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1. POSLOVNO POROČILO Gimnazije Moste – splošni del 

1.1. Kratka predstavitev  

 

Gimnazija Moste, Zaloška 49, 1000 Ljubljana 

 

USTANOVITELJ JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA: Republika Slovenija, 

sklep o ustanovitvi je sprejela Vlada RS 22. maja 1997. Nov sklep o ustanovitvi, uskla-

jen z zakonodajo, je Vlada RS sprejela 2. septembra 2008. Zavod je vpisan v sodni 

register pod št. 1/00082/00. 

Zavod je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja 

kot javna služba na področju izobraževanja in na podlagi izobraževalnih programov, 

opravlja pa lahko tudi druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem, kot do-

loča ustanovitveni akt Gimnazije Moste. 

Poleg obveznih in dodatnih dejavnosti, vezanih na programe, zagotavlja v rednem izo-

braževanju tudi vrsto dodatnih aktivnosti, interesne dejavnosti, pripravo na tekmovanja 

in zagotavlja pogoje dela za izvedbo splošne mature.  

Dolgoročni in kratkoročni cilji so opredeljeni v okvirnem načrtu razvoja šolstva v Slove-

niji in posameznih programih, ki jih zavod izvaja. Kratkoročni cilji, kadri in organizacija 

dela zavoda so opredeljeni delno v LDN za šolsko leto 2020/2021 in 2021/2022, ki ga 

je Svet GM sprejel 28. 9. 2020 in 29. 9. 2021, delno v Vsebinskem načrtu Gimnazije 

Moste za leto 2021, ki ga je Svet GM sprejel 18.2.2021. 

 

Na Gimnaziji Moste izvajamo dva programa: gimnazija in maturitetni tečaj. 

 

Osnovni podatki: 

NAZIV: Gimnazija Moste Ljubljana   

SEDEŽ: Zaloška 49, Ljubljana.   

 +386 01 54 74 100  +386 01 54 74 111 

Matična številka: 5084318000 

e-pošta: gimnazija.moste@guest.arnes.si 

Internetni naslov: www.gimoste.si 

 

Na Gimnaziji Moste je bilo v šolskem letu 2018/19 vpisanih zgolj 15 oddelkov gimnazij-

skega programa in 1 oddelek maturitetnega tečaja, kar je skupno 444 dijakov. V šol-

skem letu 2019/20 je opazen manjši porast števila dijakov; v 16 oddelkih gimnazije in 

1 oddelku maturitetnega tečaja je skupno 477 dijakov (stanje na dan 15.9.2019 za 

gimnazijo in na dan 1.10.2019 za MT). 

V šolskem letu 2020/21 je število oddelkov narastlo, vpisanih je bilo 528 dijakov (stanje 

na dan 15.9.2020 za gimnazijo in na dan 1.10.2020 za MT) v 18 oddelkih gimnazije in 
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1 oddelku maturitetnega tečaja, v šolskem letu 2021/22 že 567 dijakov (stanje na dan 

15.9.2021 za gimnazijo in na dan 1.10.2021 za MT) v 20 oddelkih; 19 oddelkih gimna-

zije in 1 oddelku maturitetnega tečaja.  

V skladu z normativi za sestavljanje oddelkov smo imeli dijake razporejene takole: 

Letnik Število oddelkov 

v šolskem letu 

2020/21 

Število oddelkov 

v šolskem letu 

2021/22 

1 5 5 

2 5 5 

3 4 5 

4 4 4 

Maturitetni 

tečaj 

1 1 

 

V šoli je zaposlenih ustrezno število delavcev glede na število dijakov na šoli. V prvem 

delu leta 2021 smo še uspešno reševali presežke z dopolnjevanji na drugih šolah, v 

drugem delu leta pa smo dodatno zaposlili učitelja biologije in učitelja športne vzgoje 

za krajši delovni čas (DČ), nadomestili učitelje, ki so se zaposlili na drugih šolah,  ter 

kasneje uredili nadomeščanje dlje časa odsotnih učiteljev. Dodatno smo, zaradi spre-

menjenih normativov,  zaposlili tudi 50% svetovalnega delavca za DČ in 50% adminis-

tratorke/knjigovodje za NDČ. 

  

Od 1. septembra 2021 štiri učiteljice na Gimnaziji Moste dopolnjujejo svojo delovno 

obveznost, 2 učitelja pa dopolnjujeta svojo učno obveznost na drugih šolah. 

Število zaposlenih učiteljev na dan 31. 12. 2021 za nedoločen čas je 35. Od teh je 

šest učiteljev (vključno z učitelji-invalidi) zaposlenih za nedoločen čas s polovičnim de-

lovnim časom.  

Vključno z učitelji, ki nadomeščajo, so 4 učitelji  v šolskem letu 2021/22 zaposlenih za 

določen čas s krajšim delovnim časom.  

Od dveh  laborantk je ena zaposlena za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ena 

je zaposlena za nedoločen čas s krajšim delovnim časom.   

Za poln nedoločen DČ je zaposlena ena svetovalna delavka, en svetovalni delavec za 

polovični določen DČ in 1 knjižničarka za nedoločen DČ, poln delovni čas. Za nedolo-

čen čas so zaposleni tudi 4 administrativno/tehnični delavci od tega 1 računovodkinja, 

1 poslovna sekretarka, 1 administrator/knjigovodja za polovični delovni čas in 1 

hišnik. Na šoli so zaposlene 3 spremljevalke za nudenje fizične pomoči dijakom, vse za 

krajši delovni čas. Skupno število zaposlenih, vključno z ravnateljico, je  52, na dan 

31.12.2021. 
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Zaradi velikega števila odsotnosti strokovnih delavcev v zadnjih mesecih leta 2021, 

smo bili prisiljeni urediti veliko nadomeščanj, delno smo si pomagali tudi s študenti. 

 

NEKAJ DOSEŽKOV IN IZVEDBA OBVEZNIH DEJAVNOSTI V LETU 2021 

 

Na šoli so dobri pogoji dela, ki omogočajo izvedbo različnih dejavnosti, kar tudi izkori-

ščamo kolikor nam dopuščajo epidemiološke razmere. 

Število dijakov se že nekaj let povečuje, kar omogoča boljše pogoje tako za dijake kot 

tudi za zaposlene. 

V šolskem letu 2021/22 smo uspeli vpisati 5 oddelkov 1. letnika in imeli tudi omejitev 

vpisa.  

Žal nam kljub boljšim pogojem, zaradi epidemioloških razmer, ni uspelo izvesti vseh 

želenih dejavnosti. V začetku leta je potekal pouk na daljavo, zato so odpadla različna 

tekmovanja iz znanja, športna tekmovanja, pa tudi načrtovanih dejavnosti znotraj 

projektov nismo mogli izvesti.  

Smo pa skladno s predpisi izvajali dodatno strokovno pomoč za dijake, ki jim le ta pri-

pada in tudi SLO za tujce. 

Dodatno strokovno pomoč sta v šolskem letu 2020/21 izvajali samo šolski svetovalni 

delavki,  tečaja slovenščine za dijake tujce v SŠ smo izvedli skupno 90 ur. 

Izpit je opravila ena dijakinja, en dijak pa se po delu na daljavo ni vrnil v Slovenijo in 

šolanje nadaljuje doma, ena dijakinja se je izpisala. 

Tudi v šolskem letu 2021/22 izvajamo dodatno strokovno pomoč za 8 dijakov in Slo-

venščino za dijake tujce V SŠ za 2 dijaka.  

Medpredmetne povezave je  v šolskem letu 2020/21  izvajalo 6 učiteljev: 

Bojan Golc  

Mateja Gregorič Jagodic  

Uroš Cankar  

Polona Nabergoj  

Irena Šterman  

Damijana Mihić. 

v šolskem letu 2021/22 pa imata v okviru učne obveznosti razporejene ure le dva uči-

telja, to sta Irena Šterman in Mateja Gregorič Jagodic, ostali jih izvajajo po želji.  

