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1. Poslanstvo in vizija zavoda 

 

VIZIJA ZAVODA 

Gimnazija Moste izvaja gimnazijski program in maturitetni tečaj. Vizija šole: 

dijaki naše šole morajo začeti svojo študijsko pot kot zdrave in celovite osebnosti 

z zahtevanim znanjem in sposobnostmi za nadaljnji samostojni študij. 

 

POSLANSTVO ZAVODA 

Kolektiv mora z enotnim in usklajenim pristopom delovati na naslednjih 

področjih: 

o posvečati se posamezniku; 

o spodbujati kakovostne lastnosti v dijaku, odkrivati talente in skrbeti za 

nadaljnji razvoj le-teh; 

o gojiti spoštovanje do dijaka in upoštevati individualnost; 

o truditi se k pozitivni naravnanosti, potrpežljivosti in strpnosti; 

o imeti posluh za posebne potrebe dijakov; 

o z dijaki iskati najboljše poti, da bi prišli do znanja; 

o razvijati vrednote – znanje, doslednost, prijaznost, spoštovanje, ljubezen, 

prijateljstvo; 

o višati zavest o odgovornem ravnanju s seboj, drugimi in okoljem; 

o sodelovati in organizirati pomoč dijakom; 

o skrbeti za ohranjanje čistosti okolja; 

o ozaveščati o škodljivosti kajenja, drog …; 

o seznanjati o načinih učinkovitejšega učenja in pomena delovnih navad; 

o uporabljati aktivne pristope poučevanja, ki spodbujajo inovativnost, 

kreativnost, vedoželjnost; 

o opozarjati, da z negativnimi dejanji škodujemo drugim in sebi. 

 

Do konca šolanja morajo dijaki usvojiti znanja v skladu s predpisanim učnim 

načrtom, obenem pa razvijati naslednje sposobnosti, spretnosti in vrednote: 

Sposobnosti Spretnosti Vrednote  

- kritičnega 

mišljenja 

- konstruktivnega 

reševanja 

problemov 

- čustvene 

inteligence 

- duhovne 

inteligence 

- sistemsko, ustvarjalno, kritično 

mišljenje ter razmišljanje, ki 

pomaga:  

o spreminjati stališča in 

ravnanja pri sebi in drugih  

o holistično povezovati čustva 

in razum 

o razlikovati pomembno od 

nepomembnega  

- znanje 

- doslednost 

- prijaznost 

- spoštovanje 

drugih in sebe 

- obzirnost 

- varčnost 

- skrb za druge 

- solidarnost 
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- jezikovne 

- motorične … 

 

o sodelovanje – prispevanje v 

skupini in sodelovalno 

dokončevanje nalog 

o odločanje – izbiranje 

možnosti ali postavljanje 

odločitev in podajanje 

razlogov 

- razvijanje zavesti 

- razvijanje dinamičnih lastnosti, 

kot so podjetnost, iniciativnost, 

samozavest, odgovorno odločanje 

- prijateljstvo 

- ljubezen 

 

 

2. Organiziranost zavoda 

 

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 

 

USTANOVITELJ JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA: Republika 

Slovenija, sklep o ustanovitvi je sprejela Vlada RS 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 določa ustanovitveni akt Gimnazije Moste. 

Poleg obveznih in dodatnih dejavnostih, vezanih na programe, zagotavlja v 

rednem izobraževanju tudi vrsto dodatnih aktivnosti, interesne dejavnosti, 

pripravo na tekmovanja, zagotavlja tudi vse pogoje dela za izvedbo splošne 

mature.   

 

2. 1. Opis organiziranosti zavoda  

 

Gimnazija Moste je enovita šola, ki izvaja gimnazijski program in maturitetni 

tečaj. Dijaki šolanje zaključijo s splošno maturo, ki je eksterna. 

