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Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni 

list RS, št. 101/13) je svet šole na svoji 7. redni seji dne 11. 6. 2014 sprejel Poslovni načrt 

Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jurija Vege Moravče. 

 

 

1. UVOD 

Poslovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jurija Vege Moravče je 

zakonodajno predpisan uradni dokument, ki ga sestavlja sprejet finančni načrt in program dela 

javnega zavoda. Zasnovan je: 

 skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 

(Uradni list RS, št. 101/13) in skladno  

 skladno s prejetimi izhodišči za pripravo kadrovskih in finančnih načrtov za leto 2014 

(št. dokumenta 406-14/2014/6, z dne 10. 4. 2014) in  

 na podlagi prejetega Sklepa o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2014 (št. 

dokumenta 406-14/2014/3, z dne 14.4.2014), ki ga je izdal minister za izobraževanje, 

znanost in šport.  

 na podlagi sredstev, ki jih za program osnovnošolske dejavnosti in predšolske vzgoje 

namenja Občina Moravče,  

1. skladno s Pogodbo o financiranju dejavnosti osnovnega izobraževanja 

za leto 2014 (štev. 410-0006/2014, z dne 6.1.2014 in  

2. Aneksa št. 1 k pogodbi o financiranju dejavnosti osnovnošolskega 

izobraževanja za leto 2014 (št. 410-00062014, z dne 28.2.2014),  

3. skladno s Pogodbo o zagotavljanju sredstev za nakup opreme in 

investicijskega vzdrževanja v vrtcu pri OŠ Jurija Vege v letu 2014 in  

4. na podlagi sredstev, zagotovljenih s proračunom Občine Moravče za 

leti 2013 in 2014 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 013-0001/2012-

2, z dne 22.1.2012). 

Podlaga za pripravo Poslovnega načrta so tudi izhodišča, navedena v letnem delovnem načrtu 

za šolsko leto 2013/2014 in predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015, ki je 

v nastajanju.  

 

Načrt je usklajen z vsemi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje osnovnega 

šolstva in predšolske vzgoje. Prav tako so upoštevana vsa navodila in smernice Ministrstva za 

šolstvo, znanost in šport in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za osnovno šolsko 

izobraževanje in predšolsko vzgojo za šolsko leto 2013/2014 in 2014/2015, kar smo jih že 

prejeli.  

  

V novem šolskem letu so pred nami novi izzivi in naloge, doživetja.  

Zastavili smo si realne cilje, želimo biti še boljši in prepoznavnejši. V naših prizadevanjih 

iščemo sožitje in sodelovanje med vsemi akterji vzgojno izobraževalnega procesa v šoli in 

vrtcu.  

 

1.1. POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA 

Poslanstvo našega zavoda je opredeljeno s smislom obstoja šole in vrtca in predstavlja prostor 

srečanja, druženja, učenja in osebne rasti mladih ljudi. Delovanje je opredeljeno z zakonsko 

določenimi cilji predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja in se odraža v 

operativnem izvajanju obeh programov, predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja.  

Navzven poslanstvo našega zavoda ločuje našo šolo in vrtec od drugih šol in vrtcev, ker sta 

specifična in prepoznavna. Navnoter poslanstvo našega zavoda pomaga vsem zaposlenim, 

našim učencem in otrokom spoznati osnovne namene vrtca in šole. 
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Vrednote zavoda, za katere se zavod zavzema z vsem svojim delovanjem, so:  

spoštovanje, znanje, odgovornost.  

Na osnovi teh vrednot je zapisna vizija:  

 

Temelj delovanja naše šole je v kakovostnem, sodobnem in nenehno razvijajočem se vzgojno-

izobraževalnem delu. Delo poteka v spodbudnih medosebnih odnosih med delavci šole, 

učenci in starši. 

 

To dosegamo tako, da delujemo skladno s tremi namigi: 

 

1. Človek sem, zato spoštujem sočloveka, naravo in stvari. 

2. Prijazna beseda prijaznost najde, dobro dejanje pa dober odziv. 

3. S strokovnostjo učitelj doseže vsakega učenca in vsakega starša. 

 

Odločno, korak za korakom, rastemo v odgovorne, samostojne in kritične ljudi. Z znanjem, s 

soncem v očeh in brez strahu vstopamo v svet in njegove izzive. 

