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I. Splošni del poslovnega poročila
1. Poročilo ravnateljice
1.1 Predstavitev šole
Osnovna šola Antona Janše Radovljica izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja
za otroke s posebnimi potrebami, organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih
prireditev, izvajanje prevozov učencev, izobraževanja ter dejavnost oddajanja
prostorov. Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu,
podrobneje pa dejavnosti šole določa Odlok o ustanovitvi.
Šola je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Radovljica 18.
2. 1992. Zadnja sprememba Odloka o ustanovitvi je bila 4. 11. 2009.
Osnovna šola Antona Janše Radovljica je vpisana v Razvid izvajalcev javno
veljavnih programov pod št. 6033-196/2006. Listino je pod zaporedno številko 467
izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport.
Osnovna šola Antona Janše Radovljica ima vpisano dejavnost v sodnem registru
pri Okrožnem sodišču v Kranju pod številko 1/05334/00.
2. 4. 2009 sta Osnovna šola Antona Janše Radovljica in Občina Radovljica podpisali
pogodbo o upravljanju, s čimer je Občina Radovljica predala šoli v upravljanje
nepremičnine, osnovna sredstva in inventar.
1. 12. 2013 je stopila v veljavo pogodba o zagotavljanju sredstev za pokrivanje
stroškov javnega zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica med občinami
Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje.
Občine Bled, Gorje, Bohinj, Gorenja vas-Poljane, Žirovnica, Škofja Loka, Tržič,
Cerklje na Gorenjskem, Kranj, Ljubljana in Radovljica so v skladu s pogodbami o
zagotavljanju sredstev za pokrivanje stroškov za leto 2019 tekoče financirale
dejavnosti šole.
Osnovna šola izvaja dva programa:
-

prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom in
posebni program, za učence z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju.

V letu 2018/19 je vzgojno-izobraževalna dejavnost potekala v 14 oddelkih. Ob koncu
šolskega leta je bilo vpisanih 84 učencev. V septembru 2019 je bilo vpisanih 89
učencev.
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Šolo vodi ravnateljica Jelena Horvat, ki je pedagoški in poslovodni vodja zavoda.

1.2 Osnovni podatki šole
Naziv: Osnovna šola Antona Janše Radovljica
Skrajšano ime: O
 Š A. Janše Radovljica
Sedež: Kranjska cesta 27a, 4240 Radovljica
E-pošta: info@os-antonajanse.si
Matična številka: 5
 867371
Davčna številka: 6
 5346785
Telefon: +
 386 4 537 49 10

2. Delovanje sveta zavoda
2.1 Seje sveta zavoda in delovanje v letu 2019
Najvišji organ šole je svet šole. Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in
drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni
problematiki, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi
delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski
zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in opravlja
druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Sedanji sestavi sveta zavoda je mandat pričel veljati 3. 10. 2016, ko je bila sklicana
prva seja članov in traja do septembra 2020.
Predsednica sveta zavoda je Mateja STOŠICKI, namestnik predsednice je Tilen
KUHAR.
Svet zavoda deluje v sestavi 11 članov:
5 predstavnikov šole
Mateja STOŠICKI
Barbara BERLOT
Ana JUVAN
Manica PISEK
Ines KRAJNC

3 predstavniki
ustanovitelja
Helena TIBOLA
Sabina FELC
Slavko KUNČIČ

3 predstavniki staršev
Tilen KUHAR
Nikolaja MAROLT
Simona SKUMAVEC

Svet zavoda se je v letu 2019 sestal dvakrat, in sicer na dveh rednih sejah.
Stran 4 od 49

Osnovna šola Antona Janše Radovljica - Poslovno poročilo za leto 2019
Na 6. seji sveta zavoda, dne 6.3. 2019 je bil sprejet in potrjen zapisnik 5. seje Sveta
zavoda. Članom sveta zavoda je bila predstavljena nova računovodkinja šole ga.
Marjana Mrak. Letno poročilo šole je bilo predstavljeno s strani ga. ravnateljice
Jelene Horvat, ki je poudarila, da se kadrovska struktura na šoli izboljšuje. Imamo
vse več ustreznega kadra, nekaj zaposlenih se je odločilo tudi za dokvalifikacijo.
Predstavljen je bil terapevtski tim, ki ga sestavljajo fizioterapevt, logoped in
delovni terapevt, kar je za šolo velika pridobitev, saj so otroci deležni ustrezne
celostne obravnave. Nadalje je ga. Marjana Mrak natančno predstavila finančno
poročilo za leto 2018. S strani ravnateljice je bila izpostavljena požrtvovalnost
delavk, ki so same iskale in pridobile donacije za financiranje šole v naravi.
Omenjen je bil obisk župana občine Radovljice z namenom predstavitve
prostorske stiske, ki je z vsakim letom večja. Omenjen je bil nakup novega kombija
v prihodnjem šolskem letu. V nadaljevanju seje je bilo izvedeno ocenjevanje
delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2018. Ravnateljica je na ocenjevanju
dosegla 100% vrednosti meril.
Na 6. seji sveta zavoda, dne 26.9. 2019 so člani sprejeli in potrdili zapisnik 6. seje
sveta zavoda. Ga. Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto
2018/2019. Predstavljena je bila statistika realizacija in obiska pouka, vključenost
učencev v številne dejavnosti, tekmovanja, tečaje, delovne skupine. Članom je bil
predstavljen potek prodaje starega kombija in nakup novega. Nadalje je bil s
strani ga. ravnateljice letni delovni načrt za novo šolsko leto. Ponovno je bila
izpostavljena prostorska stiska ter kakšne ukrepe smo bili zato prisiljeni združiti
likovno in tehniško učilnico. Ob tem je bilo omenjeno, da se povečuje tudi število
ur dodatne strokovne pomoči, ki jo trenutno mobilni specialni pedagogi opravljajo
v 12-ih šolah in vrtcih. Članom sveta je bil predstavljen tudi nov Vzgojni načrt in
pravila šole, ki jih je pripravila strokovna skupina šole. Predstavljeni dokument je
svet zavoda sprejel in potrdil.
V letu 2020 se sedanji sestavi Sveta zavoda izteče mandatno obdobje, zato bo še
pred iztekom mandata izpeljan razpis in volitve za nove člane Sveta zavoda.
Poročilo zapisala Mateja Stošicki, predsednica Sveta zavoda
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3. Organigram zavoda

4. Organizacija
Najvišji organ šole je svet šole. Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in
drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni
problematiki, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi
delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski
zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in opravlja
druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole, organizira, načrtuje in vodi
delo šole, pripravlja program razvoja šole, pripravlja predlog letnega delovnega
načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo. Je odgovoren za uresničevanje pravic
in dolžnosti učencev, vodi delo učiteljskega zbora, oblikuje predlog
nadstandardnih programov, spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
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strokovnih delavcev, organizira mentorstvo za pripravnike, prisostvuje pri
vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, odloča o napredovanju
delavcev v plačne razrede, spremlja delo svetovalne službe, skrbi za sodelovanje
zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, odloča o vzgojnih ukrepih,
zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, zastopa in predstavlja šolo in je
odgovoren za zakonitost dela, določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o
sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, skrbi za
sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in je odgovoren za zagotavljanje in
ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o
samoevalvaciji šole, ter opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
Za uresničevanje interesov staršev je bil oblikovan 9-članski svet staršev, ki ga
sestavljajo predstavniki posameznega oddelka. Svet staršev je posvetovalni organ
ravnatelju in učiteljskemu zboru. Aktivno je vključen v oblikovanje in potrjevanje
nadstandardnih programov, daje ravnatelju predloge glede organiziranosti v
korist otrok, varnosti in življenja na šoli, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo
pogoje za ravnatelja, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje k
podrobnejšim kriterijem za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi,
imenuje upravni odbor šolskega sklada, lahko predlaga zadeve v obravnavo svetu
šole, predlaga svetu šole nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu
ravnatelja o nadstandardnih storitvah, ima možnost imenovati predstavnike
staršev za pritožbeno komisijo, obravnava pritožbe staršev v zvezi z
vzgojno-izobraževalnim
delom,
razpravlja
o
poročilih
ravnatelja
o
vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava predlog pravil šolske prehrane,
sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, sodeluje pri nastajanju
predloga vzgojnega načrta, sodeluje pri nastajanju predloga pravil šolskega reda,
daje soglasje k predlogu ravnatelja o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in
drugih učnih gradiv za posamezen razred, predlaga uvedbo dopolnilnih in
obšolskih dejavnosti zavoda, ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in
drugimi predpisi.
Prvo sejo v skladu z zakonom skliče ravnatelj, na kateri se konstituira svet staršev,
naslednje seje sklicuje predsednik. Prva seja sveta staršev je bila izvedena 24. 9.
2019.
Strokovni organi zavoda so:
-

zbor delavcev,
učiteljski zbor,
oddelčni učiteljski zbor,
strokovna skupina za individualizirane programe,
razrednik ter
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-

strokovni in razredni aktivi.

Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z
vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga
uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o
posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s
predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, daje pobude za
napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o
vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Oddelčni
učiteljski
zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo
vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor
obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za
delo s tistimi učenci, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja
druge naloge v skladu z zakonom.
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne
rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih
učencev, vajencev oziroma dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega
področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za
izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava
pripombe staršev, učencev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol ter opravlja
druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Aktivi, razredni učiteljski zbori, strokovne skupine za pripravo in evalvacijo
individualiziranega programa se sestajajo po letnem načrtu oz. potrebi.
Pri strokovnem delu aktivno deluje šolska svetovalna služba in knjižničar.

