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Poslovno poroéilo za leto 2018 

I. SPLO§Nl DEL: 

1.1. OSEBNA IZKAZNICA IN KRATKA PREDSTAVITEV ZAVODA 
Osnovna éola Roje ima sedei v Domialah, Kettejeva 15. 
Ustanovitelii éole so: Obéina Domiale (leto sklepa 1999), 

Obéina Lukovica (leto sklepa 1999), 
Obéina Mengeé (leto sklepa 1999), 
Obéina Moravée (leto sklepa 1999), 
Obéina Trzin (leto sklepa 2001). 

Matiéna étevilka §o|e: 5082854 
Telefon: 01 7225 -260; Fax.: 01 7225 -265 
E—maiI éola: OS.Roie@guest.ames.si 
E-mail v. d. ravnateljaz andreia.skrli@guest.arnes.si 
Davéna §tevi|ka §ole: SI 21511489 
Podraéun pri UJP: 01223-6030688967 
Spletna stran éolez wvvw.roie.si 

Osnovna éola Roje je javni vzgojno-izobraievalni zavod, ustanovljen za podroéje 
osnovnega éolstva ter vzgoje in varstva predéolskih otrok s posebnimi potrebami. V 
Osnovni éoli Roje specialni pedagogi, defektologi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, 
predmetni uéitelji, logopedinje, psihologinja, socialni pedagoginji, dve razvojni 
fizioterapevtki in ostali strokovni delavci izvajamo vzgojo, izobraievanje in 
usposabljanje otrok in mladostnikov z laijimi, zmemimi in teijimi motnjami v duéevnem 
in gibalnem razvoju. 
Ob primarnih dejavnostih opravljamo tudi mobilno sluibo in dodatno strokovno pomoé 
v vrtcih in v osnovnih éolah v oiji in §ir§i okolici. 

Naéa éola je bila ustanovljena 28. aprila 1964 leta z Odlokom obéine Domiale kot 
Posebna osnovna éola Olge Avbelj s sedeiem v Homcu. Leta 1984 je bila razdeljena 
na dve novi enoti in sicer je del éole dobil sedei v obéini Kamnik, del pa v obéini 
Domiale. V éolskem letu 1984/1985 smo se iz Homca preselili v novo éolsko zgradbo 
v Domiale. 
V letu 1992 je bila Osnovna éola Olge Avbelj preimenovana v Osnovno §olo Roje.
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Z delitvijo nekdanje obéine Domzale na veé obéin, se je po Ietu 2001 spremenil §olski 
okolié, ki obsega obéine: Domiale, Lukovica, Mengeé, Moravée in Trzin. 
Dejavnost éole je financirana po kljuéu §tevila oddelkov in sicer: s strani Ministrstva za 
izobraievanje, znanost in éport, iz obéinskih proraéunov ter iz ostalih prihodkov 
(prodaje malic zaposlenim, najemnine, donacije...). 

Obéine - ustanoviteljice §o|e, uresniéujejo svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti 
po dogovorjenih deleiihz 

l?9!!1ia_!§ 56.16 
.L_uk0vica 1112 

Men_9__e§ .14. 
Mor_avc‘.e_ 12

_ 

Trzin 5.64 

V éolskem Ietu 2018/19 je v prilagojeni izobraievalni program z niijim izobrazbenim 
standardom, v posebni program vzgoje in izobraievanja in v prilagojeni program za 
predéolske otroke trenutno vkljuéenih 107 otrok in mladostnikov. 

1.2. ORGANIZACIJA IN ORGANI §oLE 

V. d. ravnatelja — pedago§ki in poslovni organ éole je mag. Andreja Skrlj, univ. dipl. 
socialni pedagog. 
V. d. ravnatelja opravlja delo v okviru svojih pristojnosti, doloéenih z zakonom in 
pogodbo o zaposlitvi. Pripravlja gradiva za obravnavo na sejah sveta zavoda, sveta 
staréev, pedagoékih konferencah, delovnih sestankih in aktivih. Udeleiuje se razliénih 
sestankov, izobraievanj pod vodstvom MIZS ali §oIe za ravnatelje, étudijskih skupin 
za ravnatelje, aktivov in drugih za §o|o pomembnih sreéanj. 

Pomoénica v. d. ravnatelja je Jelka Rojc, univ. dipl. defektolog. 

UPRAVNI IN STROKOVNI ORGAN! 
Svet éolez 
9 Predsednik: Slavko Lenaréié 
9 Podpredsednica: Nada Gréar 
9 5 predstavnikov delavcev éolez Nada Gréar, Slavko Lenar§ié, Ajda Lalié 

(nadomestni élan), Nina Sever in Tomai Zargi 
3 predstavniki staréev: Danica Maruéié, Aleksandra Ogorevc, Simona Sinkovec 
3 predstavniki ustanoviteljic: 
- Majda Puénik Rudl, Ajda Vodlan, predstavnici obéine Domiale 
- Mojca Likar, predstavnica obéin Lukovica, Mengeé, Moravée in Trzin

O
O 

Pomembni upravni in strokovni organi éole so ée: 

Svet staréev (posvetovalni organ): predsednica je Irena Vahtar. Sestavlja ga po en 
predstavnik staréev iz vsake oddeléne skupnosti.
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Uéiteljski zbor sole sestavljajo vsi zaposleni strokovni delavci in je najviéji strokovni 
organ sole, vodi ga ravnateljica sole. Ob zakljuéku solskega leta 2017/18 je imel 
uéiteljski zbor sole 35 élanov, v tekoéem éolskem letu pa 40 élanov. 
Uéiteljski zbor obravnava in odloéa o strokovnih vpraéanjih. povezanih z vzgojno- 
izobraievalnim delom. soustvarja in daje mnenja o letnem delovnem naértu, odloéa o 
vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo. 

Strokovni organi so po zakonu tudi strokovni aktivi in razredniki. 

Razrednik vodi delo oddelénega uéiteljskega zbora, analizira vzgojne in u<':ne doseike 
oddelka, skrbi za resevanje vzgojnih in uénih problemov posameznih uéencev, 
sodeluje s staréi in solsko svetovalno sluibo, odloéa o vzgojnih ukrepih in opravlja 
druge naloge v skladu z zakonodajo. 

Strokovni aktivi sole povezujejo uéitelji istih predmetnih podroéij, strokovni aktiv v 
vrtcu pa vsi strokovni delavci, ki se vkljuéujejo v delo z otroki. Naloge strokovnih aktivov 
so obravnavanje problematike predmetnega podroéja, usklajevanje meril za 
ocenjevanje, podajanje predlogov za izboljsanje vzgojno-izobraievalnega dela 
uéiteljskemu zboru, obravnavanje pripomb staréev, uéencev in opravljanje drugih 
nalog, doloéenih z letnim delovnim naértom. 

Oddeléni uéiteljski zbor sestavljajo uéitelji, svetovalni in drugi strokovni delavci. ki 
opravljajo vzgojno-izobraievalno delo v posameznem oddelku. Naloge oddelénega 
uéiteljskega zbora so, da strokovni delavci obravnavajo vzgojno-izobraievalno 
problematiko v oddelku in problematiko predmeta oziroma predmetnega podroéja, 
oblikujejo programe dela za posameznega uéenca, odloéajo o vzgojnih ukrepih in 
opravljajo druge naloge v skladu z zakonodajo. 

Zaradi majhnega stevila oddelkov zdruiujemo delo oddelénega uéiteljskega zbora na 
razredni (NIS), na predmetni stopnji (NIS) in v posebnem programu (PPVI in R0).

~ fin 2. trigda PPNl_$V Petra“B9_gataj_ Iyanéié 
._3s.!riada_..PPN|S. |da.Zupan9_,, Nina Sever 

.PPVl_ -Marla 'Srt 
‘ 

Aida _La|i<3 
OPE- .. /. Eva !_-!9ée_v§.r 

Mobilna sIuib_a_ I _VD_a_rja_ Gyjuden
’ 

_!;99999s!iia L ..Ema._\1i<!.ma:. 

Upravni odbor solskega sklada: éolski sklad je bil ustanovljen septembra 2003. V njem 
je pet predstavnikov sole in trije predstavniki starsev. Predsednica éolskega sklada je 
Marta Krt. 

1.3. PoRo<':ILo SVETA ZAVODA 
V Svet zavoda so za mandatno obdobje od 30. 9. 2015 — 30. 9. 2019 imenovani: 
Predsednik: Slavko Lenarsié (predstavnik sole), ostali élani pa: 

- predstavniki ustanovitelja: Mojca Likar, Majda Puénik Rudl, Ajda Vodlan, 

Migjam . Peterka___~



- gredstavniki §o|e: Nada Gréar, Nina Sev‘ér, Ajda Lalié (nadomestni élan), Tomai 
argi, 

- predstavniki staréevz Aleksandra Ogorevc, Simona Sinkovec, Danica Maruéié. 

Svet éole se je v letu 2018 sestal osemkrat. 

POROCILO PREDSEDNIKA o SEJAH SVETA ZAVODA 0S ROJE v LETU 2018 
1. 23. 2. 2018 (9. seia sveta éole) 
- Obravnava in potrditev poroéil inventurnih komisij za izloéitev in odpis sredstev. 
- Obravnava in potrditev Ietnega poroéila za leto 2017. 
- Obravnava in potrditev programa dela ter finanénega in kadrovskega naérta za leto 
2018. 
- Poroéilo notranje revizije za leto 2016. 
- Ocena delovne uspeénosti ravnateljice. 

2. 4. 4. 2018 (10. seia sveta éole) 
- Razpis za delovno mesto ravnatelj Osnovne §o|e Roje. 
- Potrditev sprememb finanénega plana za leto 2018. ~ 

3. 25. 4. 2018 (11. seia sveta éoleg 
- Pregled vlog, ki so prispele na razpisano delovno mesto ravnatelj. 

4. 16. 5. 2018 (12. seia sveta {sole} 
- Pregled vlog, ki so prispele na razpisano delovno mesto ravnatelj. 

5. 21. 6. 2018 (13. seia sveta éole) 
- Pregled prispelih mnenj o kandidaturi za ravnatelja. 
- imenovanje ravnatelja. 

6. 26. 6. 2018 (14.seia sveta éole) 
- lmenovanje vréilca dolinosti ravnatelja. 

7. 27. 9. 2018 (15. seia sveta éole) 
- Obravnava in potrditev Ietnega delovnega naérta za éolsko leto 2018/2019 in plane 
nadstandardnih programov éole. 
- Obravnava in potrditev plana za vrtéevsko leto 2018/2019. 
- Spremembe in dopolnitve Vzgojnega naérta in Pravil éolskega reda. 

8. 28. 11. 2018 16. se‘a sveta éole 
- Predstavitev trimeseénega vodenja éole in nadaljnje delo v. d. ravnatelja mag. 
Andreje Skrlj. 

Predsednik sveta OS Roje: 
Slavko Lenaréié 

<v_'____,Z 
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1.4. KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI éoua 
Na osnovni §o|i Roje v okviru javne sluibe v vzgojno-izobraievalni dejavnosti izvajamo 
vzgojo in izobraievanje otrok s posebnimi potrebami po naslednjih vzgojno- 
izobraievalnih programih ter dejavnostih, opredeljenih v Odloku o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraievalnega zavoda Osnovna éola Roje: 
9 prilagojeni program za predéolske otroke v vrtcu - v razvojnem oddelku, 
9 prilagojeni izobraievalni program osnovnoéolskega izobraievanja - 

devetletna osnovna éola z niijim izobrazbenim standardom, 
9 posebni program os novnoéolskega izobraievanja - vzgoja in izobraievanje v 

oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraievanja, 
9 mobilno specialno pedagoéko sluibo in dodatno strokovno pomoé, 
9 drugo izobraievanje: 

- organizacijo seminarjev, §tudijskih skupin, éole za starée, 
~ hospitacijske nastope za étudente specialne in rehabilitacijske pedagogike, za 

specializante pediatrije in za vse smeri Etudentov Pedagoéke fakultete v 
Ljubljani, 

- mentorstva étudentom in diplomantom specialne in rehabilitacijske pedagogike, 
Iogopedije, razvojne fizioterapije na obvezni praksi, 

- mentorstva pripravnikom in priprava diplomantov specialne in rehabilitacijske 
pedagogike in Iogopedije za strokovne izpite, 

- mentorstvo za vzgojitelja predéolskih otrok — pomoénik vzgojitelja in varuhinje v 
oddelku vzgoje in izobraievanja in v razvojnem oddelku, za spremljevalce ter 
za delavce zaposlene preko javnih del za pomoé gibalno oviranim otrokom. 

Vzgoino-izobraievalni programi: 

obvezni program osnovne éole 
1. V devetletni osnovi éoli izvajamo prilagojeni program z niijim 

izobrazbenim standardom (nadalje PPNIS), ki obsega: pouk po predmetniku, 
specia|no- pedagoéke dejavnosti, izbirne predmete, kulturne, naravoslovne, 
éportne in tehniéke dneve za uéence v vseh razredih (za uéence v 8. in 9. 
razredu po 10 tehniékih dni). 

2. V oddelkih vzgoje in izobraievanja pa izvajamo posebni program (nadalje 
PPVI), ki vkljuéuje program uéenja v okviru éestih predmetno - razvojnih 
podroéij, izbirne vsebine in dneve dejavnosti. 

Raz§irjeni program obsega dopolnilni in dodatni pouk, podalj§ano bivanje, jutranje 
varstvo in varstvo vozaéev za uéence PPNIS in PPVI v vseh razredih 9-Ietne osnovne 
éole, interesne dejavnosti, ekskurzije, poletno in zimsko §o|o v naravi za uéence v obeh 
programih, naravoslovne tabore, tekmovanja iz znanja in éportnih dejavnosti. 

Nadstandardni program 2e vrsto let bogati naée vzgojno izobraievalno delo. Znotraj 
tega programa izvajamo: 

1. Terapevtsko Qlavanie, ki je namenjeno za mlajée uéence v posebnem 
programu. 

2. Hipoterapiio - terapijo s konji za otroke v razvojnem vrtcu in v posebnem 
programu. 

3. Pouéevanie zgéetne angleééine za uéence v 5. in 6. razredu programa NIS. 
4. Skugino za starée otrok iz razvoinega oddelka in PPVI. 
5. Skugino za starée uéencev 1.-5. grograma NIS.



6. Preko celega Ieta zbiramo prispevke uéencev za tematsko éolsko glasilo 
Plamenéek, ki izide ob koncu éolskega Ieta. 

7. .§o|ski eko vrt, ki je postala naéa uéilnica na prostem. 
8. Promociiske deiavnosti. preko katerih aktivno sirso javnost seznanjamo z 

dogajanjem v nasi soli. 
9. Poéitnisko varstvo poteka pod vodstvom strokovnih delavcev, ki za uéence 

pripravijo pester program, v katerem poskrbijo tako za utrjevanje spretnosti in 
sposobnosti kot za sproséanje in c':im boljée poéutje otrok. 

Vkljuéevanje uéencev 
Uéenci se v posamezne programe OS} Roje vkljuéijo na podlagi strokovnega mnenja, 
ki ga pripravi komisija za usmerjanje, odloébe o usmeritvi pa izda Zavod republike 
Slovenije za éolstvo. Za vsakega uéenca izdela strokovna skupina v §.oli v roku 30 dni 
individualizirani naért vzgoje in izobraievanja, strokovno delo v soli pa poteka 
interdisciplinarno. Individualizirane naérte tekom tekoéega solskega Ieta spremljamo 
in dopolnjujemo, ob polletju in ob zakljuéku solskega Ieta pa jih skupaj s starsi ter glede 
na moinosti tudi skupaj z uéenci, ovrednotimo. Zraven postavimo smernice za delo v 
naprej. Staréi so nepogresljiv élen in sodelujejo s élani strokovne skupine tako pri 
pripravi kakor tudi pri evalvaciji individualiziranega naérta. Nasa skupna prizadevanja 
in medsebojno sodelovanje prispevajo k boljsemu naértovanju in izvajanju vzgojno- 
izobraievalnega programa ter poslediéno s tem tudi k veéjemu napredku nasih 
uéencev. 

Mobilno specialno pedagoéka sluiba 
Ze vrsto let na osnovi odloéb o usmeritvi izvajamo dodatno strokovno pomoé v 
veéinskih osnovnih solah in vrtcih. Naéi strokovni delavci tako zagotavljajo specialno 
pedagosko, Iogopedsko in tudi socialno pedagoéko pomoé. V okviru mobilne sluibe 
nudimo strokovno pomoc": delavcem v solah, vrtcih, svetujemo staréem, sodelujemo pri 
pripravi individualiziranih naértov vzgojno-izobraievalnega dela, se povezujemo z 
zunanjimi strokovnjaki, ki delajo z uéencem ali je uéenec pri njih v obravnavi oziroma 
na terapiji. Vsi udeleienci ocenjujemo mobilno sluibo kot izredno uspesno obliko 
pomoéi otrokom, ki imajo doloéene uéne teiave, po drugi strani pa je mobilna sluiba 
tudi zelo uspeéen naéin sodelovanja med nami in drugimi vzgojno izobraievalnimi 
ustanovami v naéi bliinji in tudi sirsi okolici. Se posebno smo ponosni na napredek 
otrok ter na svetovanje in pomoé, ki jo nudimo staréem. 

Razvojno fizioterapevtske, Iogopedske obravnave in svetovalno delo 
Uéenci imajo v okviru solanja na OS Roje moinost dodatnih specializiranih obravnav, 
tako da se lahko optimalno razvijajo, kljub razliénim pridruienim teiavam. Visoko 
usposobljen, izkusen in strokoven kader opravlja razvojno fizioterapevtske storitve, 
Iogopedske obravnave, v svetovalni sluibi pa socialno pedagoske in psiholoéke 
obravnave, vzgojno svetovanje in suport staréem. 
Obravnave potekajo v dopoldanskem éasu, ko so otroci v soli, Ie-to je za starée zelo 
dobrodoélo, saj se tako lahko ob popoldnevih posvetijo druiinskemu iivljenju. Enkrat 
tedensko nudimo obravnave tudi v popoldanskem éasu, tako imajo tudi starsi moznost 
prisotnosti na posameznih obravnavah. 
Pri vseh terapevtskih obravnavah pa je velik poudarek na sodelovanju s starsi, rejniki 
in skrbniki, saj sta njihova pomoé in dobro sodelovanje s solo nujen pogoj za doseganje 
naértovanega napredka uéenca. 

Fizioterapevtske obravnave izvajata strokovni sodelavki iz Razvojne ambulante 
Domiale, obe specialistki razvojno-nevroloéke obravnave. Namen obravnav je 
izboljsanje in ohranjanje gibalnih sposobnosti otrok ter odpravljanje teiav na kostno-
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miéiénem, zivénem in respiratornem sistemu. Hkrati pa obravnave pomenijo dodatno 
moznost gibanja za otroke in pomagajo prepreéevati sekundamo pojavljanje in 
naraééanje okvar. 
Zazeleno je, da so pri vajah prisotni star§i in da 2 vajami nadaljujejo tudi po navodilih 
doma. 
Obe delavki delujeta tudi na preventivnem podroéju, ki zajema: pravilno sedenje, 
noéenje éolskih torb in korektivna fizioterapija. 
V posebnem programu za uéence v 1. stopnji in za otroke v razvojnem vrtcu 
nadstandardno izvajamo hipoterapijo v sodelovanju z zavodom CIRIUS Kamnik za 
izboljéanje Iokomotornega aparata in celotne drze telesa. 

Logopedske obravnave so osredotoéene na prepreéevanje in odpravljanje vseh vrst 
govorno-jezikovnih tezav, ki se pojavljajo na podroéju izreke, jezika, ritma, tempa, 
glasu ter branja in pisanja, ter tudi hranjenja. Uéenci so tako na individualnih 
obravnavah osvajali pravilno izreko glasu, razvijali jezikovne in socio-pragmatiéne 
zmoznosti, se urili v pripovedovanju in opisovanju. Nekateri uéenci pa so zaradi 
zaostanka na govorno-jezikovnem podroéju spoznavali naéine nadomestne in 
podporne komunikacije. Ustrezna terapija je naértovana na osnovi tezav, ki jih ima 
otrok. 
Soéasno pa je potekalo tudi opazovanje ostalih otrok na éoli, po potrebi svetovanje 
staréem ali strnjene logopedske obravnave. Logopedinje so sodelovale tudi z 
zunanjimi ustanovami (URI - Soéa, zdravstveni domovi, ZZSRS) za celostno 
obravnavo otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. 

Svetovalna sluiba je vpeta v vse oblike dela in zivljenja na naéi éoli. Uéencem nudimo 
pomoé pri razre§evanju teiav, sodelujemo pa tudi pri preventivnem in kurativnem delu 
s celotno skupino. Timsko delo se odvija v sodelovanju s staréi in rejniki, strokovnimi 
delavci §ole in glede na potrebe tudi z zunanjimi strokovnjaki (Centri za socialno delo, 
zdravstvenimi domovi, policijo, ...). Socialna pedagoginja in psihologinja se vkljuéujeta 
v pripravo in evalvacijo individualiziranih programov ter spremljata vkljuéevanje novih 
otrok v §o|sko socialno mrezo. Svetujeta in pomagata star§em in rejnikom terjim nudita 
podporo ob morebitnih vzgojnih zagatah. Vodita poklicno informiranje in svetovanje za 
uéence ter glede na potrebe pomagata druzinam pri razreéevanju socialnih stisk. 

Hospjtacijska éola 
Na 08 Roje izvajamo étevilne vzorne hospitacijske nastope in mentorstvo za étudente 
specialne in rehabilitacijske pedagogike, za specializante pediatrije in druge, ki se 
izobrazujejo za delo z uéenci s posebnimi potrebami. 