 

Po končanem osnovnošolskem izobraževanju naj bi bil učenec, ki bo zapustil našo šolo,  ali 

otrok, ki zapušča vrtec,  

- takšen, ki bo odgovoren do sebe, do vrstnikov in do okolja – s pričakovanji glede na njegovo 

starost in razvojno stopnjo.  

 

Filozofijo našega zavoda, temelj delovanja naše šole, določa vzgojni načrt šole, ki podrobno 

opredeljuje vzgojna načela, dolžnosti in odgovornost partnerjev v vzgojno izobraževalnem 

procesu in oblike sodelovanja s starši.  

 

 

1.2. PREDSTAVITEV VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

Osnovna šola Jurija Vege Moravče je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila 

Občina Moravče z Odlokom o ustanovitvi št. 01503-0007/98 z dne  22. 4. 1998.  

 

Osnovna šola Jurija Vege je vpisana v redni sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, 

Oddelka za gospodarsko sodstvo, Tavčarjeva 9, 1503 Ljubljana pod vložno številko 

1/01268/00. 

 

Naša šola običajno deluje na treh lokacijah in v pet stavbah:  

 v matičnem poslopju na Vegovi ulici 38 in  

 na Podružnični šoli na Vrhpoljah 32, kjer trenutno poteka novogradnja in od 25. 4. 

2014 vrhpoljski šolarji gostujejo v vrtcu in v matični šoli,  

 v vrtcu, ki je prav tako na lokaciji Vegove 38 – na drugi strani šolskega dvorišča v 

samostojni stavbi, 

 v samostojni novi zgradbi zgornjega vrtca. 

 

Šolo obiskuje 541 učencev, v vrtec je vključenih 234 otrok.  

Ustanovitelj šole je Občina Moravče. Šola je bila sprva ustanovljena s strani Skupščine občine 

Domžale, kot javni zavod je začela poslovati 1. 1. 1991, odločba sodišča je datirana 4. 6. 1992 

(št. dokumenta: 60100-25/92-9). Ko je bila ustanovljena Občina Moravče, je občinski svet 



5 

 

občine Moravče 4. 5. 1998 kot ustanovitelj z odlokom št.  01503-0007/98 določil, da so vse 

pravice in obveznosti ustanovitelja prenesene na Občino Moravče.   

 

Šola je dobila ime po matematiku, topničarju in baronu Juriju Vegi in to ime nosi s ponosom.  

Redni šolski pouk je  v Moravčah potekal za časa vladanja Marije Terezije (1740 –1780). 

Šola v Moravčah je omenjena že leta 1777. Stara šolska zgradba je bila zgrajena 1865. leta.  

Stavba, v kateri poteka pouk danes, je bila zgrajena leta 1967, leta 1978 pa telovadnica. 

Prizidek k šoli je bil zgrajen leta 2000. 

Danes poteka pouk na šoli v eni izmeni, v enaindvajsetih oddelkih od 1. do 9. razreda na 

matični šoli, v petih oddelkih podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda na matični šoli, v dveh 

skupinah jutranjega varstva za prvošolce ter petih skupinah varstva vozačev pred in po pouku.  

 

Podružnična šola Vrhpolje je bila zgrajena 1905. leta, vendar so adaptacije šole potekale tudi 

v kasnejših letih. Na podružnični šoli Vrhpolje pouk poteka v štirih samostojnih oddelkih od 

1. do 4. razreda, v oddelku jutranjega varstva, ter v dveh oddelkih podaljšanega bivanja ter 

varstva vozačev. Od 25. 4. 2014 dalje pouk podružnične šole poteka v prostorih matične šole 

in v prostorih zgornjega vrtca.  