4.1 Predstavitev odgovornih oseb
Ravnateljica: Jelena Horvat, univ. dipl. socialna pedagoginja.
Pričetek tretjega petletnega mandata ravnateljice je 1. 9. 2016, zaključi se 31. 8.
2021.
Predsednica sveta zavoda: Mateja Stošicki, podpredsednik je Tilen Kuhar.
Računovodkinja: Marjana Mrak.
Pomočnik ravnateljice: mag. Gregor Skumavc, prof. def.
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5. Splošno o šoli in razvojnih smernicah
Vizija šole je biti v lokalnem okolju in širše prepoznaven strokovni center, ki
otrokom s posebnimi potrebami nudi celostno obravnavo in razvojne možnosti,
otroke pripravi na kakovostno življenje, staršem in širši okolici pa nudi pomoč,
strokovno podporo, informacije in znanje.
Za dosego zastavljenih dolgoročnih ciljev, mora šola zagotoviti kakovosten
program:
-

-

-

dati učencem uporabna znanja, možnosti, da bodo razvili spretnosti ter
svoje razvojne danosti v največji možni meri in v varnem okolju,
uveljaviti sodoben vzgojno-izobraževalni proces, temelječ na osnovi
trajnostnega razvoja in vseživljenjskega učenja,
razvijati strokovno znanje ter slediti uveljavljenim strokovnim pristopom,
modelom in načinu dela,
razvijati občutljivost okolice in družbe za potrebe otrok in njihovih staršev,
spodbujati ekološko osveščenost do naravnih in materialnih dobrin,
staršem in drugim uporabnikom vzbujati zaupanje, občutek sprejetosti,
pomoči,
nuditi otrokom razvojne možnosti skozi celostno podobo z razvijanjem
ustvarjalnosti, delavnosti, umetniškega ustvarjanja ter omogočati
optimalen razvoj na vseh področjih osebnosti,
s prepoznavnim kvalitetnim, strokovnim delom nuditi pomoč drugim
institucijam v okolju,
razvijati zdravo delovno okolje in klimo, nuditi optimalne možnosti
zaposlenim za strokovni in osebnostni razvoj, omogočati možnost
napredovanja in ustreznega nagrajevanja,
biti v ponos lokalnemu prebivalstvu in uživati visok ugled v družbi.

V skladu z dolgoročnim načrtom razvoja šole so bile in so izvajane številne
aktivnosti, ki so navedene v nadaljevanju.
Razvijamo modele izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki so ciljno
naravnani h kvalitativnemu razvoju sistema na področju posebnih potreb.
Sledimo cilju, da se delo prilagodi potrebam vsakega otroka, v njegov
individualiziran program se vključijo modeli oz. pristopi, primerni otrokovim
potrebam. V ta namen se po potrebi povezujemo z drugimi šolami in ustanovami.
V zadnjih letih narašča število otrok z motnjami avtističnega spektra (MAS), zato
krepimo metodiko in oblike dela na področju poučevanja in dela z otroki z MAS.
Srednjeročni cilji:
-

zagotoviti kakovostno izvajanje obveznega in razširjenega programa,
ponuditi kvaliteten in cenovno dostopen nadstandardni program,
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-

-

omogočiti varno okolje, razviti okolje za socializacijo učencev, vključevanje
in sprejetost v okolju,
širiti krog ustanov, zasebnikov, delodajalcev za vključevanje učencev v
delovno prakso,
uvajati sodobne oblike vzgojno-izobraževalnih procesov, izvajati terapevtske
metode in oblike dela,
zagotoviti
ustrezne
prostorske
pogoje,
prostore
za
izvajanje
vzgojno-izobraževalnega dela, zagotoviti pogoje za nemoteno pisarniško
delo,
zagotoviti materialne pogoje dela, opremo, didaktični material, pripomočke
za invalide,
zagotoviti finančna sredstva za zagotavljanje pogojev kvalitetnega dela,
zagotoviti ustrezno izobražen kader, zagotoviti možnost in pogoje za
izobraževanje, pogoje za razvoj kadrov in strokovno usposobljenost,
motiviran in strokovno usposobljen kader in dobro delovno klimo.

6. Poročilo o doseženih ciljih in rezultati za leto
2019
6.1 Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela
in razvoja oz. področnih strategij in nacionalnih programov
Šola v skladu z aktom o ustanovitvi in poslanstvom šole uresničuje naloge na
področju:
-

zagotavljanja
ustreznih
delovnih
pogojev
za
vzgojno-izobraževalnega procesa,
ustreznih psihosocialnih pogojev za delo učencev in učiteljev,
ustrezno kadrovsko zasedbo in strokovno usposabljanje,
razvoja kvalitete programov in storitev.

izvajanje

6.2 Materialni pogoji
Materialne pogoje smo izboljševali v skladu s finančnimi sredstvi. Iz sredstev za
investicije izvajamo vzdrževalna dela, sanacije, redne servise, vzdrževanje dvigala,
pokrivamo stroške poslovanja in drugo.
Šola pridobiva finančna sredstva za izvajanje programa iz različnih virov:
-

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja sredstva za
stroške dela, ki vključujejo sredstva za plače in nadomestila plač zaposlenih
na zavodu, ki gredo v breme delodajalca, prispevke delodajalca, sredstva za
sindikalne zaupnike, podjemne pogodbe za izvajanje dejavnosti, pogodbe o
opravljanju storitev z drugo pravno osebo za izvajanje dejavnosti, premije in
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-

-

-

povračila davka za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne
uslužbence, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi
neizpolnjevanja kvote, interesne dejavnosti, dodatno strokovno pomoč
učencem za učno pomoč, dodatno strokovno pomoč za učence priseljence
iz drugih držav, spremljevalce ekskurzij, prevoz zaposlenih, prehrano
zaposlenih, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči
in vse vrste odpravnin iz poslovnega razloga. Zagotavlja tudi sredstva za
kritje materialnih stroškov, ki vključujejo sredstva za programske
materialne stroške, izobraževanje delavcev, ekskurzije, nabavo učil in učnih
pripomočkov, ki imajo ob nakupu značaj tekočega odhodka, dvojezične
obrazce, zdravstvene preglede, za subvencioniranje prehrane, učbenikov in
sofinanciranje šole v naravi.
Občina Radovljica, ustanoviteljica, zagotavlja materialne stroške, sredstva
za izvajanje vzdrževalnih del, financira dodatni program šole,
nadstandardne zaposlitve, sredstva za del plače zaposlenih preko javnih del,
skladno s pogodbo o izvajanju programa javnega dela.
Občine – pogodbenice (Bled, Gorje, Bohinj, Žirovnica, Škofja Loka, Gorenja
vas-Poljane, MO Kranj, Cerklje na Gorenjskem, MO Ljubljana, Tržič, Jesenice)
sofinancirajo nadstandardne zaposlitve, materialne stroške, delno
investicijsko vzdrževanje in drugo.
Lastna sredstva zavoda, ki izvaja tudi druge dejavnosti in storitve, ki so
predmet dejavnosti na trgu v skladu z Odlokom o ustanovitvi zavoda in
Zakonom o javnih zavodih (nadomestila za uporabo telovadnice in učilnic).

Šola zagotavlja sredstva za plače in nadomestila plač, prispevke delodajalca,
premije in povračilo davka za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za
uslužbence, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi
neizpolnjevanja kvote, za prevoz zaposlenih, prehrano zaposlenih, regres za letni
dopust, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in vse vrste odpravnin iz
poslovnega razloga. Zagotavlja tudi sredstva za kritje materialnih stroškov, za
izobraževanje delavcev in za zdravstvene preglede prej navedenih zaposlenih.
Sredstva donacij: šola vsako leto pridobi sredstva donatorjev, ki pretežno
financirajo programe učencev, delno opremo in didaktični material ter
nadstandardne programe.
Stroški šolanja, ki bremenijo starše:
-

šolske malice in kosila, ki niso subvencionirana, zajtrk in popoldanska
malica,
nakup zobnih ščetk za učence,
plačilo šole v naravi po programu, sprejetem na roditeljskem sestanku,
tečaj alpskega smučanja po programu, sprejetem na roditeljskem sestanku,
avtobusni prevozi,
vstopnine za naravoslovne, kulturne in športne dneve,
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-

stroški nabave živil in drugega materiala za izvedbo tehniških in
naravoslovnih dni z gospodinjskimi vsebinami,
dnevni obiski v bazenu v okviru predmeta šport, plavanje, plačljivo po
obiskih v bazenu,
delovni zvezki v celoti,
stroški nabave materiala za pouk likovne vzgoje, tehničnega pouka,
gospodinjstva, 2x letno po 10€,
prevozi s šolskimi vozili za izvajanje obveznega in razširjenega programa ter
interesnih dejavnosti.

Finančne obveznosti starši poravnavajo po izstavljenih položnicah (v papirni ali
elektronski obliki), s SEPA direktno bremenitvijo ali s prejemom e-računa v spletno
banko (odločitev z uporabo ustreznih obrazcev, ki so objavljeni na spletni strani
šole).
Starši so o plačljivih stroških seznanjeni na roditeljskem sestanku, svetu staršev in
svetu zavoda in je potrjeno v letnem delovnem načrtu.

6.3 Kratkoročni cilji, načrtovani z letnim delovnim načrtom
Kratkoročne cilje določamo letno z Letnim delovnim načrtom (LDN). Letni delovni
načrt za šolsko leto 2019/20 je Svet šole potrdil 26. 9. 2019. LDN natančneje določa
obseg in način izvedbe posameznih dejavnosti, šolski koledar, naloge strokovnih
delavcev, naloge ravnatelja, zaposlenih in organov upravljanja, plačljive dejavnosti
v breme staršev in nadstandardne programe.
Število učencev v oddelkih je bilo v skladu s Pravilnikom o normativih in
standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi
potrebami ter soglasju ministrstva in občine za nadstandardne programe in
specifike. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v preteklih letih
upoštevalo specifike ter posebnosti dela.
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6.3.1 Pregled števila učencev, oddelkov in indeks po letih od 2002 dalje
Skupaj
uč.