Sola je registrirana §e za opravljanje navedenih dejavnosti, ki jih izvajamo v manjéem 
obsegu, glede na potrebe §ole in trga: 
- trgovina na drobno s knjigami, revijami, papirjem, pisalnimi potrebééinami, 
- dejavnost menz, 
- drug kopenski potniéki promet na rednih linijah, 
- dajanje lastnih nepremiénin v najem, prirejanje razstav, sejmov in kongresov, 
- dejavnost vrlcev in predéolsko izobrazevanje, 
- obratovanje §portnih objektov.



1.5. POSLANSTVO IN VIZIJA éoLE 
Naéa poglavitna in prednostna naloa je, da naée uéence uéimo in vzgajamo v 
smeri odgovornosti, da jim pomagamo optimalno krepiti vse njihove potenciale 
in sposobnosti ter da jim nudimo varno, zdravo in kvalitetno okolje za njihov 
razvoj in odraséanje 

Te cilje pa za vsakega otroka posebej uresniéujemo preko individualiziranega 
programa, ki je strokovno pripravljen, izveden in evalviran. 

Na ta naéin uresniéujemo tudi vizijo naée ustanove, saj uéenoe pripravljamo za 
samostojno, zdravo in poéteno iivljenje. 

II. POSEBNI DEL 

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

2.1. 

o Zakona o javnih financah, 
Zakona o raéunovodstvu, 
Pravilnika o sestavljanju letnih poroéil za proraéun, proraéunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava; odslej pravilnik o sestavljanju letnih poroéil, 

o Navodila o pripravi zakljuénega raéuna driavnega in obéinskega proraéuna ter 
metodologije za pripravo poroéila o doseienih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proraéuna (navodilo), 

o Pravilnika o razélenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava; odslej pravilnik o razélenjevanju prihodkov in odhodkov, 

o Pravilnika o enotnem kontnem naértu za proraéun, proraéunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava, 

o Pravilnika o naéinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev, 

o Pravilnika o naéinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. élenu Zakona 
o raéunovodstvu, 
Zakona o zavodih, 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja, 
Zakon o osnovni éoli, 
Odloka o ustanovitvi OS Roje, 
Podzakonskih predpisov, ki doloéajo sistematizacijo, standarde in normative za 
naértovanje, organizacijo in financiranje programa osnovne §ole. 

2.2. DOLGOROCNI CILJI 
Realizirani in naértovani do[goro¢':ni cm 
Naéa prva nalogaje skrb za optimalni otrokov razvoj, zato na prvo mesto postavljamo 
kvalitetno uéno vzgojno delo in usposabljanje uéencev za Zivljenje in delo. V 
individualiziranih programih vzgoje in izobraievanja vsako leto skupaj s staréi in 
strokovnimi delavci v interdisciplinarnih timih zastavimo cilje, ki jih vsaj dvakrat letno 
evalviramo terjih glede na otrokov napredek dopolnjujemo in nadgrajujemo.
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Vzgojno-izobraievalno delo opravljamo vestno in strokovno, nasa éola je éedalje bolj 
prepoznavna v éirsem slovenskem prostoru, tako da bomo s takénim naéinom dela 
nadaljevali tudi v prihodnosti. Poudarek nasega dela je na celostni obravnavi otroka in 
razvijanju njegovih moénih podroéij v skladu z veljavno zakonodajo. 

V preteklem letu smo, kot ie vrsto let doslej, veliko pozornosti namenili temam, ki 
pokrivajo podroéje trajnostnega razvoja. Raznoliki in stevilni projekti v okviru Zdrave 
éole in Ekoéole so postali nasa stalnica, ki jih dosledno vkljuéujemo v vzgojno 
izobraievalni proces. S stevilnimi aktivnostmi si vsako Ieto zasluieno pridobimo 
certifikata za oba naziva. 

lnétitut za trajnostni razvoj je tudi v letu 2018 prepoznal nase delo na solskem vrtu 
in v sadovnjaku ter nas zopet nagradil z znakom programa éolski ekovrt. Ponosni 
smo, da je nas solski vrt postal pravzaprav uéilnica na prostem, kjer se uéenci nauéijo, 
kako in na kakéen naéin skrbeti za vrt, pobrati izdelke ter jih skrbno pripraviti za 
ozimnico. Uéijo se tudi priprave stevilnih novih kulinariénih dobrot. 
V okviru solskega ekovrta smo sodelovali tud i v projektu Kompost gre v solo, s katerim 
smo uéence seznanili s kompostiranjem. Vsi, ki imamo svoje vrtove, vemo, da je 
kompost »srce« vrta, saj pripomore k celovitem obnavljanju prsti, kije osnova za dobro 
rast vrtnin. Z uspeéno izvedbo kompostnika in kompostnega kupa na na§i éoli smo 
pridobili znakllogo »Mojster kompostiranja«. 

V éolskem letu 2014/2015 smo zasluieno osvojili naziv Kulturna sola, ki nam ga je 
podelil Javni sklad za kultume dejavnosti za obdobje petih let. V okviru pridobljenega 
naziva Kulturna sola skrbimo za kulturno vzgojo naéih uéencev, jim ponudimo 
kvalitetne kultume vsebine in jih usmerjamo k lastnemu ustvarjalnemu kultumemu 
delovanju. Preko socialnih vsebin dajemo velik poudarek dobrim medsebojnim 
odnosom in ustrezni komunikaciji. Letos bomo z obseinimi dejavnostmi in projekti 
znova kandidirali, da »podaIjsamo« pridobljeni naziv, saj je taksno kulturno delovanje 
postalo nas naéin Zivljenja na éoli. 

Na§e stevilne dejavnosti v okviru zgoraj navedenih obsirnejéih podroéjih dela pa smo 
nadgrajevali znotraj stevilnih mednarodnih in driavnih projektov (skupno realiziranih 
43) in nateéajev (skupno realiziranih 13). Za uspeéno sodelovanje oziroma tekmovanje 
smo prejeli stevilne nagrade in priznanja. Projekti in nateéaji se prepletajo v nase 
vzgojno izobraievalno delo, uéencem pa pomagajo razvijati razliéne sposobnosti ter 
krepiti njihovo samopodobo.
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a) PROJEKTI 
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EKO IN OKOLJEVARSTVENI PROJEKTI 
Ekoéola — zbiranje 
odpadnega papirja, baterij, 
elektriénih in elektronskih 
naprav, tonerjev in kartué 
ter étevilne dejavnosti in 
podprojekti 

Sklad za okoljevarstveno 
izobraievanje FEE 
(Foundation for 
Environmental Education), 
Druétvo za okoljevarstveno 
izobraievanje Slovenije 

Lucija Kodrca, Marta Krt, 
Dunja Petrié, Petra B. 
lvanéié, Uréka Nosan, 
Slavko Lenaréié, Manja M. 
Bogovié. Ajda Lalié 

Odgovorno s hrano Ekosola Manja M. Bogovié 
(podprojekt Eko sole) 
Hrana ni za tja v en dan Ekoéola Dunja Petrié 
(podprojekt Eko éole) 
Mreia zdravih sol Nacionalni inétitut za javno Meta Ko§ir, Tjasa Vevoda, 

zdravje Ajda Lalié. Jelka Rojc, 
Nina Sever 

§olski ekovrt ln§titut za trajnostni razvoj, Marta Krt, Maja lskra, Ida 
Ministrstvo za kmetijstvo in Zupanc, Slavko Lenarsié, 
okolje, Global water Tjaéa Vevoda, Tadeja 
partneship Leviénik 

ENO dan Treelympics ENO Programme Polona Slokar, Slavko 
Association, Joensuu Lenarsié, Marta Krt, Nina 
Science Society Sever, Meta Koéir 

Planetu Zemlja prijazna 
éola 

Druétvo Planet Zemlja Polona Piré, Darja Gruden, 
Ema Erzar, Tjasa Vevoda, 
Polona Slokar, Uréka 
Nosan, Dunja Petrié, Petra 
B. Ivanéié, Lucija Kodrca, 
Ida Zupanc 

Zemljo so nam posodili 
otroci (podprojekt 
nateéaja Planetu Zemlja 
prijazna éola) 

Druétvo Planet Zemlja Darja Gruden 

Eko beri (podprojekt 
nateéaja Planetu Zemlja 
prijazna sola) 

Druétvo Planet Zemlja Polona Pirs, Darja Gruden. 
Ur§ka Nosan, Tja§a 
Vevoda, Lucija Kodrca, 
Dunja Petrié, Ema Erzar, 
Polona Slokar, Petra B. 
lvanéié 

Food revolution 
(podprojekt nateéaja 
Planetu Zemlja prijazna 
éola) 

Druétvo Planet Zemlja Polona Pir§, Tjaéa Vevoda, 
lda Zupanc 

Shema éolskega sadja, 
zelenjave ter mleka in 
mleénih izdelkov 

Agencija RS za kmetijske 
trge in razvoj podeielja ter 
MIZS, Nacionalni inétitut 
za javno zdravje 

Ida Zupanc 
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.34. 

Les v ponovno 
iivljenje 

Oé Roje Slavko Lenaréié 

Tradicionalni slovenski RS Ministrstvo za Ida Zupanc 
zajtrk kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Mlzé 
Solski ekovrt lnétitut za trajnostni razvoj Marta Krt 

Mojster kompostiranja: Inétitut za trajnostni razvoj Marta Krt 
Kom postiranje je veé kot 
recikliranje 

Energetsko znanje za Sobivanje - Druétvo za Uréka Nosan, Ajda Lalié, 
odgovorno ravnanje trajnostni razvoj, 

podporniki Ministrstvo za 
okolje in prostor, 
Ministrstvo za 
infrastrukturo in Eko sklad 

Lucija Kodrca, Petra 
Bogataj lvanéié, Mirjam 
§u§tar Peterka, Maja 
Mejaé 

Zivim zdravo Sobivanje — drufitvo za Uréka Nosan, Ajda Lalié 
trajnostni razvoj; partner in 
podpornik podjetje Zelene 
Doline 

PROJEKTI SPODBUJANJA BRANJA 
Rastem s knjigo Javna agencija za knjigo Maja Iskra 

Republike Slovenije, 
Ministrstvo za kulturo, 
MIZS, Zdruienje sploénih 
knjiinic, Druétvo 
slovenskih pisateljev 

Eko bralna znaéka Ekoéola Manja M. Bogovié 
Projekt druiinskega 
branja - Pravljiéni paléek 

Knjiinica Domiale Ana K. Marcijan, Ajda 
Lalié, Uréka Nosan 

Bralnice pod slamnikom Zaloiba MIS, knjiinica 
Domiale, druétvo Bralna 
znaéka 

Maja Vode 

DRUGI PROJEKTI 
Spodbujamo prijateljstvo Sobivanje - Druétvo za 

trajnostni razvoj; partner in 
podpornik Druiba BTC 

Uréka Nosan. Ajda Lalié, 
Ana Kepec Marcijan, Petra 
Bogataj Ivanéié, Maja 
Mejaé, Darja Gruden. 
Dunja Petrié 

Varno v vrtec in éolo Sobivanje — druétvo za 
trajnostni razvoj; 
podpornika Javna agencija 
Republike Slovenije za 

Uréka Nosan, Slavko 
Lenar§ié, Polona Slokar
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prometno varnost (AVP) in 
Geodetski inétitut Slovenije 

MATP Specialna olimpijada 
Slovenije 

Polona Pir§, Anja Pencelj 

Pokloni zvezek Slovenska Karitas Ajda Lalié 

Bodi pozoren. Bodi Slovenska Karitas Ajda Lalié 
previden 

Teden Rdeéega kriia Rdeéi krii Slovenije Ajda Lalié 

Drobtinica Rdeéi krii Slovenije Ajda Lalié 

Zaéni mlad, tekmuj UNESCO, O|impij§ki Vanda Trobevéek 
poéteno komite Slovenije, Sportna 

zveza, zavod za §poI1 
Planica 

Zlati sonéek Zavod za éport Planica Vanda Trobev§ek 
Krpan Zavod za éport Planica Vanda Trobevéek 

§portno-vzgojni karton 
ali SLOfit 

Nacionalni program za 
spremljanje telesnega in 
gibalnega razvoja otrok in 
mladine 

Vanda Trobevéek 

Mladi éportnik Specialna olimpijada Jelka Rojc, Mateja U. 
Slovenije Koéar, Manja M. Bogovié 

Refleksivna OS Roje Nina Sever 
medvrstnlska skupma 

Andreja ékrlj za fante 

Skupina za samopomoé OS Roje Ajda Lalié 
staréev otrok s 
posebnimi potrebami v 
PPVI 

Skupina za samopomoé OS Roje Ana Kepec Marcijan 
staréev otrok s 
posebnimi potrebami v 
NIS 

Dan varnosti pred OS Roje Ajda Lalié 
naravnimi in drugimi 
nesreéami 

Hey, What is your name? OS Roje in OS Kozara Maja Mejaé 

Prostovoljstvo OS Roje Mirjam S. Peterka 
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Medgeneracijsko 
druienje 

OS Roje Tjaéa Vevoda 

Prometna varnost in 
varna voinja s kolesi 

Javna agencija RS za 
varnost prometa, OS Roje 

Slavko Lenaréié 

Glina kot terapevtsko in 
izrazno sredstvo 

OS Roje Lucija Kodrca 

Razvijanje pozitivnega 
samovrednotenja otrok 

OS Roje Ana K. Marcijan, Andreja 
Skrlj 

in mladostnikov 

b) NATECAJI

~ 
, _.:tJ 

Likovni nateé Ekola psebna PPVI 6. — LucijaKo,
" 

KEMS projekta kategorija 1. mesto Petra Bogataj 
EKO-PAKET 

NIS 3./4_ L __ hvanclc, Ur§ka 
osan 

3. mesto 
Mednarodni OS Toma mednarodni razstava slike Meta Marolt 
likovni nateéaj Brejca Kamnik likovni 
Zimska pravljica nateéaj 

Grem na kul-turo CZM Domiale obéinski 2 priznanji za Meta Marolt 
likovni sodelovanje 
nateéaj na razstavi 

Likovno sreéanje JSKD Skofia driavni ée ni znano - Meta Marolt 
Mala Groharjeva Loka konec 
"°'°""a 

(Javni sklad RS zgfifmbm 
za kulturo) 

Littovng sreéanje II. OS Zalec driavni priznanja za Meta Marolt 
OSPP Zalec sodelovanje 

Likovno sreéanje OS Jurija Vege mednarodni srebmo Meta Marolt 
Ex Tempore Moravée mednarodno 
Moravée pn’znanje 

Likovni nateéaj Uprava driavni 1., 2. in 5. Ajda Lalié 
Klic na étevilko republike mesto 
1 12 Slovenije za 

zaééito in 
re§evanje 
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Likovni ANA Slovenski center mednarodni 3 priznanja Petra Bogataj 
nateéaj mednarodnega za najbolj Ivanéié 

zdruienja izvirno delo 
Ambasadorjev 
iivali in narave 

Deluj eko — Medex, Hofer driavni darilni paket Ana Kepec 
ohrani éebelo in izdelkov Marcijan, 
smreko Medex in L .. K d Hofer; ucua o rca 

razstavljena 
smreka v 
Hoferjevi 
trgovini 

Veter v Iaseh Center za mlade podroéni priznanja po Vanda 
Domiale skupinah Trobevéek 

Mednarodni Oé Toma mednarodni zlato Lucija Kodrca 
likovni nateéaj Brejca, mednarodno 
Moj kraj Erasmus+ priznanje 

Likovni nateéaj Modre novice podroéni materialna Lucija Kodrca 
Modre novice Kamnik nagrada 
Mednarodni Center Janeza mednarodni sodelovanje Meta Marolt 
likovni nateéaj Levca 
Igraj se z mano 

V naslednjih letih bomo nadaljevali s étevilnimi dejavnostmi v okviru trajnostnega 
razvoja, saj so postali naé naéin dela v éoli in del uéno vzgojnih vsebin. Naértujemo 
prenovo éolskega ekovrta, s katerim skuéamo otrokom pribliiati pridelavo hrane kot 
naéin Zivljenja. Delo znotraj projektov in nateéajev v okviru zdrave in ekoéole bomo 
nadgrajevali in izpopolnjevali, saj pripomorejo k bolj§emu poznavanju zdravega naéina 
iivljenja in varovanju naéega okolja. 

V letu 2018 smo uspe§no kandidirali na mednarodnem Erasmus+ projektu: Kreativni 
pristopi k pouéevanju otrok s posebnimi potrebami. Strokovne delavke naée §ole 
sodelujejo na strukturiranih teéajih §irom Evrope ter pridobivajo kompetence na 
podroéju: 

- inkluzije in dela z uéenci s primanjkljaji na posameznih podroéjih uéenja, 
- znanja o razliénih bralno-napisovalnih motnjah ter delu z otroci s posebnimi 

potrebami. 
- intemacionalizacije kurikuluma ter sodelovanja z mednarodnimi ustanovami in 

partnerji, 
- vodenja e-Twinning projektov, 
- jezikovnih zmoinosti in sporoéanju v tujem jeziku, 
- aktivnega oblikovanja profesionalnega razvoja. 
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Z udelezbo na razliénih mobilnostih nasih strokovnih delavk zelimo prevetriti 
izobrazevalni naért ter dopolniti in obogatiti vsebino zavoda hkrati pa poiskati dobre 
toéke nasega dela terjih dvigniti na visjo raven ter izpostaviti v mednarodnem okolju. 
Strokovne delavke bodo pridobljene veséine prenesle tudi v nas celotni strokovni 
kader. 

Vkljuéitev v mednarodne projekte pomeni za strokovne delavce uvajanje stevilnih 
potrebnih novosti na podroéju izobrazevanja in neposrednega dela z uéenci. 
Poslediéno svoje delo ustrezno izpopolnjujemo in nadgrajujemo. Med prednostne 
dolgoroéno naértovane naloge sodi nadaljevanje z mednarodnimi projekti in s tem 
pridobivanje dodatnih finanénih sredstev iz evropskih skladov. Na podroéju 
izobraievanja delavcev naértujemo strokovna spopolnjevanja na specifiénih podroéjih 
in nadgrajevanja sodobnih metodiénih in didaktiénih pristopov. Poudarek bomo dali 
izobrazevanjem z moznostjo pridobitve licence za izvajanje posameznih strokovnih 
nalog in obravnav. Med strokovne delavce sole pa ielimo ponovno vpeljati tudi 
supervizijo, s pomoéjo katere bomo delali na lastni osebnostni rasti ter pridobili 
analitiéni vpogled v svoje delo. Na ta naéin zelimo §e izboljsati kakovost vzgojnega 
izobrazevalnega dela z uéenci. 

Nas dolgoroéni cilj tako ostaja, da bi z poglobljenimi izobrazevanji in étevilnimi bogatimi 
izkuénjami postali svetovalni center za starse, druge strokovnjake in éiréo javnost. 

Tudi v preteklem letu smo se trudili izvajati kvalitetno mobilno specialno pedagoéko 
dejavnost (dodatno strokovno pomoé uéencem s tezavami v vrtcih in osnovnih solah). 
V zadnjih Ietih se lahko s strokovnim delom nasih pedagoékih delavcev pohvalimo, saj 
tako v oiji kot v siréi okolici naraééa povpraéevanje po nasi pomoéi. Trenutno izvajamo 
333 urv zunanjih ustanovah in eno uro na na§i soli. 
Med dolgoroénimi cilji ostaja ée razéiritev nalog in dejavnosti interdisciplinarnega 
inkluzivnega tima mobilne sluibe in dodatne strokovne pomoéi, ki je v pomoé 
vzgojiteljicam in uéiteljem v veéinskih vrtcih in osnovnih solah. V sklopu mobilne sluzbe 
opazamo izjemno poveéevanje potreb po logopedskih obravnavah. Ceprav imamo 
zaposlene 4 logopedinje, je povprasevanje po tej obliki pomoéi vsaj se za dve dodatni 
strokovni delavki. Visoka kvaliteta dela pa se opaza tudi v mobilni sluzbi, ki jo izvajajo 
specialne in rehabilitacijske pedagoginje, saj povpraéevanje po njihovem delu presega 
naée zmoinosti nudenja pomoéi. 

Nadaljevali smo in bomo z izvajanjem éiroke ponudbe nadstandardnih programov. 
katere uéenci radi obiskujejo. Z njimi pomembno prispevamo k razvoju otrokovih 
potencialov, utrjujemo motoriéne spretnosti ter éirimo obseg njihovih znanj in socialnih 
veséin. 

Med dolgoroéno naértovane cilje smo postavili stevilne preventivne dejavnosti, s 
katerimi uc'>ence vzgajamo v skrbi zase in za svoje okolje, skupaj z njimi utrjujemo 
znanja in razvijamo nove veééine. Delavnice in aktivnosti bodo izvajali naéi strokovni 
delavci kot tudi zunanji strokovnjaki. 

Med zelo pomembne dolgoroéne cilje sodi tudi ohranjanje dobrega sodelovanja s 
staréi. Naée strokovno delo s staréi in ohranjanje klime zaupanja pomembno 
prispevata k doseganju boljsih uéinkov vzgojno izobrazevalnega procesa, kot tudi pri 
organizaciji in izvedbi drugih dejavnosti (tekmovanja, projekti). Stalna praksa nasega
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sodelovanja so postale skupine za samopomoé starsev v razvojnem oddelku, 
posebnem in prilagojenem programu, ki so med staréi dobro obiskane in sprejete. 
Stevilni staréi se obraéajo na nas za nasvet, kako naj ravnajo in kam naj se obmejo po 
pomoé, ko opaiajo, da ima njihov otrok velike teiave pri solanju v rednih programih. 
Ceprav se svetovalni delavci veéinskih sol in vrtcev trudijo s predstavljanjem 
ustreznejéega programa za njihove otroke, imajo starsi se vedno veliko vprasanj. V ta 
namen smo Ze pripravili zgibanke in gradiva, ki solanje uéencev s posebnimi potrebami 
bolje in natanéneje predstavijo, predvsem pa pribliiajo starsem. V tem letu pa 
naértujemo ée izdelavo dodatnih zgibank za posebni program in razvojni oddelek. 
Nasi strokovni delavci se bodo se naprej trudili in glede na svoje zmoinosti sodelovali 
pri pripravi gradiv za pouk v nasih éolah. étevilne naée delavke so v prejsnjih letih 
pripravile kakovostne uébenike, delovne zvezke, didaktiéna gradiva in zbirke vaj s 
posameznih podroéij dela v sodelovanju s konzulenti Zavoda RS za solstvo. Se vedno 
pa primanjkuje ustreznih gradiv za posebni program VIZ. 