 

V sklopu šole deluje tudi vrtec Vojke Napokoj, ki ima v letošnjem letu 12 oddelkov, od tega 

tri oddelke I. starostne stopnje in devet oddelkov II. starostne stopnje. Skupno je v vrtcu z 

letošnjim šolskim letom 234 otrok, od tega je 122 otrok v spodnejm vrtcu in 86 otrok v 

zgornjem vrtcu, v šoli pa 24. Šola in vrtec sta dobro povezana, prepletata se v številnih 

dejavnostih. En od dvanajstih  oddelkov je v prostorih šole, širje oddelki so v zgornjem vrtcu, 

sedem oddelkov pa je v spodnjem vrtcu. V letu 2013 je zavod dobil nov, sodoben šest-

oddelčni vrtec.  

 

Naša šola je zanimiva, za takšno si tudi prizadevamo.  

Zanimiva je zato,  

- ker je v njej več deklic kot dečkov,  

- ker stoji v lepem in bogatem naravnem in kulturnem okolju,  

- ker ima vsak učenec in otrok v njej ime in  

- ker se iz šolske zbornice in zborničnih prostorov vrtca še sliši smeh zaposlenih strokovnih 

delavcev.  

Smo veliki v številu in majhni v vandalizmu.  

Smo široki v sprejemanju različnosti in ozki, kadar imamo prireditev v dolgem, zgornjem 

hodniku.  

Smo dobri športniki in imamo dobre naravne pogoje za izvajanje športnih aktivnosti.  

Smo eko, smo zdravi in smo edini na vasi, a potrjeno simbiozni.  

 

 

1.2.1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 

ŠOLA:  OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE, MORAVČE 

SEDEŽ:  Vegova 38, 1251 MORAVČE 

Matična številka: 5082838  

Davčna številka: 11448750, zavod je davčni zavezanec 

Številka podračuna: 01277-6030670413 pri UJP 

 +386 1 7231 003, +386 1 7231 210  +386 1 7231 003 

E-pošta: o-jvmoravce.lj@guest.arnes.si 

Internetni naslov: www.osmoravce.si 

 

http://www.osmoravce.si/
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VRTEC: VZGOJNO VARSTVENA ENOTA VOJKE NAPOKOJ 

SEDEŽ:  Vegova 38, 1251 MORAVČE 

 +386 1 7231 227 – spodnji vrtec 

 +386 1 7232 900 - zgornji vrtec 

E-pošta: o-jvmoravce.lj@guest.arnes.si 

E-pošta: Internetni naslov: www.osmoravce.si 

 

PODRUŽNICA: OSNOVNA ŠOLA VRHPOLJE 

SEDEŽ:  Vrhpolje  32,  1251 MORAVČE 

 +386 1 7231 233  

E-pošta: osnovna.s.j.v.m1@siol.net 

Internetni naslov: www.osmoravce.si 

(trenutno ne deluje na tej lokaciji, predvidoma do novembra 2014) 

Organizacijska shema je priloga dokumenta.  

 

1.2.2. ORGANIZACIJSKA SHEMA 

Organizacijska shema je priloga dokumenta.  

 

1.2.3. OPIS OKOLJA, V KATEREM ZAVOD DELUJE 

Naravno in kulturno okolje.  

Moravška dolina leži v neposredni bližini geometričnega središča Slovenije, ki je na Sp. 

Slivni pri Vačah, ter na obronkih hribovja Limbarske gore in sv. Mohorja na severu in južnim 

pobočjem Ciclja, Murovice in Javoršice. Od glavnega mesta države, Ljubljane, je oddaljena 

slabih 30 km. Na 61 km2 in v 49 naseljih živi blizu 5.000 prebivalcev, ki si svoj kos kruha 

služijo predvsem z delom v sosednjih industrijskih središčih. Nekaj prebivalcev še obdeluje 

zemljo na številnih majhnih kmetijah, v zadnjem času pa se vse več kmetij ukvarja z 

dopolnilnimi dejavnostmi. Poleg občinskega središča sestavljajo občino krajevne skupnosti 

Moravče, Peče, Vrhpolje, Dešen in Velika vas.  