Organi šole so: 
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Svet šole 

Ravnateljica 

Svet staršev 

Strokovni organi: učiteljski zbor 

                 razredni učiteljski zbori 

                 razredniki 

                 strokovni aktivi 

Na šoli deluje tudi: 

Svetovalna služba 

Knjižnica 

Tajništvo in računovodstvo 

 

Pouk se izvaja v dopoldanskem času. Polni delovni čas za vse delavce je 40 ur na 

teden. 10 ur tedensko lahko delajo učitelji izven zavoda. Delovni čas učiteljev je 

neenakomerno porazdeljen. S prisotnostjo na konferencah, sestankih, strokovnih 

aktivih, dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah, z organiziranim 

strokovnim izobraževanjem, s skrbjo za učilnice, kabinete, in z drugimi oblikami, 

ki jih določi ravnateljica skupaj s posameznim učiteljem na  začetku šolskega 

leta, in zapiše v individualni načrt posameznika, delavci dopolnjujejo 40-urni 

delavnik. 

Delavnik za tehnično, administrativno osebje in strokovne delavce, ki ne 

poučujejo,  traja 40 ur na teden. Začetek in konec delovnega časa je določen za 

vse delavce v Pravilniku o delovnem času. 

 

2. 2. Opis okolja, v katerem zavod deluje 

 

Šola deluje v mestnem okolju. Dijaki prihajajo v šolo deloma iz bližnje okolice 

šole, deloma iz ostalih predelov Ljubljane in manjši del iz predmestja Ljubljane. 

Že nekaj let opažamo upad števila učencev iz bližnje okolice in porast števila 

učencev iz bolj oddaljenih krajev. 

 

Gimnazija Moste od januarja 2022 ni več edina gimnazija za področje Moste-

Polje, gimnazijski oddelki so se pojavili tudi na bližnji srednji šoli. V preteklih 

dveh letih je opazen porast interesa učencev za vpis na gimnazijo, zato večjih 

težav z vpisom ne predvidevamo.  

 

Šola se povezuje:  

o z Zavodom RS za šolstvo, Šolo za ravnatelje (svetovanje, izobraževanje), 

o z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 

o s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, 

o z Republiško maturitetno komisijo, Republiškimi predmetnimi komisijami in 

Državnim izpitnim centrom, 
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o z društvom DMFA, 

o z Zavodom 404 (ko je bilo/bo možno), 

o z drugimi srednjimi šolami (prek Zveze srednjih šol in dijaških domov, Aktiva 

ljubljanskih srednjih šol) tudi zaradi dopolnjevanj strokovnih delavcev, 

o z osnovnimi šolami (predstavitev programov šole, naravoslovni ali teh. dnevi 

za OŠ – ko je bilo/bo možno),  

o z Zdravstvenim domom Moste,  

o s CŠOD, 

o IJS (delavnice za dijake), 

o z dijaškimi domovi, 

o s kulturnimi in drugimi institucijami pri izvedbi dejavnosti in obveznih 

izbirnih vsebin,  

o s Filozofsko fakulteto pri izvajanju pedagoške prakse študentov, povezujemo 

pa se tudi z drugimi fakultetami (predstavitve), 

o z društvom Drog-ART in nekaterimi drugimi društvi, s policijo (plakati in 

drugo), 

o z RK Slovenije,  

o u društvom Mavrični bojevniki, 

o s Knjižnico Jožeta Mazovca (izvedba dela OIV),  

o s Centrom za socialno delo Moste-Polje, 

o z zavodom Misss, 

o z ZPM Moste-Polje, 

o s košarkarskim klubom Slovan in še z nekaterimi drugimi športnimi društvi 

(hokej, plavanje). 

 

2. 3. Podatki o izobraževalni dejavnosti za redno vpisane dijake 

 

a) Podatki o številu dijakov: 

V šolskem letu 2020/2021 je bilo na Gimnazijo Moste vpisanih naslednje število 

dijakov (podatki razbrani 5. januarja 2022: stanje na dan 15.9.2020 za 

gimnazijo in na dan 1.10.2020 za MT) 

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj 

gimnazija 150 140 102 100 492 

maturitetni 

tečaj 

36    36 

vsi     528 
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V šolskem letu 2021/2022 je vpisanih naslednje število dijakov (stanje na dan 

15.9.2021 za gimnazijo in na dan 1.10.2021 za MT) 

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj 

gimnazija 150 153 132 97 532 

maturitetni 

tečaj 

36    36 

vsi     568 

 

 

Iz tabel je razvidno, da se je število dijakov iz šolskega leta 2020/21 v 2021/22 

povečalo kar za skoraj 2 oddelka, kar lahko zabeležimo kot uspeh.  