Nase vzgojno-izobraievalno delo se bo se naprej prepletalo s tesnim sodelovanjem z 
lokalno skupnostjo, saj bomo na ta naéin dosegli boljse vkljuéevanje in sprejemanje 
oseb s posebnimi potrebami v oije in sirse okolje. 

2.3. LETNI CILJI 

2.3.a) Pregled étevila otrokluéencev 

V solskem letu 2018/19 08 Roje trenutno obiskuje 107 otrok. Stevilo uéencev se 
spreminja, saj se tudi med éolskim letom, po odloébah Komisij za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami, v programe naée sole vkljuéujejo otroci, ki ne zmorejo slediti 
programu dela v veéinskih vzgojno-varstvenih ustanovah in osnovnih solah. 

étevilo uéencev v posameznem programu: 
1. prilagojeni izobraievalni program 08 z niijim izobrazbenim standardom 

(PPNIS) od 1. do 9. razreda - 59 uéencev, 
2. posebni program vzgoje in izobraievanja v éestih oddelkih vzgoje in 

izobraievanja (PPVI) - 42 uéencev, 
3. program za predéolske otroke v razvojnem oddelku (R0) - 6 otrok. 

étevilo uéencev v vseh treh [grogyramih v zadn'ih 15 - tih letih 
1E§_67.tI_éT6:a 

2004/05 51 33 5 89 
2005/06 40 33 6 79 
2006/07 43 36 6 85 
2007/08 46 36 6 88 
2008/09 46 36 6 88 
2009/10 48 33 6 87 
2010/1 1 50 35 6 91 
201 1/12 51 40 9 100 
2012/13 48 42 10 100 
2013/14 42 45 6 93 
2014/1 5 36 44 6 86 
2015/16 32 44 6 82 
2016/17 39 48 5 92 
2017/18 49 42 6 97 
2018/1 9 59 42 6 107 
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Graf 1) §tevilo uéencev v vseh treh programih v zadnjih 15-tih Ietih 
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Graf 2) Skupno étevilo otrok v éoli v vseh treh proramih od leta 2002 do 2018 
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I2 grafov Iahko razberemo, da je v zadnjih treh Ietih §teviIo vpisanih uéencev na naéo 
§olo naraslo za 23 %. kar pa je tudi rezultat kakovostnega dela strokovnih delavcev in 
prepoznavnosti na§e §ole v §ir§i okolici. 

Ce pregledamo uéenoe po posameznih programih, ugotavljamo. da se je ponovno 
poveéal vpis uéencev v prilagojen program (NIS), manj pa v posebni program (PPVI) 
kot v preteklih Ietih.
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V éolskem letu 2013/14 smo imeli v posebnem programu prvié vet‘: otrok kot v 
prilagojenem, to razmerje je vztrajalo §e naslednja tri Ieta. V letu 2017 pa se je trend 
ponovno obmil. 

V éolskem letu 2018/19 je bilo v prilagojeni program (NIS) vpisanih 16 novih uéencev, 
v posebnem programu so 3 novi uéenci (od tega je en uéenec. ki prihaja iz 
prilagojenega programa), v razvojnem vrtcu pa imamo prav tako 3 nove otroke. 
Tekom §oIskega Ieta so se v naéo éolo vkljuéili se trije uéenci, eden pa se je s starsi 
preselil v drug okolié. Skupno imamo tako 24 novincev. 
V zadnjih Ietih opaiamo, da so v prilagojeni program usmerjeni mlajéi uéenci, kar je 
pozitivno, saj imajo Ie-ti manj teiav na éustvenem in vedenjskem podroéju. Relativno 
hitro se vkljuéijo v éolsko sredino, izboljéajo samopodobo in ustrezno éirijo svojo 
socialno mreio. V prejénjih Ietih so mnogi uéenci prihajali prepozno, ko so se njihovim 
uénim teiavam spriéo stalnih neuspehov pridruiile se teiave na éustvenem in 
vedenjskem podroéju. Pomembna dejavnika, ki sta vplivala na te spremembe pa sta 
veéja prepoznavnost kvalitete sole v §ir§em okolju in boIj§e sprejemanje oseb s 
posebnimi potrebami v Iokalni skupnosti. 

V razvojnem vrtcu (R0) imamo skupino zapolnjeno do normativa (6 otrok). Otroci v R0 
so opredeljeni kot otroci z veé motnjami. 

V prilagojenem programu je v podaljéano bivanje vkljuéenih 84,5% uéencev, v 
posebnem programu pa 74%. Podaljsano bivanje poteka vsak dan do 16.30 ure, ob 
sredah do 16.40. 
V jutranje varstvo je vkljuéenih vseh 9 prvoéolcev (100%). V jutranje varstvo vozaéev 
je vkljuéenih 38 uéencev iz prilagojenega programa in 30 uéencev iz posebnega 
programa. kar skupaj predstavlja 72% vseh vkljuéenih uéencev. 
§tevi|o uéencev z na' 0 oste'§imi u otovl'enimi motn'ami v letu 2018/19: 

Vr-'s't SKUPNO 
§t;.<_>.ls9.v_I.-1iI.h m_I.:I.e 

1. gluhi in nagluéni uéenci 3 3 
Lgibalno ovirani uéenci 5 17 6 28 
3. dolgotrajno bolni uéenci 28 22 6 56 
4. uéenci z Iaijo motnjo v duéevnem razvoju 53 53 
5. uéenci z zmerno v duéevnem razvoju 1 22 3 26 
6. uéenci s teijo motnjo v duéevnem razvoju 12 12 
7. uéenci s teiko motnjo v dusevnem razvoju 8 8 
8. uéenci z govorno-jezikovnimi motnjami 21 2 3 26 
9. uéenci s primanjkljaji na posameznih 3 3 

podroéjih uéenja 
10. uéenci s éustvenimi in vedenjskimi 1 1 

motnjami 
11. slepi in slabovidni 1 1 
12. otroci z avtistiénimi motnjami 3 4 7 
13. uéenci z veé motnjami 34 32 6 72 
Skupno étevilo otrok v programu 59 42 6 107 
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Uéenci 2 Vet‘. 

59 32% 
7619% 
66 33% 
100% 

PPNIS 59 35 
PPVI 42 32 
PPNlS+PPV| 101 67 
R0 6 6 
SKUPNO 107 73 % 
Dejstvo je, da ima vse veé uéencev ob motnjah v du§evnem razvoju §e dodatne motnje 
na drugih podroéjih razvoja. V odloébah o usmeritvi ima 28 uéenoev ob primarni motnji 
opredeljene razliéne stopnje gibalne oviranosti, 56 uéencev je dolgotrajno bolnih. 3 
uéenci so gluhi ali nagluéni, kar 73 uéencev (oziroma kar 68, 22 % vseh uéencev) je v 
odloébi o usmeritvi opredeljenih kot uéenci z veé motnjami. 20 uéencev pa ima teije 
oziroma teike motnje v du§evnem razvoju in zato potrebujejo stalno nego in pomoé. 

Razvojni vrtec 

V razvojnem oddelku vrtca. v katerega je vkljuéenih 6 otrok (zgornja normativna meja), 
specialna in rehabilitacijska pedagoginja skupaj s pomoénico vzgojiteljice otrokom nudi 
zgodnje obravnavo, ki je najuspe§nej§a, ée se otroku s teiavami v razvoju ponudi 
pravoéasno. V oddelku se izvaja prilagojen program za pred§olske otroke, le-ta je 
usmerjen v razvoj kognitivnih, motoriénih, socialnih in drugih veééin, ki pripomorejo k 
maksimalnemu razvoju posameznika. V delo z otroki se vkljuéujeta tudi fizioterapevtki 
iz ZD Domiale in éolska Iogopedinja, s timskim pristopom razliénih strokovnjakov tako 
otrokom omogoéamo razvijanje svojih potencialov na vseh podroéjih. V okviru 
razvojnega vrtca redno sodelujemo z Razvojno ambulanto v Domialah, prav tako pa 
tudi z vsemi obéinami ustanoviteljicami. Glede na velik poudarek zgodnje obravnave 
se étevilo otrok za vkljuéenost v razvojni vrtec poveéuje in ob takem porastu bi bilo 
smiselno v prihodnosti razmiéljati o odprtju dodatnega oddelka. 

Mobilna sluiba 

Mobilno siuibo izvajamo na 17 osnovnih éolah in v 8 vrtcih v bliinji okolici. Ure dodatne 
strokovne pomoéi izvajajo specialni in rehabilitacijski pedagogi, Iogopedi, inkluzivna 
pedagoginja in socialna pedagoginja. Potrebe po mobilni sluibi drastiéno naraééajo, 
veliko povpraéevanja po izvajanju dodatnih ur prihaja tudi med éolskim Ietom. A zaradi 
pomanjkanja ustrezno usposobljenega kadra (predvsem Iogopedov), moramo ial te 
proénje pogosto zavrniti. Glede na povpraéevanje bi lahko zaposlili ée vsaj tri strokovne 
delavce. V spodnji tabeli in grafu je lepo razviden porast ur, od septembra 2018 
izvajamo 66 ur mobilne sluibe in dodatne strokovne pomoéi vet‘: kot preteklo éolsko 
leto.
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Mobilna sluiba skozi zadn' 

2004/05 5 2 59 
2005/06 4 51 3 9 60 
2006/07 4 63 4 18 81 
2007/08 5 81 8 32 1 13 
2008/09 7 70 5 41 1 1 1 
2009/10 10 1 15 6 39 154 
2010/11 8 126 6 54 180 
2011/12 4 112 6 72 184 
2012/13 6 124 6 60 184 
2013/14 6 144 2 10 154 
2014/1 5 8 1 65 3 7 1 72 
2015/16 14 220 3 8 228 
2016/17 12 166 8 32 198 
2017/18 16 228 1 0 42 268 
2018/19 17 297 8 37 334 

Graf 3) Mobilna sluiba — ure mobilne sluibe v vrtcih in dodatne strokovne 
pomoéi v osnovnih éolah ter skupno v letih 2004 - 2018 

lure O§ Cure vrtec skupaj 

2.3.b) Uéinkovitost éolanja in druge dejavnosti 

Realizacija pouka 
V §o|skem Ietu 2017/2018 je bila realizacija obveznega programa oziroma pouka 
99,88%. Naértovanih je bilo 189 dni pouka (184 dni za 9. razred), realizirali pa smo 
187 dni (182 za 9. razred), kerje 14. 2. 2018 in 14. 3. 2018, potekala stavka delavcev 
v vzgoji in izobraievanju. 
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Realizacijo ur pouka redno spremljamo in preverjamo vsaj trikrat letno. 
Napredovanje uéencev 
V preteklem Ietu je pogoje za napredovanje izpolnilo 97.94% otrok. Osem uéencev 9. 
razreda je uspeéno zakljuéilo §olanje. lzobraievanje letos nadaljujejo na niijih 
poklicnih éolah. 

V posebnem in prilagojenem programu uéenci napredujejo v skladu s svojimi 
sposobnostmi na osnovi individualiziranih uéno vzgojnih naértov dela, ki so obvezni za 
vse uéence v na§i §oli. Vrednotenje individualiziranih naértov dela izvajamo vsaj 
dvakrat letno. Glede na uéenéev napredek zastavljene cilje dopolnjujemo in smiselno 
nadgrajujemo. 

Interesne dejavnosti 
V preteklem Ietu smo izvedli kar 41 razliénih interesnih dejavnosti. Vedno se 
potrudimo, da uéencem ponudimo éimbolj raznolike aktivnosti, katere radi obiskujejo. 
Dejavnosti so v glavnem brezplaéne in na ta naéin dostopne vsem otrokom. Z 
vkljuéitvijo vseh otrok v razliéne aktivnosti jim skuéamo omogoéiti, da razvijajo svoje 
potenciale. 

Veéino dejavnosti smo izvajali pred poukom ali po pouku (v éasu podalj§anega 
bivanja). Uéenci so se jih radi udeleievali. 
Vsako Ieto pa nastopijo problemi pri uéencih vozaéih, ki se zaradi oddaljenosti od §o|e 
ne morejo udeleiiti popoldanskih interesnih dejavnosti. 

Vse interesne dejavnosti so izvajali naéi delavci §oIe izven svoje redne delovne obveze 
(razen za plesni kroiek in Kickboxing, ko smo imeli zunanjega izvajalca). 
Realizacija je bila vedno vet“: kot 100 %, karje razvidno iz spodnje tabele. 

2015I16 
_ 

32 233 102,69 
3016117 

' 

.34 .2?_>§_ 103-78 
2017“? ___‘1__1_ 235 .1.9_1_-f5.3 

Dodatni in dopolnilni pouk 
Stevilo uéencev vkljuéenih v dopolnilni in dodatni pouk ob zakljuéku obeh éolskih let: 

éolsko Ieto 2016/17 éolsko Ieto 2017/18 

1./3. 1./2. 
4./5. 3./4. 
6./7. 5. 
8. 6./7 
9. 8. 

43 9. 
Sku 50 

Realizacija ur razéirjenega programa (dopolnilni, dodatni pouk, interesne dejavnosti) 
je bila 101,09 %.
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Odstotek obiska pri razéirjenih dejavnostih je 369 %, kar pomeni, da je posamezen 
uéenec v povpreéju obiskoval 3,69 ure tedensko dejavnosti iz razéiljenega programa. 

Podaljéano bivanje, jutranje varstvo in varstvo vozaéev 
Sola obratuje od 6.30 ure zjutraj do 16.30 ure popoldne (oziroma ob sredah do 16.40). 
Delovni éas staréevje vse daljéi, le redko kateri staréi §e delajo strnjeno 8 ur. Opaiamo 
potrebe posameznih staréev po daljéem popoldanskem varstvu otrok. 
Podaljéano bivanje (dalje OPB) je organizirano za uéence od prvega do devetega 
razreda za uéence v prilagojenem programu in za uéence v posebnem programu. 

Tudi v éasu podaljéanega bivanja skuéamo otrokom ponuditi razliéne aktivnosti. 
Strokovni delavci pripravijo kvaliteten program znotraj sprostitvene dejavnosti, 
samostojnega uéenja in opravljanja domaéih nalog, kosila ter ustvarjalnega 
preiivljanja prostega éasa. Na ta naéin otroke tudi uéimo, kako aktivno in kakovostno 
preiiveti popoldanski éas. 

V tekoéem éolskem Ietu je bilo zaradi poveéanega vpisa uéencev (zlasti mlajéih) 
poslediéno veéje étevilo prijav za podalj§ano bivanje. Na ta naéin smo dobili odobrenih 
92 ur OPB tedensko. Poda|j§ano bivanje imamo tako organizirano v petih skupinah, 
kjer poteka delo kakovostno, saj se pedagoéki delavci trudijo, da bi tudi v 
popoldanskem éasu nudili otrokom optimalne pogoje za razvoj. 

OPB se odviia v éasu od 11.30 do 16.30 oziroma ob sredah do 16.40.

~ 
2013/14 11.30 do 16.30 73 ur/teden 48 uéencev 

2,92 oddelka 5 skupin 
56 uéencev 20 ur 

2014/15 12.20 do 15.30 63 ur/teden 60 uéencev 
. 2,52 oddelka 4 skupine 

53 uéencev 25 ur 
2015/16 12.20 do 15.40 63 ur/teden 66 uéencev 

2,52 oddelka 5 skupin 
56 uéencev 25 ur 

2016/17 11.30 do 16.30 78 ur/teden 63 uéencev 
3,12 oddelka 4 skupine 
62 uéencev 20 ur 

2017/18 11.30 do 16.30 86 ur/teden 71 uéencev 
3,44 oddelka 4 skupine 
73 uéencev 20 ur 

2018/19 11.30 do 16.30 92 ur/teden 70 uéencev 
3,68 oddelka 4 skupine 
80 uéencev 20 ur 

Veseli smo. da v letoénjem éolskem Ietu obiskuje naéo §olo kar devet prvoéolcev. Tako 
zanje izvajamo jutranje varstvo, ki pripomore k boljéi kvaliteti dela pri pouku in 
razvijanju pozitivne klime najmlajéih uéencev. 

Za vse ostale uéence - vozaée tudi Ietos izvajamo varstvo vozaéev zjutraj v étirih 
skupinah in eno skupino popoldan. 
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Za uéence, ki prihajajo V solo s prvim kombibusom in avtobusom od 7.00 ure do 8.00 
ure, je organizirana ena skupina varstva vozaéev. V predurah izvajamo tudi interesne 
dejavnosti, tako da imamo na ta raéun manj ur varstva vozaéev. Varstvo vozaéev za 
prilagojen program izvajajo deiurni uéitelji. 
Dve skupini varstva vozaéev za uéence iz posebnega programa sta organizirani od 
7.00 do 8.00, ena skupina pa od 6.30 do 8.00. Izvajajo ga varuhinje - negovalke. 
Glede na moinosti prevozov v solo le s solskim kombijem in ob upostevanju razliénih 
relacij, ki jih dnevno opravi éolski kombi, je kot specifika za uéence s posebnimi 
potrebami, to varstvo nujno potrebno. 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 

Nacionalnega preverjanja znanja se vsako Ieto prostovoljno udeleiijo tudi nasi uéenci 
6. in 9. razreda. 

Rezultati 9. razreda 
NPZ 2017 NPZ 2018 ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 74,67 % pri slovenééini SLO/65% 79 % pri slovenééini SLO/61.28% 
68,67 % pri matematiki MAT/57,45 % 83 % pri matematiki MAT/52,20 % 
72,67 % pri DRU/59,62 % 85 % pri naravoslovju NAR/51,22 % 
druiboslovju 

Naéi uéenci so v preteklem letu uspeéno nadaljevali z dobrimi doseiki pri NPZ. Njihovi 
rezultati so bistveno boljsi od slovenskega povpreéja (karje razvidno iz zgornje tabele). 
V letu 2018 je en na§ uéenec dosegel kar 94 % uspeh pri matematiki. 
Rezultati 6. razreda 
NPZ 2018 

ilikmgaifi - - 

SLO/59,83"/ 
MATl48,39 % 

67 % pri slovenséini 
58 % pri matematiki 

Ponosni pa smo tudi na uéenoe 6. razreda, saj so v primerjavi s slovenskimi 
povpreénimi doseiki dosegli bistveno boljse rezultate, kar pa je tudi odraz vsakoletnih 
izboljéav pri uéno vzgojnem delu z uéenci. 

V Ianskem éolskem letu smo za izvedbo NPZ-ja na soli pripravili podroben izvedbeni 
naért nacionalnega preverjanja znanja ter v sodelovanju z uéitelji sprotno analizirali 
doseike in izvedbo NPZ. Na uéiteljskemu zboru smo podali predloge za izboljéavo 
dela. 

Priprava uéencev na NPZ in sama organizacija sta bili uspeéno izvedeni. Z rezultati 
uéenoev smo bili zadovoljni. 

