala    297.888,64 

- stroški storitev    172.992,57 

- stroški amortizacije        3.401,02 
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- stroški dela 

- drugi stroški      

1.943.830,12                                                                   

191.263,41 

-finančni odhodki         14,00 

-drugi odhodki         55,00 

CELOTNI ODHODKI 2.421.123,12 

 

POSLOVNI IZID: 

 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni izid v višini 32.316,28 €, ki smo ga knjižili v 

dobro konta 9850, kar pomeni presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta. V letu 2018 smo 

predvidevali presežek prihodkov nad odhodki zato smo nabavili osnovna sredstva za 

21.751,93€ v breme presežka.  

 

 

Stanje na kontu 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI leta 2018 - znesek 

10.564,35€, ki je ostal nerazporejen in ga bomo porabili v letu 2019. 

 

ANALIZA PRIHODKOV 

 

-Celotni prihodki v letu 2018 so znašali  2.453.439,40€ in so bili za 4,47% (delež 1,0447) VIŠJI 

od doseženih v letu 2017.   

 

-Stanje terjatev, ki so prikazane kot prihodek znaša  203.915,90€: 

                                                                                                           V € 

- od tega kupci   24.352,64 

- in terjatve uporabnikov EKP 179.562,55 

  

 

V celotnem prihodku predstavljajo 8,312 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v 

enomesečnem roku. Postopke izterjave redno izvajamo na osnovi opominov. 

 

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,97 % celotnih prihodkov, ostalo pa so finančni in izredni 

prihodki. 
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ANALIZA ODHODKOV 

 

Celotni odhodki znašajo 2.421.123,12€, od tega so odhodki iz poslovanja 2.417.653,10€ in 

ostali odhodki 69,00€, ter amortizacija na kontu 462- 3.401,02€ .  

 

(Obračunana amortizacija za leto 2017 je bila 7.195€).  

 

Znesek amortizacije 28.582,12€ smo odpisali v breme konta 980 –zmanjšanje iz naslova 

obračunane amortizacije. Obveznosti za sredstva prejeta za upravljanje - od našega 

ustanovitelja ne prejemamo sredstva za obračunano amortizacijo.  

Znesek 33,00€ smo odpisali v breme konta 922 prejete donacije za nadomeščanje amortizacije. 

      

Celotni odhodki v primerjavi z doseženimi v preteklem letu so se povečali za 3,60% (delež 

1,036). 

Stroški dela so v letu 2018 znašali 1.943.830€ in predstavljajo v strukturi celotnih odhodkov 

80,29 %. 

Stroški dela so izplačani na osnovi predhodno poslanih zahtevkov na MŠŠ in OBČINO ter 

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE-JD.  

 

REGRES ZA LETNI DOPUST 2018: 

 

Znesek regresa za letni dopust za leto 2018 za javne uslužbence. 

Skladno s 131. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, 

izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu 

izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Glede na to, da dogovor med vlado 

in sindikati glede višine regresa za letni dopust do konca leta 2017 za 2018 ni bil sklenjen, je 

bilo treba javnim uslužbencem izplačati regres za letni dopust v višini minimalne plače 842,79 

EUR. 

Vsem javnim uslužbencem, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 bili 

uvrščeni v 17. ali nižji plačni razred, se je konec leta 2018 (meseca decembra) zagotovil 

poračun razlike med 1050 eurov in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018. 

 

Skupaj ZNESEK REGRESA (ZAPOSLENI + JAVNA DELA) = 69.268€ (zaposleni 65.616,27€ 

+ JAVNA DELA 3.652,02€).  
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POROČILO O FINANCERJIH 

 

Naša dva glavna financerja sta MŠŠ, ki nam zagotavlja programski del poslovanja in 

ustanovitelj Občina Kočevje, ki nam pokriva materialne stroške ( električna energija, ogrevanje, 

komunalne storitve, voda, varovanje objektov in delno tekoča vzdrževanja ) in  stroške plač za 

dve zaposleni. V letu 2018 smo imeli pet zaposlenih preko javnih del in sicer 90% sredstev 

financira Zavod za zaposlovanje in 10% Občina Kočevje (5% za učno pomoč Romom). 

 

FINANCIRANJE S STRANI MŠŠ 

 

Specifikacija izkazanih obračunanih  prihodkov v letu  2018 s strani MŠŠ 

(obrazec IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DOLOČENIH UPORABNIKOV) 

 

PRIHODKI             1.995.045,96 

- drugi prihodki 

- interesne dejavnosti in DSP 

- plače + prispevki, sindikalni zaupnik ,KAD   

- NPZ           

                        70,00 

                 28.916,34 

            1.609.507,36 

                   3.074,69   

- prehrana, prevoz                  65.892,89 

- jubilejne nagrade, regres,  odpravnina, solidar .pomoč                  70.819,09 

- materialni stroški                  61.608,46 

- materialni stroški - Romi 

- prihodki za izobraževanje 

                   2.008,11 

                      755,51 

- ostali prihodki (ekskurzije, ŠN, zdravstveni  pregledi,  

  razvoj kadrov ) 

                    8.323,63 

-  učbeniški sklad                                                                                                                        9.631,28 

- subvencionirana prehrana (za otroke)                134.438,60 

 

 

Skupaj: 1.995.045,96€ 
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FINANCIRANJE S STRANI USTANOVITELJA – OBČINE 

 

Specifikacija izkazanih obračunanih  prihodkov v letu  2018 s strani OBČINE 

( obrazec IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DOLOČENIH UPORABNIKOV) 