2002/2003

40

2003/2004

36

7

19

4

55

96,49

11

2

2004/2005

34

4

20

6

54

98,18

10

2

2005/2006

28

5

21

4

49

90,74

9

2

2006/2007

24

5

23

5

47

95,92

10

2

2007/2008

25

5

23

5

48

102,13

10

2

2008/2009

22

4

26

6

48

100,00

10

2

2009/2010

24

5

26

5

50

104,17

10

2

2010/2011

30

5

27

5

57

114,00

10

2

2011/2012

31

5

27

5

58

101,75

10

3,25

2012/2013

34

5

32

6

66

113,79

11

3,25

2013/2014

27

4

32

6

59

89,39

10

3,25

2014/2015

30

4

28

5

58

98,31

9

2,92

2015/2016

38

5

30

6

68

117,24

11

2,98

2016/2017

42

5

33

6

75

110,29

11

2,98

2017/2018

45

6

39

7

84

112,00

13

4,24

2018/2019

45

6

39

7

84

100,00

13

4

2019/2020

44

6

45

8

89

105,95

14

4,28

17

Indeks

Skupaj OPB št.
št. odd. odd.

NIS

Št. odd.

PP

Št.
odd.

Leto

57

2

Grafični prikaz števila učencev po šolskih letih, ločeno po programih:
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Število učencev po občinah (stanje na 1. 9. 2019):
2019/20

NIS

PP

Skupaj

Delež

Radovljica

19

11

30

33,71%

Bled

6

6

12

13,48%

Bohinj

9

5

14

15,73%

Gorje

6

6

12

13,48%

Žirovnica

4

1

5

5,62%

Kranj

1

4

5

5,62%

Škofja Loka

0

1

1

1,12%

Poljane

0

1

1

1,12%

Ljubljana

0

1

1

1,12%

Jesenice

0

5

5

5,62%

Cerklje

0

1

1

1,12%

Tržič

0

2

2

2,25%

45

44

89

100,00%

skupaj

Grafični prikaz deleža učencev po občinah (stanje na 1. 9. 2019):
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7. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v
šolskem letu 2018/19
Poročilo je povzeto po Poročilu o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/19.

7.1 Programi in učenci
Šola je izvajala tri programe:
1. prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS)
2. posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI)
3. mobilna specialno pedagoška služba - programi s prilagojenim izvajanjem
in dodatno strokovno pomočjo
V 1 3 oddelkih je šolsko leto 2018/2019 zaključilo 84 učencev.

7.2 Organizacija pouka
Pouk se pričenja ob 7.45.
V nižjem izobrazbenem standardu traja šolska ura 45 minut, v posebnem
programu 60 minut, v oddelkih podaljšanega bivanja 50 minut.
Pouk podaljšanega bivanja se je pričenjal po zadnji uri pouka. Učenci so odhajali
organizirano v spremstvu učitelja na kosilo v OŠ A. T. Linharta Radovljica, učenci, ki
potrebujejo pomoč pri hranjenju, so kosili v šolski jedilnici.
Za prihod v šolo in odhod domov je bil organiziran prevoz učencev s šolskimi
kombiji oz. z javnim in šolskim avtobusnim prometom in prevozi staršev. Stroške
prevozov financirajo občine.
Interesne dejavnosti so bile organizirane po zaključku pouka. Nekatere so
potekale vse leto, nekatere v strnjenih obdobjih glede na program dela interesne
dejavnosti.
V skladu s šolskim koledarjem je bilo izvedenih 1 89 dni pouka.
Obisk pri pouku skupaj vsi učenci: 91,92 %.
Realizacija obveznega programa NIS v šolskem letu 2018/19 je bila 99,22 %.
Realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka v šolskem letu 2018/19 je bila 99,05 %.
Realizacija pouka v posebnem programu v šolskem letu 2018/19 je bila 97,9 %.
Realizacija pouka skupaj: 98,72 %
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Realizacija izbirnih predmetov NIS = 97,10 %, izbirnih vsebin na 4. in 5. stopnji PP =
97,85 %
Izbirni predmeti šport za zdravje, računalništvo, obdelava gradiv - les in likovno
snovanje so bili izvajani po prijavah učencev. Skupna realizacija izbirnih
predmetov je bila 97,10 %.
Učenci PPVI 4/5. stopnje so izvajali izbirne vsebine praviloma izven šole,
udeleževali so se različnih kulturnih prireditev, delavnic, izpeljali prodajno razstavo,
imeli srečanja z vrstniki in pridobivali nove izkušnje.
Mobilna specialna pedagoška pomoč se izvaja v osnovnih šolah in vrtcih: OŠ
Frana Saleškega Finžgarja Lesce, OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, OŠ Gorje, OŠ
Žirovnica, OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, OŠ Waldorfska šola
Ljubljana, enota Gorenjska, OŠ Križe, OŠ Bistrica pri Tržiču, vrtec Bled, vrtec Gorje
(pri OŠ Gorje), vrtec Radovljica (v več enotah), vrtec Bohinj (pri OŠ dr. J.
Mencingerja).
Ob zaključku šolskega leta 2018/19 so učiteljice (15) izvajale tedensko 254 ur
dodatne strokovne pomoči s 145 obravnavanimi učenci. Realizacija planiranih
ur in vsebin je bila 99,80 %.
Dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti, nadstandardni programi (šola v naravi,
tečaj plavanja in smučanja, plavanje v okviru športa) so bili realizirani v okviru
letnega načrta.
Izvajali smo interesne dejavnosti z različnih področij:
-

-

športne interesne dejavnosti: košarka, nogomet, namizni tenis, trening
specialne
olimpijade,
gibalne
delavnice,
nogomet,
MATP,
planinsko-izletniški krožek,
umetnostne dejavnosti: glasbene delavnice (več skupin glede na starost),
blok flavta, zborček, plesna delavnica,
interesne dejavnosti za pridobivanje znanja in spretnosti: prometni krožek,
senzomotorični program, neurofeedback.

Skupna realizacija ur interesnih dejavnosti je glede na načrtovane ure znašala
99,42 %.
Učenci PP 3/4/5 so enkrat mesečno zahajali na delovno usposabljanje v VDC potekali so dogovori, spremljanje in sodelovanje z vodjo VDC. Izvedeno je bilo
skupinsko delovno usposabljanje pri šivilji in kuharske delavnice v SGTŠ Radovljica
za učence PP 3/4/5, enkrat mesečno. V šolskem letu 2019/20 je bilo na novo
vzpostavljeno tudi delovno usposabljanje v Vrtnariji Gomzi (skupinska vključitev
učencev PP 3/4/5).
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7.3 Šole v naravi
V šolskem letu 2018/19 smo izvedli naslednje oblike šole v naravi:
Razred Kraj izvedbe

Oblika

Datum

Vodja

PPVI,
NIS1-7

Novigrad, ml. letovišče Poletna s
Pinesta
tečajem
plavanja

3.9. - 7.9.2018

T. Markelj

NIS 5

Pokljuka

Beli teden
(dnevna
oblika)

februar 2019

T. Markelj

NIS 8,
NIS 9

Pokljuka

Tabor počitniška
koča

24.,25.,26.4.201 M. Golc, J. Marolt
9

7.4 Realizirani projekti in šolski dogodki
V računalniško opismenjevanje so bili vključeni učenci 4., 5. in 6. razreda. Pouk je
potekal enkrat tedensko po eno uro. Tečaj plavanja – eno uro tedensko v sklopu
športne vzgoje kot nadstandardni program šole na bazenu v Radovljici je potekal
za vse učence šole. Posebni program je izvajal plavanje dve uri plavanja tedensko,
po prijavah staršev. Stroške plavanja krijejo starši.
Poklicno svetovanje je potekalo v 8. in 9. razredu. Deloval je šolski parlament.
V knjižnici so aktivnosti usmerjene v širjenje bralne kulture in spodbujanje branja,
izposojo in vračanje knjižnega in neknjižnega gradiva ter skupinsko in
individualno delo z učenci (branje v knjižnici, sodelovanje v Bralni znački,
preverjanje domačega branja, pogovori in svetovanje o knjigah in prebranem,
pripovedovanje zgodb in pravljic …). Ustaljeno je potekalo dobro sodelovanje s
Knjižnico A. T. Linharta Radovljica (mesečni obiski pravljic, branje s knjižničarko,
bralni kviz, sodelovanje v projektu Andersenova noč in v projektu Rastem s knjigo,
bibliopedagoške ure).
Tekmovanja: učenci so sodelovali na različnih športnih regijskih in državnih
tekmovanjih, kjer preizkušajo znanja in spretnosti. Nekatera tekmovanja
organiziramo v šoli.