§o|a v naravi
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V preteklem ietu smo se udeleiili Ietne sole v naravi, ki smo jo izvedli v mladinskem 
letoviséu in zdraviliséu na Debelem rtiéu. Nekateri uéenci so pridobili osnovno plavalno 
pismenost, drugi so nadgrajevali sirse znanje plavanja, vsi pa so se izkustveno uéili o 
naravi in razvijali socializacijske spretnosti ter krepili samostojnost. Sola v naravi je 
obsegala bogat program znotraj katerega so si otroci ogledali Socerb, Sveto jamo in 
mesto Koper, spoznali botanisni vrt ter se udeleiili stevilnih dejavnosti, kjer so razvijali 
svoje roéne spretnosti. 
Za kvalitetno izvedbo sole v naravi potrebujemo pogosto dodatna sredstva, ki jih 
poiséemo pri donatorjih (Miklaviev veéer Rotary club Ljubljana) in pri solskemu skladu. 
Ves sredstev potrebujemo predvsem zaradi veéjega stevila spremljevalcev za uéence 
s teijimi motnjami v dusevnem razvoju in teijimi gibalnimi motnjami ter zaradi izbire 
ustreznih Iokacij, ki so prilagojene invalidom. 

lzv_g_dena sola v nalskem u 017I18
~ 

~~~ Debeli rtié~ 5., 6. r NIS ter 
PPVI 4. - 6. st. 

Letna - 

plavalna sola ~~~ 

Stroski sol v naravi in taborov so izraéunani sklaclno s Pravilnikom o financiranju sole 
v naravi. V programu osnovne sole je sofinancirana ena sola v naravi v sasu solanja. 
MIZS je s tem pravilnikom doloéilo limit stroskov, ki jih plaéajo starsi, s tem pa hkrati 
omejilo stroske usiteljev spremljevalcev. Zal nagrada za delo usiteljev in 
spremljevalcev nikakor ni sorazmema z njihovo odgovornostjo in prizadevnostjo. 
Sola pripravi vsebinske programe, prijavo, poisse lokacije in ponudi starsem moinost 
obroénega plasila za vse sole v naravi. 

V c':asu od 4. 6. 2018 do 8. 6. 2018 smo izvedli tudi enotedenski teéaj plavanja za 14 
uéencev od 1. do 4. razreda NIS v Vodnem mestu Atlantis v Ljubljani. Uéenci so bili na 
osnovi preverjanja plavanja razdeljeni v éimbolj homogene skupine, ki je vsem 
omogosila individualen napredek. Nekateri so premagali strah pred vodo, drugi pa 
napredovali v znanju tudi do modrega delfinéka. Vsi uéenci pa so v vodi uzivali. 

V éasu Ietne sole v naravi smo organizirali v soli tudi alternativno solo v naravi za 5 
uéencev, kl se niso udeleiili sole v naravi na morju. Otroci so se vkljusevali v stevilne 
poletne dejavnosti, ki nam jih ponuja bliinja okolica: obirali so sezonske pridelke na 
solskem vrtu in v gospodinjski uéilnici pripravili okusen obrok, skupaj s policistom so 
utrjevali varno pot v solo, rajali z domialskimi maskotami in si ogledali kino predstavo. 
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Prehrana 

Zajtrk za otroke iz vrtca pripravljamo v éoli in je vkljuéen v samo ceno vrtca. V §oIi sami 
pripravljamo tudi malice za uéence in delavce éole, kosila pa nam dostavljajo iz 
Gimnazije in srednje éole Rudolfa Maistra iz Kamnika. Na §oli imamo Ea! zgolj 
razdelilno kuhinjo in ne moremo pripravljati kosil sami, kar skupaj s ceno prevoza in 
ceno pomoénice kuharice, ki je za razdelitev kosil financirana iz trine vrednosti kosil, 
moéno podraii kosila.

_ S strani MIZS imamo odobrenih 35 % delovnega mesta kuharice oziroma za 2,8 ure 
dnevno, kolikor nam pripada za delo kuharice po norrnativih, glede na étevilo uéencev 
v éoli. Uéenci pa so v éoli od 6.30 do 16.30 in za vse obroke od zajtrka, malice. kosila 
in popoldanske malice nikakor ne zadoééa kuharica, prisotna v §o|i le 2,8 ure dnevno. 
Kerje vsako Ieto vet‘: otrok naroéenih na kosilo ali popoldanske malice (saj staréi vse 
kasneje konéajo s sluibo) in se veéa étevilo razliénih, za pripravo zahtevnih dietnih 
obrokov. bo potrebno dolgoroéno razmisliti o drugaéni organizaciji prehrane v §oli. 
Otroci, ki ielijo dodatek, imajo na razpolago kruh. sadje in pijaéo v kotiéku pred 
jedilnico. Naéa primarna skrb je, da ni noben otrok v éoli laéen. 

2014/15 6 0 77 0,80 59 2,87 15 0,60 
2015/16 6 0 73 0,80 59 2,97 15 0,60 
2016/17 5 0 84 0,80 71 2,97 15 0,60 
2017/18 6 0 89 0,80 79 malo 2,70 24 0,60 

veliko 2,90 
2018/19 6 0 96 0,80 87 malo 2,70 32 0,60 

veliko 2,95 

Subvencionirana prehrana 

Subvencioniranje éolske prehrane poteka v skladu z veljavno zakonodajo: Zakonom o 
éolski prehrani, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonom o 
uravnoteienju javnih financ. Ceno éolske malice v osnovni éoli doloéi pristojni minister. 
ie peto Ieto znaéa 0,80 €. 

§olsko Ieto 2017/18
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Zajtrk 6 0 
Malica 89 65 
Kosilo 79 39 

Zadnja Ieta Zal opaiamo, da se socialno ekonomski poloiaj naéih druiin slabéa, vsako 
leto je veé uéencev, ki jim pripada subvencionirana prehrana. Opaiamo tudi to, da je 
kar nekaj druiin, ki svojih obveznosti do sole ne plaéujejo in imajo zaradi tega dolgove. 
lz stisk jim pomagamo s tem, da prosimo za pomoé razne donatorje, Rdeéi krii, Zvezo 
prijateljev mladine Slovenije (dalje ZPMS), nekateri dobijo pomoé na Centru za 
socialno delo ali na obéini. 

delei od vseh. ki so naroéeni na malioo oziroma kosilo subvencionirana rehrana
~ 2014/15 68% 51% 
2015/16 70% 40% 
2016/17 75% 59% 
2017/18 73% 49% 
2018/19 78% 46% 

Solsko Ieto 2018/19 

Zajtrk 6 0 
Malica 96 75 
Kosilo 86 40 

V tekoéem solskem Ietu vsakodnevno na éoli pripravimo in razdelimo 96 malic za 
uéence, 4 uéenci (na ieljo starsev) niso naroéeni na malico in prinasajo svojo hrano. 
Kar 75 otrok prejema subvencijo za malico, kar predstavlja skoraj 80% prijavljenih otrok 
na malico. Prav pri malicah opaiamo v zadnjih letih stalen porast subvencij, kar 
pomeni, da imajo novi otroci, ki prihajajo k nam v solo, veéinoma slabsi socialno 
ekonomski status. 
Tudi stevilo subvencioniranih kosil je v tern éolskem Ietu veéje kot lani, s strani 
Ministrstva za izobraievanje prejema subvencijo za kosilo 40 uéencev. 
Glede na vse veéjo razslojenost druibe in poveéevanje revééine, brezposelnosti, 
podpiramo idejo, da bi imeli vsi uéenci brezplaéno malico in kosilo v §oli. Veliko staréev 
ne zmore plaéati otroku kosila, vendar so preponosni in ne pokaiejo tega in ne 
zaprosijo za pomoé, éeprav so pogosto v veéjih stiskah kot tisti, ki znajo izkoristiti vse 
vrste in oblike pomoéi. 

Uébeniéki sklad 

Uébenike in delovne zvezke prejmemo na CD-jih in jih damo sami natisniti. MIZS 
tiskanje sofinancira, s éimer so uébeniki veliko dostopnejsi. 

Na §o|i imamo uébenike za prilagojen program z niijim izobrazbenim standardom in 
stevilne delovne zvezke, ki so jih pripravili strokovni delavci iz omenjenega programa 
ob sodelovanju ZRSS in MIZS. Ta pridobitev prispeva k ée boljsemu strokovnemu delu 
v éoli. Po omenjenih uébenikih ter delovnih zvezkih pa posegajo tudi uéiteiji posebnega 
programa, zlasti na viéji stopnji. Uébeniski sklad koristijo vsi uéenci v PPNIS, od katerih 
ima veéina izposojene vse uébenike, nekateri pa zgolj posamezne. Uébeniski sklad 
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vsako leto obnavljamo in prilagajamo étevilu uéencev v oddelku, natisnemo pa tudi 
uébenike, ki so izéli na novo. 

Lanskoletni znesek za uébenike je znaéal 1.713,00 €, delovne zvezke pa financirajo 
staréi preko poloinic, ki jih natisne éola. Star§em uéencev 1. razreda delovnih zvezkov 
ni potrebno kupovati, saj jih financira éola. Leto§nji znesek za omenjene delovne 
zvezke je bil 361,44 €. 
Glede na povpraéevanje je oéitno, da je za starée taka oblika pomoéi pri zagotavljanju 
vsaj dela §olskih potrebééin, zelo dobrodoéla. 

§o|ska skupnost 

Solska skupnost je skupnost predstavnikov posameznih razredov — prilagojenega 
programa in viéjih stopenj posebnega programa. Sreéanja predstavnikov obiéajno 
potekajo enkrat meseéno, véasih pa tudi veékrat. Uéenci pod vodstvom mentorice 2e 
na prvem sreéanju sprejmejo program dela — izrazijo svoje ielje in interese v povezavi 
z dogodki in aktivnostmi, katerim nato aktivno sledijo tekoée §olsko leto. Odgovornost 
predstavnikov razredov je tudi poroéanje o poéutju vseh ostalih soéolcev/uéencev v 
razredu, predlaganje sprememb in novih idej v povezavi s celotno §o|o in éolskim 
sistemom. Glavni cilj éolske skupnosti je povezovanje vseh uéencev z namenom 
krepitve dobrih medsebojnih odnosov, spodbujanje vrednot in koriééenje notranjih 
potencialov posameznikov. 

Tudi v letu 2018 smo izvedli kup aktivnosti in dejavnosti, med drugim: bralne un'ce z 
mlajéimi uéenci, ozaveééevalna akcija po razredih o pomenu varéevanja z energijo, 
obeleienje: dneva prostovoljcev, svetovnega dneva otroka, svetovnega dneva 
materinééine, materinskega dneva, svetovnega dneva Zemlje, svetovnega dneva 
knjige, svetovnega dneva gasilcev, svetovnega dneva uéiteljev, svetovnega dneva 
brezdomstva, mednarodnega dneva prijaznosti, itd. Ob vseh naétetih dogodkih smo 
uéence in uéitelje simboliéno spomnili na posamezne tematike (z risbo, Iepo mislijo, 
origamijem, pesmijo in verzi), ob svetovnem dnevu brezdomstva pa smo pripravili 
pravo zbiralno akcijo hrane za brezdomne iivali. 

Ze tradicionalno smo z uéenci éolske skupnosti tudi Ietos pripravili bogat program ob 
Tednu otroka. lzpeljali smo: 

o dan druiabnih iger in obisk delavnic na OS Venclja Perka; 
0 dan botrstva; 
0 dan éportnih aktivnosti ter sprejem predstavnikov §ole pri iupanu obéine 

Domiale; 
0 dan iivali, ko smo na obisk povabili élane Dru§tva za ljubitelje eksotiénih 

iivali Bioexo; 
o filmski dan ter obisk hroééka Simona in gospe podiupanje Renate Kosec. 

Otrokom smo preko aktivnosti pokazali étevilne naéine, kako kvalitetno preiivljati prosti 
éas, kar je bila tudi tema letoénjega tedna otroka. Z izvedbo so bili zadovoljni tako 
uéenci, kot tudi uéitelji. 
V mesecu decembru smo pripravili sprejem élanic druétva Soroptimist, ki so nas 
obiskale in nas razveselile z novimi likovnimi pripomoéki. Zadnji teden pred novoletnimi 
poéitnicami smo pripravili aktivnosti, ob katerih smo se Iahko vsakodnevno druiili ter 
obujali stare druiabne ter éportne igre/aktivnosti.
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Vsi élani solske skupnosti so radi in zavzeto hodili na sreéanja, o dogajanju so 
obveséali razrednike in ostale sosolce, s svojimi idejami in predlogi pa so poskrbeli, da 
je bila klima resniéno prijetna in storilnostno naravnana. Delo solske skupnosti v Ietu 
2018 se je izkazalo kot zelo uspeéno. 

éolski otroéki parlament 

Vsako Ieto se uéenci Oé Roje dejavno vkljuéujejo v Otroski parlament, kjer podajo 
svoja razmiéljanja, dileme in predloge na doloéeyo temo. V solskem Ietu 2017/18 je 
potekal 2e 28. otroéki parlament, tema pa je bila Solstvo in éolski sistemi. 
Uéenci so se 0 tej temi najprej pogovarjali po posameznih razredih, razmiéljali so 0 
stvareh, ki so jim vseé na nasi soli, primerjali so solanje otrok v nasi driavi in solanje 
otrok drugod po svetu, diskutirali se 0 tem, kako bi izgledala sanjska sola. 
Vsa njihova razmisljanja so uéenci strnili na Solskem otroékem parlamentu, ki smo ga 
izvedli 30 januarja 2018. Predstavili so se prav vsi uéenci nase sole, nekateri so 
pripravili predstavitve, zapeli pesmice ali pripravili kratke filme o nasem éolskem 
sistemu. Vsi prispevki so bili zelo izvirni, zanimivi, malo saljivi in predvsem zelo 
optimistiéni. 
Kot vsako Ieto so predstavniki Oé Roje odéli na medobéinski parlament, kjer se 
sreéujejo parlamentarci in parlamentarke iz sirsega domialskega okolisa — sreéajo se 
predstavniki enajstih sol. V Ietu 2018 je bil medobéinski parlament v organizaciji OS 
Trzin, tako da so se trije predstavniki nase sole 15. 2.2018 udeleiili tega slavnostnega 
dogodka, ki je potekal v dvorani centra lvana Hribarja. Uéenci so na kratko predstavili 
potek parlamenta na nasi soli, potem pa so se pridruiili se drugim uéencem in dejavno 
sodelovali v delavnicah. 
Otroéki parlament je bil zelo uspesen, saj so se nasi uéenci nauéili veliko novega, 
razmisljali so tudi o tem, kaj bi lahko v nasem solskem sistemu ée izboljsali. Po drugi 
strani pa so se nauéili tudi to, da veliko otrok po svetu nima tako dobrih moinosti za 
izobraievanje in da so ob tern dejstvu lahko zelo sreéni. 
Otroéki parlamentje bil uspeéen tudi iz vidika sodelovanja med razliénimi éolami, saj 
so se nasi uéenci zopet zelo pozitivno predstavili in ob tem ponovno dali pomembnost 
tudi nasi ustanovi. 

2.3.c) Razstave, tekmovgnja, nadstandardni Qrogrami 

V okviru razéirjenega programa sole smo realizirali vsa naértovane projekte in 
nateéaje (opisano v toéki 2. 2, str. 10-14), tekmovanja, razstave in tako na podroéju 
znanj kot v sportnih, pevskih, tehniékih, likovnih in drugih dejavnostih dosegli visoke 
uvrstitve ter prejeli stevilne nagrade in priznanja. 

RAZSTAVE 

V nasi éoli delamo s konkretnimi in inovativnimi materiali, ki jih roéno, strojno ali s 
pomoéjo raznih tehnologij uéenci pod vodstvom kreativnih uéiteljev spreminjajo v 
pravcate umetnije ali pa v povsem vsakdanje, uporabne izdelke. To delo je za 
marsikoga prava terapija, hkrati pa uéencem omogoéa, da se poéutijo uspesni. Uéenci 
lahko s svojimi izdelki sodelujejo na raznih razstavah in nateéajih. 

Z izdelki uéencev in mentorjev smo pripravili nekaj samostojnih razstav in sodelovali 
na stevilnih razstavah v okviru projektov in nateéajev. 
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Vsako Ieto razstavljamo izdelke v avli §o|e ob razliénih priloinostih. Razstave, ki jih 
postavimo Vsako Ieto so: Pozdravjeseni, Adventni venéki, Prednovoletna razstava in 
Velikonoéna razstava. lzdelke razstavimo tudi ob Dnevu odprtih vrat. 

Likovni izdelki naéih uéencev so bili razstavljeni tudi v sklopu mednarodne razstave 
izdelkov z Iikovnega sreéanja EX Tempore na Tu§tanju. V okviru likovnih nateéajev 
smo razstavljali na mednarodni razstavi Zimska pravljica OS Toma Brejca Kamnik in 
na razstavi Centra za mlade Domiale z naslovom »Grem na kul-turo«. V tesnem 
sodelovanju smo tudi s Knjiinico Moravée, kjer imamo veékrat letno razstavljena naéa 
likovna dela. 
Stevilne izdelke uéencev razstavljamo na §olskih razstavah in ob priloinostnih 
dogodkih - npr: v Ceéminovem parku, v Centru Breza in na domialski trlnici. Udeleiili 
smo se tudi dobrodelnega dogodka frizerskega salona Dok, kjer smo predstavili svoje 
izdelke. 

Delavci §o|e se trudimo predstaviti delo naéih uéencev na razliénih razstavah. Pri 
predstavitvah izdelkov ali v delavnicah vedno sodelujejo tudi uéenci in prijazno ter 
ponosno razloiijo mimoidoéim, kako so nastajali posamezni izdelki. S tem hkrati 
uresniéujemo prioritetni cilj vzgoje - vkljuéevanje otrok s posebnimi potrebami v 
éiréo druibeno skupnost. 

Slike iz razstav
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TEKMOVANJA 
Uéenci OS Roje so se tudi v éolskem Ietu 2017/18 izkazali in pokazali veliko 
praktiénega znanja na regijskem tekmovanju Mladih tehnikov ljubljansko - 
gorenjske regije. Tako posamezno kot ekipno so bili zelo uspeéni, saj so se na 
driavno tekmovanje uvrstili 4 uéenci. Osvojili so: 

3 x 1. mesta "v: obdelavi kovine, obdelavi papirja in izdelavi igre Spomin, 
2. mesto v tehniénem risanju v programu ClCICad. 

Driavno tekmovanje Mladih tehnikov se je odvijalo 11. 5. 2018 v Ljubljani na 
Pedagoéki fakulteti. Vsi étirje uéenci so se odliéno odrezali. Osvojili so: 

1. mesto v tehniénem risanju v programu C|ClCad, 
2 x 2. mesto v obdelavi papirja in izdelavi papimatega modela. 
3. mesto v obdelavi kovine. 

Uspeéno pa nas je zastopal tudi uéenec na driavnem raéunalniékem tekmovanju Z 
miéko v svet, ki je 15. 2. 2018 potekalo v ékofii Loki. Z uvrstitvijo na 2. mestoje osvojil 
zlato priznanje. 
8. 3. 2018 pa sta uéenca iz prilagojenega programa na driavnem raéunalniékem 
tekmovanju Z raéunalniki skozi okna osvojilaz 

1. mesto v Digitalni fotografiji in PowerPointu (zlato priznanje). 
4. mesto v kategoriji WORD (srebrno priznanje). 

S srebrnim priznanjem so bili nagrajeni na§i uéenci na regijskem kuharskem 
tekmovanju Zlata kuhalnica, ki se je odvijalo v Ljubljani, dne 23. 5. 2018. 

28. driavna lasbena revija Zapojmo, zaigrajmo, zapleéimo je potekala 19. 4. 2018 
v Velenju. Obe toéki. ki sojih sestavili mladinski pevski zbor, instrumentalisti in kitaristi, 
sta bili izvedeni doiiveto in Iepo sprejeti med obéinstvom. 
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6. 3. 2018 smo se kot edina §ola s prilagojenim programom udeleiili regijskega 
tekmovanja Turizmu pomaga lastna glava, ki se je odvijal v Ljubljani. Uéenci so se 
zadovoljno vrnili s srebrnim priznanjem. 

Na tekmovanju za éiste zobe ob zdravi prehrani sodelujemo 2e vrsto let in najbolj 
prizadevni uéenci prejmejo priznanja ter nagrade. 

Tekmovali smo tudi v éolskem tekmovanju v zbiranju ploéevink in odpadnih baterij 
in stem prispevali k varovanju narave. 

SPORTNE DEJAVNOSTI 
Tudi v Ianskem éolskem letu smo na §portnem podroéju z naéimi uéenci dosegali lepe 
uspehe. Otroci so se vrnili v éolo s §tevilnimi medaljami in priznanji. Udeleiba na 
tekmovanjih je veliko pripomogla k izboljéanju samopodobe in éirjenju njihove socialne 
mreie. Na§i uéenci se kot mladi éportniki udeleiujejo prireditev, tekmovanj na podroéju 
rednih OS, §oI s prilagojenim programom in éportnih aktivnosti, tekmovanj pod 
pokroviteljstvom Specialne olimpiade Slovenije (dalje SOS). 

§portna tekmovanja 

SOS: 9. tumir v 151 31 2018 3 x 1. mesto, 
smuéarskem teku Cma na Koro§kem 1 x 3. mesto 
XIV. plavalni miting SOS 

: 

7. 4._ 2018 
A 

5 1 x 2. mesto, 
Mariboi‘ 1 x 3. mesto 

15. MATP igre gorenjske 19. 4. 2018 = 7 priznanja in medalje za 
r_egije Radovljica vse tekmovaloe 
Podroéno tekmovanje v 8. 5. 2018 8 2. mesto 
malem nogometu Zag6_rje 
25. regijske igre SOS za 18.‘ 5. 2018 13 5 x 1. mesto 
_gorenjsko regflo Domiale 4 x 3. mesto 
Podroéno tekmovanje v 21. 5. 2018 9 1 x 1. mesto 
atletiki Kamnik 3 x 2. mesto 

2 x 3. mesto 
Driavno tekmovanje v 1. 6. 2018 6 6. in 7. mesto 
atletiki Murska Sobota 
SOS: Tumir v ekipnih 24. 11. 2018 10 1 x 1. mesto 
elementih koéarke Zalec 1 x 4. mesto 

Uéenci so ob rednem vsakodnevnem égortnem programu razviiali in utrievali svoie 
spretnosti od dodatnih deiavnostih: 

1. plavanje - poletna §ola v naravi (Debeli rtié), uéenje plavanja v Atlantisu in v 