Pri izvajanju izbirnega dela OIV, smo v letu 2020/21 izvedli nekaj dejavnosti.  

Na prilagojen način smo izvedli tudi dva projektna dneva.              
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V času pred Mednarodnim dnevom epilepsije, od 25. januarja do 8. februarja 2021, so 

se dijaki in zaposleni Gimnazije Moste na pobudo mednarodne organizacije IBE (Inter-

national Bureau for Epilepsy) vključili v akcijo 50 milijonov korakov za epilepsijo, ki 

simbolno označuje število oseb z epilepsijo v svetu in prispeva k ozaveščanju javnosti 

o epilepsiji. Zbrali smo kar 15 915 808 korakov. 

 

Izmenjave z Erasmus projektnimi partnerji so odpadle oziroma so se preselile na splet, 

ohranjali pa smo stike s projektnimi partnerji in tako razvijali tudi nove oblike sodelo-

vanja. 21. januarja 2021 so  tako štiri dijakinje naše gimnazije sodelovale na drugem 

mednarodnem spletnem srečanju dijakov in profesorjev, ki je potekalo v organizaciji 

našega glavnega koordinatorja pod naslovom Erasmus+ in Action. Svojim sovrstnikom 

s Češke, Poljske, iz Španije in s Portugalske so predstavile lepote Slovenije, zanimive 

kotičke Ljubljane in našo šolo. Svojo predstavitev so zaključile z željo, da bi si lahko vsi 

sodelujoči vse to čimprej ogledali tudi v živo.       

5. 2. 2021  so si dijaki na daljavo ogledali gledališko predstavo. 

 

12. in 13. 2. 2021 smo prek ZOOM-a izpeljali informativni dan. 

            

15. 2. 2021 so se k pouku v šolo vrnili maturantje.  

                                            

Tudi v času šolanja od doma so bili nekateri naši dijaki dejavni na različnih področjih. V 

okviru Evropskega projekta PODVIG so se predstavili na regijskem tekmovanju POPRI, 

ki je potekalo 4. 3. 2021.  

Med 134 ekipami iz celotne Slovenije so se tri ekipe z Gimnazije Moste uvrstile med 10 

ekip. Ekipe z Gimnazije Moste so predstavile svoje inovativne poslovne ideje. Dve dija-

kinji iz 2. letnika sta predstavili izdelek – POŠTKO inteligentni poštni nabiralnik, ki na-

mesto vas sprejme paket ob kateremkoli času. Dijaka iz 2. letnika sta predstavila 

BOXAWE napravo, ki je nameščena v avtomobilu, beleži hitrost in GPS položaj avtomo-

bila, obenem pa nemudoma vzpostavi zvezo s klicnim centrom v primeru nesreče. Tudi 

dijaka iz 4. letnika sta predstavila svojo idejo TORIO – aplikacijo in platformo, ki kupcem 

v trgovini pomaga pri pametnem nakupovanju. 

 

Tudi projektni dnevi, ki so namenjeni projektnemu delu in razvijanju procesnih znanj, 

izražanju ustvarjalnosti ter spodbujanju inovativnosti in vedoželjnosti, so bili izvedeni 

nekoliko drugače.   

12. 2. 2021 je bil za dijake in učitelje, ki niso sodelovali na informativnem dnevu, t. i. 

log out dan. Dan so posvetili zdravju, pri čemer so si dan morali načrtovati tako, da so 

vključili zdravo prehrano, gibanje na svežem zraku, sprostitev in druženje. 

V tem dnevu brez računalnika so dijaki  pekli, kuhali, brali, pesnili, šli na sprehod …  

O izvedenih aktivnostih so pripravili kratko poročilo, ki je vsebovalo dokaze - fotografije, 

video, recepte, pesmi, posnetki zaslona, scenarij, šale, refleksijo o prebrani pesmi, 

knjigi, članku…. in zaključno misel o tem, kako se jim je zdel preživet projektni dan. 

Najboljša poročila smo objavili na šolski spletni strani. 
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Tudi drugi projektni dan: USTVARJALNOST, PODJETNOST, INOVATIVNOST NA GIMNA-

ZIJI MOSTE je bil 4. 5. 2021 izveden na daljavo, namenjen je bil dijakom 1. – 3. letnika. 

Z izvedbo projektnega dne smo obeležili teden inovativnosti in kreativnosti, na njem pa 

smo prikazali, s čim ustvarjalnim so se dijaki in učitelji v korona letu ukvarjali med 

poukom ali dejavnostmi, kaj so naredili, kaj jih  zanima, na katerih področjih si želijo 

napredovati. 

V šolskem letu 2021/22 še nismo izvedli projektnega dneva.  

 

Ekskurzije nismo izvedli, športni dan pa smo izvedli 1.6.2021 kot orientacijski pohod.  

V šolskem letu 2020/21 smo  izvajali obvezni del OIV na daljavo, v šolskem letu 2021/22 

večinoma v šoli.  

 

Projekt MEPI je potekal kombinirano; delno v živo, delno preko spleta. Mednarodno 

priznanje za mlade – MEPI je sicer program, ki mlade spodbuja k aktivnemu, ustvarjal-

nemu in družbeno koristnemu preživljanju prostega časa.. Na šoli imamo usposobljenih 

več mentorjev, izvajamo ga že 4 leta.  

V šolskem letu 2020/21 je bilo aktivnih 17 dijakov Gimnazije Moste.  

Tekom leta sta mentorici izvajali tedensko mentorstvo skupinam oziroma posamezni-

kom. Organizirane so bile 3 delavnice v okviru priprav na odpravo in sicer prva pomoč 

in priprava nahrbtnika, ter mehke veščine (interakcija skupine – delo v skupinah – iz-

vedba escap-a). 

V času karantene, sta se z dijakinjami 5x dobile na zoom-u.  

Za odpravo se niso uspeli dovolj pripraviti, tako da je prestavljena na naslednje šolsko 

leto. 

 

8. 3. 2021 so se v šolske klopi vrnili še ostali dijaki, in sicer po modelu C, en teden v 

šoli, en teden doma. 

 

17. 3. 2021 smo organizirali literarno popoldne z Goranom Vojnovičem za maturante, 

ki so morali za maturitetni esej poznati njegov roman Figa. Dijaki so si pred tem ogle-

dali tudi predstavo Figa v izvedbi SNG Drama Ljubljana, seveda na daljavo. 

 

25. 3. 2021 je potekalo državno tekmovanje iz logike, ki so ga organizirali profesorji 

matematike.  

 

23. in 24. 4. 2021 je matematični tabor, ki je običajno izven šole, tokrat pa je potekal 

kar prostorih naše šole. Udeležilo se ga je veliko maturantov, saj so to še zadnje in 

zelo koristne priprave na maturo. 

 

Po prvomajskih počitnicah, 4. 5. 2021 se je z esejem iz slovenščine začela matura. 

4. 5. 2021 je bil za dijake od 1. do 3. letnika izpeljan (že predhodno opisan) projektni 

dan.  

 

14. 5. 2021 smo izvedli tekmovanje iz kemijskih poskusov Mehurčki, ki je decembra 

zaradi epidemičnih razmer odpadlo. 
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Na tekmovanje se je prijavilo 51 učencev in 16 mentorjev s 24 kemijskimi poskusi, ki 

so zbrani v elektronskem zborniku. Glavni namen tekmovanja je razvijanje raziskoval-

nega duha, ki jih bo v življenju vodil skozi izzive in pomagal na poti odkrivanja še ne-

poznanega. Državnega tekmovanja se je udeležilo 20 najboljših poskusov. Podelili 

smo 7 zlatih priznanj in 13 srebrnih priznanj ter priznanje za najbolj zabavno izveden 

poskus, priznanje za najbolj izviren poskus, priznanje za najboljšo strokovno razlago 

poskusa in priznanje za najboljši opis poskusa v zborniku. 