7.5 Projekti
Strokovni center za podporo inkluziji (SCPI) - šola sodeluje v konzorciju osnovnih
šol s prilagojenim programom gorenjske regije (skupaj z OŠ Jela Janežiča, Škofja
Loka in OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice), ki deluje kot strokovni center za podporo
inkluziji. Dejavnosti in rezultati dela v pilotnem projektu so objavljeni na spletni
strani projekta www.scpi.si. Šole razvojno načrtujejo pilotski model na področjih
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nudenja strokovne podpore vzgojno izobraževalnim ustanovam, mobilno
specialno pedagoško delo, izvajanje diagnostike, izvajanje strokovnega
izobraževanja, koordinacijo med posameznimi strokovnimi delavci, oblikovanje
strokovne pomoči na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja, od vrtca do srednje šole.
Socialna vključenost (SEM) - v konzorciju s Centrom za sluh in govor Maribor ter
Zavodom Vitis sodelujemo v projektu SEM (Socialna vključenost, enakopravnost in
enake možnosti za vse), v katerem delujemo predvsem na področju socialnega
vključevanja oseb s posebnimi potrebami v širše okolje. Informacije o projektu in
rezultatih so objavljene na spletnem mestu http://www.tukajsem.si/.
SIO 2020 – šola je vključena v nacionalni štiriletni program nadaljnje vzpostavitve
IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, krajše poimenovan SIO-2020. V okviru
programa ARNES vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancira izgradnjo
brezžičnih omrežij, nakup IKT opreme ter razvoj e-storitev in e-vsebin. Operacijo
delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, projekt vodi ARNES. Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020, prednostna os 10. V letih 2017, 2018 in 2019 je bilo zgrajeno
brezžično omrežje in vključitev v sistem Eduroam, nabavljena je bila računalniška
oprema. Projekt je finančno podprt, zavod prispeva polovico sredstev.
Tradicionalni slovenski zajtrk - osnovni cilj projekta je izobraževati, obveščati in
ozaveščati o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu lokalno
pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za širše okolje in
pomenu čebelarstva.
Shema šolskega sadja - nacionalni projekt EU kmetijske politike, ki zagotavlja
brezplačno vključuje različne aktivnosti za ozaveščanje pomena sadja in zelenjave
za zdrav razvoj in kulturo prehranjevanja.
Teden otroka - dejavnosti so potekale v prvem tednu oktobra. V času odmora ali v
času pouka, so potekale različne poučne in družabne aktivnosti in so usklajene z
učnim načrtom.
Formativno spremljanje – Projekt vodi Zavod RS za šolstvo in se je že uveljavil kot
način sodobnega pouka. Je oblika sprotnega preverjanja, pri katerem učenec ne
dobi zgolj informacij o svojem znanju, ampak tudi o svojem učenju.
Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK - projekt
vodi Šola za ravnatelje. Namen uvedbe programa OPK je opredelitev skupnega
koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na ravni vzgojno-izobraževalnih
institucij, ki je bil pilotno preizkušen. Projekt se je v letu 2019 zaključil.
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Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov – BASE –
program, ki ga podpira MIZŠ, temelji na predpostavki, da z izgradnjo osebne moči
mladim omogočimo, da se učinkovito soočajo z vsakodnevnimi izzivi s katerimi se
srečujejo v šoli in skupnosti. Poleg tega pripomore tudi k odgovornejšemu in
produktivnejšemu življenju v odraslosti.
Evropska vas – je večletni projekt, pri katerem se krepi poznavanja Evropske unije,
spoznavanje različnih držav, kultur, narodov, kulinarike, posebnosti, narave. Učenci
sodelujejo s postavitvijo stojnice in nastopom na zaključni prireditvi.
Trajnostna mobilnost - skupina učiteljev se je vključila v nacionalni projekt
Trajnostna mobilnost, v okviru katere spodbujamo trajnostni način prihoda
učencev v šolo, preverjamo varne šolske poti in možnosti zmanjševanja ogljičnega
odtisa posameznika zaradi prevozov.
Vključeni smo tudi v Skupnost šol biosfernega območja Julijskih Alp, kjer je
povezanih 38 osnovnih šol na območju Triglavskega narodnega parka Povezuje
več kot 7.000 osnovnošolcev ter ravnateljev in učiteljev v skrbi za ohranjanje
naravnih znamenitosti, biodiverzitete in ozaveščanju širše javnosti o vsebinah
narodnega parka.

7.6 Preventivno delovanje
S področja preventive zdravja so potekale naslednje dejavnosti: organiziranje
sistematskih zdravstvenih pregledov za vse učence (ZD Radovljica),
zobozdravstvenih pregledov in želiranja zob (šolska zobna ambulanta v OŠ A.T.L.),
meritve za ŠV karton (primerjava telesnih značilnosti in gibalnih spretnosti naših
učencev z republiškim povprečjem), izvajanja preventivnega programa socialnih
vsebin za učence vseh razredov – vse leto, delavnice »Proti vsem vrstam zlorab« za
učence 6. in 7. razreda (CSD Radovljica, Kresnička Lesce), različne akcije in
delavnice za varnost v prometu (obisk policista, sodelovanje na tednu mobilnosti,
sodelovanje s Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu), individualne
obravnave in delavnice v razredu – svetovalna delavka (teme: medsebojni odnosi,
reagiranje v konfliktnih situacijah, medsebojna pomoč, preprečevanje kajenja,
varnost na spletu, varna raba pirotehnike …), preventivne delavnice o odraščanju
za učence višjih razredov in posebnega programa, izvedene s strani medicinske
sestre ZD Radovljica, delavnice o varni rabi pirotehnike, sodelovanje z Mentalno
higienskim dispanzerjem (psiholog, pedopsihiater) in psihoterapevstko
ambulanto.
Vzpostavila se je mreža strokovnega povezovanja z ustanovami, vključevali smo se
v aktivnosti lokalno in širše, ki potekajo na nivoju šole ali med posamezni
strokovnimi delavci:
-

timski sestanki s pedopsihiatrično
povezovanje s svetovalnim centrom,

ambulanto,

timska

povezovanja,

Stran 19 od 49

Osnovna šola Antona Janše Radovljica - Poslovno poročilo za leto 2019
-

-

strokovni timi in sodelovanje s CSD Radovljica (rejništva, socialna
problematika in drugo),
sodelovanje z Zdravstvenim domom Radovljica, s šolskim dispanzerjem in
fizioterapevtsko ambulanto, sistematični zdravstveni in zobozdravstveni
pregledi, razvojno ambulanto,
z Zavodom RS za šolstvo: strokovno sodelovanje učiteljev in ravnateljice,
udeležba na posvetih, izvajanje študijskih skupin in drugo,
sodelovanja z osnovnimi šolami in vrtci, druženje skupin otrok, nastopi,
sodelovanje pri dnevih dejavnosti, strokovna povezovanja pri reševanju
praktičnih primerov, hospitacije, predavanja in drugo.

V sodelovanju z Razvojno ambulanto Kranj (RA) so vpeljane terapevtske
obravnave nevrofizioterapevta, delovnega terapevta in logopeda. Celoten tim RA,
ki ga vodita dr. Andreja Kovač, spec. pediatrije in dr. Alenka Ješe, spec. pediatrije iz
RA Radovljica, dvakrat na leto, septembra in februarja, pregleda učence celotne
šole, diagnosticira motnje in težave, ter določi terapije, delo in cilje. Financerji
terapevtskega tima so občine, iz katerih prihajajo učenci. Strošek dela je v
proračunski postavki nadstandardnih programov.
Dobro sodelovanje poteka z Mentalno higienskim dispanzerjem Jesenice,
psihološko in pedopsihiatrično ambulanto, kjer so obravnavani posamezni učenci.
Vsako leto je več učencev vključenih v psihološko in psihiatrično obravnavo, nekaj
učencev tudi v psihiatrično obravnavo odraslih v Psihiatrični bolnici Begunje. V
mesecu februarju je potekal timski sestanek za vse učence, ki so obravnavani v
omenjenih ambulantah.
Vključenost šole v lokalno in širše okolje: pomembno je sodelovanje zaradi
prepoznavnosti javnega delovanja, dajanja in pridobivanja informacij, oblikovanja
kazalnikov kakovosti dela in storitev, prepoznavanja potreb in s tem načrtovanja
razvoja ustanove. Sodelovanje z okoljem poteka na različnih področjih: športnih,
kulturnih, izobraževalnih, strokovnih, medresorskih, institucionalnih, razvojnih; pri
čemer v največji možni meri vključujemo učence: sodelovanje z občinami –
financiranje, oblikovanje programov, informiranje, sodelovanje s šolami, vrtci,
drugimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, pisne in likovne predstavitve naših
učencev, razstave, v okviru projektov (Narava nas uči, Evropska vas - poteka
sodelovanje v mreži ali zunanjimi sodelavci), sodelovali smo z lokalnimi in z
drugimi mediji, sodelovali smo z društvi, javnimi zavodi s področja kulture, športa
in drugih področij, večletno sodelovanje z Lions klubom Bled na več področjih,
potekale so pisne in likovne predstavitve naših učencev, sodelovanje z
zdravstvenimi ustanovami.
Povezovanja in sodelovanja: z OŠ A. T. Linharta je bilo izvedenih nekaj skupnih ur
pouka ali vključevanja učencev v različne aktivnosti. Sodelovanje otrok poteka tudi
med vrtcem in CUDV Matevža Langusa Radovljica. Mladostniki posebnega
programa sodelujejo na delovni praksi v VDC Radovljica in pridobivajo spretnosti
in veščine samostojnosti.
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Redno poteka sodelovanje s Srednjo gostinsko turistično šolo Radovljica, kjer
mesečno pripravljajo hrano skupaj z dijaki. Obiski Biotehničnega centra Naklo pa
so največkrat namenjeni obisku praktičnih delavnic s področja prehrane, strežbe
in vrtnarstva.
Dobra povezava in sodelovanje je s Komisijo za usmerjanje otrok s PP. V letu
2019 smo izvedli več aktivnosti in sodelovanja na tem področju z vrtci in osnovnimi
šolami ter pokazali veliko odprtost za različne oblike dela v korist otrok. Veča se
povpraševanje in obisk staršev iz drugih občin, ki bi želeli otroka vpisati v posebni
program, po povratnih informacijah zaradi govoric, da na šoli poteka zelo
kakovosten program dela z otroki, ki imajo motnje avtističnega spektra.
Druga povezovanja in sodelovanja: sodelovanje s Srednjo-gostinsko in turistično
šolo v Radovljici - prostovoljno delo dijakinj in dijaka, udeležba na taboru mladih
članov Rdečega križa: spoznavanje temeljnih postopkov prve pomoči, obisk
centralnega skladišča, prikaz dela s policijskim psom, izvajanje različnih dejavnosti
v tednu otroka, delavnice BASE, razvijanje pozitivnega samovrednotenja ranljivih
skupin otrok.