ClR|US—u. éportni dan na bazenu v Domialah in pa plavalni treningi v Kranju; 

2. plezanje po umetni steni - OS Rodica; 
3. drsanje na ledu v éportnem parku v Domialah; 
4. kolesarjenje - svoje znanje so uéenci izpopolnjevali v okviru kolesarskih izpitov 

in v posebnem programu v okviru interesne dejavnosti;
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5. atletika, koéarka in kickboxing - razliéna éportna druétva v okviru Zavoda za 
§port Domiale. 

Terapevtsko 
plavanje 

NADSTANDARDNI PROGRAMI 

Sever, 
Uréka 
Nosan 

V deoembru, januarju in februarju smo izvedli 10 ur 
nadstandardne dejavnosti Terapevtsko plavanje v 
bazenu Cirus-a, v Kamniku. Vkljuéenih je bilo 7 
uéenoev. Tekom na§ih sreéanj smo nekatere uéence 
navajali na vodo, drugi pa so se ie uéili osnovnih 
gibanj povezanih s plavanjem. Naéa sreéanja koristijo 
vsem uéencem, ée posebej pa tistim, ki zaradi svoje 
gibalne oviranosti ne zmorejo samostojnega gibanja. 
Voda je tako edino okolje, kjer taki uéenci Iaije 
sprostijo svoje miéice, kar vodi v laije premikanje 
telesa in okonéin. V delo vpeljujemo tudi igre, ki 
pripomorejo k §e veéji sproééenosti, hkrati pa imajo te 
tudi terapevtski uéinek. Vsi udeleieni uéenci se 
plavanja z veseljem udeleiujejo, ure na§ih sreéanj pa 
so vedno prekratke.

~ 

Hipoterapija Jelka Rojc, 
Patricija 
Marolt, 
Ajda Lalié 

Hipoterapijo v CIRIUS Kamnik so v Ietu 2018 
obiskovali otroci iz razvojnega oddelka vrtca in uéenci 
posebnega programa vzgoje in izobraievanje prve 
stopnje. Jahanje so izvedli 7x. Udeleieni so uiivali v 
stiku s konjem, se privajali na samostojno sedenje na 
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njem in krepili ravnotezje ter fiziéno mot": celega telesa. 
Vse to pripomore k bolj pravilnemu in laijemu izvajanju 
vsakodnevnih aktivnosti kot so razliéne motoriéne 
dejavnosti, hoja, tek, sedenje na stolu. 

Solski ekovrt Marta Krt V letu 2018 smo aktivno delovali na éolskem vrlu v 
okviru izbimega predmeta kmetijstvo, vrtnarjenje ter na 
dnevih dejavnosti. Z uspeénim delovanjem smo z 
lnétituta za trajnostni razvoj ponovno prejeli 
znak Solski ekovrt, ki ga moramo obnoviti na vsaki 
dve leti. Z ureditvijo kompostnega kupa in dveh Iesenih 
kompostnikov na vrtu smo prejeli tudi naziv Mojster 
kompostiranja. Dejavnostje zasnovana tako, da Iahko 
uéenci po svojih sposobnostih sodelujejo v vseh fazah 
urejanja in obdelave vrta, pridelke pa potem uporabijo 
pri urah gospodinjstva in drugih priloznostih. 

Poéitniéko 
varstvo 

/fmdreja 
Skrlj 

Skupini uéencev iz posebnega programa vzgoje in 
izobrazevanja vsako leto omogoéimo poéitniéko 
varstvo prvi teden po koncu pouka in zadnji teden pred 
priéetkom novega solskega leta. V varstvu specialni in 
rehabilitacijski pedagogi z uéenci poskrbijo za osnovne 
vsakodnevne dejavnosti pri skrbi zase, prav tako pa jim 
ponudijo razliéne dejavnosti, v katerih se uéenci 
sprostijo in tudi kaj novega nauéijo. V letu 2018 so tako 
uéenci skrbeli za éolski eko vrt in se okrepéali z 
razliénimi pridelki, obiskali so s|a§<':ic':arno, pekli pecivo, 
peli, se zabavali in se sprehajali po bliznji okolici éole. 
V vamem in spodbudnem okolju so tako kvalitetno 
preziveli prosti éas. Staréi otrok s posebnimi potrebami 
namreé dozivljajo veliko stisko, saj imajo zelo malo 
moznosti vkljuéiti svoje otroke v razliéne organizirane 
oblike poéitniékega varstva. 

Pouéevanje 
zaéetne 
angleséine 

Maja 
Mejaé 

Znanje tujega jezika nam vsestransko koristi in z 
uvajanjem zaéetne angleséine v 4., 5. in 6. razred 
zelimo uéencem pomagati pridobiti posluh za tuj jezik 
in izgovorjavo glasov, ki v materinem jeziku ne 
obstajajo. Zaéetno angleééino je v preteklem letu 
obiskovalo 7 uéencev, ki so usvajali novo besediéée 
na zabaven in prijeten naéin preko iger, interaktivnih 
vaj, avdio posnetkov, zgodb, risank. S tem so uéenci 
pridobili kvalitetno podlago, s katero se bodo Iazje 
spoprijeli z angleséino kot obveznim predmetom v 7. 
razredu. 

éolsko glasilo 
»PIamenéek« 

Andreja 
Cimiar 

V preteklem letu smo élani uredniékega odbora skupaj 
z vsemi delavci sole, bivéimi sodelavci, uéenci, 
predstavniki staréev in predstavniki obéin pripravili 
posebno izdajo éolskega éasopisa »Plamenéek«, ki 
smo jo posvetili naéi do|go_|etni ravnateljici ge. Marjanci 

_E5,
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Bogataj. V njej smo strnili misli o nasem skupnem 
delu, sodelovanju, pa dobre ielje, zahvale in lepe 
spomine na skupne trenutke pod streho na§e sole. 

Sluiba za promocijske dejavnosti je bila v letu 2018 
aktivna na vseh podroéjih in v razliénih medijih; naée 
élanke smo objavljali v obéinskih glasilih obéin 
soustanoviteljic, v glasilu Slamnik in na spletnem 
portalu domza|ec.si. Redno smo urejali tudi naso 
spletno stran. V septembru 2018 smo naredili 
Facebook stran Osnovne sole Roje, na kateri redno 

Promocijske 
dejavnosti 

Ajda Lalié 

kar nekaj tabujev o otrocih s posebnimi potrebami. 

objavljamo utrinke z dogajanja na soli. Odzivi na naso 
stran so izredno pozitivni, saj lahko delimo z bralci vse, 
tudi najmanjse doseike nasih uéencev in s tern damo 
§e boljéi vpogled v delo sole. Prav tako smo s pomoéjo 
Facebook strani prodrli v §ir§o javnost in s tern razbili 

Vse naértovane nadstandardne dejavnosti smo uspeéno izvedli. 
Na naéi soli 2e vrsto let uspeéno bogatimo vzgojno izobraievalno delo s stevilnimi 
nadstandardnimi programi, ki jih uéenci radi obiskujejo. Z njimi pomembno prispevamo 
k razvoju otrokovih potencialov, utrjujemo motoriéne spretnosti ter §irimo obseg 
njihovih znanj in socialnih veséin. 
Ker nekateri nasi uéenci ial pogosto nimajo ustreznih socialno ekonomskih pogojev, 
da bi se udeleiili dejavnosti izven sole, jim skusamo na ta naéin nuditi optimalne pogoje 
za njihov razvoj. Po drugi strani pa imajo naéi specialni in rehabilitacijski pedagogi tudi 
ustrezna znanja, s katerimi lahko pozitivno doprinesejo k razvoju celotne otrokove 
osebnosti. 

2.3.d[ Sodelovanie s staréi in reiniki 

Temelj uspesnega izobraievanja otrok je tudi pozitivno in konstruktivno sodelovanje s 
starsi in rejniki. Na nasi éoli se ie vsa Ieta trudimo, da nase sodelovanje s starsi poteka 
redno in uteéeno, na visoki profesionalni ravni in seveda s éutom za soéloveka. Vsako 
Ieto pripravljamo za starse tudi kvalitetne in strokovne vsebine, ki so jih staréi deleini 
v obliki predavanj oziroma skupin za starse. 
V letu 2018 smo za starée in rejnike pripravili stevilne dejavnosti: 

1. GOVORILNE URE 
Vsak mesec imajo starsi in rejniki moinost, da se 0 razvoju in napredku otroka 
pogovorijo na govorilnih urah, le-te so vedno zelo dobro obiskane. Spodbujamo jih, da 
poleg razrednika obiséejo na govorilnih urah tudi druge uéitelje, ki uéijo praktiéni pouk, 
saj je napredek otrok na teh podroéjih tudi zelo pomemben. Nekateri starsi, predvsem 
tisti, ki imajo otroka v posebnem programu ali razvojnem oddelku, pa s strokovnimi 
delavci sole sodelujejo dnevno. 
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2. RODITELJSKI SESTANKI 
Za starée organiziramo veé roditeljskih sestankov Ietno, da staréi dobijo vse 
pomembne aktualne informacije o zivljenju in delu njihovih otrok na éoli. Predstavimo 
jim letni delovni naért sole, uéne vsebine ter dodatne in nadstandardne dejavnosti. 
Roditeljske sestanke organiziramo tudi ob posebnih priloznostih, ko uéenci odhajajo v 
letno ali zimsko solo v naravi ali ob odhodih na razliéne krajée tabore. On tern dobijo 
vse kljuéne informacije o poteku dejavnosti, o uénih ciljih na taboru in seveda o 
potrebééinah, ki jih potrebujejo za bivanje. 
Kot je Ze uteéeno, starse povabimo ze prvi éolski dan, kjer so dobili vse kljuéne 
informacije v povezavi z novim solskim letom. Tradicionalni so tudi februarski roditeljski 
sestanki za devetosoloe, kjer staréem predstavimo vse v zvezi z nadaljnjim éolanjem. V ta namen pripravimo tudi publikacijo za pomoé uéencem in starsem. 

3. SESTANKI ZA PRIPRAVO IN VREDNOTENJE INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV VIZ DELA (dalje IP) 
Vsi staréi so ze ob zaéetku solskega Ieta povabljeni, da se udelezijo sestanka za 
pripravo IP, kjer lahko podajo tudi svoje predloge in zelje za tekoée éolsko leto. Ob 
polletnih evalvacijah individualiziranih planov se s starsi ponovno sreéamo, skupaj 
pogledamo uresniéevanje zastavljenih ciljev, jih prilagodimo, dopolnimo ali pa dodamo 
§e nove cilje za drugo polovico éolskega Ieta. Ob zakljuéku Ieta naredimo celostno 
evalvacijo preteklega éolskega Ieta in pregledamo doseiene cilje. 
Na sestankih za pripravo in evalvacijo individualiziranega plana sodelujejo tudi drugi 
strokovni delavci, kjer so uéenci v obravnavah. 

4. SOLA ZA STARSE 
Vrsto let staréem ponujamo §e dodatne strokovne vsebine, ki jim pomagajo pri 
premagovanju vzgojnih zagat v vsakdanjem zivljenju. Trudimo se, da so vsebine 
éimbolj aktualne in tematsko prilagojene, glede na to, kar starsi potrebujejo. 
Za izvedbo predavanj in delavnic povabimo priznane strokovne delavce s podroéja 
vzgoje in izobrazevanja, pa tudi strokovnjake iz Iokalnega okolja in s tern starsem 
ponudimo kvalitetno izobraievanje in razne uporabne informacije. 
V februarju 2018 smo tako organizirali roditeljski sestanek s predstavitvijo socialnega 
podjetja Verjamem vate, ga. Alenka Znidarié je starsem orisala, kako deluje »Na§a 
trgovin'ca« v Domzalah ter predstavila delovanje mladih odraslih oseb z motnjo v 
razvoju. Na istem roditeljskem sestanku smo imeli tudi predstavitev Varstveno 
delovnega centra lnce iz Mengsa, ga. Simona Tiéar je podala vse pomembne 
informacije o vpisu in delovanju centra. 
V okviru éole za starée smo novembra 2018 organizirali tudi predavanje mag. Uroéa 
Metljaka, socialnega pedagoga in integrativnega terapevta. Ker se zelimo staréem 
éimbolj priblizati, smo jim ponudili tri razliéne teme in z anketo so starsi izbrali temo z 
naslovomz »Star§evska skrb skozi odraséanje - vzgoja, vodenje, usmerjanje in 
sode|ovanje«. Odzivi staréev so bili zelo pozitivni, saj je predavatelj podajal visoko 
strokovne vsebine na razumljiv in humoren naéin. 

5. SKUPINA ZA SAMOPOMOC STARSEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
Skupina za starée uspe§no deluje 2e veé let in je nepogreéljiva oblika sodelovanja med 
staréi in strokovnimi delavci. Pred Ieti je sprva potekala kot inovacijski projekt pod 
vodstvom Zavoda RS za solstvo, zadnji dve Ieti pa jo nadaljujemo kot primer dobre 
prakse. 
V solskem letu 2016/17 smo skupino za starée razsirili se v prilagojeni program vzgoje 
in izobrazevanja, tako da na éoli 2e tretje leto delujeta dve vzporedni skupini za starée: 
v prvi sodelujejo staréi otrok iz razvojnega vrtca ter iz 1. in 2. stopnje posebnega
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programa vzgoje in izobraievanja. V drugo skupino pa so vabljeni staréi, ki majo otroka 
v prilagojenem programu in sicer od 1. do 5. razreda. 
Staréi se sreéanj zelo radi udelezujejo, saj s tem pridobivajo dodatno podporno 
socialno mreio in se kot starsi éutijo veliko bolj kompetentne. Ob tem se gradi tudi 
dodatno zaupanje med njimi in strokovnimi delavci, kar seveda pozitivno vpliva tudi na 
optimalni razvoj naéih uéencev. Na posamezna sreéanja smo povabili tudi zunanje 
sodelavce, (npr. éportnega pedagoga, razvojno fizioterapevtko, logopedinjo), kar daje 
staréem se dodatno moinost sprejemanja otrokovih posebnosti in nudi infonnacije za 
ustvarjanje éim bolj pozitivnega podpornega okolja znotraj druiine. 
Starsem predstavlja obiskovanje skupine zelo pomemben del psihiéne podpore, tako 
da se veliko laije sooéajo z vsakodnevnimi aktualnimi teiavami ob Zivljenju z otrokom 
s posebnimi potrebami. Nekateri starsi skupino redno obiskujejo ie vet‘: let, ob tem 
dobijo podporo zase in s svojim humorjem in dobrim zgledom nudijo podporo in 
optimizem tudi drugim starsem. 
Ob vsakoletni konéni evalvaciji skupine ob zakljuéku solskega leta se vedno znova 
pokaie, da starsi skupino potrebujejo, da se sreéanj veselijo in da je za njih postala 
nepogresljiv del sodelovanja s solo. Hvaleini so, da organiziramo to obliko 
sodelovanja. 

6. DRUGE OBLIKE SODELOVANJA 
Za starée, ki v éasu poéitnic nimajo varstva za svoje otroke, smo v Ietu 2018 ie 16. 
leto zapovrstjo organizirali poéitnisko varstvo otrok, ki je bilo (kot vsako leto) zelo dobro 
obiskano. Zadnje poletje smo imeli polni kar dve skupini. Starsem Zelimo prisluhniti 
tudi z vidika njihovih sluibenih in popoldanskih obveznosti: ob roditeljskih sestankih in 
ob skupinah za starée organiziramo varstvo v éasu, ko se starsi udeleiujejo teh 
dejavnosti. 
Starsem nudimo neposredno pomoé in svetovanje za nadaljnje poklicno izobraievanje 
in usposabljanje uéencev, ko se vkljuéujejo v poklicne sole ali v zavode za delovno 
usposabljanje. 

Staréi in rejniki so nasi pomembni sodelavci, saj s svojim sodelovanjem s §olo 
pomembno prispevajo k uresniéitvi naértovanih ciljev. Z nami sodelujejo ob stevilnih 
dodatnih vsebinah, ki jih tekom leta organiziramo v éoliz pri samoevalvaciji dela v éoli, 
pri zbiralnih akcijah, pri prevozih uéencev na popoldanske prireditve, pri zbiranju 
donacijskih sredstev, pri organizaciji prireditev, sodelujejo pri solskem parlamentu, 
éolskem skladu in tudi pri spremstvu otrok na sportnih ali naravoslovnih dnevih. Starsi 
se zelo mnoiiéno udeleiujejo naéih proslav in drugih éolskih prireditev, kjerje moinost 
tudi za kaksne manj formalne pogovore in druienja. 
Tudi v bodoée se bomo ée naprej tako trudili za dobro sodelovanje, staréem bomo se 
naprej ponujali kvalitetne in strokovne vsebine ter se naprej organizirali étevilne 
dejavnosti, ki so namenjene prav za njih. 
S starsi in rejniki redno sodelujemo preko razliénih naéinov obveséanja, vsakodnevno 
preko pisanja obvestil v beleike, preko uradnih obvestil in dopisov, septembra za 
starse pripravimo publikacijo za tekoée éolsko leto, vse pomembne informacije si starsi 
Iahko aiurno pogledajo tudi na nasi spletni strani, od jeseni 2018 pa imamo tudi svojo 
Facebook stran, kjer dnevno objavljamo novice iz sole.
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2.3 e.) Ugotavlianie kakovosti in samoevalvaciia 

Svet za samoevalvacijo dela v soli vsako leto pripravi anketne vprasalnike zé uéence, 
starse in uéitelje. Vpeljani sistem evalviranja dobljenih odgovorov nam omogoéa 
dokumentirano preverjanje zadovoljstva, analize samoevalvacije pa nam pomagajo, 
da se na tem podroéju razvijamo skladno s priéakovanji vseh udeleienih (uéencev, 
uéiteljev in staréev). 

Ker smo na podroéju Kulturne sole vsako leto zelo dejavni in se ielimo v tem Ietu 
ponovno potegovati za ta naziv, smo v Ietu 2018 posvetili samoevalvacijo tej temi. 
Naéa prva naloga je, da uéencem zagotovimo varno okolje, v katerem bodo Iahko 
razvijali vse svoje potenciale, utrjevali dobre medsebojne odnose in se 2 dobrim 
zgledom uéili kulturnega iivljenja. 
Odgovori uéencev so pokazali, da se prav vsi v soli poéutijo varne (100%). Ob 
morebitnih konfliktih se obrnejo po pomoé k uéiteljem ali svetovalnim delavcem, s 
katerimi se pogovorijo. Uéitelje so uéenci opisali kot prijazne, spostljive odrasle, ki 
imajo radi otroke in so vedno pripravljeni pomagati. Pohvalili so solo, ki jim omogoéa 
veliko raznovrstnih dejavnosti, projektov ter udeleibo na stevilnih kulturnih prireditvah. 
Mnogi otroci se namreé zaradi slabsega socialno ekonomskega statusa druiine tega 
ne bi mogli udeleiiti. Kulturni razvoj na éoli je tudi tesno povezan z bogato ponudbo 
ekskurzij in interesnih dejavnosti, ki jih glede na odgovore v anketah vsi uéenci radi 
obiskujejo (100%). 

Pri analizi anket staréevlrejnikov je razvidno, da se nekateri otroci zaradi druiinskih 
finanénih ovir teije udeleiujejo kulturnih prireditev zunaj sole. Naso solo so pohvalili, 
izpostavili so predvsem bogat izbor interesnih dejavnosti. Ob tem so izpostavili teiavo, 
da je v okolju premalo sportnih dejavnosti in klubov, ki bi medse sprejeli otroka s 
posebnimi potrebami, saj imajo premalo znanja za delo z njimi. Starsi so dodali se, da 
so delavci na §o|i s svojim dobrim zgledom in medsebojnimi strpnimi odnosi vzor 
njihovim otrokom. 

Vsi uéitelji (100%) so povedali, da v svoje vzgojno izobraievalno delo vnasajo kulturne 
vsebine. Poudarili so, da nas Letni delovni naéd ponuja raznolike in stevilne kulturne 
dejavnosti. Kot pomembne vrednote so strokovni delavci med drugimi izpostavili 
spoétovanje, odgovornost, postenost in praviénost, katere vsakodnevno vnaéajo v 
svoje delo. Teiave uéencev resujejo sproti in preko pogovora skusajo otroke najprej 
pomiriti, nato pa razreéiti konflikt. 
Mnenja starsev smo pridobili tudi ob polletnih in letnih evalvacijah individualiziranih 
programov. Staréi so zadovoljni s kakovostjo dela strokovnih delavcev. Nekateri so 
izrazili obialovanje, da svojega otroka niso Ze prej vpisali na naso éolo, saj je otrok z 
vpisom k nam bistveno izboljéal samopodobo. 
V anketi o zadovoljstvu s prehrano v soli so uéenci ocenili, da je hrana dobra in dovolj 
pestra. Vseé jim je, da je na voljo veé sadja in sveie zelenjave. Dodatek sadja in 
zelenjave k malici jim Iahko ponudimo, saj smo vkljuéeni v projekt Shema éolskega 
sadja, zelenjave ter mleka in mleénih izdelkov. Kljub omejenim finanénim sredstvom 
se trudimo zagotavljati in slediti smernicam in naéelom zdrave in uravnoteiene éolske 
prehrane.
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3. GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU ZAVODA 
Pogoje za delovanje zavoda zagotavljajo Obéine Domiale, Lukovica, Menge§. 
Moravée in Trzin ter Republika Slovenija. 

Sola pridobiva finanéna sredstva iz: 

najemnin prostorov. 

Finanéni izkazi, ki so posredovani v raéunovodskem poroéilu kaiejo, da je §ola v letu 

driavnega proraéuna preko MIZS, 
obéinskih proraéunov oziroma ustanoviteljev §o|e, 
prispevkov staréev za dejavnosti, prehrano in pripomoéke, 
sredstev od prodaje storitev staréem — prehrana, 

donacij, prostovoljnih prispevkov in sponzonjev. 