21. 5. 2021 smo imeli zaključno konferenco za 4.letnike in maturitetni tečaj. Ker za-

ključni letniki letos niso mogli doživeti maturantskega plesa, smo jih profesorji pripra-

vili drugačno presenečenje. Zapeli smo jim. Pesem maturantom 2021 - YouTube 

 

24. 5. 2021 smo maturantom podelili spričevala. 

24. in 25. 5. 2021 so maturantje imeli možnost zvišati ali popraviti negativno zaklju-

čeno oceno. 

 

28. 5. 2021 je bil Dan šole. 

 

9. 5. 2021 se je s pisnim izpitom iz angleščine nadaljevala spomladanska matura. 

 

Od 1. do 23. 6. 2020 junija so potekali maturitetni izpiti. 

 

1. 6. 2021 so dijaki 1., 2. in 3. letnikov imeli športni dan. 

 

3. 6. 2021 so dijaki v okviru terenskih vaj pri biologiji obiskali Botanični vrt v Ljub-

ljani. 

 

24. 6. 2020 je bila podelitev spričeval in priznanj najboljšim. 

Isti dan so dijaki in dijakinje 4. letnikov, ki so dosegli odličen uspeh ali bili drugače 

uspešni, obiskali Escape room.  

 

Tekmovanj in dejavnosti je bilo v preteklem koledarskem letu res malo; delo z nadar-

jenimi dijaki je bilo oteženo. Še najbolj so se izkazali s sodelovanjem v  

literarnem glasilu PAKAJČEPIŠEM, ki je bilo izdano ob koncu pouka.  

Kot nadarjene dijake sicer obravnavamo tiste, ki prinesejo iz OŠ potrdilo o odkriti na-

darjenosti. Sledimo konceptu dela z nadarjenimi dijaki. 

S 1. septembrom 2021 smo vključili v oddelke z ITA tudi naravno govorko-zaposleno 

na Gimnaziji Moste. Izvedene ure se financirajo iz šolskega sklada.  

Od 1. septembra 2021 dalje smo imeli na Gimnaziji Moste na izmenjavi 4 dijake iz Ita-

lije; izmenjava je bila organizirana preko društva Slovik:  http://www.slovik.org/#sec-

tion4 

Starši dijakov, ki so bili na izmenjavi, so izrazili zadovoljstvo glede izmenjave. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvhdVCHTaOY
http://www.slovik.org/#section4
http://www.slovik.org/#section4
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15.10. 2021 je na osnovni šoli Vransko - Tabor je Gimnazija Moste izvedla dogodek 

CodeWeek – Programiranje robotkov LegoMindstorms EV3. Udeleženci so prejeli potr-

dila in malo nagrado Gimnazije Moste. 

Na Gimnaziji Moste smo CodeWeek izvedli 22.10.2021; prišli so učenci OŠ Vide Pregarc.  

 

26.11.2021 je potekalo  evropsko spletno tekmovanje v znanju angleščine za srednje-

šolce “Best in English”, ki ga organizirata Czech-us Agency in Institute for Competen-

cies Development. 

8 najboljših rezultatov je Gimnazijo Moste uvrstilo na 202. mesto med 595 šolami ( na 

13. mesto med 15 slovenskimi). 

Športne aktivnosti zaposlenih smo spodbujali z vključitvijo športnih aktivnosti na Dnevu 

promocije zdravja na delovnem mestu. 

Dobrodelnost oziroma prostovoljstvo smo spodbujali v največji meri s projektom Botr-

stvo.  

 

V 3. letnikih, smo že drugo leto zapored, po 3 ure tedensko, v okviru nerazporejenih 

ur, izvajali interdisciplinarne tematske sklope iz 5  različnih tem, znotraj katerih se po-

vezuje preko 20 učiteljev. Naslovi so: Evropska unija, Kognitivna znanost, prvine pro-

jektnega dela in pisanja, Študij okolja in 20.stoletje.  

 

Sicer smo v letu 2021 sodelovali v projektih: 

a) Mednarodnih:  

- v programskem odboru mednarodne konference EDUVISION – prof. kemije, 

- program MEPI, 

- Erasmus+. 

 

b) Projektih na ravni države: 

-   Pedagogika 1:1, kjer z uporabo tabličnih računalnikov spodbujamo uporabo e-

gradiv pri pouku,     

-   Podjetnost v gimnazijah,      

- Botrstvo, 

- Zdrava šola, 

- REACT EU 2021, ki nam omogoča razmeroma nabavo računalniške opreme. 

 

 

Zaradi že omenjenega majhnega števila izvedenih tekmovanj, so tudi dosežki manjši; 

razvidni so iz poročil aktivov. 

 

Dosežki aktiva slovenščine za leto 2021 

VODJA AKTIVA Kristina Hočevar   

DOSEŽKI - Literarni dogodek z Goranom Vojnovićem 

- Osvojeni 2 bronasti priznanji in 
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-  1 zlato Cankarjevo priznanje na državnem tekmovanju iz 

slovenščine 

- Uspešno izpeljan tečaj slovenščine  

- Izid 12. številke umetniškega glasila Pakajčepišem  

 

Dosežki aktiva angleščine za leto 2021 

VODJA AKTIVA Katja Rotar 

DOSEŽKI  Oblikovanje kriterijev za preverjanje in ocenjevanje 

za potrebe dela na daljavo. 

 Prilagoditev oblik in načinov dela na daljavo: 

o priprava pouka preko videokonferenčnega 

orodja Zoom 

o priprava učnih gradiv za objavo v šolski 

spletni učilnici 

o izvedba ustnega in pisnega ocenjevanja preko 

aplikacij Zoom in Exam.net ter spletne učil-

nice 

 Priprave za dijake, ki so želeli opravljati maturo na 

višji ravni. 

 Dopolnili pouk in individualna pomoč učno šibkejšim 

dijakom. 

 Prilagoditev vprašanj na maturo skladno z navodili 

RICa. 

 Analiza in evalvacija učbenikov in odločitev za za-

menjavo v 3. in 4. letniku (Gateway B2 namesto 

Headway Upperintermediate) 

 Novembra 2021 je prof. Mihić na šoli koordinirala 

mednarodno tekmovanje Best in English na katerem 

je sodelovalo 19 naših dijakov. 

 Prof. Mihić še naprej uspešno vodi projekt botrstvo, 

že 9 let!  

 Šolski radio je deloval, ko je pouk potekal na šoli 

pod mentorstvom prof. Caltran. 

 Projekt s plakati se nadaljuje: Questions and 

answers (prof. Rotar) 

 Prof. Rotar je za dijake 2.d razreda organizirala pre-

davanje na temo sajenja dreves in nato še sajenje 

dreves v Arboretumu. Članek o tem je bil 24.1. ob-

javljen v reviji Pomagaj si sam (Jana). 

 Skrb za to, da pouk ostaja vpet v trenutno svetovno 

dogajanje in evropski kulturni prostor, ter na nivoju. 

Nivo znanja angleščine se namreč povečuje in s tem 

posledično raven zahtevnosti na maturi. 