Moravče so staro naselje, ki je bilo najprej kot fara omenjeno že med leti 1232 - 1246. Stara 

okrogla urbana zasnova Moravč se je ohranila do danes, medtem ko novi del razvija na 

vzhodni strani. Kraj je nastal na križišču krajevnih cest, ki se stekajo proti s parkom obdani 

župnijski cerkvi sv. Martina v središču kraja. Moravče so edino  večje strnjeno naselje na tem 

območju. V okolici so že nekoč kopali kremenčev pesek, ki so ga vozili tudi na Štajersko in 

Češko. Termit, ki je največje podjetje v Moravčah, izvaja izkop še sedaj. Kremenčev pesek se 

uporablja za potrebe livarn, tovarn keramike in gradbenega materiala. Največ zaposlenih se 

vozi na delo v Domžale in Ljubljano. 

Župnijo v kraju omenjajo v 13. st., župniki so bili večkrat namestniki oglejskega patriarha za 

Gorenjsko. V času reformacije je bilo tod precej močno luteranstvo. Kmetje svobodnjaki so 

dolgo stražili na mejah deželnega sodišča. V začetku 19. st. je kraj postal trg. Daleč naokrog 

so bili znani sejmi na Martinovo in Matijevo, do 1933 so imeli celo klicarja, ki je izkliceval 

čas. 

Župnijsko cerkev sv. Martina so barokizirali sredi 18. st.; ogleda vredne so slike z motivi 

moravške pokrajine (Layerjeva delavnica). Na osrednjem trgu pred cerkvijo stoji velika 

gostilniška (Jurkova) hiša iz 1803, zanimiva mešanica podeželskega baroka in klasicističnih 

oblik, primerljiva je s skromnimi graščinami; v njej je bil 1850 rojen pisatelj Fran Detela. Na 

trgu so 1906 postavili kip Jurija Vege (1754 - 1802), matematika in utemeljitelja znanstvene 

balistike. Vega je bil doma iz Zagorice pri Dolskem, kjer je urejena spominska soba. 

http://www.osmoravce.si/
http://www.osmoravce.si/
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V srednjem veku je v kraju cvetelo suknarstvo, danes so priljubljena moravška gostišča. Skozi 

kraj pelje Evropska pešpot E6, ki prihaja s Trojan, Limbarske gore in se nato nadaljuje čez 

vrh Sv. Miklavža (741m) v dolino Save.  

  

Dostopnost se je za mnoge ljubitelje rekreacije z izgradnjo avtoceste še okrepila. Občina se 

lahko pohvali s številnimi markiranimi potmi. Ena izmed njih je 52 km dolga Moravška 

krožna pot, ki jo je uredilo domače planinsko društvo. Skozi občino vodi tudi Evropska 

pešpot, Bajdurova, Rokovnjaška in Valvazorjeva pot. Na njih imajo številni pohodniki in 

kolesarji možnost spoznati staro kulturno pokrajino, bogato ljudsko izročilo in mnoge 

kulturne in naravne zaklade, kot so številne cerkve, znamenja, kozolci, stare domačije in 

ostanki gradov. Urejene turistične kmetije pa ponujajo počitek in sprostitev še tako 

zahtevnemu obiskovalcu. Posebno doživetje je za pohodnika prav gotovo pot po najvišjih 

robnih vzpetinah z mnogimi lepimi razglednimi točkami. Na njih so ljudje gradili cerkvice, 

večje in manjše, te pa so največkrat postale tudi cilj romarjev. Najbolj znane so cerkev 

svetega Mohorja (511 m) na Mohorjevem hribu, cerkev svetega Valentina (773 m) na 

Limbarski gori, cerkev svetega Florjana (698 m) na Slivni in cerkev svetega Miklavža (698 

m) na Ciclju. 

  

Z vidika turizma in privabljanja ljudi pa sta zagotovo dva največja magneta grad Tuštanj in 

Limbarska gora.        

 

Površina občine obsega samo 3% delež slovenskega ozemlja. Povprečna nadmorska višina 

območja je med 400 om 500 mnm in spada v predalpsko Posavsko hribovje. Pokrajinski videz 

Moravške doline je kmetijski, čeprav je največ aktivnih prebivalcev zaposlenih v industrijskih 

in drugih dejavnostih izven občine. V nižinskem predelu je okrog 30 manjših naselij, ki imajo 

večinoma nekaj deset prebivalcev, redko pa preko 100. Največji kraj, Moravče, ima 800 

prebivalcev. 