2018 poslovala dobro in skrbela za ravnovesje med prihodki in odhodki. 

Pregled in primerjava prihodkov in odhodkov za leti 2017 in 2018: 

V tisoé € 2018 2017 indeks 
PRIHODKI 1.595.670 1.439.388 1 11 

ODHODKI 1.595.272 1.438.984 1 11 
RAZLIKA * 398 404 98 
*pred od§tetim davkom iz dohod ka 

Sestava prihodkov po virih, deleino v % za leti 2017 in 2018: 
Viri prihodka v tisoé € in 2018 % na vse 2017 % na vse 
deleino v % prihodke prihodke 
od prodaje blagg in storitev 43.486 2,73 42.329 2,94 
lz driavnegg proraéuna 1.313.091 82,29 1.171.616 81,40 
lz obéinskih proraéunov 177.051 11.09 183.862 12.78 
Zavodi —javna dela, ZRSS 8.440 0,53 2.797 0,19 
Drugo — najemnine, prodaja 12.188 0,76 12.104 0,84 
prehrane 
Donacije, sponzorji, projekti 41 .414 2.60 26.682 1 .86 

Vloiek v nakup osnovnih sredstev, tekoée vzdrievanje in investicijsko 
vzdrievanje, nakup knjig za knjiinico v Ietih 2017 in 2018: 

Vrsta, v tisoé € leto 2018 leto 2017 indeks 
Osnovna sredstva 15.908 14.963 107 
Investicijsko vzdrzevanje 0 6.422 - 

Knjige za knjiinico 368 1.465 26 
(otroéke, strokovne, uébeniéki sklad) 
Tekoée vzdrievanje 10.508 9.485 1 1 1

40



Primerjava prihodkov in odhodkov za leti 2018 in 2017: 

Vrednost nove opreme v letu 2018 znasa 15.908 EUR. 

Nabavljeni so bili raéunalniki, tiskalniki, projektorja, oprema za 1.razred, sportna 
oprema v telovadnici, elektriéna miza za razvojni oddelek in drugo. Sredstva za nakup 
so bila namensko pridobljena iz proraéuna obéin ustanoviteljic, za raéunalnisko 
opremo 50% iz projekta SIO 2020 in iz donacij. 
PRIHODKI MIZS — primerjava z Ietom prej 

Prihodki iz proraéuna leto 201 8 leto 2017 indeks 
MINISTRSTVO 1.313.091 1.171.616 112 

Veé sredstev smo prejeli predvsem zarad i poveéanja stroskov dela. 
PRIHODKI OBCINSKI PRORAOUNI 
Prihodki obéinskih proraéunov Leto 2018 leto 2017 indeks 
OBCINA DOMZALE 77.164 80.670 96 
OBCINA MENGES 18.004 15.469 117 
OBCINA MORAVCE 25.516 27.386 94 
OBCINA LUKOVICA 19.468 24.003 82 
OBCINA TRZIN 10.950 15.070 73 
OBCINA KAMNIK 0 1.661 0 
DRUGE OBCINE 25.949 19.603 133 
SKUPAJ 177.051 1 83.862 97 

I2 raéunovodskega poroéila o realizaciji prihodkov v Ietu 2018 je razvidno, da so se 
celotni prihodki doseieni v letu 2018 v primerjavi s preteklim Ietom poveéali za 
1 1%. 

Najveéji delei predstavljajo prihodki iz Ministrstva za izobraievanje znanost in sport, 
ki predstavliaio 82,29 %. Namenjeni so za pokrivanje stroskov izobraievalne 
dejavnosti. Najveéji delei predstavljajo sredstva za plaée ter prevoz in prehrano 
zaposlenih, ostalo so sredstva za materialne stroske vzgojno izobraievalnega 
procesa, sredstva za nakup uéil in uénih pripomoékov, sofinanciranje letne §ole v 
naravi, ekskurzij, izobraievanja zaposlenih in raéunovodstva. 
Na visje stroske plaé je vplivalo izplaéilo napredovanj od decembra 2017 dalje ter viéji 
zneski regresa za letni dopust. 

Sredstva obéinskih proraéunov gredstavliaio 11,09 %. 

Obéine soustanoviteljice poleg sredstev namenjenih za pokrivanje stroskov vezanih na 
delovanje oz. vzdrievanje prostorov nakazujejo tudi sredstva za delo svetovalnega 
delavca in razvojnega fizioterapevta, prevoze uéencev, varstvo vozaéev in drugo. 

Nakazila obéin se glede na preteklo leto razlikujejo pri nakazilih za prevoze, varstvo 
vozaéev, solo v naravi, tuj jezik ker se zaraéunavajo glede na stevilo otrok 
posamezne obéine. 
Obéine po raéunih plaéujejo sredstva za plaée in materialne stroske vzgojno 
varstvenega dela — razvojni oddelek, glede na stalno prebivalisée otroka.
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Razvojni oddelek je bil od 9/2016 dalje sestavljen iz enega oddelka, septembra 2017 
je vkljuéenih 6 otrok. Od septembra 2017 obéinam ni potrebno plaéevati normativne 
razlike. 

PRIHODKI OD UCENCEV 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 
uéencem indeks 

103 
Leto 2018 
43.486 

leto 2017 
42.329 

Med prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeta vsa sredstva zaraéunana 
uéencem za malice, kosila, izvedbo sole v naravi, tabore, doplaéila za ekskurzije 
in Qredstavliaio 2,73% vseh Ql'ih0dkOV. V veéjem obsegu so prihodki s strani staréev 
za prehrano zaradi vet": obrokov, vet": je sredstev za redno varstvo, ker je bila s 1.1. 
2018 visja cena vrtcev Domiale. 

PRIHODEK OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 
Drugi prihodki od prodaje blaga in 
storitev najemnina, prehrana zaposleni leto 2018 leto 2017 indeks 

12.188 12.104 101 

Prihodki od najemnin in drugi prihodki so v deleiu 0,77 % vseh prihodkov. 
ODHODKI — primerjava z letom prej 

ODHODKI Leto 2018 Leto 2017 lndeks 
1.595.272 1.438.984 1 1 1 

Iz poroéila o realizaciji odhodkovje razvidno, da so glede na leto 2018 stroéki materiala 
visji, nakup vzgojnih pripomoékov in nabava delovne obleke za zaposlene — obdobno. 
Stroski storitev so v povpreéju viéji za 3 %. 

Stroéki dela so visji za 11% zaradi izplaéila napredovanj, viéjega zneska za regres za 
LD in vi§jih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

étevilne dejavnosti in izboljsave za uspeénejée delo smo izvedli tudi s pomoéjo 
donacij, sredstev solskega sklada in s prostovoljnim delom. 

V letu 2018 smo zbrana sredstva iz solskega sklada namenili za plaéilo avtobusnih 
prevozov in prevozov s kombijem, ki jih opravimo v okviru dni dejavnosti ter ostalih 
aktivnosti ob pouku (ZD Domiale, KD Bernik, Arboretum ipd...). Pokrili smo tudi del 
stroékov interesne dejavnosti Plesne sole Miki in pripravo na plavalno tekmovanje. 
Ugodili smo vsem proénjam staréev, ki so zaprosili za denarno pomoé pri kritju stroskov 
dejavnosti sole za svoje otroke. Del denarja smo namenili nakupu pripomoékov za 
Iikovni in tehniéni pouk, ki jih bodo lahko s pridom uporabljali prav vsi uéenci sole. 10 
€ smo namenili za vsakega uéenca, ki se je udeleiil §o|e v naravi. Najveé denarja na 
raéun solskega sklada pride od prispevkov staréev, del pa tudi od prodaje izdelkov s 
priloinostnih prodajnih razstav. 

Veé o donacijah je zapisano v drugih poglavjih.
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Delei nematerialnih donacii znaéa 0,16 % (2531,95 evrov) Ql'ihOdkOV iavne 
sluibe. 

4. POJASNILA NA PODROCJIH, KJER CILJI NISO DOSEZENI: 
Vse naértovane cilje smo dosegli in celo presegli in to na vseh podroéjih delovanja. 
Stevilne finanéne zagate, ki so se pojavljale tekom leta (manjéi prihodki za 
izobraievanje, zelo nizka cena najemnine za telovadnico), smo vztrajno in uspeéno 
resevali tako z MIZS kot tudi z obéinami — ustanoviteljicami sole in z vsemi obéinami 
od koder prihajajo uéenci — rejenci. 

Na zalost pa na podroéju investicij s strani obéin ustanoviteljic 2e dolgo éasa ni bilo 
finanéne pomoéi. Marsikatera prostore na §oli in na solskem igriééu je ze zaradi same 
varnosti otrok potrebno sanirati. Poéasi nam zaradi prepoznavnosti in kvalitete éole v 
slovenskem prostoru in poslediéno poveéanega vpisa uéencev, tudi primanjkuje 
prostora. Ker stavba ée vedno éaka na energetsko sanacijo, se zlasti pozimi 
spopadamo z visokimi raéuni ogrevanja in vzdrzevanja sole. 

5. OCENA uémKov POSLOVANJA NA DRUGA PODROCJA: 
étevilne dejavnosti in naéin zivljenja, ki smo ga vnesli v vzgojo in izobraievanje ter 
usposabljanje uéencev s posebnimi potrebami, nas tesno povezujejo s siréo in ozjo 
skupnostjo. Na ta naéin smo dosegli, da imajo osebe s posebnimi potrebami v nasi 
druzbi pomembno mesto. 

Tako se poleg vseh dejavnosti in projektov povezujemo z Iokalno skupnostjo ée preko: 
a) izobraievanje uéencev — urejamo in skrbimo za vpis v programe niijega 

poklicnega izobrazevanja, iséemo nove oblike praktiénega usposabljanja za 
uéence v posebnem programu, pomagamo starsem pri vkljuéevanju 
mladostnikov po zakljuéenem posebnem programu v varstveno delovne centre 
in druge oblike zaposlitve v nasi okolici; 

b) svetuiemo in pomagamo starsem in reinikom pri vkljuéevanju njihovih otrok v 
razliéne ravni izobrazevanja; 

c) izvaiamo hosgitaciie za étudente Pedagoéke fakultete v Ljubljani; 
d) s strokovno in dobro organizirano mobilno sluzbo pomagamo uéencem v 

’ 

veéinskih osnovnih solah in otrokom s posebnimi potrebami v vrtcih; 
e) organiziramo aktive za izvaialke dodatne strokovne Qomoéi iz nase lokalne 

skupnosti ter na ta naéin éirimo nase znanje in pridobivamo nove izkusnje; 
f) na soli izvaiamo bogat program nadstandardnih in interesnih deiavnosti, kjer 

Iahko uéenci razvijajo svoje potenciale; 
g) redno sodelujemo s centri za socialno delo iz Domzal in iz drugih obéin celotne 

Sloveniie od koder prihajajo rejenci, kot tudi z obéinami, kjer so trenutno v 
rejniétvu (trenutno imamo 11 uéencev, ki prebivajo v rejniétvu ter potrebujejo 
veliko nase pozornosti in strokovnega dela, saj imajo za sabo teike zivljenjske 
izkusnje); 

h) ze vrsto let smo zelo dejavni na podroéju preventivnih dejavnosti (v letu 2018 smo izvedli predavanje za starse Starsevska skrb skozi odraééanje, v 
sodelovanju s Centrom za mlade izpeljali delavnice Medkultumost ter Otrokove 
pravice in dolznosti, nadgrajevali projekte in nadstandardne dejavnosti ter veé 
pozornosti namenili tudi boljéi prepoznavnosti sole);
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i) k celostnemu razvoju otrok prispevajo tudi redne fizioterapevtske, Iogopedske 
in socialno pedagoéke obravnave uéenoev v §o|i. 

6. SODELOVANJE Z OKOLJEM 
Ker vemo, da je pri integraciji oseb s posebnimi potrebami v §ir§o okolico pomembno 
predvsem sodelovanje z lokalno skupnostjo, se z uéenci v okviru pouka in izven éolskih 
dejavnosti radi in pogosto posluzujemo sodelovanja z razliénimi ustanovami v obéinah 
ustanoviteljicah. 
Poleg medgeneracijskega druzenja, ki zajema tako sodelovanje z drugimi §olami in 
vrtci, kot z domovi upokojencev in raznimi drustvi, se povezujemo tudi z drugimi 
ustanovami. Pogosto sodelujemo s Pedagoéko fakulteto v Ljubljani, obéino Domzale 
in z Zdravstvenim domom Domiale, ki k nam poéiljajo studente na prakso in 
hospitacije. Z drugimi salami se povezujemo tudi preko razliénih projektov, med njimi 
tudi prostovoljstva, ki omogoéa drugim uéencem pozitivno izkuénjo sprejemanja otrok 
s posebnimi potrebami. Nasteta sodelovanja so namenjena predvsem odpiranju novih 
obzorij za naée uéence, omogoéanju vkljuéevanja v razliéne aktivnosti. delavnice, 
organizaciji razstav in predstav. Poleg tega tudi §ir§i skupnosti in stroki omogoéamo 
vpogled v populacijo otrok s posebnimi potrebami, opazovanje pouéevanja Ie teh in 
uéenje novih pristopov in metod. 

Izvedene hos ' " 
. .- raksa étudentov in di'akov ter rostovorno delo v letu 2018 

I 1 
. . :.. '_I 

21. 12. 2017 gosk kulta 
3 

ra B. 

- r ~~ 
Hristovski 9. 1. 2018 Ljubljani, smer Specialna lvanéié 
Kanduéer in rehabilitacijska 

pedagogika 

Anja Oréié 16. 3. 2018 — Pedagoska fakulteta v praksa Andreja Skrlj 
16. 4. 2018 Ljubljani, smer Socialna 

pedagogika 

Claudia Strok 19. 3. 2018 — Pedagoéka fakulteta v praksa Ajda Lalié 
30. 3. 2018 Ljubljani, smer Specialna 

in rehabilitacijska 
pedagogika 

Nina 19. 3. 2018- Pedagoéka fakulteta v praksa Tja§a 
Lamberéek 30. 3. 2018 Ljubljani, smer Specialna Vevoda 

in rehabilitacijska 
pedagogika 

Jasna Keénar 19. 3.2018 — Pedagoéka fakulteta v praksa Marta Krt 
30. 3.2018 Ljubljani, smer Specialna 

in rehabilitacijska 
pedagogika 

Lara Kos 3. 4. 2018 - Pedagoska fakulteta v praksa Maja Iskra 
20. 4. 2018 Ljubljani, smer Specialna 
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in rehabilitacijska 

Lena Zupanc 
Maja Koroéec 
Ziva Hrovat 
Tjaéa Kovaéié 
Lana 
Poljan§ek 
Klara 
Semprimoinik 
Vesna 
Burkeljca 
Lucija 
Flo 'anéit':~ 

éolsko Ieto 
2018/2019 

uéenci OS Rodica prostovoljci 

pedagogika 

Katja Hoéevar 3. 4. 2018 - Pedagoéka fakulteta v praksa Petra B. 
20. 4. 2018 Ljubljani, smer Specialna Ivanéié 

in rehabilitacijska 
pedagogika 

Nina Kriié 5.4.2018 — Univerza na praksa 
I 

Manja M. 
Primorskem, smer Bogovié 23' 4' 2°13 Edukacijske vede 

Spela 3. 9. 2018 — Stipendistka obéine praksa Ajda Lalié 
Meéunovlc 

14. 9. 2018 Domzale

~ 

Mirjam §. 
Peterka 

Hospitacijski 24. 10. 2018 Pedagoéka fakulteta v hospitacija 
nastop Ljubljani, smer Specialna v 9. razredu Nika Jenko 

in rehabilitacijska (NIS): Ida 
pedagggika Zupanc 

Hospitacijski 24. 10. 2018 Pedagoéka fakulteta v hospitacija 
nastop Ljubljani, smer Specialna v 6. razredu Nika Jenko 

in rehabilitacijska (NIS): 
pedagogika Mirjam S. 

Peterka 

Na osnovni éoli Roje izvajamo tudi preventivne in kurativne programe v sodelovanju z 
razvojno ambulanto, zobozdravstveno in drugimi ambulantami Zdravstvenega doma 
Domzale, Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike in pedopsihiatriénim 
oddelkom Kliniénega centra Ljubljana, s Centrom za socialno delo Domiale in ostalimi 
Centri za socialno delo iz krajev, od koder prihajajo naéi uéenci in rejenci. Centrom za 
mlade Domzale, Zvezo prijateljev mladine Siovenije ter z ostalimi sluibami in 
organizacijami v smislu pomoéi uéencem in njihovim druiinam. 

V okviru vkljuéevanja mladostnikov v varstveno delovne centre smo se povezovali 2 
VDC INCE, Mengeé in dnevnim centrom za mladostnike s posebnimi potrebami v
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Domialah. V letosnjem letu smo prakso razéirili ée na druge dejavnosti, pri katerih 
lahko na§i uéenci samostojno in uspe§no sodelujejo. Tako smo se po dogovoru z 
Iokalnimi podjetji in obrtniki preizkusili v vlogi frizerjev, mehanikov, prodajalcev, 
natakarjev in receptorjev. 
Sodelujemo z druétvom Sozitje Menges in Ljubljana, z Zvezo prijateljev mladine 
Slovenije, z Rdeéim krizem, s klubi Lions, Soroptimist International Ljubljana in Rotary 
ter s étevilnimi drugimi donatorji in sponzorji pri pridobivanju nadstandardnih 
pripomoékov in finanénih sredstev za izvedbo dodatnih dejavnosti, za obnovo opreme 
vvsoli in za pomot": socialno ogrozenim uéencem. 
V éolskem letu 2017/18 smo iz donacijskih sredstev omogoéili: étevilnim socialno in 
finanéno éibkim druzinam naéih uéencev delno plaéilo sole v naravi, plaéilo nabranih 
dolgov, plaéilo vstopnin in prevozov v okviru éolskih dejavnosti in tekmovanj. V okviru 
donacij so si uéenci ogledali skoke v Planici in obiskali Postojnsko jamo. Prav tako so nam donatorji omogoéili ogled dveh filmov na pragu novega Ieta v Kranju. 
Tekom celega Ieta smo zelo hvalezni vsem, ki so nam na kakrénikoli naéin omogoéili 
nakup didaktiénih in metodiénih pripomoékov ter likovnih materialov oziroma jih 
neposredno donirali, pomagali pri organizaciji prireditev in tekmovanj ter na ta naéin 
vsakodnevno pripomogli k celostnemu razvoju otrok. 

Pomembna se nam zdi tudi promocija sole in njenih dejavnostih med Iaiéno populacijo, 
ne Ie v stroki, saj so v medijih naéi uéenci veékrat potisnjeni na rob. Veseli smo, da v 
naéih obéinah ustanoviteljicah temu ni tako, saj se élanki o nasi éoli pojavljajo v vseh 
obéinskih glasilih, redno pa tudi objavljamo prispevke na naéi spletni strani in naéem 
profilu na Facebooku. Tudi stem postajajo nasi uéenci bolj prepoznavni, spoétovani in 
sprejeti v blizjem in siréem okolju. 

Z Obéino Domzale smo sodelovali pri organizaciji obiska Informative, delovne prakse 
za étipendista Obéine Domiale, na delavnicah ob Tednu otroka v obéinskem parku, 
na sprejemu uéencev pri zupanu Obéine Domzale v sklopu Tedna otroka, na sprejemu 
pri zupanu za najboljée uéence ob zakljuéku éolskega Ieta. 
Naée prvosolce je ob vstopu v solo toplo sprejela podzupanja mag. Renata Kosec. Ob 
tednu otroka nasje ponovno razveselil s svojim obiskom hroééek Simon, ki je s sabo 
pripeljal tudi podzupanjo Renato Kosec. Skupaj z uéenci sta zapela, se uéila plesnih 
korakov in ustvarjala mozaik s podobo hroééka Simona. Bili smo tudi na rajanju v 
Ceéminovem parku z domzalskimi maskotami in se udelezili praznovanja obéinskega 
rojstnega dne v Cesminovem parku na temo »Spoznajmo se, praznujmo skupaj«, kjer 
smo sodelovali s predstavitvijo sole in razstavo izdelkov nasih uéencev. Ob 
Tradicionalnem zajtrku sta nas z obiskom razveselila zupan Toni Dragar in podzupanja 
mag. Renata Kosec, ki sta se skupaj z uéenci preizkusila v peki kruha in pripravi 
tradicionalnih namazov. Nato sta si ogledala plesni nastop in étevilne likovne 
delavnice, kjer smo obujali stare slovenske obiéaje. 
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21. septembra 2018 smo 2e tradicionalno posadili drevo v okviru projekta ENO Dan 
Treelympics. Tokrat nam je pri opravilu pomagal predsednik Rotary kluba Domiale, 
Janko Velkavrh. 8. novembra pa so osnovno éolo Roje ponovno obiskali élani Rotary 
kluba Domiale s predstavnikom Rotary International iz ZDA, Aslanom Gulueva ter 
iupanom Tonijem Dragarjem. Namen obiska je bil ogled prenovljenega otro§kega 
igriééa, ki je postal naéa uéilnica na prostem. Gostje so pohvalili prizadevno delo naéih 
strokovnih delavcev ter poudarili, kako pomembna so prilagojena igrala za motoriéni 
razvoj in napredek ter izboljsianje samopodobe naéih uéencev. 

V letu 2018 smo zbrana sredstva iz éolskega sklada namenili za plaéilo avtobusnih 
prevozov in prevozov s kombijem, ki jih opravimo v okviru dni dejavnosti ter ostalih 
aktivnosti ob pouku (ZD Domiale, KD Bernik, Arboretum ipd...). Pokrili smo tudi del 
stro§kov za izvajanje Plesne §ole Miki in pripravo na plavalno tekmovanje. Ugodili smo 
vsem proénjam staréev, ki so zaprosili za denarno pomoé pri kritju stroékov dejavnosti 
§ole za svoje otroke. Del denarja smo namenili nakupu pripomoékov za likovni in 
tehniéni pouk. ki jih bodo lahko s pridom uporabljali prav vsi uéenci éole. 10 € smo 
namenili za vsakega uéenca, ki se je udeleiil éole v naravi. Najveé denarja na raéun 
éolskega sklada pride od prispevkov staréev, del pa tudi od prodaje izdelkov s
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priloinostnih prodajnih razstav. 

Delavci §ole si prizadevamo zbrati éim vet": sredstev za éolski sklad in skupaj z uéenci 
preko Ieta pripravimo vet": tematsko obarvanih prodajnih razstav, kjer zbiramo 
prostovoljne prispevke. 

7. KADROVANJE 
V Ietu 2018 je specialno pedagoéko in rehabilitacijsko delo (skupaj s podalj§anim 