8. Prostorski in materialni pogoji, kadri
Prostorski pogoji za delo niso spremenjeni. V stavbi je del za izvajanje
vzgojno-izobraževalnega dela, upravni del ter telovadnica. Stavbi pripadajo
zunanje površine, namenjene VI procesu, asfaltirano igrišče in igralne površine, del
površin je ograjen in zaprt pred javno uporabo. Večje pomanjkljivosti se kažejo pri
energetski neučinkovitosti stavbe, okna so v slabem stanju ter puščajo vodo in
toploto, oprema v nekaterih učilnicah je zastarela in dotrajana. V zadnjih letih smo
prenovili nekaj učilnic, kabinete, sanitarije in ostale delovne prostore. V naslednjih
letih (5) želimo posodobiti in zamenjati opremo v vseh učilnicah.
Prostorske težave se odražajo že pri vsakodnevni organizaciji dela. Učitelji v
podaljšanem bivanju nimajo prostih učilnic, oddelki, ki se razdelijo v skupine pri
posameznih predmetih nimajo ustreznih pogojev. Na primer, pouk tehnike se deli
pri 7 učencih v dve skupini, ki ga istočasno ne moreta dva učitelja izvajati hkrati v
učilnici, ki je namenjena izvajanju praktičnega pouka.
Zagotoviti smo morali prostor za terapevtsko delo. Dve učilnici nimata napeljane
tekoče vode. Garderoba kljub obnovitvi kmalu ne bo več dovolj prostorna in velika.
Zmanjkuje prostora za shranjevanje učnih pripomočkov, orodja, rekvizitov.
Z vključenostjo v projekt SIO-2020 smo pridobili kakovostno brezžično povezavo in
priklop na Eduroam (education roaming), ki je mednarodna federacija brezžičnih
omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci,
pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje
eduroam, v Sloveniji ali tujini. Eduroam je bil vgrajen decembra 2018 in deluje. Šola
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je trenutno dobro oskrbovana in zaenkrat zadovoljivo posodabljamo IKT naprave
in povezave. Veliko sredstev je bilo pridobljenih iz projektnih EU sredstev.

8.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je soglasje k sistemizaciji za šolsko
leto 2018/19 potrdilo 25. 10. 2018.
V skladu s sistemizacijo in načrtovanjem vzgojno-izobraževalnega dela se je število
zaposlenih povečalo. Trenutno je v evidenci 62 zaposlenih (februar 2020),
decembra 2019 je bilo zaposlenih 61.
Preglednica zaposlenih v evidenci, po šolskih letih od 2008 dalje:
Št. delavcev

19/20
18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09
31. 12. 2019

Ravnateljica

1

1

1

1

1

1

1

1

Pomočnik
ravnateljice

1

1

1

1

1

1

1

1

42

34

33

27

26

23

24

24

24

Tajnik, računovodja

2

2

2

2

2

2

2

2

Varuh - negovalec

8

6 (3)

6 (3)

5

4

4

5

Hišnik - voznik

3

3

3

3

2

2

Čistilke + kuharica

3

3

3

3

3

Javna dela

1

1

1

Zaposleni na projektu

2

2

2

SKUPAJ (v evidenci)

61

50

49

42

38

Strokovni delavci

1

1

1

1

25

24

23

2

2

1

1

5

5

5

4

4

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

35

37

37

37

39

35

33

Razpisi za prosta delovna mesta so potekali v skladu z zakonskimi predpisi. V
mesecu juliju in avgustu je bilo razpisano 17 prostih delovnih mest za učitelja –
specialnega rehabilitacijskega pedagoga, knjižničarja ter logopeda, 5
varuhov/negovalcev. Na razpis se je prijavilo veliko število strokovnih delavcev z
neustrezno izobrazbo. Z ustrezno izobrazbo in z neizpolnjevanjem pogojev zaradi
neopravljenega strokovnega izpita sta bili 2 prijavi. Izbrali smo strokovne delavce z
izkušnjami in visoko izobrazbo. Na razpis se je prijavila in se zaposlila
surdologopedinja. Jeseni je opravila strokovni izpit. Strokovni izpit sta opravili tudi
dve specialni pedagoginji. Ena učiteljica je opravila specialno pedagoško
dokvalifikacijo.
Nekaj strokovnih delavcev je zaključilo šolanje in pridobilo zahtevano izobrazbo oz.
so vzpostavljene aktivnosti za doseganje teh. Del zaposlitev za določen čas ostaja,
nekaj zaposlenih bo z dokončanjem študija pridobilo ustrezno izobrazbo. Osem
delavk je bilo na porodniškem dopustu. Nekaj je bilo krajših bolniških odsotnosti
zaradi nege.
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Januarja smo zaposlili javno delavko preko razpisa za javna dela Zavoda za
zaposlovanje od januarja do maja, eno javno delavko pa junija in od septembra do
decembra.
Kadrovska struktura strokovnih delavcev je dokaj dobra. Dve strokovni delavki sta
zaključili študij in s tem pridobili ustrezno izobrazbo. Tri strokovne delavke so
vpisane v program dodiplomskega študija za pridobitev ustrezne izobrazbe na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V zavodu je zaposlenih 5 magistrov znanosti in ena
z doktorskim nazivom. 2 strokovni delavki še morata opraviti strokovni izpit, dve
sta v zaključni fazi pridobitve izobrazbe in bosta v naslednjih mesecih opravili
diplomo.
Fizioterapevt in delovni terapevt nista na plačilni listi zavoda, zaposlitev vodi
Zdravstvo Gorenjske, Razvojna ambulanta.
Zaposleno imamo eno javno delavko v programu javnih del “učna in druga pomoč
učencem”.
V februarju in marcu smo opazili znatno večji delež bolniških odsotnosti, ki smo jih
sicer nadomestili brez izpada ur pouka za učence.

8.2 Razvoj kadrov in plačna politika
Vlaganje v razvoj kadrov je javnem sistemu omejeno na več nivojih. Izobraževanje
zaposlenih in vlaganje v strokovni razvoj je pomemben element razvoja zavoda.
Sredstva za izobraževanje so omejena zgolj na krajša in cenejša izobraževanja.
Le-ta ne zadoščajo potrebam strokovnih delavcev in le malo vplivajo na dosežene
strokovne kompetence. Nagrajevanje delovne uspešnosti ni možno, kar zagotovo
ne vpliva pozitivno na motivacijo zaposlenih. Krajše bolniške odsotnosti
nadomeščajo delavci ob svoji redni delovni obveznosti. Večje število nadomeščanj
izčrpava in prekomerno obremenjuje zaposlene.
Zaposlenim smo v skladu z zakonskimi obveznostmi omogočili redne sistematske
zdravstvene preglede v dispanzerju medicine dela. Omogočili smo preventivno
cepljenje proti gripi, a se je za to odločil le en zaposleni.
Nekaj sprememb so prinesle novosti v Kolektivni pogodbi vzgoje in izobraževanja,
ki ga je Sindikat vzgoje in izobraževanja (SVIZ) podpisal z Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v mesecu avgustu. Prinesle so drugačen
koncept vodenja delovnega časa za učitelje.
Aprila je bil izveden postopek napredovanja v plačne razrede. 7 delavcev je
napredovalo v višji plačni razred na podlagi ocene delovne uspešnosti, tri
strokovne delavke so pridobile naziv mentor, ena naziv svetovalka.
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Novosti v plačni politiki so z novimi zakonodajnimi akti v UR. l. RS št. 80/18, od dne
08. 12. 2018 dalje prinesle povečanje plač; od takrat veljajo višji plačni razredi
delovnih mest in nazivov. Tako so zaposleni pridobili pravico do konkretnega
višjega plačnega razreda postopoma (dvig PR od 1 do 3 razrede) in sicer s 01. 01.
2019, 01. 09. 2019 (uvedba novega delovnega mesta učitelj – razrednik in istočasno
ukinitev dodatka na razredništvo), 01. 11. 2019 in s 01. 09. 2020, če gre za razrednika
v nazivih svetovalec in svetnik (dodatni četrti PR). Obveznosti iz naslova odprave
anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov ne obstajajo več. Redne
delovne uspešnosti ne bo, ostaja pa delovna uspešnost za povečan obseg dela ter
ustvarjanje prihodkov na trgu. Prav tako je uvedena jubilejna nagrada za 40 let
delovne dobe ter določena nova odpravnina ob upokojitvi, ki znaša zadnje tri plače
zaposlenega ali tri povprečne plače v RS; kar je za delavca ugodneje. Prav tako
veljajo višji dodatki za nočno (40%), nedeljsko (90%) in praznično delo (120%),
dodatek za deljeni delovni čas (iz 13% na 15%) za vse ure dela in ne le za ure po
prekinitvi.
Regres za letni dopust je v letu 2018 znašal 842,79 EUR, v letu 2019 pa 886,63 EUR.
V UR. l. št. 83/18 je določena tudi nova minimalna plača za leto 2019, ki znaša
886,63 EUR, za leto 2020 pa 940,58 EUR. V letu 2019 so še vključeni vsi dodatki.
Prav tako po novi zakonodaji ne velja več omejitev pri številu dni dopusta in ni več
ukrepa prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev
pravice do starostne pokojnine. Javni uslužbenec se sam odloči, ali se bo upokojil,
delodajalec nima podlage za pridobivanje podatkov o izpolnjevanju pogojev za
upokojitev na ZPIZ.
Preglednica strukture zaposlenih po stopnji izobrazbe, po letih od 2010 dalje:
Zaposleni po
izobrazbi

I.

2010

II.

III.

IV.

V.

3

2

2011

3

2012

VII.

VIII.

5/1 uč.

20

2

2

7/5 uč.

23

2

3

2

7/5 uč.

23

2

2013

2

2

7/5 uč.

23

3

2014

1

2

4/1

22

4

2015

2

1

7/1 uč.

23

4

2016

2

1

8/2 uč.

1

25

5

2017

2

1

11/4 uč.

1

27

5

2018

2

3

9/3 uč.

2

3

26

5

2019

2

2

10/2 uč.

2

8

30

5

1

VI./1

VI./2
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8.3 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih
posledic pri izvajanju programa
Izpadi delovnih ur v letu 2018 so bili zaradi boleznin, spremstev, nege otrok ter
porodniških dopustov. Nižji je indeks stroškov na račun bolniških na breme
delodajalca.