 

Občina Moravče je bila ustanovljena leta 1995. Občinsko središče je zanimivo trško jedro in 

je primer z lastnostmi kulturnega spomenika, ki je v celoti skozi vsa stoletja ohranilo pravilno 

obliko kroga. Središče tega kroga je župnijska cerkev sv. Martina, ki je izdelana iz 

moravškega peščenjaka. Najpomembnejša osebnost v moravški dolini je zagotovo svetovno 

znani matematik baron Jurij Vega. Njegovo ime nosi OŠ Moravče in glavna ulica v 

občinskem središču. V parku pred cerkvijo stoji njegov doprsni kip. Znani Moravčani so še 

pisatelj in dramatik Fran Detela, akademski kipar Tine Kos. 

 

Prednosti, ki jih nudi okolje.  

Zavod, tako šola kot vrtec in podružnica, so močno vpeti v lokalno okolje in to je naša velika 

prednost. Naša prednost je tudi v tem, da smo edina šola v okolju. Učenci, ki obiskujejo našo 

šolo iz okolja, so pretežno deklice, glasbeno nadarjeni učenci, z zanimanjem za znanja iz 

področja tehnike. Prednosti, ki jih nudi okolje so v bogati naravni in kulturni dediščini, ki jo s 

pridom vključujemo v pouk in razširjeni program osnovne šole in vrtca.  

 

Omejitve okolja.  

Opažamo, da imamo učence z velikimi težavami jezikovne pismenosti in slabšega odnosa do 

sprejemanja tujih jezikov. Slednje ostaja naš velik izziv. Omejitve okolja v lokaciji, ki so v 

nekaterih pogledih naša prednost, so v tem, da je velika večina naših učencev vozačev, kar 

vpliva na razporeditev dejavnosti, tudi omejitev in tako zmanjšane  možnosti za izvajanje 

razširjenega programa osnovne šole v popoldanskem času.  
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1.2.4. POVEZAVE S SOCIALNIMI PARTNERJI 

Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Jurija Vege Moravče se pri sovji dejavnosti 

predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja povezuje z več socialnimi partnerji.  

 

Z občino Moravče sodelujemo pri pripravi Predloga finančnega načrta, pri promociji zavoda 

in pri skupnem urejanju javne službe, še zlasti predšolske vzgoje.   

 

Sodelujemo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri zagotavljanju financiranja 

programa osnovne šole in pri urejanju strokovnih zadev med šolo in ministrstvom.  

 

Z Zavodom za šolstvo in šport sodelujemo pri izobraževanju delavcev šole in vrtca v okviru 

študijskih skupin v organizaciji zavoda in mentorskih šol in vrtcev. Povezujemo se na 

strokovni ravni preko projektov (Razvijajoča se pismenost v vrtcih).  

 

Z zdravstvenim domom Domžale, enoto v Moravčah, sodelujemo pri preventivi (sistematskih 

pregledih) zobozdravstvene in splošne smeri, povezujemo se na način sodelovanja zdravnika - 

pediatra v Komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otrok v šolo.  

 

Sodelujemo s številnimi društvi in javnimi zavodi s področja kulture, turizma, športa in drugih 

področij, še zlasti z Gasilsko zvezo Moravče (z gasilskimi društvi Moravče, Peče, Vrhpolje, 

Krašce pri izvedbi tekmovanj Mladi gasilec), s Turističnim društvom, s Planinskim društvom, 

aktivno pa sodelujemo s športnimi društvi,ki so z nami povezana v okviru projekta Zdrav 

življenjski slog.  

 

Z osnovnimi šolami bivše domžalske občine sodelujemo pri strokovnih vprašanjih v zvezi z 

vzgojo in izobraževanjem – na srečanjih študijskih skupin in aktivov,  pri izvedbi tekmovanj v 

znanju in športu na področni ali državni ravni.  

 

Sodelujemo na prireditvah Občine Moravče in prispevamo znanje naših otrok v vrtcu, 

učencev na matični šoli in na podružnici.  