 Sodelovanje z drugimi aktivi: 

o informatika (The first computer) 
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o likovna umetnost (Graffiti and Banksy) 

o filozofija (Animal Farm) 

o sociologija (Lord of the Flies) 

 

Dosežki aktiva MATEMATIKE za leto 2021 

VODJA AKTIVA  Alenka Kolenc  

DOSEŽKI V okviru projekta Zdrava šola smo uspešno izpeljali Dan 

promocije zdravja učitelje. (12. 2. 2021) 

V okviru projekta Zdrava šola smo zbirali korake: 50 

milijonov korakov za epilepsijo. (25. 1. – 28. 2. 2021) 

Uspešno smo izpeljali matematični tabor na šoli. (april 

2021) 

Ena dijakinja je prejela zlato priznanje za 1. mesto na 

državnem tekmovanju Logična pošast. (maj 2021) 

Na šolskem tekmovanju iz znanja logike je 1 dijak dosegel 

bronasto priznanje.  (september 2021) 

Na šolskem tekmovanju v razvedrilni matematiki je 6 

dijakov doseglo bronasto priznanje.  (december 2021) 

Mentorstvo dijakom na tekmovanju Evropske statistične 

igre: 1 ekipa je dosegla bronasto priznanje. (2021) 

Mentorstvo 2 ekipama na tekmovanju POPRI: uvrstili so se 

med 10 najboljših poslovnih idej naše regije. (2021) 

 

Dosežki aktiva 2TJ aktiva  za leto 2021 

VODJA AKTIVA Darja Jerebic 

DOSEŽKI - sodelovanje v projektu  Razvijanje kompetenc podjetnosti 

v  gimnazijah  (Stres), 

- sodelovanje v projektu   Inovativna pedagogika 1:1 (Je-

rebic, Eršte), 

- dopolnilni pouk (nemščina, francoščina, italijanščina, 

španščina), 

- priprava dijakov na tekmovanje iz znanja nemščine, tek-

movanje bilo žal dvakrat odpovedano 

- medpredmetno sodelovanje (pri nemščini v okviru ITS z 

zgodovino, umetnostjo, sociologijo, pri španščini z geo-

grafijo), 

- koordinacija dela z nadarjenimi (Klement), 

- koordinacija informativnega dneva (Jerebic) 

- izvedba pouka na daljavo – dopolnitev in posodobitev šol-

skih  spletnih učilnic (nalaganje gradiv v spletne učilnice po 

urniku), komuniciranje z dijaki prek različnih IKT orodij 
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Dosežki družboslovnega aktiva  za leto 2021 

 

VODJA AKTIVA Nataša Krošel 

DOSEŽKI 6 bronastih priznanj na tekmovanju iz zgodovine 

 

Dosežki NAR aktiva  za leto 2021 

 

VODJA AKTIVA Alenka Perko Bašelj 

DOSEŽKI  Izvedba laboratorijskih vaj iz BIO in KEM po urniku s 

pomočjo videoposnetkov ali prirejenimi navodili za 

samostojno izvedbo v domačem okolju, z opremo in 

materiali, ki so na razpolago v gospodinjstvih.  

 Dijaki so pri KEM pripravili in posneli poskuse z oko-

lju prijaznimi snovmi, izdelali pa so tudi videopo-

snetke rešitev določenih problemov. 

 Dijaki so pri BIO izdelali raziskovalne naloge, ki so 

jih predstavili na projektnem dnevu na daljavo zain-

teresiranim dijakom.  

 Pri ITS ŠOK smo na projektnem dnevu na daljavo, v 

sodelovanju z zunanjo strokovnjakinjo izvedli okro-

glo mizo na temo trajnostnega turizma. 

 Dijaki so dosegli 6 bronastih priznanj iz znanja biolo-

gije za Proteusovo priznanje. 

Uspešno smo izpeljali Državno tekmovanje iz kemijskih 

poskusov za osnovnošolce  

 

Dosežki aktiva INF-FIZ za leto 2021 

VODJA AKTIVA Mateja Erjavec 

ČLANI AKTIVA Aleš Razinger, Gorazd Kovačič, Maja Glavič, Nina Vidic 

DOSEŽKI  

Organizacija CodeWeek za dijake in zunanje udeležence. 

Podjetnosti (PODVIG) - z dijaki smo se udeležili Inovacij-

skega kampa, ki je potekal na Škofijski klasični gimnaziji, 

kjer je potekalo tekmovanje za najboljšo poslovno idejo. 

Dijakinja iz GM Sara Mitrović je prejela posebno nagrado 

za prizadevnost.  

Izvedba laboratorijskih vaj na daljavo.  

Uspešno izpeljana krvodajalska akcija.  
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Izvedba krožka prve pomoči in čebelarstva.  

Organizacija in izpeljava projektnega dne online (tehnična 

podpora) 

 

Dosežki aktiva LUM, GLA in KNJIŽNICA  za leto 2021 

VODJA AKTIVA Tina Mlakar 

DOSEŽKI - Pesem za maturante 2021 (november 2020 do marec 

2021). Organizacija snemanja, koordiniranje in izbira 

pesmi ter učenje pesmi. 

-Kordiniranje in sodelovanje pri pripravi programa za prire-

ditev ob zaključku šolskega leta in za državno proslavo (ju-

nij 2021) 

- ITS: priprava delavnice Umetnost 20. stoletja z dijaki 

3.letnika (april 2021) 

 - Erasmus+ koordinacija – 6 online delavnic 

- Predstavitve na mednarodnih konferencah 

- Literarno popoldne z Goranom Vojnovičem 17.3.2021 v 

sodelovanju z aktivom SLO (Knol) 

 

Dosežki aktiva športne vzgoje  za leto 2021 

VODJA AKTIVA Miha Bavčar 

DOSEŽKI Športni dosežki: 

5. mesto DP plavanje 

1. mesto ljubljanske regije rokomet ( M ) 

   uvrstitev v 1/4 finale DP 

1. mesto ljubljanske regije košarka ( D ) 

    uvrstitev v 1/4 finale DP. 

1. mesto ljubljanske regije košarka ( M ) 

    uvrstitev v 1/4 finale DP. 

- Izvedba projekta Sem IN zdravo živim 

- MEPI 

- Sodelovanje z RZS in KK Slovan 

- Promocija šole 

- Samoevalvacija 

- Krožek ( fitnes) 

- Točkovanje za "Naj razred" 

- Inf. dan 

1.2. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 
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Strokovni organi zavoda so določeni z zakonom in delujejo po zakonu, pravilnikih in 

drugih internih aktih ali sprejetih sklepih, ki so v skladu z zakonom.  

Organi šole so: 

Svet šole 

Ravnateljica 

Svet staršev 

Strokovni organi: učiteljski zbor 

                 razredni učiteljski zbori 

                 razredniki 

                 strokovni aktivi 

                 knjižničarka 

                 svetovalna služba 

Administrativno tehnična služba: 

tajnica/poslovna sekretarka zavoda 

računovodkinja 

vzdrževalec učne tehnologije oziroma računalniške opreme 

hišnik 

 

Predstavitev odgovornih oseb: 

- predsednik sveta zavoda: Lovro Dretnik, spec., prof. mat, 

- ravnateljica: Špela Škof Urh, prof. fizike. 

 

Strokovni aktivi : 

AKTIV VODJA 2020/2021 VODJA 2021/2022 

slovenščina Natalija Knol Kristina Hočevar 

matematika Alenka Kolenc Alenka Kolenc 

angleščina Polona Pika Plestenjak Katja Rotar 

drugi tuj jezik Irena Eršte Darja Jerebic 

družboslovje Nataša Krošel Nataša Krošel 

kemija in biologija Alenka Perko Bašelj Alenka Perko Bašelj 

fizika in informatika Mateja Erjavec Mateja Erjavec 

umetnost, glasba in knjižnica Eva Košorok Tina Mlakar 

športna vzgoja Miha Bavčar Miha Bavčar 

 

Razredi in razredniki: 

 GIMNAZIJA 2020/21 GIMNAZIJA 2021/2022 

1. A Alenka Slak Suzana Gomilar 

1. B Lovro Dretnik Marjetka Pohole 
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1. C Alenka Kolenc Nataša Klement 

1. D Katja Rotar Erika Božič 

1. E Irena Eršte Natalija Knol 

2. A Špela Bogolin Alenka Slak 

2. B Darja Jerebic Lovro Dretnik 

2. C Alenka Perko Bašelj Alenka Kolenc 

2. D Marjana Jus Katja Rotar 

2.E Vladimira Krajnik Irena Eršte 

3. A Miha Bavčar Špela Bogolin 

3. B Nataša Pavlina Skaza Darja Jerebic 

3. C Polona Pika Plestenjak Alenka Perko Bašelj 

3. D Kornelija Sraka Marjana Jus 

3. E - Vladimira Krajnik 

4. A Suzana Gomilar Miha Bavčar 

4. B Nataša Klement Nataša Pavlina Skaza 

4. C Erika Božič Polona Pika Plestenjak 

4. D Marjetka Pohole Kornelija Sraka 

 MATURITETNI TEČAJ 

2020/2021 

MATURITETNI TEČAJ 

2021/22 

5.M Bojan Golc Bojan Golc 

 

 

1.3. Finančno poslovanje 

 

Materialne pogoje za osnovno delo zavoda zagotavlja Vlada RS oziroma MIZŠ.  