bivanjem), opravljalo 20 defektologov, oziroma specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov in 4 predmetni uéitelji. Individualno in skupinsko mobilno sluibo ter 
dodatno strokovno pomoé v veéinskih vrtcih in osnovnih éolah je izvajalo 6 specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogov in 4 logopedinje v celoti in posamezniki v manjéem 
deleiu. 2 strokovni delavki sta na porodniékem dopustu, zato smo nadomestno 
zaposlili novi strokovni delavki. 

Svetovalno - strokovno delo so izvajale 3 strokovne delavke: psihologinja, socialna 
pedagoginja in logopedinja ter 3 dni v tednu dve razvojno fizioterapevtke, karje moéno 
pripomoglo k celostni obravnavi uéencev in nudenju celovite strokovne pomoéi v okviru 
éole na enem mestu. 
Zaradi poveéanega povpraéevanja po mobilnih delavcih v veéinskih §olah, smo v 
mesecu septembru v soglasju z MIZS dodatno zaposlili 2 delavca za dodatno 
strokovno pomoé. 

Skupno étevilo pedagoékih, strokovnih in vodstvenih delavcev v razvojnem vncu in v 
éoli je bilo konec preteklega Ieta 40. 
Veéina delavcevje financiranih iz driavnega proraéuna. 

Obéine, ustanoviteljice éole, nadstandardno financirajo zaposlitev ene svetovalne 
delavke in 0,50 delovnega mesta razvojno fizioterapevtke. Prav tako nam pouk 
zaéetne angleééine za 5. in 6. razred nadstandardno financirajo obéine ustanoviteljice. 

V deleiu 0,30 imamo zaposlenega raéunalniéarja in celega raéunovodskega delavca, 
ki opravljata delo po pogodbi. 
V posebnem programu nam normativi omogoéajo zaposliti 3 delovna mesta varuha 
negovalca. V preteklem éolskem Ietu je obiskovalo éolo 11 uéencev, ki imajo v odloébi 
o usmeritvi opredeljeno tudi teijo in teiko motnjo v gibalnem razvoju. Za te uéence 
smo dobili dodatno odobreno 1,83 delovnega mesta varuha. Ministrstvo za 
izobraievanje, znanost in §port nam je v Ietu 2018 na naéo proénjo zaradi teikih 
kombiniranih motenj uéenca, odobrilo ée 0,65 delovnega mesta varuha negovalca. V 
mesecu decembru 2018 smo zaradi teijih specifiénih teiav in kombiniranih motenj 
uéenca dobili odobrenih s strani MIZS ée 0,5 delovnega mesta spremljevalca, saj 
zaradi zagotavljanja Iastne varnosti in vamosti drugih uéencev, potrebuje vodenje in 
usmerjanje odrasle osebe. 

V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020 smo se uspeéno prijavili na javni razpis za dodelitev sredstev za 
»Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno- 
izobraievalnih zavodih«. Dodatna pomoé asistenta pri delu z otroki je bila dobro 
sprejeta, pomoé pa izredno dobrodoéla, saj se je asistentka lahko posvetila 
posameznim uéencem in njihovim specifiénim potrebam. Zal pa je bil projekt za 
vzgojno-izobraievalne zavode sofinanciran le za obdobje enega Ieta.
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V preteklem letu smo bili tudi uspesni na razpisu javnih del in zaposlili delavko za nujno 
potrebno pomoé otrokom v posebnem programu. Tu bi pohvalili celoten program, saj 
zaposlimo delavce, ki delo vestno in kvalitetno opravljajo. Po drugi strani pa zaposleni 
pridobijo veliko izkuéenj in veséin za delo z otroki s posebnimi potrebami. V letosnjem letu smo znova uspesno kandidirali na javnem razpisu in zaposlili novo 
delavko. 

Tehniéno osebje sole zajema poslovno sekretarko, raéunovodkinjo, hisnika-éoferja in 
dve snaiilki. 

Kuharico imamo sofinancirano iz M|Z§ glede na normativ v deleiu 0,33% delovnega 
mesta za pripravo solskih malic in se 2% kot specifiko, kar pa absolutno ne zadoséa, 
saj je vedno vet‘: uéencev, ki iz zdravstvenih razlogov potrebujejo dietno malico ali 
posebej pripravljeno hrano. Iz naslova trine dejavnosti (razdeljevanje kosil za uéence) 
pa imamo 0,50% delovnega mesta pomoénice kuharice. 

Normativi za administrativna, raéunovodska dela, kuharico in za ostali tehniéni kader 
so prenizki. Delovne naloge se §irijo, vsako leto se dodajajo nove, posebno ée z novimi 
nalogami in evidencami z uvedbo Zakona o solski prehrani. Sole v Sloveniji ie vrsto 
let podajamo pripombe na prenizke normative, a ial neuspesno. 

V solskem letu 2018/2019 imamo en oddelek razvojnega vrtca, v katerem so otroci iz 
prve in druge starostne stopnje. Otroci v oddelku so zelo heterogeni glede na starost, 
sposobnosti in glede na zdravstveno problematiko. Vzgojno delo opravljata specialna 
in rehabilitacijska pedagoginja in vzgojiteljico predsolskih otrok - pomoénica 
vzgojiteljice. 

Ob tem pa lahko poudarimo, da za kvalitetnim strokovnim Vzgojno izobraievalnim 
delom v nasi soli stoji pedagosko usposobljen kader. 10 strokovnih delavcev ima naziv 
svetovalec, ki so ga prejeli za uspeéno delo. V letu 2018 sta dve delavki pridobili naziv 
mentor, ena strokovna delavka pa je napredovala v svetovalca. 
Naée delo se izkazuje tudi s tem, da stevilni nasi uéenci prejemajo priznanja na 
mednarodnih in driavnih tekmovanjih, projektih in nateéajih. 

Razvoj zaposlenih 

Osnovna éola ie vrsto let sistematiéno izobraiuje svoje strokovne delavce, saj lahko 
le izobraien kader, ki je na tekoéem s sodobnimi trendi pouéevanja, nudi kvaliteten 
pouk in vzgojo naéim uéencem s posebnimi potrebami. Strokovni delavci se tako prek 
novejse literature samoizobraiujejo, prav tako si v okviru studijskih skupin, razliénih 
aktivov in drugih oblik strokovnih sreéanj izmenjujejo primere dobre prakse ter sledijo 
novostim na podroéju vzgoje in izobraievanja. Svoja znanja posredujejo tudi naprej 
éirsi javnosti, saj imajo strokovni delavci predstavitve na razliénih strokovnih sreéanjih, 
okroglih mizah oziroma kongresih. 
V zadnjih dveh letih smo kot sola pridobili tudi étevilne nove strokovne certifikate. Pet 
strokovnih delavk je zakljuéilo obsirna izobraievanja in pridobile naslednje certifikate 
za delo po:
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a) DIR Floortime metodi; 
b) Mazgutovi metodi Taktilne integracije; 
c) za lrlen diagnostiko (za preverjanje skotopiénega sindroma); 
d) metodi The Picture Exchange Communication System (PECS) za uéence z 

motnjo avtistiéega spektra. 
Strokovni delavci OS Roje se izobraiujejo tudi na svojih specifiénih podroéjih, npr. na 
likovnem podroéju, na glasbenem podroéju, na podroéju tehnike, prav tako pa 
pridobivajo nova znanja ter metode in tehnike dela pri uéencih z razliénimi motnjami 
(govorno jezikovnimi motnjami, motnjami avtistiénega spektra, razliéne genetske 
motnje...). V éolskem letu 2018/2019 nadaljujemo z izobraievanji za podroéje éporta 
in obnavljamo svoje licence za uéitelje plavanja oziroma smuéanja. 

Vjesenskih poéitnicah smo izvedli izobraievanje za cel kolektiv. Predavatelj mag. Uros 
Metljak je pripravil poglobijeno predavanje in praktiéne delavnice Osebnostna rast 
strokovnega delavca, kjer se je dotaknil tudi vsebin o konstruktivnem sooéanju s 
stresom in analitiénem delu na sebi. V mesecu novembru smo izvedli tudi 
usposabljanje strokovnih delavcev za uporabo nadgrajenega programa LoPo|is. 
Ena izmed pomembnih in zelo aktualnih vsebin je tudi supervizija za strokovne 
delavce, saj vpliva na pozitivno klimo v razredu in na soli ter pomaga pri poglobljenem 
razumevanju otrokovega funkcioniranja. Ob supervizijskem analitiénem spremljanju 
pedagoékega dela uéitelji dobijo boljsi vpogled v svoje delo in poslediéno izboljsajo 
kvaliteto pouka. Zelja po superviziji se tako med delavci kot tudi pri vodstvu poraja Ze 
vet": let, sama izvedba le-te pa je v veliki meri odvisna od finanéne podpore. 
Kot sem ie V prejsnjem poglavju omenila smo v letoénjem éolskem letu velik poudarek 
dali mednarodnem izobraievanju v okviru ERASMUS+ KA1 projekt: Kreativni pristopi 
k pouéevanju otrok s posebnimi potrebami. Strokovne delavke bodo preko tega 
izobraievanja spoznale nove inovativne metode in pripomoéke ter oblike dela z 
osebami s posebnimi potrebami, ki bi jih Iahko uporabile pri vsakdanjem delu. 
Dolgoroéni cilj §o|e je, da postane hospitacijska in izobraievalna ustanova, ki bi poleg 
osnovne dejavnosti vzgojno-uénega procesa nudila tudi pomoé in svetovanje razliénim 
skupinam ljudi, starsem, rejnikom, drugim strokovnim delavcem ter sirsi javnosti. 
Znanje, ki bi ga pridobili z izobraievanji v tujini, bi tako Iahko v okviru organiziranih 
izobraievanj in prikazov dela delili z drugimi ter pribliiali problematiko otrok s 
posebnimi potrebami javnosti. 

Nas projekt zajema vsa pomembna vprasanja, ki jih je Evropska unija do Ieta 2020 
izpostavila kot kljuénez interacionalizacijo ter razvoj in posodobitev uénega naérta, 
izboljéanje kljuénih kompetenc, uéenje tujih jezikov in stalen profesionalni razvoj 
uéiteljev. 

V solskem letu 2018/2019, in sicer 16. in 17. novembra, je nasa sola gostila 
izobraievanje po metodi PECS (Picture Exchange Communication System), ki je 
svetovno priznana metoda za spodbujanje komunikacije s pomoéjo sliéic, saj se 
sooéamo z vedno veéjim stevilom neverbalnih otrok in nam izobraievanj v slovenskem 
prostoru na temo nadomestne komunikacije zelo primanjkuje. Cetudi je bila 
organizacija tako velikega dogodka za naso solo velik zalogaj, so nase delavke s 
pomoéjo bogatih izkusenj na podroéju organizacije zahtevnejsih projektov organizirale 
odliéno izobraievanje. Vsi udeleienci so ocenili seminar kot izredno kvaliteten, 
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predvsem pa izveden v prijetnem in spodbudnem vzduéju. Prav to pa so kvalitete, ki 
jih obiskovalci nase sole redno opaiajo. 

Vsi delavci se imajo moinost udeleievat razpisanih seminarjev, studijskih skupin, 
aktivov in drugih oblik spopolnjevanj in se tega tudi redno posluiujejo. 

8. INVESTICIJSKO VZDRZEVANJE IN OPREMA 
Ker v letu 2018 nismo prejeli finanénih sredstev za investicijsko vzdrievalna dela, se 
je naértovanje Ie-teh preneslo v plan za leta 2019 in 2020. V preteklem solskem letu 
pa smo prejeli sredstva za nakup naslednje opreme: 

OPREMA 2018 - vrednostna opredelitev 
OPREMA 2018 CENA Z DDV V EUR 

1. Za tehniéno delavnicoz 
o Nakup treh omar za tehniéno uéilnico 1.291 ,98 
o Vrtalni stroj BM 533.14 
o Traéna iaga 543-49 

2. a) Obnova raéunalniéke opreme (raéunalniki 3x, 3.683,29 
tiskalniki 2x, éitalnik, miza); 

b) Raéunalniéka oprema — IKT - Projekt SIO 2020 2.881 ,64 
(financirano 1/2 Arnes, 1/2 obéine): projektor 2 x, monitor 
2x, raéunalniki 3x); 

2. Obnova opreme v §o|ski telovadniciz 
o 2 svedski skrinji s prevoznim mehanizmom, 
o ena telovadna klop, 
o set 13 blazin z jeiki za sestavljanje telovadnih 

poligonov, 
o blazina (200x200x5O). 2910.86 

SKUPAJ OPREMA 1 1 .944,40 
sredstva po pogodbi 9.-106,88 

Zaradi poveéanega vpisa uéencev v 1. razred smo v mesecu septembru s strani 
obéin dodatno pridobiliz 

OPREMA 2018 CENA Z DDV V EUR 
1. oprema za uéilnico 1. razreda 

c miza enosed 4x 
0 miza dvosed 3x 
0 stol Juventa 10x 
0 omara za knjige 1x 

1.254,81 

SKUPAJ OPREMA 1.254,81
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Ogrema in vzgoini grigomoéki za razvoini vrtec 
OPREMA vrtec 2018 CENA Z DDV V EUR 

1. Bobath miza S Elektriéna 2.453,01 
2. Okrogli stoléek SZ s kolesi 
3. Vzgojni pripomoéki 255,99 

.:sKuI=Aa9 ra2\.Mn!vnec . 

F inanéna pomoé obéin ustanoviteljic, njihov posluh za nase ideje in razumevanje nasih 
Zelja, pripomore k temu, da solo poskuéamo poéasi a vztrajno obnavljati in urejati. Ob tem mislimo ne Ie na moderno in lepo urejeno solo, temveé predvsem na solo, ki bo 
prijazna prav za vse naée uéence in prilagojena njihovim potrebam. Plane in poroéil o finanénem poslovanju tudi zaradi tega pripravljamo ée posebej skrbno, saj se 
zavedamo, da je transparentno poslovanje kljué do zaupanja v ustanovo. Osnutke 
pogodb za investicijsko vzdrievanje pripravljamo skrbno in po vseh predpisih, ko do 
vzdrievanja pride pa bdimo nad izvajanjem del, njihovo kakovostno in dosledno 
izvedbo, ter se tudi pri plaéilu dtiimo rokov. Brez posluha obéin ustanoviteljic, pa seveda marsikatero delo ne bi bilo izvedeno, zato ée enkrat zahvala vsem obéinam 
ustanoviteljicam, ki razumejo, da za uspeéno uéenje in tudi gibanje po naéih prostorih, 
nasih uéenci potrebujejo posebne pogoje, ki véasih zahtevajo kakéno proénjo veé. 
Poleg investicijskega vzdIz'evanja pa je srce urejenosti naée éole ekipni duh, ki vlada med vsemi zaposlenimi. Veékrat smo bili 2e zgled ostalim éolam in ustanovam, ko smo 
sami delavci skupaj uredili okolico éole in éolsko igrisée. Tovrstne aktivnosti poskrbijo 
ne le za to, da so dela skrbno izvedena, temveé tudi veéajo pripadnost vseh delavcev do sole in skrb zanjo. Poleg tega skrbimo za prijazen izgled éoie tudi s sajenjem cvetlic, 
ki od spomladi pa do pozne jeseni krasijo vhod in okolico sole. Ker smo ekoéola in 
zdrava éola, imamo pa tudi svoj ekovrt, skrbimo tudi za varéno porabo vode in elektrike. 
Veliko vzdrievalnega dela postorimo sami, za vse ostalo pa‘ se trudimo pridobiti 
sredstva tudi s pomoéjo donacij in najemnin (telovadnica, prostori), vse to pa vlagamo v sredstva za izvajanje osnovne dejavnosti. 

m. ZAKLJUCNI DEL 
To poroéilo za leto 2018 je bilo prfpravljeno dne 12. 2. 2019. 
Poroéilo bo 21. 2. 2019 poslano v seznanitev élanom Sveta sole, Obéinam - 
ustanoviteljicam sole in Ministrstvu za izobraievanje, znanost in sport. 
Clani Sveta sole bodo poroéilo obravnavali na seji dne 6. 3. 2019. 

Pripravila: 
S rlj, v. d. ravnatelja
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RACUNOVODSKO POROCILO 
ZA LETO 2018 

Vsebina: 
1. Bilanca stanja 
2. Izkaz prihodkov in odhodkov 
3. Pojasnila k izkazom 6x 
4. Pojasnila in razlage bilanénih podatkov 
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POJASNILO BILANCE STANJA 
NSI ZNESKOVNI PODATKI V POJASNILIH SO V EUR (brez centov)/ 
Aktivne in pasivne postavke izkazujejo gibanje sredstev in virov sredstev v letu 
2018. 

SREDSTVA
A 
Konti 00, 01, 02, 03, 04, 05 
Na poveéanje oz. zmanjsanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev je vplivala 
amortizacija in nakup novih osnovnih sredstev. 
Nove nabave —vrednost novih nabav v letu 2018 znasa - oprema 10.917 EUR in drobni 
inventar 4.735 EUR. 

Nabavljena je bila raéunalniéka oprema, oprema za 1. razred, solsko telovadnico in 
tehniéno delavnico. Sredstva za nakup so bila namensko pridobljena iz proraéuna obéin 
ustanoviteljic in sredstev projekta SIO 2020. 

Amortizacijo gradbenih objektov in opreme smo opravili v skladu z Navodilom in 
Pravilnikom o naéinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroénih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS st. 100/2015) — predpisane stopnje. 
Ostala osnovna sredstva, ki imajo nabavno vrednost manjso od 500 EUR ob nabavi 100% 
odpisemo. Znesek amortizacije zgradbe v letu 2018 znaéa 13.769 EUR, amortizacija 
opreme pa 18.667 EUR. 

Tabelar Pregled poveéanja in zmanjsanja osnovnih sredstev v letu 2018 (v EUR brez 
centov) 
NAZIV VREDNOST Poveéanje Zmanjéanje Vrednost 

1 .1.201 8 nabavne vred. Amortizacija 31.12.2018 

Neopredmetena 818 0 237 581 
osn. sredstva 
Zemljiééa 75.667 0 0 75.667 
Nepremiénine 180.296 0 13.768 166.528 
Oprema in 
druga opred.0S 56.595 10.917 18.667 48.845 
Skupaj 313.376 10.917 32.672 291.621

B 
Konto 10 
Denarna sredstva v blagajni so v skladu z blagajni§kim maksimumom. 
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Konto 11 
Denarna sredstva na transakcijskem raéunu so v mejah nujne likvidnosti zaradi izplaéila 
plaé 5. v mesecu. Prostih denarnih sredstev nismo nalagali. 

Konto 12 
Terjatve do kupcev izkazujejo izdane raéune za mesec december, z valuto v januarju 
2019. lzkazovanje prihodkov po zaraéunani realizaciji. 

Konto 13 
Predplaéilo za nakup interaktivne table in kotizacija za izobraievanje. 

Konto 14 
Kratkoroéne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega naérta. To so izdani raéuni 
obéinam za razvojni oddelek za mesec december, z valuto v januarju 2019. Druge 
kratkoroéne terjatve predstavljajo terjatev do Ministrstva za §o|stvo, znanost in éport za 
pokrivanje decembrskih stroékov plaé, prevoza in prehrane zaposlenih v éoli, ki so 
izplaéani vjanuarju 2019. 

Tabelaz Pregled kratkoroénih terjatev in aktivnih éasovnih razmejitev za leto 2018 v 
rimerjavi z Ietom 2017 
Vrste kratkoroénih sredstev in ACR Stanje Stanje INDEX 

31.12.2018 31.12.2017 
1 2 3 4=2I3*10

0 
Denarna sredstva v blagaini 110 558 20 
Dobroimetje pri bankah 70.000 62.475 112 
Terjatve do kupcev 9.219 9.654 95 
Dani predujmi 1.828 1.608 114 
Terjatve do uporabnikov ENK 127.445 119.821 106 
Dguge kratk. terjatve, predujmi in 6.866 5.722 120 A R 
sku paj 215.468 199.838 1 08

C 
Konto 31 
Zalog materiala nimamo. 
OBVEZNOSTI D0 VIROV SREDSTEV
D 
Konto 21 
Kratkoroéne obveznosti do zaposlenih izkazujejo izplaéane plaée, prevoz in prehrano 
zaposlenim za mesec december 2018. 
Obveznosti bodo poravnane vjanuarju in februarju 2019. 
Konto 22 
Kratkoroéne obveznosti do dobaviteljev so v decembru prejeti raéuni z rokom plaéila 30 
dni.
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Konto 23 
Druge kratkoroéne obveznosti izkazujejo prispevke delodajalca za decembrske plaée, 
izplaéane v januarju 2019. 

Konto 24 
Kratkoroéne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega naérta, prejeti raéuni v 
decembru z valuto vjanualju 2019. 

Konto 29 
Pasivne éasovne razmejitve izkazujejo sredstva prejeta v Ietu 2018 , ki se bodo 
namensko porabila za éolo v naravi, uébeniéki sklad, izobraievanje, éolski sklad in 
donacije za razliéne namene. 

Konto 92 
Prejete donacije v znesku 52.162 EUR so namenjene pokrivanju stroékov amortizacije 
dvigala, raéunalni§kega programa za Iogopedsko sluibo, bobnov, trampolina in igral. 

Konto 97 
Dolgoroéne obveznosti, prejeta sredstva za projekt ERASMUS, stroéki bodo nastali v 
naslednjih Ietih 

Tabelaz Pregled kratkoroénih obveznosti in pasivnih éasovnih razmejitev po vrstah za Ieto 
2018 ter primerjava s predhodnim letom 
Vrsta kratkoroénih obveznosti in STANJE STANJE INDEX 
P<':R 31.12.2013 31.12.2017 
1 2 3 4=2I3*100 
Kratkoroéne obveznosti do 95.726 91.813 104 
zaposlenih-konto 21 
Kratkoroéne obveznosti do 26.220 19.800 132 
dobaviteljev-konto 22 