 

S Centrom za socialno delo sodelujemo pri urejanju postopkov pri prešolanju otrok iz 

rejniških družin, vpisu otrok v vrtec ter pri reševanju težav na vzgojnem in socialnem 

področju otrok v rejniških družinah in tudi drugih, zlasti pri obravnavni nasilja v družini.  

 

Sodelujemo s Policijsko postajo na preventivnem področju,  zlasti na področju prometne 

varnosti, izvedbe kolesarskega izpita in pri nadzoru šolskih prevozov.  

 

S knjižnico Domžale in Moravče sodelujemo pri organizaciji knjižnične vzgoje v lokalni 

knjižnici za otroke vrtca in nižjih razredov šole ter pri skupnem nacionalnem projektu šole in 

knjižnice Rastem s knjigo ter pri izvedbi dnevov dejavnosti iz področja naravne in kulturne 

dediščine.  

 

Sodelujemo z lokalno televizijsko postajo ob različnih dogodkih življenja in dela šole, 

podružnice in vrtca. 

 

Sodelujemo  smo z ZPM Domžale pri sodelovanju na otroškem parlamentu in pri 

zagotavljanju sredstev za socialno ogrožene otroke. 
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Z Ricem, državnim izpitnim centrom, sodelujemo pri izvedbi nacionalnih preverjanj znanja za 

učence osnovne šole.  

 

Z zavodom za zaposlovanje sodelujemo pri načrtovanju zaposlovanja, pri projekcij potreb v 

okviru trga dela, pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju.  

 

Z Javno agencijo Spirit Slovenija v okviru Ministrstva za  gospodarski razvoj in tehnologijo 

sodelujemo pri pripravi in izvedbi programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in 

inovativnosti med mladimi.  

 

Z Zavodom Ypsilon sodelujemo pri vsakoletni izvedbi projekta Simbioza.  

 

 

1.2.5. SODELOVANJE V PROJEKTIH 

Druge dejavnosti in projekti: 

 

 Učenje učenja, tutorstvo – šolski projekt 

 Rastem s knjigo 

 Zdrav življenjski slog – Anin šport 

 Krpan 

 Zlasti sonček 

 Mladi in turizem 

 Odprto učno okolje 

 Da branje ne bo muka  - šolski projekt 

 Glasovno opismenjevanje s fonomimično metodo – šolski projekt 

 Eko šola 

 Zdrava šola 

 Akcija za zdrave zobe 

 Projekt Bralne značke v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku 

 Eko bralna značka 

 Sodelovanje na likovnih in literarnih natečajih  

 Raziskovalna dejavnost učencev 

 Dejavnosti ob šolskem parlamentu na ravni šole in regije 

 Partnerstva fakultet in šol 

 EUCHIRES – projekt PASAVČEK 

 Umetnost kot način življenja 

 Preventivni projekti za preprečevanje odvisnosti in nasilja 
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 Dnevi evropske kulturne dediščine 

 Projekti meddržavnega in mednarodnega sodelovanja s šolami in drugimi 

strokovnimi institucijami 

 Šola za starše  

 Evropa v šoli 

 Skrb za ljudsko izročilo in pomembne dokumente in listine iz preteklosti 

 Varno s soncem 

 Reggio Emilla 

 Športni trik(otnik) 

 Čebela, moja prijateljica 

 Pravljični palček 

 Zdravje v vrtcu 

 Turizem in vrtec 

 Uvajanje v vrtec  

 Shema šolskega sadja 

 Shema šolskega mleka 

 

1.2.6. OPIS DRUGIH DEJAVNOSTI ZAVODA 

Druge dejavnosti zavoda so:  

 M/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 

 52.470 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pis. 

potrebščinami,  

 H/55.510 Dejavnost menz 

 I/60.210 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah 

 K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem 

 K/72.60 Druge računalniške dejavnosti 

 K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov 

 M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje 

 M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n. 

 O/92.61 Obratovanje športnih objektov 

 

 

2. PREDSTAVITEV RAZVOJNIH NALOG 

Zagotavljanje prostorskih pogojev za izvedbo rednega programa na podružnici (gradnja nove 

šole).  

Zagotavljanje prostorskih pogojev za izvedbo rednega programa športa na matični šoli za 

potrebe pouka in kraja.  