Gimnazija Moste pridobiva sredstva za delo: 

- iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, 

- prispevkov dijakov oziroma njihovih staršev, 

- tržne dejavnosti, 

- iz drugih virov. 

 

Šola ima organiziran tudi šolski sklad. Starši sodelujejo pri pripravi in sprejemanju na-

črta porabe sredstev za posamezno šolsko leto ter pri višini prispevka in pogojih plače-

vanja le-tega. 

 

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. 
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Preglednica 1:  Pregled poslovanja leta 2021 v primerjavi z letom 2020 (v 

EUR) 

  2020 2021 Indeks 2021/20 

(%) 

Prihodki 1.942.421 2.271.980 116,97 

Odhodki 1.984.371 2.174.528 109,59 

Razlika -41.949 97.452 232,31 

  

Iz preglednice 1 je razvidno, da so prihodki v primerjavi z letom 2020 višji za 16,96%, 

kar je posledica večjega vpisa v letu 2020/2021 in nato v letu 2021/22. Odhodki so 

višji za 9,59%. 

Preglednica 2:  Sestava prihodkov po virih leta 2021 v primerjavi z letom 

2020 

 

Postavka izkaza uspeha Leto 2021 
Struktura 

v % 
Leto 2020 

Struktura v 

% 

PRIHODKI     

1. Prihodki za izvajanje javne 

službe 2.249.629 99,02 1.925.340 99,12 

2. Prihodki – tržna dejavnost 20.988 0,93 16.960 0,87 

3. Prihodki od obresti 0 0 2 0 

4. Izredni prihodki 1.363 

 

0,05 

 119 0,01 

SKUPAJ 2.271.980 100 1.942.421 100 

 

Glavni vir prihodkov v letu 2021 – v višini 99,02% –  v strukturi celotnih prihodkov,  

je javni zavod prejel iz javno finančnih sredstev. Zavod je vključen v model financira-

nja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva 

MOFAS. Letni obseg javno finančnih sredstev je zmnožek cene programa srednjega 

šolstva na dijaka in števila vpisanih dijakov v program v posameznem šolskem letu, 

na dan 15. 9. in 1.10.  Sredstva pokrivajo stroške dela in pravic iz naslova nadome-

stil, stroške za blago in material ter storitve. Sredstva za druge upravičene stroške in 

nekatere projekte, MIZŠ zagotavlja na podlagi predhodno ugotovljene upravičenosti.  

Prihodki iz naslova izvajanja nepridobitne – javne službe na trgu, vključujejo tudi pri-

spevke staršev (športni in kulturni dnevi, ekskurzije, OIV), plačila izpitov, duplikatov 

itd.  
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Pod postavko prihodki ustvarjeni na trgu, pa so zajeti prihodki od uporabnine šolskih 

prostorov (kuhinja, učilnice in telovadnica).  Delež tržnih prihodkov predstavlja maj-

hen delež v celotnem prihodku 0,93%. 

  

Preglednica 3:  Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva, 

investicijsko in tekoče vzdrževanje ter zaloge (v EUR) 

OSNOVNA SREDSTVA IN INVESTI-

CIJE 

2020 2021 Indeks 

2021/2020 

(%) 

Skupaj sredstva za nabavo opreme 42.030 4.606 10,96 

Od tega za:     

Računalniško opremo in komunika-

cijske zveze 
38.556 3.115  

Drugo opremo za opravljanje šolske 

dejavnosti (table, …) 
2.752 0  

Pohištvo za poslovne prostore, učil-

nice, kabinete 
722 1.491  

Vlaganje investicijskih sredstev v 

tekoče vzdrževanje stavbe 
51.685 63.613 123,08 

Poraba sredstev za nabavo knjig za 

knjižnico, strokovna literatura in 

učbeniški sklad 

10.830 18.187 167,94 

SKUPAJ 104.545 86.406 82,65 

  

Iz preglednice 3 je razvidno, da smo v letu 2021 potrošili manj sredstev za nabavo OS 

Brezplačno pa smo s strani MIZŠ v sodelovanju z ARNES (projekt REACT EU) pridobili 

računalniško opremo v višini 21.583,16 eur. 

2. POSLOVNO POROČILO – posebni del 

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Gimnazije Moste za leto 2021 

2.1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje srednjih 

šol (najpomembnejše) 

 

Zakon o delovnih razmerjih 

Zakon o gimnazijah in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gimna-

zijah 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
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Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (z aneksi) in 

Kolektivna pogodba za javni sektor 

Zakon o maturi 

Zakon o šolski prehrani 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

Zakon o računovodstvu 

Zakon o izvajanju proračuna RS 

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega prora-

čuna 

Pravilnik o normativih in standardih v 

srednjih šolah 

Pravilnik o šolskem koledarju za 

gimnazije, poklicne, srednje tehni-

ške in strokovne šole 

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah 

 

Pravilnik o ocenjevanju znanja v 

srednjih šolah 

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o hranjenju dokumentacije 

2.1.2. Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja  

oziroma skupni cilji, za katere se zavzemamo: 

Naša najpomembnejša dolgoročna cilja sta: 

1. Izboljšati učni uspeh 

2. Povečati prepoznavnost šole  

Glede na ta dva dolgoročna cilja smo določili tudi ustrezne aktivnosti.  

Strnjeno zapisano: 

 

- Izboljšati učni uspeh, predvsem z večjo kakovostjo poučevanja, z različnimi meto-

dami poučevanja, z dodatnimi urami za  slabše dijake, tudi s tutorstvom (učno po-

močjo boljših dijakov slabšim)-ko bo to mogoče, s sprotnim preverjanjem znanja ter 

načrtovanjem preverjanj znanja ter omejitvijo števila pisnih preverjanj znanj. 

- Spodbujati dobre medsebojne odnose med dijaki, učitelji in starši. 

- Dijake osveščati v izobraževalnem in predvsem vzgojnem smislu, v večji meri raz-

vijati njihovo kritično mišljenje in ustvarjalnost. 

- Zagotoviti ustrezne pogoje za delo dijakom in učiteljem. 

- V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju dijaku nuditi bogastvo izkušenj in spod-

bujati oblikovanje dijakove pozitivne samopodobe. 

- Prizadevati si za večji ugled šole in učiteljev. 

- Spodbujati pripadnost učiteljev in dijakov šoli in povečati prepoznavnost šole. 
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- Zagotavljati optimalni razvoj posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno 

poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. 

- Pomembno je vzgajati za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti 

spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in 

človekovih pravic ter temeljnih svoboščin. 

- Razvijati ustvarjalno in kritično mišljenje, sposobnosti reševanja problemov, anali-

tičnega oziroma sintetičnega in sistemskega mišljenja ter inovativnosti itd. 

- Kakovostno izvajati pouk ob upoštevanju sodobnih spoznanj s pedagoškega podro-

čja. 

- Dosegati ustrezno izobrazbeno raven dijakov za nadaljevanje izobraževanja na uni-

verzi. 