Leto/v urah

Bolniške v
breme
delodajalca

Bolniške v
breme ZZZS

Porodniški
dopust

2019

2456

3929

2924

2018

1170

651

1339

2017

2040

829

4016

2016

1169

301

2219

2015

766

248

2551

2014

1385

501

2575

2013

1562

894

0

2012

1551

1089

504

2011

834

1291

2824

2010

1720

332

4148

Glede na starostno mlajšo strukturo zaposlenih v prihodnje še pričakujemo
nadaljevanje trenda bolniško/porodniških dopustov in s tem višje stroške iz tega
naslova.
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Krajše bolniške se nadomeščajo z drugimi zaposlenimi učitelji. S stalnim
pregledom in organizacijo sproti urejamo in kontroliramo morebitne izpade ter
iščemo dodatne vire za ublažitev s ciljem, da ne pade kakovost dela. Med šolskim
letom je težko dobiti ustrezen kader.
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Stanje:
-

1 delavka je v mesecu februarju nastopila porodniško. Pred tem je imela 1
mesec bolniškega dopusta.
1 delavka, je nastopila porodniško v mesecu maju, na podlagi zdravniškega
izvida je od 11. 2. zaposlena 0,75.
1 delavka je od 28. 2. 2019 na bolniškem dopustu, julija je nastopila
porodniški dopust.
2 delavki sta nastopili porodniški dopust v mesecu juliju.
2 delavki sta nastopili porodniški dopust v mesecu novembru.
1 delavka je nastopila porodniški dopust v mesecu decembru.
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II. Računovodsko poročilo
9. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov
I.
1.1

1.2

II.
2.1

2.2

2.3

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
2019
2018
Indeks %
SKUPAJ PRIHODKI
1.615.692,67 1.294.278,43
124,83
Prihodki iz proračuna
1.558.348,07 1.239.056,43
Dotacija iz republiškega proračuna
1.295.773,30 1.052.053,36
Dotacija iz kohezijskih sredstev EU
29.523,12
31.487,58
Dotacija iz občinskega proračuna
107.146,85
68.333,18
Dotacije drugih občinskih proračunov
125.904,80
81.182,31
Lastni prihodki
57.344,60
55.222,00
Prihodki od prodaje blaga in storitev
52.844,60
51.962,71
Drugi prihodki
4.500,00
3.529,29
SKUPAJ ODHODKI
1.615.418,16 1.293.976,78
Stroški materiala
52.709,26
33.219,60
Stroški materiala za opravlj. dejavnosti
16.864,17
10.812,32
Električna energija, gorivo
21.456,70
14.981,70
Stroški ogrevanja
12.475,56
3.820,01
Strokovna literatura
1.456,00
3.218,80
Pisarniški material
456,83
386,77
Stroški storitev
105.282,35
91.649,03
Stroški storitev opravljanja dejavnosti
62.896,99
55.883,47
Stroški tekočega vzdrževanja, najemnine
18.542,40
14.186,29
Stroški zavarovanja
7.253,43
6.314,91
Stroški izobraževanja, svetovanja,
6.458,22
5.943,71
zdravstvene storitve
Komunalne storitve
2.402,11
2.162,74
Stroški prevoznih storitev
2.945,68
3.126,66
Storitve v zvezi z delom (dnevnice,
4.032,25
3.918,92
terenski dodatek)
Stroški plačilnega prometa
95,00
112,33
Stroški reprezentance
656,27
0,00
Stroški amortizacije
4.185,55
3.915,69
Amortiza. opredm.in neopred. dolgor.
39.432,99
39.008,34
sred.

125,77
123,17
93,76
156,80
155,09
103,84
101,70
127,50
124,84
158,67
155,97
143,22
326,58
45,23
118,11
114,88
112,55
130,71
114,86
108,66
111,07
94,21
102,89
84,57
0,00
106,89
101,09
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2.4

2.5
2.6

Amortizacija knjig
Amortizacija drobnega inventarja
Zmanjšana amortizacija
Stroški dela
Stroški plač
Nadomestila plač do 30 dni
Prispevki na plače
Plače javnih delavcev
Regres za letni dopust
Odpravnine
Jubilejne nagrade
Drugi stroški dela
Prehrana med delom
Prevoz na delo
Drugi odhodki
Prevrednotevalni poslovni odhodki
REKAPITULACIJA
PRIHODKI
ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV

3.262,55
3.115,22
104,73
4.812,59
4.684,83
102,73
-43.322,58
-42.892,70
101,00
1.438.226,31 1.154.677,14
124,56
1.122.547,77
876.318,71
128,10
38.046,20
14.008,60
271,59
150.504,41
143.224,54
105,08
11.226,34
8.912,10
125,97
41.312,86
37.604,20
109,86
2.497,45
8.095,23
30,85
1.048,53
1.108,87
94,56
872,00
211,25
412,78
34.152,43
32.000,90
106,72
36.018,32
33.192,74
108,51
15.014,69
10.515,32
142,79
0,00
0,00
LETO 2019 LETO 2018
INDEKS
1.615.692,67 1.294.278,43
124,83
1.615.418,16 1.293.976,78
124,84
274,51
301,65

Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi in zajema poslovanje za leto 2018 in 2019.

9.1 Analiza prihodkov
Celotni prihodki so v letu 2019 znašali 1.615.692,67 EUR, od tega prihodki od
proračuna Republike Slovenije 1.295.773,30 EUR (80,19% celotnih prihodkov),
prihodki Občine Radovljica 107.146,85 EUR (6,64% celotnih prihodkov), prihodki
ostalih občin 125.904,80 EUR (7,79% celotnih prihodkov) ter prihodki iz kohezijskih
sredstev – projekti 29.523,12 EUR (1,83% celotnih prihodkov).
Drugi prihodki v letu 2019 znašajo 57.344,60 EUR (3,55 % celotnih prihodkov), od
tega 10.537,50 EUR prihodki od najemnin za oddajo prostorov, 42.307,10 Eur
oskrbnine in 4.500,00 EUR donacije.

9.2 Analiza odhodkov
Celotni odhodki v letu 2019 znašajo 1.615.418,16 EUR, od tega znašajo stroški
materiala 52.709,26 EUR (3,27% celotnih odhodkov), stroški storitev 105.282,35 EUR
(6,51% celotnih odhodkov), stroški amortizacije 4.185,55 EUR (0,25% celotnih
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odhodkov), stroški dela 1.438.226,31 EUR (89,04% celotnih odhodkov) ter ostali
odhodki skupaj 15.014,69 EUR (0,93% celotnih odhodkov).
Plače je zavod izplačeval v skladu z zakoni in kolektivno pogodbo za vzgojo in
izobraževanje. Amortizacija je bila obračunana v skladu z zakonom in je knjižena v
breme sredstev v upravljanju. V strošek amortizacije je zajet 100% odpis osnovnih
sredstev drobnega inventarja. Inventurna komisija je odpisala osnovna sredstva, ki
so bila v celoti iztrošena, uničena in amortizirana.

9.3. Sofinanciranje dejavnosti od občin
Občina Radovljica iz svojega proračuna financira stalne materialne stroške,
investicije in investicijska vzdrževalna dela, stroške za izvajanje dodatnih
programov učencev, prevoze učencev v šolo, nadstandardne zaposlitve in stroške
za izvajanje dodatne strokovne pomoči v Vrtcu Radovljica.
Iz naslova stalnih materialnih stroškov občina pokriva plačilo stroška elektrike in
ogrevanja, komunalnih storitev, vzdrževanja dvigala, požarne zaščite, varovanja in
zavarovanje objekta. Sredstva nakazuje na osnovi rednih mesečnih zahtevkov.
Iz občinskega proračuna prejemamo namenska sredstva za dodatne programe
učencev in sicer za regresiranje šole v naravi, kosil učencem, predavanja učencem,
sofinanciranje ekskurzij in učnih delavnic.
Iz naslova nadstandardno zaposleni prejmemo sredstva za pokrivanje plače
logopeda, fizioterapevta in voznika. Zahtevke za sredstva logopeda, fizioterapevta
in voznika izstavljamo na osnovi dejansko obračunanih stroškov. Strošek logopeda
in fizioterapevta se deli med občinami po številu obravnavanih učencev iz občin,
ki logopeda in fizioterapevta financirajo.
Za izvajanje prevoza učencev v šolo na relaciji Radovljica-Lesce-KropaPodnart-Spodnji Otok občina pokrije stroška voznika, goriva in vzdrževanje vozila.
Občina Radovljica nam nakazuje tudi sredstva za
vzdrževalna dela.

investicije in investicijska
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Sofinanciranje stroškov Občine Radovljica v letu 2019
Materialni stroški
Fizioterapija
Logoped
Voznik
Prevoz
Program učenci
Oprema
DSP Vrtec
Tekmovanja učenci
Javna dela
Ureditev arhiva
Sanacija čebelnjaka
Nakup kombija
SKUPAJ

20.009,01
5.059,68
4.304,70
5.131,29
1.446,88
1.000,00
7.555,00
30.187,23
340,50
5.127,56
5.000,00
2.500,00
19.485,00
107.146,85
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Sofinanciranje stroškov drugih občin v letu 2019:
Občina Bled
Materialni stroški
Fizioterapija
Logoped
Voznik
Prevoz
DSP Vrtec
Nakup kombija
SKUPAJ

3.521,86
2.070,80
1.636,05
5.743,01
2.628,86
28.123,78
8.200,00
51.924,36
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Občina Bohinj
Materialni stroški
Fizioterapija
Logoped
Voznik
Prevoz
DSP Vrtec
Oprema
Nakup kombija
SKUPAJ

3.667,96
2.181,44
1.860,78
8.548,50
6.291,15
3.834,19
700,00
5.000,00
32.084,02
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Občina Gorenja vas - Poljane
Materialni stroški
Fizioterapija
Logoped
SKUPAJ

293,48
172,52
146,74
612,74
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Občina Gorje
Materialni stroški
Fizioterapija
Logoped
Voznik
Prevoz
DSP Vrtec
Nakup kombija
SKUPAJ

3.301,42
1.953,52
1.663,97
8.431,76
3.872,91
7.830,67
2.900,00
29.954,25
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Občina Škofja Loka
Materialni stroški
Fizioterapija
Logoped
SKUPAJ

293,48
172,52
146,74
612,74
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Občina Tržič
Materialni stroški
Fizioterapija
Logoped
DSP Vrtec
SKUPAJ

586,98
345,12
293,43
7.894,78
9.120,31

Občina Žirovnica
Fizioterapija
Logoped
SKUPAJ

862,80
733,58
1.596,381
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Skupni prihodki sofinanciranja občin, iz katerih prihajajo učenci
Občina /
Stroški

Rad.

Boh.