Zagotavljanje materialnih pogojev za redno vzdrževanje objektov, s katerimi zavod upravlja.  

Zagotavljanje finančnih sredstev za finančno stabilnost in likvidnost zavoda.  

Učinkovito upravljanje s tveganji, ki nastopajo v vzgojno izobraževalnem procesu.  
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Strokovni in osebni razvoj zaposlenih pri načrtovanju, izvajanju vzgojno izobraževalnega dela 

in pri evalvaciji.  

Skrb za učinkovito in ustrezno klimo med zaposlenimi.  

Razvijanje e kompetenc med zaposlenimi.  

Razvijanje e kompetenc med učenci.  

Skrb za bralno pismenost in motivacija za učenje, raziskovanje in projektno delo.  

Urejanje okolice šolskih stavb kot obliko spodbudnega učnega okolja.  

 

 

2.2. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM 

PROCESU 

Uvedba sistema kakovosti, pridobitev iso certifikata.  

Učinkovita samoevalvacija.  

Imenovanje skupine za kakovost.  

Merjenje zadovoljstva uporabnikov s storitvami šole in vrtca.  

Evalvacija zunanjih kazalnikov uspešnosti šole (analiza NPZ).  

 

 

2.3. RAZVOJ KADROVSKIH VIROV 

Koraki pri kadrovskem upravljanju:  

 načrtovanje kadrov, 

 pridobivanje novih kadrov,  

 izbirnaje, 

 ocenjevanje,  

 plače in prejmki, 

 usposabljanje in razvoj, 

 motiviranje zaposlenih,  

 načrtovanje kariere, 

 letni razgovori, 

 spremljanje dela zaposlenih.  

 

 

3. CILJI ZAVODA 

3.1. KRATKOROČNI CILJI 

Uspešen zaključek šolskega leta.  

Ustrezni rezultati NPZ-jev in učnega uspeha.  

Ustrezna realizacija programa predšolske vzgoje in osnovnošolskega programa.  

Skrb za zadostna materialna sredstva.  

Varčevanje na segmentih poslovanja zavoda, določenih z varčevalnimi ukrepi.  

Sledenje ciljem politike zaposlovanja.  

 

 

3.2. DOLGOROČNI CILJI 

Opredeljujemo jih kot:  

 kvalitetno VIZ delo s ciljem pridobivanja vseživljenjskih znanj – za dobro splošno 

izobrazbo,  

 zagotavljanje primerne in strokovne predšolske vzgoje – ob upoštevanju Kurikula za 

vrtce, elementov Reggio Emilla, sistematičnih obogatitvenih dejavnosti za otroke,  
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 implementiranje odgovornosti in spoštovanja do sebe, do vrstnikov, do stvari in do 

okolja – skozi dnevni program, pouk, dneve dejavnosti, obogatitveni program in 

dejavnosti vrtca in šole,  

 razvijanje pripadnosti vrtcu in šoli ter reševanje konfliktov s pomočjo mediacijskih 

tehnik,  

 učenje učenja na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja v programih predšolskega in 

osnovnošolskega izobraževanja 

 razvijanje pozitivnega odnosa pri otrocih in učencih do ljudi in reči, ki nas obdajajo,  

 širjenje nadušenja na otroke in mlade in zaposlene za krepitev prostovoljstva in 

solidarnosti, 

 stalno skrb za strokovni in profesionalni razvoj vseh zaposlenih,  

 prizadevanje za enotno in dosledno vzgojno ravnanje delavcev šole in vrtca ter vzgojo 

z zgledom vseh zaposlenih,  

 razvijanje govorne in predbralne pismennosti med otroki ter govorne in bralne 

pismenosti med učenci ter učinkovito uporabo branja,  

 stalno uporabo športnih veščin in zdravega življenjskega sloga za podporo uspešnemu 

razvoju otrok in mladostnikov in za še uspešnejše učenje, 

 skrb za vključevanje športnega pedagoga v kombinaciji z učiteljem razrednega pouka 

kot dobro prakso,  

 nenehno vnašanje elementov kulturne in stavbne dediščine okolja v izvedbeno raven 

letnih priprav kot obliko trajnostnega delovanja šole,  

 stalno skrb za učenje o prometni varnosti otrok in učencev,  

 stalno skrb za krepitev vrednote znanja na vseh ravneh in v vseh oblikah učenja in 

dela v šoli in v vrtcu.  