V zvezi z vsem naštetim smo v zadnjih letih storili pomembne korake: 

- zmanjšali število pisnih preverjanj znanja/teden (z ustrezno prerazporeditvijo), 

- nudili dodatno pomoč pri učenju, 

- bili dostopni staršem, dijakom (komunikacija), 

- organizirali predavanja za dijake (na RU), in za starše, 

- ponudili veliko krožkov in dejavnosti ( v času, ko to dopuščajo epidemiološke raz-

mere), 

- redno vzdrževali šolo, dopolnili učbeniški sklad, 

- predstavljali Gimnazijo Moste na OŠ, organizirali državno tekmovanje iz kem. eks-

perimentov,  

- spodbujali dobrodelnost (botrstvo), 

- sodelovali z Zavodom 404, 

- razvijali talente (pevski zbor, recital, razstave, tekmovanja, krožki), 

- se vključevali v projekte (mednarodne in na ravni države):REACT EU 2021, Inova-

tivna pedagogika 1:1, Podjetnost, Erasmus, Zdrava šola. 

- imeli na izmenjavi dijake iz Italije, 

- se posvečali posameznikom (boljšim in slabšim).. 

V letu 2021 smo z večino naštetih dejavnosti nadaljevali, največ pozornosti smo v za-

četku leta posvetili skrbi za varno (zdravo) okolje za naše dijake in predstavitvam Gim-

nazije Moste. 

 

Dva izbrana cilja, za katera smo izvajali konkretne aktivnosti, sta predstav-

ljena v prilogi. 

 

Spodnje tabele delno utemeljujejo ugotovitve, ki so navedene v prilogi. 
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Preglednica 4: Pregled števila dijakov v šolskih letih 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022 

 2019/20 2020/2021 2021/2022 

gimnazija 440 492 531 

maturitetni tečaj 37 36 36 

 

Število dijakov na  gimnaziji se je - do šolskega leta 2019/20 - zmanjševalo. Glavni 

razlog so bili neuspeh, izpisi dijakov med šolskim letom in zmanjšan vpis v 1. letnik. 

Kljub velikim prizadevanjem za vpis, v šolskem letu 2016/2017 nismo imeli zadosti 

vpisa v 1. letnike; vpisali smo le 4 oddelke, namesto želenih 5,  prav tako smo v šolskem 

letu 2017/18 vpisali 4 oddelke 1. letnika. Tudi za leto 2018/19 smo imeli s strani MIZŠ 

odobrene 4 prve letnike, ki pa smo jih nekoliko lažje napolnili. Število izpisov se je nato 

zmanjšalo, dodatno pa smo uspeli v šolskem letu 2019/20 vpisati 5 oddelkov 1. letnika, 

zato je bilo število dijakov ob koncu leta 2019 le še malo prenizko, da bi šola lahko 

nemoteno poslovala.  V letu 2020 je število dijakov že višje, znaten porast števila dija-

kov pa je v zadnji tretjini leta 2020, in v letu 2021, posledično je bilo izboljšano finančno 

poslovanje v letu 2021.  

 

Preglednica 5: Realizacija pouka, izražena v odstotkih 

 

Realizacija pouka je zelo visoka: 

Realizacija pouka je bila visoka:  

Od 1.9.2020 do 31.8.2021 

odde-

lek 

Letno število ur po pred-

metniku 

Realizi-

rano št. 

ur 

Realizi-

rano št. 

ur (%) 

1.A 1.280,0 1254 98,0 

1.B 1.280,0 1252 97,8 

1.C 1.385,0 1361 98,3 

1.D 1.385,0 1366 98,6 

1.E 1.280,0 1253,5 97,9 

2.A 1.350,0 1335 98,9 

2.B 1.350,0 1329 98,4 

2.C 1.350,0 1319 97,7 

2.D 1.350,0 1330 98,5 

2.E 1.245,0 1226 98,5 

3.A 1.665,0 1644 98,7 

3.B 1.560,0 1533 98,3 

3.C 1.665,0 1629 97,8 

3.D 1.560,0 1514 97,1 

4.A 2.421,0 2395,5 98,9 
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4.B 2.035,0 2021 99,3 

4.C 2.250,0 2250,5 100,0 

4.D 2.487,0 2462,5 99,0 

5.M 942,5 935 99,2 

 

USPEH: 

 

Uspeh dijakov ob koncu šol. leta v prvih letnikih je bil 97,3% (lani 87,9%) v drugih 

89,1% (lani 89,1%), tretjih 91,8% (lani 89,6%) in četrtih pa 93,8 % (lani 95,7 %). 

Maturitetni oddelki (maturitetni tečaj) so imeli 57,7% uspeh (lani 78,9 %). Vključno z 

maturitetnim tečajem je uspeh šole 85,9 % (lani 89,4 %). 

Uspeh je nekoliko slabši kot v preteklem šolskem letu, razlog je slabši uspeh v maturi-

tetnem tečaju. Uspeh prvih letnikov je boljši kot v preteklih letih, kar je verjetno tudi 

posledica vpisa boljših učencev.  

 

Preglednica 6: Kazalci učinkovitosti/ Uspeh po letnikih in po razredih, izražen 

v odstotkih 

Uspeh ob koncu šolskega leta 

 

 po letnikih: 

Let-

nik 
Število dijakov 

Št. pozitiv-

nih 

Pozitivnih 

(%) 

Št. negativ-

nih 

Negativnih 

(%) 

1 150 146 97,3 4  2,7 

2 138 123 89,1 15 10,9 

3 97 89 91,8 8 

8,2 

 

4 97 91 93,8 6 6,2 

MT 

(5M) 26 15 57,7 9 

34,6  

(2 NOC) 

 

 

 po razredih : 

odde-

lek 

stevilo_dija-

kov 

pozitiv-

nih_st 

pozitiv-

nih_% 

negativ-

nih_st 

negativ-

nih_% 

1.A 30 30 100 0 0 

1.B 30 29 96,6667 1 3,3333 

1.C 30 30 100 0 0 

1.D 30 28 93,3333 2 6,6667 

1.E 30 29 96,6667 1 3,3333 

2.A 29 27 93,1034 2 6,8966 

2.B 29 28 96,5517 1 3,4483 

2.C 24 19 79,1667 5 20,8333 
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2.D 26 22 84,6154 4 15,3846 

2.E 30 27 90 3 10 

3.A 27 25 92,5926 2 7,4074 

3.B 26 23 88,4615 1 3,8462 

3.C 23 18 78,2609 5 21,7391 

3.D 24 23 95,8333 0 0 

4.A 30 29 96,6667 1 3,3333 

4.B 20 17 85 2 10 

4.C 24 21 87,5 2 8,3333 

4.Č 0 0 0 0 0 

4.D 25 24 96 1 4 

5.M 26 15 57,6923 9 34,6154 

 

Preglednica 7: Kazalci učinkovitosti/ Uspeh na maturi 

 

Uspeh gimnazijcev na maturi je bil 94,8% česar smo bili veseli.  

Pri predmetu, kjer so bili v letu 2020 dijaki izrazito neuspešni in so bile posledično 

narejene spremembe, je bil dosežen zelo dober uspeh.  