 

 

Skupaj: 182.473,57€ 

 

Materialni stroški V LETU 2018 so enaki glede na prejete materialne stroškov ustanovitelja za  

leto 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIHODKI 182.473,57 

- plače+prispevki + kad   35.408,21 

- prehrana     1.854,14 

- prevoz        757,20 

- regres, jubilejne, solidarnost     2.592,80 

- prihodki materialni stroški 110.000,00 

- prihodki lokalnih skupnosti javna dela                                                                                         7.335,41 

- prihodki-zimska šola v naravi     2.000,00 

-prihodki lok. skup. Prireditve                                                                                  700,00 

-drugo  (sejnine)                                                                                                3.491,95 

Najemnine                                                                                                    15.939,68 

Šolska športna tekmovanja    2.394,18 
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FINANCIRANJE S STRANI DRUGIH 

 

Specifikacija izkazanih obračunanih  prihodkov v letu  2018 DRUGI 

( obrazec IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DOLOČENIH UPORABNIKOV) 

 

PRIHODKI                                                                                                        275.919,87 

-projekt zdrav življ. slog                                                                                     11.246,23    

-prih. slovenski zajtrk,shema šol. sadja                                                               3.621,34 

-prihodki UČENCI                                                                                            189.179,49 

-prihodki tržne dejavnosti,najemnine                                                                 11.323,42 

-prihodki obresti                                                                                                          1,16 

-donacije (BOTRSTVO)                                                                                         6.559,3 

-prih. DRUŽBENO KORISTNO DELO                                                                 1.595,66 

-prihodki JD 85%-ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE                                               51.939,98 

-drugi prih.  (zavarovana oprema)                                                                           453,29 

 

Skupaj: 275.919,87€ 

 

Skupaj celotni prihodki (MŠŠ,OBČINA,DRUGI): 2.453.439,4



 
FINANCIRANJE(v deležu)  ZA JAVNA DELA S STRANI OBČINE KOČEVJE 10% UČNA POMOČ, 90% UČNA POMOČ IN 
5%UČNA POMOČ ROMOM IN ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE % IN 95%UČNA POMOČ ROMOM. 
 
Priloženo finančno poročilo za dela Javnih delavcev v letu 2018. 
 

 
 

FINANČNO POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA ZA LETO 2018 

 

  

    

    

Naziv izvajalca:  OSNOVNA ŠOLA ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE  

    

Naziv programa 
javnega dela: 

Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim 
udeležencem izobraževanja  

    

Št. pogodbe o izvajanju programa javnega 
dela:  11071-1910/2017-6  

    

    
STROŠKI PO 

POSTAVKAH        PRIHODKI S STRANI ZRSZ IN NAROČNIKA 

ODHODKI S STRANI 

IZVAJALCA  

  

PREJETA SREDSTVA S STRANI 

ZRSZ PREJETA SREDSTVA S STRANI NAROČNIKA 

OBRAČUNANI IN 
IZPLAČANI ZNESKI 

SKUPAJ 

Plača Bruto II 9678,52 1075,43 10753,95 

Strošek prehrane 703,93 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 703,93 

Strošek prevoza na/z 
dela 765,35 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
765,35 

Strošek zdravniškega 
pregleda 78,75 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
78,75 

Prispevki - razlika do 

minimalne plače 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

  

Regres za letni dopust 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 772,55 772,55 

Odpravnina ob 

upokojitvi   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

SKUPAJ 11226,55 1847,98 13074,53 
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FINANČNO POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA ZA LETO 2018 

 

  

    

    
Naziv izvajalca:  OSNOVNA ŠOLA ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE 

    
Naziv programa 
javnega dela: Pomoč Romom pri socializaciji   
    
Št. pogodbe o izvajanju programa javnega dela:  1071-1904/2017-6  

    

    
STROŠKI PO 
POSTAVKAH        PRIHODKI S STRANI ZRSZ IN NAROČNIKA 

ODHODKI S STRANI 
IZVAJALCA  

  
PREJETA SREDSTVA S STRANI 

ZRSZ 
PREJETA SREDSTVA S STRANI 

NAROČNIKA 
OBRAČUNANI IN IZPLAČANI 

ZNESKI SKUPAJ 

Plača Bruto II 37144,00 1954,82 39098,82 

Strošek prehrane 2628,84 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2628,84 

Strošek prevoza 
na/z dela                                           775,47 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                             
775,47 

Strošek 
zdravniškega 
pregleda 165,12 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
165,12 

Prispevki - razlika 
do minimalne 
plače 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                              653,14 
653,14 

Regres za letni 
dopust 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                            2879,47 
2879,47 

Odpravnina ob 
upokojitvi   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  

SKUPAJ 40713,43                                    5487,43 46200,86 
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Večji nakupi osnovnih sredstev v letu 2018: 

 

TOPLOTNA ČRPALKA                                      14.640,00€ 

  

KUHINJSKI REGAL+LIKOVNI REGAL                         273,71€ + 637,94€ 

STOLI, MIZE                                                                  5.303,34€ + 5.392,40€ + 549,00 

HLADILNIK KUHINJA                                                    600,00€ 

Nakup računalniške opreme SIO 2020:                        15.949,34€ 

 

 

 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

 

Izjava je priložena k računovodskemu poročilu. 

 

 

 

 

Poročilo sestavila:                                                                                Ravnatelj: 

Novak Simona                                                                                      Pirc Peter 

 

 

Kočevje, 18.2.2019 

 