Mat. stroški

20.009,01

Fizioterapija

5.059,68

Logoped

4.304,70

Voznik

1.953,52

172,52 172,52

345,12

862,80

1.860,78

1.636,05

1.663,97 146,74 146,74

293,43

733,58

5.131,29 8.548,50

5.743,01

8.431,76

2.628,86

3.872,91

3.834,19 28.123,78

7.830,67

1.000,00

Oprema

7.555,00
30.187,23

Tekmovanja

LJ

Jes.

700,00
7.894,7
8

5.127,56

Ured. arhiva

5.000,00

San. čebeln.

2.500,00

SKUPAJ

6.291,15

Cer.
na
Gor. KR

340,50

Javna dela

Kombi

Žir.

2.181,44 2.070,80

Program uč.

DSP Vrtec

Tržič
586,98

1.446,88

3.521,86

Gorje

Šk.
Loka

3.301,42 293,48 293,48

Prevoz

3.667,96

Bled

Gor.
vas Pol.

19.485,00 5.000,00 8.200,00 2.900,00
107.146,85 32.084,02 51.924,36 29.954,25 612,74 612,74 9.120,31 1.596,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Delež plačanih stroškov sofinanciranja glede na zahtevke:
Občina /
Stroški

Rad.

Bohinj

Bled

Gorje

Gor. vas
- Pol.

Šk.
Loka

Tržič

Žir.

Cer.
na G.

KR

LJ

Jes.

Mat. str.

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fizioter.

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Logoped

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Voznik

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Prevoz

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Program
učenci

100,00%

Oprema

100,00% 100,00%

DSP Vrtec 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Tek. uč.

100,00%

Javna dela 100,00%
Ur. arhiva

100,00%

Sanacija
čebelnjaka 100,00%
N. kombija 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Opomba: prazna celica pomeni, da šola ni izstavila zahtevka za sofinanciranje, ker
občina ni sklenila pogodbe.
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9.4 Poslovni izid
Zavod v letu 2019 izkazuje 274,51 EUR prihodkov nad odhodki.

9.5 Razkritja
S šolskim letom 2018/2019 se je povečalo število učencev iz 84 na 89 učencev, kar
je pomenilo povečanje prihodkov in odhodkov glede na povečano aktivno
delovanje šole. Povečali so se odhodki za dodatno opremo učilnic in nabavo
didaktične opreme.
Izplačila plač so se proti koncu leta skladno po kolektivni pogodbi občutno
povečale, povečali so se stroški prevoza za mobilne delavce, obenem se je znižal
strošek prevoza redne avtobusne linije.
Pomemben del prihodka zavodu še vedno predstavljajo donacije, s katerimi se
lahko nabavi prepotrebna didaktična oprema in krije stroške šole v naravi najbolj
socialno ogroženim učencem.
Tržna dejavnost se izvaja z oddajo telovadnice in avle ter predstavlja 0,65%
celotnih prihodkov. Z enakim odstotkom smo bremenili tudi odhodke tržne
dejavnosti (nakup osnovnih sredstev, urejanje arhiva, tahopro naročnina voznikov,
servis kombijev, plača čistilke).

10. Pojasnila k bilanci stanja
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na
zadnji dan tekočega leta 31.12.2019 in zadnji dan predhodnega obračunskega
obdobja 31.12.2018.
Na dan 31.12.2019 ima Osnovna šola Antona Janše Radovljica 1.151.203,18 EUR
sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev.

11. Sredstva
Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljene na naslednje postavke:
-

dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve,
zaloge.
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VRSTA DOLGOROČNIH SREDSTEV
Neopredmetena osnovna sredstva in aktivne
časovne razmejitve
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev
Nepremičnine
Popravek vrednosti nepremičnin
Opredmetena osnovna sredstva
Popravek vrednosti opredmetenih sredstev
Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja
SKUPAJ

VREDNOST NA DAN 31.12.2019
7.156,23
7.156,23
1.542.078,44
434.058,74
340.371,29
307.084,06
/
1.141.306,93

1 1.1 Dolgoročna sredstva za leto 2019
Nakupi oziroma pridobitve in viri financiranja dolgoročnih sredstev pridobljenih v
letu 2019
Vir financiranja: OBČINA RADOVLJICA
Osnovno sredstvo
Garderobne omare 2 x
Predalnik 3 x
Stol Jurček 2 x
Oprema za učilnico
Izdelava arhiva
Obnova strehe čebelnjaka
Kombi - delno
Tahograf - delno
Rampa za kombi - delno
SKUPAJ

Vrednost EUR
806,84
320,86
140,01
6.287,29
5.000,00
2.500,00
17.150,42
1.524,43
810,15
34.540,00

Vir financiranja: OBČINA BLED
Osnovno sredstvo
Kombi - delno
Tahograf - delno
Rampa za kombi - delno
SKUPAJ

Vrednost EUR
7.154,79
635,96
409,25
8.200,00

Vir financiranja: OBČINA BOHINJ
Osnovno sredstvo
Oprema za učilnico
Kombi - delno
Tahograf - delno
SKUPAJ

Vrednost EUR
700,00
4.657,48
342,52
5.000,00
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Vir financiranja: OBČINA GORJE
Osnovno sredstvo
Kombi - delno
Tahograf - delno
Rampa - delno
SKUPAJ

Vrednost EUR
2.537,30
225,53
137,17
2.900,00

Vir financiranja: prenešena donacija Angry Balls 2018: 20 x markirna majica, 6 x
ročni voziček, koš za košarko, obroči, žoge, loparji, 6 x skiro, 12 x drsalke, vrtalnik
akumulatorski v skupni vrednosti 2.205,76 EU. Ostanek donacije v višini 118,24 EUR
se prenese v porabo v naslednje leto.
Vir financiranja: prenešena donacija Pevke 2018: giljotina, Brainbox, didaktične
igrače v skupni vrednosti 424,77 EUR. Ostanek donacije v višini 75,23 EUR se
prenese v porabo v naslednje leto.
Vir financiranja: prenešena donacija Dobrodelni koncert v Gorjah 2018, se v
višini 705,29 EUR v porabo prenese v naslednje leto.
V letu 2019 je bil izveden 2. dobrodelni košarkarski turnir Angry Balls, s katerim
smo zbrali 2.550,00 EUR donatorskih sredstev in se v porabo prenesejo v naslednje
leto.
V letu 2019 smo prejeli tudi 700,00 EUR donatorskih sredstev od sorodnikov in
prijateljev našega učenca. Sredstva smo v celoti namenili nakupu didaktične
opreme in pokritju stroškov šole v naravi v Kranjski Gori.
Iz sredstev MIZŠ je bilo financirano v vrednosti 2.194,95 EUR drobnega inventarja:
voziček green 150, arhivski predalnik, oljni radiator, ogledala za logopedinjo,
mikrovalovna pečica, prenosna indukcijska plošča, kuhinjski pult v zbornici,
projektor HP Epson in prenosni piano Casio.
V skladu z 2. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS št. 45/05) se
amortizacija pri zemljiščih ne opravlja. Zavod je pri izračunu amortizacije
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev upošteval predpisane
stopnje.

Stran 41 od 49

Osnovna šola Antona Janše Radovljica - Poslovno poročilo za leto 2019

Odpis osnovnih sredstev
Inventurna komisija je na dan 31. 12. 2019 opravila inventuro opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev. Pri popisu inventurna komisija ni ugotovila
manjka osnovnih sredstev, odpisala pa je dotrajana in neuporabna osnovna
sredstva in drobni inventar brez vrednosti.
Inv. št.
2091
2094
2095
2098
2099
2100
2101
2102
2199
2200
2251
2252
2305
2306
2307
2308
2309
2312
2316
2317
2588
2593
2708
2761
2774
2775
2780
2785
2802
2812
2813
2831
2894
2855
2914
2916
2929
2930
2931
2944
2945
2956
2957
2958
3012
3013
3015
3016
3017

Naziv osnovnega sredstva
Predelna stena "S"
Predelna stena "S" -5
Predelna stena "S" -7
Predelna stena "S" -10
Predelna stena "S" -11
Predelna stena "S" -12
Predelna stena "S" -13
Predelna stena "S" -14
Kotni brusilnik BD 128
Povratna žaga BD 99E
Vrtalnik BD
Žaga vbodna BD
Lamelna zavesa 11m
Koš za odpadke
Koš za odpadke
Ogledalo nad umivalnikom
Ogledalo nad umivalnikom
Koš za odpadke
Držalo za papir. brisače
Držalo za papir. brisače
Sintesajzer Roland na stojalu
Kovček za sintesajzer Roland
Žaga krožna
Radiokasetofon CD Philips
Koš za dežnike
Koš za dežnike
Koš za odpadke
koš za odpadke
Stenski pano pluta 90x124
Koša za odpadke
Koš za odpadke
Koš za odpdke
Koš za odpadke
Koš za odpadke
Koš za dežnike
Koš za odpadke
Ogledalo 90x20
Lamelna zavesa 3m
Koš za odpadke
Lamelna zavesa 3m
Koš za odpadke
Koš za dežnike
Lamelna zavesa 3m
Koš za odpadke
Koš za odpadke
Ogledalo nad umivalnikom
Držalo za papir. brisače
Koš za odpadke
Ogledalo nad umivalnikom

Št.
2
6
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Enota
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos

Stran 42 od 49

Osnovna šola Antona Janše Radovljica - Poslovno poročilo za leto 2019
3018
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3029
3030
3031
3032
3246
3298
3301
3307
3340
3342
3354
3355
3356
3357
3358
3371
3372
3415
3430
3452
3753
3588
3604
3605
3606
3607
3608
3656
3758
3759
3760
3790
3905
3918