 

Program 

GIM 

Vpisani 

(21.maj 

2021) 

Opravljali 

maturo v 

spomla-

danskem 

roku 

Uspe-

šni  

Uspešni 

(%) 

Popravni 

izpiti Padli 

4A 30 23 23 100 0 0 

4B 20 14 14 100 0 0 

4C 24 18 17 94,4 1 0 

4D 25 22 19 86,4 3 0 

Skupaj 99 77 73 94,8 4 0 

              

Program MT             

5M 26 15 14 93,3 0 1 

 

Preglednica 8: Prikaz uspeha na maturi za Gimnazijo Moste v zadnjih devetih 

letih  

 

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Število di-

jakov 
114 79 96 

105 94 49 65 57 77 

Uspeh 

(%) 
80,5 87,3 83,9 

86,7 87,3 95,1 93,8 78,9 94,8 

Op.: Uspeh je zapisan za spomladanski rok mature 
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Preglednica 9: Prikaz uspeha na maturi v zadnjih devetih letih – povprečne 

ocene pri posameznih predmetih  

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

slovenščina 
2,82 2,96 3,15 3,00 2,96 

 

2,95 

 

2,97 

 

2,76 

 

3,25 

matematika 
2,75 2,70 2,51 2,74 2,71 

 

2,92 

 

2,75 

 

2,52 

 

2,76 

angleščina 3,14 3,10 3,01 3,41 3,13 3,30 3,16 3,05 3,19 

nemščina 3,19 3,80 3,64 3,30 3,44 2,63 3,29 2,20 2,82 

španščina 4,00 3,73 4,13 3,36 3,81 4,00 3,83 3,44 3,85 

francoščina 
4,50 3,00 / 3,00 3,05 

 

/ 

 

3,04 

 

/ 

 

/ 

fizika 2,56 3,13 2,71 3,00 2,90 3,25 2,90 2,67 3,25 

biologija 3,14 2,75 3,19 3,38 2,99 3,33 3,05 3,43 2,92 

kemija 2,55 2,94 2,40 2,65 2,67 3,17 2,68 2,82 2,80 

informatika 
2,43 3,14 / 2,60 2,99 

 

2,57 

 

3,02 

 

2,00 

 

3,00 

geografija 2,81 2,58 2,70 2,34 2,62 2,92 2,68 2,63 3,05 

zgodovina 2,08 2,38 3,23 2,87 2,58 2,56 2,57 2,88 3,75 

sociologija 
3,07 2,53 2,50 2,46 2,58 

 

2,78 

 

2,61 

 

1,91 

 

 3,09 

filozofija 2,58 3,40 3,00 2,75 2,92 3,25 2,92 / 3,60 

psihologija 
2,47 2,61 3,21 3,38 2,86 

 

3,08 

 

2,91 

 

2,74 

 

2,87 

um. zgo 2,54 4,00 2,67 / 2,82 3,00 2,78 / 2,57 

 

Z uspehom na maturi v zadnjih 11 letih smo zadovoljni, predvsem smo bili ponosni na 

uspeh v letu 2018 2019 in 2021, medtem ko smo v letu 2020 doživeli nekoliko razoča-

ranja s padcem uspeha za dobrih 10% glede na predhodno leto. (Ne)uspeh smo anali-

zirali in tudi sprejeli nekatere ukrepe, tudi zato je bil v letu 2021 boljši uspeh. 

Povprečna ocena pri večini predmetov je sicer pri večini predmetov nižja od slovenskega 

povprečja, a je primerljiva z uspehom pri pouku.  
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2.1.3. Druga dejavnost 

2.1.3.1. Tabori in ekskurzije 

 

Kljub situaciji smo izvedli matematični tabor. Način je bil prilagojen; dijaki in učitelji 

so bili v šoli, kljub temu je bil obisk zelo velik.  

Predvidevamo, da tabor pozitivno vpliva na dosežene rezultate pri matematiki na ma-

turi. 

Predviden športni tabor ni bil izveden in tudi ne ekskurzije. 

2.1.3.2. Različne dejavnosti in sodelovanja 

 

Šola je sodelovala z Zavodom RS za šolstvo, z Državnim izpitnim centrom (preko zun. 

ocenjevalcev), z MIZŠ, z društvom DMFA, preko tehnično-raziskovalnega dela sodelu-

jemo, po prekinitvi,  z Zavodom 404 (skupina dijakov), s CŠOD, s policijo (predstavitev 

poklica, plakati o nevarnostih), z Zvezo prijateljev mladine Moste Polje (botrstvo), z 

nekaterimi zunanjimi predavatelji, z OKS (preverjanje), z RK Slovenije (Prva pomoč), z 

ZD Moste, s Statističnim uradom RS, z različnimi športnimi društvi (rokometno, hokej).  

V sodelovanju s fakultetami smo izvajali pedagoško prakso študentov pri angleščini, 

kemiji in športni vzgoji.  

Učilnice sicer oddajamo za izvedbe različnih predavanj, v letu 2021 je bila ta dejavnost 

še vedno manjša kot v predhodnih letih (do 2019). 

S fakultetami sodelujemo pri njihovih predstavitvah na naši šoli  in pri izvedbi pedago-

ške prakse za študente. Izvajali pedagoško prakso študentov pri angleščini, kemiji in 

športni vzgoji.  

V šolskem okolišu smo sodelovali z Zdravstvenim domom Moste ter s Centrom za soci-

alno delo Moste-Polje.  

Z drugimi srednjimi šolami sodelujemo (prek Zveze srednjih šol in dijaških domov, Ak-

tiva ljubljanskih srednjih šol) tudi zaradi dopolnjevanj strokovnih delavcev. 

Z osnovnimi šolami sodelujemo s predstavitvijo Gimnazije Moste na OŠ. 

 

Slednji dejavnosti sta v celoti potekali elektronsko; preko video sej ali poslanih gradiv. 

 

2.1.3.3. Knjižnica  

 

Knjižnica šole je prostor, v katerem se dijaki družijo, učijo, imajo dostop do interneta 

in si izposojajo knjižnično gradivo. 

Pregled učbeniškega sklada: 

V učbeniškem skladu ohranjamo konstantno število kompletov, to je 560, kar pomeni, 

da stalno dokupujemo potrebne učbenike, menjamo stare za nove.  

V učbeniški sklad so vključeni učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov. Učitelji 

naše šole s svojim podpisom potrdijo uporabo posameznega učbenika ali delovnega 
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zvezka pri pouku. Komplet učbenikov iz učbeniškega sklada si lahko izposodijo vsi dijaki 

Gimnazije Moste za obdobje enega šolskega leta. Cena kompleta je določena na podlagi 

Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov in je bila leta 2021 za vse letnike nižja od 

1/3 nabavne cene najcenejšega kompleta. Ob spremembah potrjenih učbenikov pri po-

sameznih predmetih bomo komplete učbenikov v učbeniškem skladu tudi nadalje 

ustrezno spreminjali oziroma dopolnjevali. 

 

2.1.3.4.  Delo svetovalne službe 

 

Temeljni cilj svetovalne službe je sodelovanje in podpora vsem sodelujočim v vzgojno-

izobraževalnem procesu za optimalen razvoj posameznega mladostnika ne glede na 

spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost  ter telesno in du-

ševno konstitucijo. 

Pomembna področja dela so bila:  delo na področju učenja učenja  za dijake 1. letnikov, 

delo z nadarjenimi dijaki, delo z dijaki z učnimi težavami, koordinacija dela z dijaki s 

posebnimi potrebami, svetovanje dijakom v primeru raznih stisk in problemov ter  pri 

prepisih iz drugih šol in na druge šole,  preventivno delo in organizacija preventivnih 

delavnic, sodelovanje v promocijskem timu,  poklicno in študijsko svetovanje, vodenje 

vpisnega postopka in drugo. 

2.1.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega programa za 

leto 2021: Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2021, ugotavljamo, da so bili cilji delno 

realizirani.  

Preglednica 10:  Prihodki in odhodki za leto 2021 v primerjavi z letom 2020 (v 

EUR) 

 2020 2021 

PRIHODKI ZA JAVNO SLUŽBO IN TRŽNO DE-

JAVNOST 
1.942.421 2.271.980 

Prejeta sredstva iz proračuna za tekočo porabo 1.609.095 1.896.283 

Prejeta sredstva iz proračuna za investicije 0 50.491 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne 

službe (prispevki staršev, plačilo izpitov, …) 
316.245 302.855 

Tržna dejavnost 16.960 20.988 

Drugi prihodki 121 1.363 

ODHODKI 1.984.371 2.174.528 

Stroški materiala 97.022 126.708 

Stroški storitev 283.784 370.913 
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Stroški dela 1.598.769 1.672.128 

Amortizacija 30 60 

Drugi in izredni odhodki 4.766 4.714 

2.1.5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja  

 

Gospodarnost = 
Prihodki  = 2.271.980 

= 1,0449 
Odhodki  = 2.174.528 

 

Gospodarnost oz. učinkovitost poslovanja mora biti enaka ali večja od 1.  