Druge katkoroéne obv. iz 18.951 18.060 105 
pos|ovanja- konto 23 
Kratkoroéne obv. do upor. EKN 6.349 9.038 70 
Konto 24 
ggsivne éasovne razmejitve-konto 29544 21805 135 
SKUPAJ 176.790 160.516 110 

Konto 98 
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje predstavlja sedanja vrednost osnovnih 
sredstev. 
Vrednost sredstev Obéine Domiale znaéa 1.40.392 EUR, poveéana za sredstva za 
opremo, ki se amortizira v znesku 6.617 EUR in zmanjéana za amortizacijo v znesku 
14.017 EUR.
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Sredstva Obéine Mengeé v vi§ini 47.308 EUR, poveéana za 1.360 EUR in zmanjéana za 
3.356 EUR amortizacije, 
sredstva Obéine Lukovica v viéini 36.020 EUR, poveéana za 774 EUR in zmanjéana za 
2.877 EUR amortizacije, 
sredstva Obéine Moravée v viéini 38.839 EUR, poveéana za 1.181 EUR in zmanjéana 
za 2.877 EUR amortizacije, 
sredstva Obéine Trzin v viéini 19.759 EUR, poveéana za 547 EUR in zmanj§ana za 
1.400 EUR amortizacije. 
Sredstva smo v skladu s 6. élenom Pravilnika o naéinih in rokih usklajevanja terjatev in 
obveznosti po 37. élenu Zakona o raéunovodstvu, uskladili z obéinami. 

V letu 2018 je §o|a prejela sredstva iz naslova triletnega projekta IKT oprema SIC 2020 
za nakup rac':unalni§ke opreme v znesku 1.441 EUR, sredstva so zmanjéana za 
amortizacijo v vi§ini 192 EUR. 

Konto 985 
Preseiek predstavlja znesek preteklih in tekoéega leta, skupaj 7.779 EUR. 

Tabela: Lastni viri in dolgoroéne obveznosti 

Vrste lasnih virov in Rdolgoroéne STANJE STANJE INDEX 
obveznosti 31 .12.201 8 31 .12.2017 A 

1 2 3 4=2I3100 
Dolgoroéne rezer.za amortizacijo 42.252 52.162 81 
dvigala-kotno 922 
Dolgoroé. obv.-projekt ERASMUS 4.194 0 - 

0bv.za neopredmetena in 281.872 294.672 96 
opredmetena osnovna sredstva-konto 
980 
Preseiek prihodkov nad odhodki- 7.779 7.556 103 
kto.985 
skupaj 336.097 354.390 95 

POJASNILO K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV doloéenih 
uporabnikov 
NSI ZNESKOVNI PODATKI V POJASNILIH SO IZRAZENI V EUR (brez centov)/ 
lzkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu z raéunovodskimi standardi in zajema 
celotno poslovanje doloéenega uporabnika.
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1. PRIHODKI 

CELOTNI PRIHODKI doseieni v Ietu 2018 znasajo 1.595.670 EUR in so v primerjavi s 
preteklim Ietom visji za 7 %. 

IZKAZ PRIHODKOV -priloga: 
I. Med prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeta vsa sredstva zaraéunana 
uéencem za malice, kosila, izvedbo sole v naravi, tabore, doplaéila za ekskurzije in 
predstavliaio 2,73% vseh prihodkov. 

ll. Najveéji delei predstavljajo prihodki iz Ministrstva za izobraievanje znanost in sport, 
ki Qredstavliaio 82,29 %. Namenjeni so za pokrivanje stroskov izobraievalne dejavnosti. 
Najveéji delei predstavljajo sredstva za plaée ter prevoz in prehrano zaposlenih, ostalo 
so sredstva za materialne stroske vzgojno izobraievalnega procesa, sredstva za nakup 
uéil in uénih pripomoékov, sofinanciranje letne sole v naravi, ekskurzij, izobraievanja 
zaposlenih in raéunovodstva. 
Na viéje stroéke plaéje vplivalo izplaéilo napredovanj od decembra 2017 dalje, viéji zneski 
regresa za Ietni dopust in visje premije dodatnega kolektivnega zavarovanja. 

Sredstva obéinskih proraéunov gredstavliaio 11,11 %. 
Obéine soustanoviteljice poleg sredstev namenjenih za pokrivanje stroskov vezanih na 
delovanje oz. vzdrievanje prostorov nakazujejo tudi sredstva za delo svetovalnega 
delavca in nevrofizioterapevta, prevoze uéencev, varstvo vozaéev, zimovanje in drugo. 

Nakazila obéin se glede na preteklo Ieto razlikujejo pri nakazilih za prevoze, varstvo 
vozaéev, solo v naravi, tuj jezik ker se zaraéunavajo glede na étevilo otrok posamezne 
obéine. 

Obéine po raéunih plaéujejo sredstva za plaée in materialne stroske vzgojno varstvenega 
dela — razvojni oddelek, glede na stalno prebivalisée otroka. 
V razvojni oddelek je od septembra 2017 vkljuéenih 6 otrok, kar je polni oddelek, zato 
Obéinam ni potrebno plaéevati normativne razlike. 

Sredstva Zavoda za éport, Zavod RS za zaposlovanje; predstavliaio 0,53 % in so 
namenjena za interesne dejavnosti uéencev, javna dela. Javna dela so se izvajala 10 
mesecev. 

III. Vsi ostali prihodki gredstavliaio 3,36 % sredstev. To so sredstva od prodaje malic 
zaposlenim, sredstva od najemnin za prostor, donacij in plaéila stroékov mobilne sluibe. 
V Ietu je 2018 je na tem delu veé prihodkov ker so vkljuéeni prihodki iz naslova projekta 
ERASMUS.
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ét. PRIHODKI REAL1-12/17 PLAN 2018 REAUZ1-12/18 INDA/3 IND.4/2 
1 2 3 4 5 6 

I. Prihodki od prodajo blaga in storitev 42328.81 42.329,00 43486.27 1 03 103 
1. malice in kosila uéencev 22.919,30 22,919.00 24.413,05 107 107 
2 drugi ptihodki od uéenoevin oh'ok 19.409.51 19,410.00 19,073.22 98 98 

II. Prihodki iz proraéuna 1.358.274,11 1.410.265,06 1.498.582,11 1 06 1 10 
MINISTRSTVO 1. 171.616. 07 1. 212371.00 1,313,091.41 108 11 2 

3, plaée zaposIenih,reg, LD 1.034.386,36 1,073.985,00 1.161.174.44 108 112 
4, prevoz in prehrana poslenih 54,090.14 54.380.00 59.78S,28 110 111 
5. materialni stroéki 31,286.84 31.77B,00 37,392.55 118 120 
8, drugi prihodki izobraievalnega prooesa 51,852.73 52,228.00 54,736.14 105 106 

oBémA DoMz'ALE 80,669.93 82. 838, 23 77. 164, 17 93 95 
9. materialni stroéki, zavarovanje 18.190,00 18.352,00 18,529.60 101 102 
10. prevozi uéenoev 11.069.20 11,290.00 8,088.07 72 73 
11. razvojni oddelek 14,506.87 11,820.00 13.437,03 114 93 
12. svetovalni del., nevrofizioierapevt 28,617.71 28,903.00 28.41779 98 99 
13, nakup opreme —Dl 3.906,34 6,063.00 1.181 ,67 19 30 
14. tuj j.,var.voza6ev. eekmov., preventprogr. 2,644.23 2,644.23 3339,32 126 126 
15. javna dela 1,615.76 3.646,00 4170.69 114 258 
16. éola vnaravi. tabori 119,82 120,00 0,00 0 0 

oBéINA KAMNIK 1,661.18 0,00 0,00 0 o 
17. razvojni oddelek 1,661.18 0.00 0,00 0 0 

OBCINA LUKOVICA 24,002.55 28. 265, 30 19,467,413 74 31 
18. materialni stroéki 4,110.12 5.000.00 4.110.12 82 100 
19. prevozi uéenoev 455,00 600.00 890,00 146 196 
20 razvojni oddelek 11.161.36 11,160.00 6,646.25 60 60 
21 svetovalni del., newofizioterapevt 6,120.71 6,260.00 6,078.05 97 99 
22 nakup opreme-DI 834,69 1.295,30 661.46 51 79 
23 varstvo vozaé,,§vn,tuj j.,nadst,pr. 1,320.67 1.950,00 1081.95 55 82 

OBCINA MENGES 15,469.00 16.115,02 18,003.82 1 12 116 
24 materialni stroski 5.075,04 5,140.00 5139.96 100 101 
25 prevozi uéenoev 1,005.48 1,224.00 1.566.16 128 156 
26 svetovalni del., nevrofizioterapevt 7,140.83 7.300,00 7,087.68 97 99 
27 nakup opreme -DI 973,80 1,511.02 293.37 19 30 
28 varstvo vozaéevnadstandard 399,20 540,00 532.33 99 133 
29 razvojni oddelek 874,65 400,00 3,384.32 846 387 

oB¢‘.‘INA MORA V65 27. 385.66 29. 129.30 25,516.08 83 93 
30 rnaterialni stro§ki 4.266,96 4,322.00 4.322.40 100 101 
31 prevozi uéencev 4,022.34 5.208,00 3,580.36 69 89 
32 razvojni oddelek 11.300.81 10,834.00 10,514.63 97 93 
33 svetovalni del., newofizioterapew 6,120.71 6,230.00 6,078.05 98 99 
34 nakup opreme-DI 834,69 1.295.30 163.74 13 20 
35 varstvo vozacev 669.46 1,060.00 784.90 74 117 
36 §oIa v naravi, tabori. tekm, 170,69 180,00 72,00 40 42 

OBCINA 1'RZIN 15069.84 13. 044,21 10.950,42 84 73 
37 materialni stro§ki. varov. 2.034.00 2,060.00 2,060.00 100 101 
38 svetowlni del., nevrofizioterapevl 2978,74 3,032.00 2,957.98 98 99 
39 nakup opreme -DI 406,22 630,21 68,45 11 17 
40 §o|.’£ekm,.dod. dejavnos1i,1uj j. 166.53 454.00 202.32 45 121 
41 razvojni oddelek 9484,35 6,868.00 5.661 ,67 82 60



onuee oscnvs 19.603,06 26000.00 25,948.64 104 132 
42 prevozi 9235.33 9235,00 7936,59 as as 
43 razvojni oddelek 10.367,68 15.764,00 17.962,05 114 173 

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE 2. 332, 77 5.038.110 5.644.413 1 1 6 251 
44 javna dela 2332,77 5033,00 5.844,48 116 251 

zn voo ZA éo1_,AeE1vcuA ZA KMET 244,05 244, 00 1. 723,46 706 706 
45 delo komisije, shema éolsko sadje 244,05 244,00 1.723,46 706 706 

ZAVOD ZA éponrm REKREAC. 220,00 220,00 871,80 396 396 
46 inberes na §portna dejavnost 220,00 220,00 871 ,80 396 396 

Ill. Drugi grihodki 38185.35 36.560,00 53602.03 147 133 
47 prodaja hrane 3320,22 3320,00 3417,45 103 103 
48 najem nine 8183,49 8540,00 8770.58 1 03 100 
49 drugi prihodki-mobiI., donacije 26681.64 24700.00 37272.82 151 140 
50 projekt ERASMUS+ 

I 

4.141,18 0 0 
SKUPAJ 1.439.388,27 1.489.154,06 1.s95.67o,41 107 111 

Prihod ki V deleiih glede na financerja 

PRIHODKI delei v % znesek 
Prihodki od prodaje blaga in storitev 2,73% 43.486 
Ministrstvo 82.29% 1.313.091 
Obéina Domiale 4,84% 77.164 
Obéina Lukovica 1.22% 19.468 
Obéina Mengeé 1,13% 18.004 
Obéina Moravée 1.60% 25.516 
Obéina Trzin 0,69% 10.950 
Drugg obéine 1,63% 25.949 
Drugi zavodi - Zavod za éport 0,53% 8.440 
Drugi prihodki 3.36% 53.602 
Prihodki skupaj 1 00% 1.595.670 
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PRIHODKI 
EIPrihodki od prodaje blaga in storitev 
aobéina Domiale 
Elobéina Mengeé 
Obéina Trzin 
Drugi zavodi - Zavod za épolt 

El Ministrstvo 

Obcina Lukovica 
D Obéina Moravée 
D Druge obéine 
Drugi prihodki
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2. ODHODKI 
CELOTNI ODHODKI znaéajo 1.595.273 EUR so primerljivi s preteklim letom visji 7%. 
IZKAZ ODHODKOV: priloga 
I. Glede na preteklo leto so vsi stroékih materiala vi§ji, delno zaradi veéjega stevila 
uéencev, delno kerje bilo odobrenih vet": sredstev donacij za nakup materiala za pouk, 
drobnega inventarja pa tudi sredstev za nakup delovne obleke zaradi obdobnih nabav. 
Glede na preteklo leto je bilo manj sredstev Mlzé za uébeniski sklad in poslediéno manj 
nabav. 

ll. Stroéki storitev so v veéini v enakem obsegu kot preteklo leto, poveéali pa so se stroéki 
drugih storitev, to so stroéki izvajalcev seminarja PECS. Viéji so stroéki povraéil 
zaposlenim — dnevnice iz naslova projekta ERASMUS, stroéek reprezentance visji zaradi 
pogostitev udeleiencev in izvajalcev seminarja. 
Za investicijsko vzdrievanje ni bilo odobrenih sredstev. 

Ill. Stroski dela so viéji za 11% kot posledica izplaéila napredovanja od decembra dalje, 
dviga zneska regresa za letni dopust in premij za dodatno kolektivno zavarovanje. 

IV. Amortizacijo smo obraéunali v skladu z Navodilom in Pravilnikom o naéinu in stopnjah 
odpisa neopredmetenih dolgoroénih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. list RS 
§t.100/2015) — predpisane stopnje. Amortizacija v stroékih predstavlja amortizacijo 
osnovnih sredstev, ki imajo vir iz donacij, vsa ostala amortizacija brem eni sredstva prejeta 
v upravljanje. Obéine ustanoviteljice nakazujejo sredstva za nakup nove opreme. 

§t. ODHODKI ‘;"2";‘14;"" PLAN 2013 ’f2‘=;f;"" IND.4/3 IND.4/2, 
1 2 3 4 5 6 
I. Porabljeni material 41 .035,43 41 .550,69 55.041,03 132 134 

1. Zivila 19.989,98 20.390,00 24.865,25 122 124 
2. vzgojno urfzno delo 3,814.76 3.930,00 6.424,34 163 168 
3. pisarniski material 5.605,41 5.605,41 7.989,81 143 143 
4. éistila 1.516,61 1.516,61 2.109,40 139 139 
5. potrosni material 4.637,49 4.637,49 3.727,54 80 80 
6. material za vzdrievanje 1.814,53 1.814,53 2.094,10 115 115 
7. sanitetni material 80,41 80,41 62,07 77 77 
8. drobni inventar 1.200,55 1.200,55 2.150,37 179 179 
9. delovna obleka 171,22 171,22 4.668,50 2.727 2.727 

strokovna Iiteratura, 
10. uébeniki 2.204,47 2.204,47 949,65 43 43 

ll. Stroéki storitev 169.306,66 176.100,83 174.691,61 99 103
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PORABLJENA 
ENERGIJA 26.980,98 27.312,00 28.157,17 103 104 

1 1. elektriéna energija 8.499,59 8,585.00 8.854,74 103 104 
12. orivo za prevoz 6.208,40 6.270,00 5.737,46 92 92 
13. ggivo za ogrevanje 12.272,99 12.457,00 13.564,97 109 11 1 PREVOZNE IN POS TNE 

ST. 15.445,23 15. 757,00 11.188,33 71 72 
po§tne in telefonske 

14. storitve 3.066,04 3.127,00 2.731 ,26 87 89 
15. prevozne storitve 12.379,19 12.630,00 8.457,07 67 68 

STALNI STRO§KI 21.932,57 22.168,00 23.001,34 104 105 
16. komunalne storitve 6.721 ,96 6.800,00 7.395,23 109 1 10 

sprotno vzdrievanje, 
17. vzdr:':.avto. 9.484,89 9.600,00 10.507,81 109 111 
18. varovanje objekta 1.464,00 1 .464,00 1.464,00 100 100 
19. zavarovalne premije 4.261,72 4.304,00 3.634,30 84 85 

INVES TICIJSKO VZDRZ, 
OPREMA 6,422,411 10. 794,83 0,00 0 0 
PROGRAMSKI STRO.§KI 98. 525,47 100.069,00 112.344, 77 112 1 14 

20. étudentski servis 0,00 0,00 0,00 0 0 
SVN, iz|eti,tabori,drugi 

21. str.u<':en. 10.114,19 10.300,00 10.873,8O 106 108 
22. kosila uéencem 32.166,38 32.166,00 31.440,33 98 98 
23. fizioterapevtske storitve 17.000,37 17.170,00 17.205,01 100 101 
24. reprezentanca 813,03 820,00 1.744,75 213 215 

banéne 
25. stor.,sod.str.,takse 218,69 219,00 218,40 100 100 

raéunovodsko-pravno 
26. svetovanje 25.437,90 25.438,00 27.328,84 107 107 

druge storitve 
27. (tiskanje,naj...) 1.978,92 2.018,00 11.532,81 571 583 
28. dgggstoritve - éiééenje 777,60 793,00 777,60 98 100 

povraéila del. 
29. (dnevnice,km) 1.736,30 1 .771,00 3.466,45 196 200 
30. 2d ravstvene storitve 243,54 486,00 361 ,56 74 148 
31 . strokovno izobraievanje 3.467,05 4.257,00 3.365,52 79 97 
32. varstvo pri delu 951,60 952,00 964,10 101 101 
33. obéasna pog. dela 3.619,90 3.679,00 3.065,60 83 85 

Ill. Stroéki dela 1.225.012,90 1.268.965,00 1 .362.606,48 1 07 1 11 
prehrana, prevoz 

34. zaposlenih 62.054,86 62.415,00 66.868,67 107 108 
brutto 

35. plaée,regres,jub.nagr. 1.007.747,10 1.045.970,00 1 .120.109,10 107 111 
36. prispevki od brutto plac": 155.210,94 160.580,00 175.628,71 109 113
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IV. Amortizacija 1 .472,35 1 .472,35 2.443,07 166 166 

37. amort.zgradbe,oprema,Dl... 41 .249,72 41 .249,72 37.494,65 91 91 
38. kjkre v knjiinici 0,00 0,00 111,91 0 0 
39. zmanjéanje amortizacije -39.777,37 -39.777,37 -35.163,49 88 88 

V. Drugi_odhodki 2.1 57,39 0,00 490,64 0 23 
40. prispevek SVZI 2.157,39 0,00 0,00 0 0 

prispevki, obresti, 
41. élanarine 0,00 0,00 490,64 0 0 
42. prevrednotovalni odhodki 0,00 0,00 

b 

0,00 0 0 SKUPAJ 1.438.984, 73 1.488.088,87 1.595.272,83 107 111 

Odhodki v deleiih glede na vrsto stroéka 
ODHODKI delei v % znesek 
Porabljen material 3,45% 55.041 
Porabljena energija 1,77% 28.157 
Prevozne in poétne in tel. storitve 0,70% 1 1.188 
Stalni materialni stroéki 1,44% 23.001 
lnvesticijsko vzdrievanje 0,00% 0 
Programs ki materialni stroéki 7,04% 112.345 
Stroéki dela 85,42% 1.362.606 
Amortizacija 0.15% 2.443 
Dgggadhodki 0,03% 491 
odhodki skupaj 100% 1.595.273 

64 

«-22—



._g§# 

ODHODKI 
D Porabljen material Porabljena energija 
E Prevozne in poétne in tel. storitve D Stalni materialni stroéki 
I! lnvesticijsko vzdrievanje Programski materialni stro§ki 
Stroéki dela Amortizacija 
Drugi odhodki 

3. PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

lz tekoéega poslovanja se izkazuje preseiek prihodkov v viéini 398 EUR, od tega je 
potrebno plaéati 175 EUR davka iz dohodka pravnih oseb, ostane 223 EUR éistega 
preseika prihodkov. 
Preseiek prihodkov ostane nerazporejen. 

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV doloéenih 
uporabnikov po naéelu denarnega toka 

Izkaz prihodkov in odhodkov po naéelu denarnega toka prikazuje gibanje prihodkov in 
odhodkov (prilivi in odlivi na transgkcijski raéun zavoda). 

PRIHODKI 

Prihodki od izvajanja javne sluibe znaéajo 1.596.278 EUR.
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Po namenu: 
iz driavnega proraéuna za tekoéo porabo so prihodki za plaée, prevoz , prehrano 
zaposlenih in pokrivanje materialnih stroékov vezanih na izvedbo vzgojno 
izobraievalnega procesa, 

iz lokalnih proraéunov za tekoéo porabo - za materialne stroéke vezane na prostor, 
iz lokalnih proraéunov za investicije — namensko za nakup opreme in investicijskega 
vzdrievanja opreme in drugi prihodki za dejavnost javne sluibe, storitve zaraéunane 
udeleiencem izobraievalnega procesa. 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu zna§ajo 15.825 EUR, to so storitve uporabe — najemnine telovadnice zaraéunane zunanjim uporabnikom in organizacijo seminarja. 

ODHODKI 
Odhodki za izvajanje javne sluibe znaéajo 1.590.903 EUR, 
odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaéajo 12.560 EUR. 
Odhodki so razmejeni po sodilu glede na strukturo cene najemnine telovadnice, ki 
doloéa deleie stroékov energentov, komunalnih storitev, éiééenja, vzdrievanja, 
amortizacije... 

Preseiek prihodkov nad odhodki znaéa 8.640 EUR in izkazuje poveéanje sredstev na 
raéunu. 

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI doloéenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti 

lzkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu z raéunovodskimi standardi in zajema 
celotno poslovanje. V tem izkazu so podatki razélenjeni na dejavnost opravljanja javne 
sluibe in trine dejavnosti. 

V prihodke javne sluibe smo vkljuéili vse prihodke, ki se nanaéajo na izvajanje vzgoje in 
izobraievanja in uporabnike javne sluibe. To so prihodki obéine, ministrstva, staréev za 
prehrano otrok in dodatne dejavnosti ter donacije za izvajanje javne sluibe. 

Prihodke trine dejavnosti pa predstavljajo storitve zaraéunane zunanjim uporabnikom, 
kar predstavljajo storitve oddajanja prostorov v najem in v letu 2018 ée organizacija 
seminarja. 

Prihodki javne sluibe znaéajo 1.580.252 EUR, oziroma 99,03 % vseh prihodkov. 
Prihodki trine dejavnosti znaéajo 15.418 EUR, oziroma 0,97 % vseh prihodkov.
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Delei prihodkov trine dejavnosti je v primerjavi s preteklim Ietom poveéal zardi 
organizacije seminarja - izobraievanja za zunanje uporabnike. 

Odhodke trine dejavnosti smo razmejili po sodilu glede na strukturo cene najemnine 
telovadnice, ki doloéa deleie stroékov energentov, komunalnih storitev, éiééenja, 
vzdrievanja, amortizacije...in dejanskih stroékov izvedbe seminarja. 

Od preseika prihodkov pridobitne dejavnosti smo obraéunali davek od dohodka pravnih 
oseb v viéini 175 EUR. 

Pripravila: 
Raéunovodkinja, IPSE 
Milena Sraj
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