Ogledalo nad umivalnikom
Držalo za papir. brisače
Držalo za papir. brisače
Koš za odpadke
Koš za odpadke
Ogledalo nad umivalnikom
Ogledalo nad umivalnikom
Držalo za papir. brisače
Držalo za papir. brisače
Koš za odpadke
Koš za odpadke
Kamera s stativom
Osebni računalnik Lenovo Think - Unistar
Osebni računalnik Lenovo Think - Unistar
Radiokasetofon CD Grundi
Osebni računalnik PC Plus School
Osebni računalnik PC Plus School
Pripomoček didaktični - Tehnik
Pripomoček didaktični - Tehnik
Pripomoček didaktični - Tehnik
Pripomoček didaktični - Tehnik
Pripomoček didaktični - Tehnik
Predpražnik vstopni
Predpražnik vstopni
Kombinirano vozilo Ford Transit
Brusilnik kotni
Router brezžični
Računalnik DTK Quatro + Lcd 22C
Točka dostopna Lancom
Igrica zgradi in podri
Igrica 4 v vrsto
Igrica zgradi in podri
Igrica - Korenček Loti Slo
Igrica - Korenček Loti Slo
Sedežna garnitura usnjena rjava
Računalnik PC Plus School
Računalnik PC Plus School
Računalnik PC Plus School
Spajkalnik električni
Mobi Nokia 206
Router brezžični TP - link

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos

11.2 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve za
leto 2019
VRSTA KRATKOROČNIH SREDSTEV
Denarna sredstva na računih
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
Aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ

VREDNOST NA DAN 31.12.2019
15.218,44
4.806,23
127.400,60
0,00
147.425,27
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Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2019 v višini 3.406,23 EUR
predstavljajo terjatve za oskrbnine za mesec december 2019, najemnine za
telovadnico december 2019 v višini 1.400,00 EUR.
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve za
izstavljene zahtevke za mesec december 2019 in sicer:
-

-

-

-

-

Občina Radovljica za materialne stroške, nadstandardno zaposlitev
(fizioterapevt, logoped, voznik), prevoz učencev, dodatno strokovno pomoč
v Vrtcu Radovljica, javna dela; skupaj v višini 5.304,83 EUR.
Občina Bled za materialne stroške, nadstandardno zaposlitev (fizioterapija,
logoped, voznik), prevoz učencev, dodatno strokovno pomoč v Vrtcu Bled;
skupaj v višini 3.653,86 EUR.
Občina Bohinj za materialne stroške, nadstandardno zaposlitev
(fizioterapevt, logoped, voznik), prevoz učencev, dodatno strokovno pomoč
v Vrtcu Bohinjska Bistrica; skupaj v višini 2.349,42 EUR.
Občina Gorje za materialne stroške, nadstandardno zaposlitev
(fizioterapevt, logoped, voznik), prevoz učencev, dodatno strokovno pomoč
v Vrtcu Gorje; skupaj v višini 2.837,97 EUR.
Občina Gorenja Vas - Poljane za materialne stroške in nadstandardno
zaposlitev (fizioterapevt in logoped); skupaj v višini 241,14 EUR.
Občina Škofja Loka za materialne stroške, nadstandardno zaposlitev
(fizioterapevt in logoped); skupaj v višini 84,17 EUR.
Občina Žirovnica za nadstandardno zaposlitev (fizioterapevt in logoped);
skupaj v višini 126,01 EUR.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za plače zaposlenih v višini 112.803,20
EUR.

12. Obveznosti do virov sredstev
12.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja na naslednjih postavkah:
VRSTA KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ

VREDNOST NA DAN 31.12.2019
122.859,20
6.785,10
22.056,85
/
151.701,15
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Obveznosti do zaposlenih predstavljajo plače za mesec december 2019.
Obveznosti do dobaviteljev so prejeti računi za izdano blago in storitve z rokom
plačila v letu 2019. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo
obveznosti za plačilo prispevkov na plače za mesec december 2019.

12.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti
VRSTA LASTNIH VIROV
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Obveznosti za neopredmetena sredstva in
opredmetena sredstva
Presežek prihodkov nad odhodki
SKUPAJ

VREDNOST NA DAN 31.12.2019
/
1.141.306,93
274,51
1.141.581,44

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena sredstva predstavljajo
celotna sredstva zavoda v upravljanju v skupni višini 1.141.581,44 EUR.
Presežek prihodkov nad odhodki zavoda za leto 2019 znaša 274,51 EUR.

13. Obvladovanje tveganj
13.1 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocena uspeha, upoštevanje fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega
programa za leto 2019 ugotavljamo, da so bili cilji v celoti realizirani in smo dosegli
dober rezultat poslovanja v prid pridobivanja sredstev. Šola še deluje stabilno, v
prihodnjem letu pričakujemo zadostne vire od občin in državnega proračuna za
posamezne aktivnosti. Sprotna vlaganja in sanacije pripomorejo k dobremu stanju
stavbe, opreme in zunanjega izgleda. Sistematično vlagamo v nadstandardno in
terapevtsko opremo, ki je pogoj za kvalitetno delo v korist otrok.
Kljub težavam pri dotoku stalnega vira smo poslovali s skladu z načrti.
Računovodstvo je tekoče spremljalo prihodke in odhodke ter usklajevalo
realizacijo načrtovanih del v skladu s stanjem. Skrbno načrtujemo porabo
proračunskih sredstev in jih rabimo strogo namensko.
Pri doseganju ciljev iz finančnega načrta smo se srečevali z naslednjimi tveganji:
Stroški za izvajanje programa so za nekatere starše obremenjujoči, pomagamo s
pridobljenimi sredstvi iz donacij in skrbni pripravi programov. Za plačilo oskrbnin
smo uvedli več načinov plačila: SEPA direktna bremenitev, vklop e-računa v
spletno banko, prejem računa po elektronski pošti.
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Prihodki, pridobljeni na trgu, so primerljivi lanskim.
Prihodki iz donacij za 2019 so višji kot preteklo leto. Donatorska sredstva
pridobimo tudi nekaj v materialu za pouk. Šola z donatorji podpiše pogodbo, ki se
obvezuje, da se sredstva porabijo namensko v okviru pogodbenih obveznosti.
Donatorji praviloma namenijo sredstva za izboljšanje statusa učencev, pomoč
socialno ogroženim, dvigovanje kvalitete vzgojno izobraževalnega procesa, za
nakup didaktičnih in terapevtskih pripomočkov, za zdravo preživljanje prostega
časa. Pogodbene obveznosti vedno dosledno izpolnjujemo in jih dokazujemo s
finančnimi poročili oziroma računi.

13.2 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Zaposleni dajemo pomen gospodarnemu ravnanju z materialom in opremo,
skrbimo za redna in sprotna popravila in odpravljanje napak, za racionalno rabo
energetskih virov (elektrika, voda, ogrevanje) ter za estetsko urejenost zunaj in
znotraj stavbe. Za odpravljanje napak iščemo najprej notranje vire. Pri izvajanju del
iščemo tudi več ponudnikov kot je zakonsko predpisano, da dejansko primerjamo
cene storitev in nato izberemo najugodnejšega z referencami.
Mesečno spremljamo porabo sredstev. Šola ni imela finančnih težav s poravnavo
obveznosti do dobaviteljev oziroma za pokrivanje prispevkov in davkov, finančno
poslovanje ni bilo moteno. Ministrstvo v roku nakazuje sredstva za materialne
stroške in za plače. Šola posluje preko Uprave za javna plačila in Finančne uprave
Republike Slovenije.
Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito načrtujemo. Upoštevamo možnosti,
sposobnosti in dobre izkušnje in prakse. Menim, da na vseh področjih ravnamo s
sredstvi skrajno racionalno in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih
nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva, vedno več.
Gospodarnost je razvidna tudi iz števila prijav na razpise na različne vire: športna
tekmovanja, tekmovanja v znanju, pridobitev opreme, učnih in didaktičnih
pripomočkov, knjižna gradiva, projekti.
Uspešnost šole in gospodarnost poslovanja je razvidna tudi iz podatka, da
poslujemo stalno s pozitivnim izidom.

13.3 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Notranje kontrole so vzpostavljene z notranjimi predpisi, in sicer s Pravilnikom o
računovodstvu, Pravilnikom o popisu in Navodilom o izvajanju naročil male
vrednosti – ZJN 3. S tem je v veliki meri izključeno tveganje za nepravilno in
nesmotrno poslovanje ter nenamenska uporaba javnih sredstev.
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Imamo sprejet register tveganja kot dokument, ki po posameznih področjih
poslovanja določa verjetnost tveganja, posledice, ukrepe in odgovorne osebe.
Zavod vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika
računovodstvu, javna naročila pa na podlagi Zakona o javnih naročilih.

o

Prejete račune pred plačilom likvidira oseba, ki je strošek povzročila, in odobri
ravnatelj ter likvidira računovodski delavec, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje
vse zahtevane elemente.
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen pri mesečni najavi količnikov za plače,
stroških prevozov in prehrane za delavce ter ostalih stroškov (zahtevke
posredujemo ministrstvu), pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in
naročil malih vrednosti, preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila,
preverjanje plačil položnic in spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov,
pisnih zahtevkov ali pogodb s strani poslovnih partnerjev.
Zavod ima Register tveganj in Navodila za tveganja, ki so osnova aktivnosti na
področju notranjega nadzora in ravnanja s tveganji. Vzpostavljeni so postopki
notranje kontrole obdelovanja knjigovodskih listin, prejetih računov.
Za preglednejše poslovanje je uvedena notranja kontrola od odobritve nabave
do plačila računa. V Pravilniku o računovodstvu je opisan način dela, evidence,
kontrole, plačila in arhiviranja računov.
Opravljeni so bili pregledi in inšpekcijski nadzor: sanitarni inšpekcijski pregled
kuhinje, pregled gasilnih aparatov in letni inšpekcijski pregled dvigala.
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III. Zaključni del
Iz zaključnega poročila je razvidno, da je bilo leto 2019 za Osnovno šolo Antona
Janše Radovljica vsebinsko in finančno uspešno.

Datum sprejetja letnega poslovnega poročila Osnovne šole Antona Janše
Radovljica za leto 2019:
Letno poslovno poročilo Osnovne šola Antona Janše Radovljica za leto 2019 je bilo
sprejeto na 8. seji Sveta Osnovne šole Antona Janše Radovljica, dne 3. 3. 2020.

Predsednica sveta Osnovne šole

Ravnateljica:

Antona Janše Radovljica:

Jelena Horvat

Mateja Stošicki
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