Če je rezultat enak 1 pomeni, da ne ustvarimo poslovnega izida (s prihodki pokrijemo 

odhodke); če je rezultat večji od 1, je dosežen dobiček; če je nižji, pa izgubo.  

Iz izračuna je razvidno, da poslujemo z dobičkom v višini 97.452 eur. 

Zakon o javnih financah, MOFAS in Pravilnik o računovodstvu Gimnazije Moste pravijo, 

da lahko zavod deluje pozitivno, vendar mora svoj dobiček usmeriti za opravljanje svoje 

dejavnosti. V primeru negativnega poslovanja, mora zavod izgubo kriti iz presežnih 

sredstev preteklih let.  

Naloge, ki si jih zastavimo, premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, sposob-

nosti in izkušnje (lastne in tuje). Menim, da na vseh področjih s sredstvi ravnamo  ra-

cionalno in gospodarno, v kar nas sili dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo 

dodatna finančna sredstva, vedno več.  

2.1.6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

 

Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu.  

 

Prejete račune pred plačilom likvidira oseba, ki je za to zadolžena.  Račune podpiše in 

s tem odobri plačilo le-teh ravnateljica. Tako opremljene račune se odda v računovod-

stvo. Računovodkinja račune ponovno preveri, poknjiži v pomožno knjigo in glavno 

knjigo in jih plača v zakonsko predpisanem roku.  

 

Sistem notranje kontrole je vzpostavljen: 

 pri mesečni najavi podatkov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce 

ter ostalih stroškov (zahtevke posreduje ministrstvo preko KPIS-a), 

 pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti, 

 preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila, 

 preverjanju plačil položnic in 
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 spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali po-

godb s strani poslovnih partnerjev. 

V letu 2020 smo opravili revizijo izplačil, ugotovljeno je: 

2.2. Kadri 

 

Gimnazija Moste si prizadeva učiteljem in drugim zaposlenim zagotavljati čim boljše 

materialne in prostorske razmere.  

V letu 2020 so imeli še vsi učitelji, razen učiteljice informatike, zahtevano strokovno 

izobrazbo, v letu 2021 se je glede tega situacija nekoliko poslabšala; trije učitelji, ki 

nadomeščajo in so zaposleni za krajši DČ, nimajo ustrezne izobrazbe. Prav tako pri 

enem predmetu poučuje študentka zadnjega letnika ustrezne smeri.  

 

V preglednici 11 so prikazani vsi zaposleni na Gimnaziji Moste (na dan 31. 12. 2021).  

 

Preglednica 11: Deleži strokovnih delavcev po nazivu v letu 2021 na dan 31. 

12.  

Naziv število % 

Brez naziva 6 14,0 

Mentor/ica 10 23,3 

Svetovalec/ka 18 41,8 

Svetnik/ca 9 20,9 

Skupaj  43 100 

 

Preglednica 12: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v šol-

skih letih 2019/2020, 2020/21 in 2021/22 na dan 31. 12.  

Delovno mesto 2019/2020 2020/21 2021/22 

strokovni delavci 

(z ravnateljico) 

41  43 45 

administrativni delavci 2 2 3 

tehnični delavci 5 4 4 

SKUPAJ 48 49 52 

 

Op.: Število strokovnih delavcev se je povečalo zaradi zaposlitve ene administrativne 

delavke za krajši DČ, dveh učiteljev za krajši DČ, od katerih eden nadomešča začasno 

odsotno delavko in svetovalnega delavca za krajši DČ, določen. Ker je eden od učiteljev 

odšel na drugo delovno mesto, nadomestil pa ga je delno študent, se je skupno število 

strokovnih delavcev povečalo za 2.  

 

Izobraževanje delavcev: 
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V Letnem delovnem načrtu šole za šolsko leto 2020/2021 in v letnem delovnem načrtu 

za leto 2021/22 smo načrtovali izobraževanje učiteljev in drugih delavcev šole.  

Učitelji so se udeleževali sklicev študijskih skupin, udeleževali pa so se tudi nekaterih  

aktualnih izobraževanj po lastnem izboru. 

Skupna izobraževanja so bila v letu 2021 organizirana takole: 

1. dr. Damjana Pondelek, Urednica: Krepitev odnosov, sodelovanja, zaupanja, 11.3.2021  

2. Akademija poguma: Cikel predavanj med epidemijo (ves april 2021) 

3. GM: Potep po Sloveniji, 20.5.2021 

4. GM: Na potep z Ljubljanskim zmajem, 29.6.2021 

5. Nina Ana Jager, Najpogostejše napake vzgojnega postopka, 23.9.2021 

6. Pozitivna psihologija, Staš Žnidar, 1.12.2021 

7. Sabina Blumauer: Gokhale metoda,9. 12. 2021 

 

 

Preko celega leta pa je potekalo samoizobraževanje učiteljev (ob ustreznih gradivih) o 

uporabi spletnih učilnic, videokonferenc, pisnega preverjanja znanja na daljavo. 

 

Za starše smo organizirali 

Predavanje, ki je potekalo preko aplikacije Zoom,  22. 12. 2021, od 18. do 19. ure,   

v  sklopu projekta A (se) štekaš?!?.  Financiralo ga je Ministrstvo za zdravje,  sodi pa 

v sklop predavanj o zdravju in različnih oblikah pomoči ter prostočasnih aktivnostih, 

namenjenih mladostnikom - za krepitev duševnega zdravja. 

2.3. Investicije ter investicijska vlaganja 

Stavba Gimnazije Moste na Zaloški 49 je bila prenovljena. Prenovo je izvedlo Ministrstvo 

za izobraževanje znanost in šport, oddelek za investicije. 

V obnovljenih prostorih se je začel pouk 10. oktobra 2005. S tem dnem je stavba dobila 

tudi uporabno dovoljenje. Obnovljena šola nam omogoča, da imamo pouk samo dopol-

dne. Dijaki so s tem dobili tudi izjemno dobre pogoje šolanja. Poleg tega, da poteka 

pouk v novih in zračnih učilnicah, ima vsak dijak svojo garderobno omarico, za dijake 

in zaposlene je organizirana prehrana. Pouk športne vzgoje poteka v novi telovadnici. 

Učitelji imajo poleg velike zbornice tudi kabinete, v katerih imajo vse pogoje, da se 

pripravljajo in delajo. 

Knjižnica ima zadostno zbirko strokovne in leposlovne literature. 

Dijakom nudimo dobre pogoje za delo, sodobno opremljene učilnice, predavalnico, 

knjižnico, učbeniški sklad, telovadnico, fitnes, urejeno šolsko prehrano, garderobo z 

omaricami za vsakega dijaka,  kar pomeni, da niso potrebna večja investicijska vlaga-

nja. Po šestnajstih letih od prenove je bilo potrebnih precej  sprotnih vzdrževalnih del, 

največji strošek predstavlja stalno vzdrževanje učilnic in sanitarij (menjave podometnih 

kotličkov), v letu 2021 pa smo izvedli tudi končno sanacijo fasade, za kar smo vsa 

sredstva pridobili s strani MIZŠ.  
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO, 

 

ki vsebuje pojasnila k izkazom ter obrazložitev in primerjavo s preteklim letom je zbrano 

v posebnem poročilu. 

4. ZAKLJUČEK 

Letno poročilo Gimnazije Moste za leto 2021 je obravnaval in sprejel Svet zavoda na  

Svoji 13. seji dne 28. 2. 2021.  

 

V Ljubljani, 28. 2. 2021 

 

Računovodkinja:                                                                               Ravnateljica: 

Tanja Karlovčec                                                                                Špela Škof Urh 