 

 

3.3. AKTIVNOSTI (IZVEDBENE NALOGE) ZA DOSEGO CILJEV 

Redni pouk, razširjeni program in nadstandardni program osnovne šole.  

Vzgojno izobraževalni proces v vrtcu.  

Izvajanje varčevalnih ukrepov.  

 

 

4. KADROVSKI NAČRT 

Kadrovski načrt je priloga Poslovnega načrta.  

Za 1.1. 2015 je v kadrovsekm načrtu prikazana napoved za stanje, kakršno ga ocenjujemo 

sedaj glede na predvideno število oddelkov v šoli in v vrtcu. Na nivoju zavoda dosegamo 

zahtevane rezultate zmanjšanja zaposlovanja. Racionalizirali smo v več nivojih:  

- soglasje za povečanje normativa v petih razredih (oblikovanje dveh namesto treh oddelkov),  

- predlog za spremembo odločbe za učenca, ki je imel predpisan znižan normativ,  

- zmanjšanje števila učnih skupin,  

- povečanje ur učne obveze zaposlenim strokovnim delavcem v šoli,  

- zmanjšanje zaposlitev tehničnega kadra v vrtcu in v šoli glede na dane možnosti.  

Oblikovanje kadrovsekga načrta je bil poseben izziv zato, ker smo zmanjševali zaposlene ob 

povčanem številu učencev in otrok.  

 

 

5. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 – KOREKCIJA GLEDE NA SKLEP O    

    FINANCIRANJU 

Finančni načrt za leto 2014 je bil sprejet in potrjen na 5. seji Sveta zavoda dne 25.02.2014. 
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Glede na sklep o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2014, ki je bil objavljen z okrožnico 

številka 406-14/2014/3 z dne 14.04.2014 je bila narejena korekcija prvotnega finančnega 

plana za leto 2014. 

 

 

5.1. OBRAZLOŽITEV K FINANČNI PRILOGI POSLOVNEGA NAČRTA 

Pri pripravi finančnega načrta je zavod upošteval obseg financiranja iz finančnega načrta 

ministrstva na podlagi sklepa o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2014, pogodbe številka 

410-0006/2014 z dne 06.01.2014 in aneksa številka 1 z dne 28.02.2014, o financiranju 

dejavnosti osnovnega izobraževanja za leto 2014 sklenjene med zavodom in ustanoviteljem 

ter pogodbo številka 410-0007/2014 z dne 10.01.2014 o zagotavljanju sredstev za nakup 

opreme in  investicijskega vzdrževanja v vrtcu pri Osnovni šoli Jurija Vege Moravče v letu 

2014, sklenjene med zavodom in ustanoviteljem. 

V finančnem načrtu so se sredstva financiranja s strani ministrstva, ustanovitelja in ostalih 

virov porazdelila v skladu z varčevalnimi ukrepi, ki  jih je zavod  sprejel in postavil  glede na 

poslovanje zavoda in Stavkovni sporazum, Uradni list RS, št. 46/13 in Dogovor o dodatnih 

ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih 

financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014,  Uradni list RS, št. 46/13.  

 

 

6. SODELUJOČI PRI SESTAVI POSLOVNEGA NAČRTA 

Pri sestavi Poslovnega načrta sva sodelovali Jožica kadivec, računovodja in Nuša Pohlin 

Schwarzbartl, ravnateljica.  

 

 

7. PRILOGE POSLOVNEGA NAČRTA 

Priloge so naslednje: 

- organizacijska shema 

- kadrovski načrt 

- finančni načrt. 

 

 

Pripravili:                                                                                   Ravnateljica: 

Nušaa Pohlin Schwarzbartl, spec.                                Nuša Pohlin Schwarzbartl, spec.           

Kadivec Jožica 

 

 

 

Moravče, 05.06.2014 

Št. dokumenta: 406-6/2014-2 

 

 

 

 

 

 