 

V šolskem letu 2022/2023 predvidevamo naslednje število dijakov: 

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj 

gimnazija 150 145 146 127 568 

maturitetni 

tečaj 

36    36 

vsi     604 

 

b) Podatki o uspešnosti dijakov v šolskem letu 2020/2021; 

 

 letnik Vpisanih 

(15.9.) 

uspešno 

končalo 

neuspešni izpisani 

GIMNAZIJA 1. 150 143 2 7 

  2. 140 121 10 10 

  3. 102 89 6 8 

  4. 99 93 7 0 

  skupaj 491 446 25 25 

MATURITETNI 

TEČAJ 

5. 36 15 11 10 

 

Neuspešni dijaki različno nadaljujejo svoje šolanje, del dijakov se prepiše na 

lažje šole – programe, del jih ponavlja na naši šoli. Se je pa število neuspešnih 

dijakov v zadnjih dveh letih zmanjšalo.  

 

V maturitetnem tečaju je velik problem osip dijakov med šolskim letom. Dijaki 

maturitetnega tečaja v nekaterih primerih ugotovijo, da se niso pravilno odločili, 

in prenehajo z izobraževanjem, del jih opravlja na maturi samo 5. predmet, del 

pa opravlja celotno maturo. Vsako leto opažamo pri dijakih, ki obiskujejo 

maturitetni tečaj, zelo velike razlike v predznanju.  

 

c) Posebnosti zavoda:  
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Ker se na naši šoli dijaki ne izobražujejo za poklic, jim poleg rednega pouka 

nudimo večji izbor izbirnih vsebin, ki jih večinoma izvedemo ob pouku, delno v 

projektnih dnevih in v mesecu juniju. Trenutno nam razmere ne omogočajo 

izpeljave projektnih dni oziroma jih izpeljemo nekoliko prilagojeno, uspeva pa 

nekaterim učiteljem delno projektno delo vpeljati v sam pouk, kar je dolgoročni 

cilj.  

Na šoli deluje tudi več krožkov; trenutno je aktiven pevski »zbor«, humanistični 

krožek, MEPI in ŠILA, šolski radio, rokomet, izvajajo se tudi priprave na 

tekmovanja in nekatera tekmovanja.   V nerazporejene ure v 3. letnikih smo 

uspešno vpeljali interdisciplinarne tematske sklope, v letošnjem šolskem letu jih 

izvajamo pet, v naslednjem šolskem letu predvidevamo izvajanje šestih ali 

sedmih z naslovi: Evropska unija, Kognitivna znanost, 20. stoletje, Študij okolja, 

Prvine projektnega dela in pisanja. 

 

d) Predlog vpisa: 

 

Za šolsko leto 2022/2023 načrtujemo vpis 5 oddelkov 1. letnika. Veliko truda 

vlagamo v ohranitev obstoječih oddelkov. Predvidevamo tudi 5 drugih, 5 tretjih, 

5 četrtih letnikov ter en oddelek maturitetnega tečaja.  

 

e)  Delo z nadarjenimi dijaki:  

 

Kot nadarjene dijake obravnavamo tiste, ki prinesejo ob vpisu šolski svetovalni 

delavki (iz OŠ) potrdilo o odkriti nadarjenosti. V splošnem izvajamo dva pristopa: 

učnega in obogatitvenega, s poudarkom na obogatitvenem. Učni pristop pomeni 

poglabljanje in pospeševanje učenja v okviru obveznega učnega načrta, 

obogatitveni pa skupine, vključene v interesne dejavnosti, priprave na 

tekmovanja, šolska, regijska in državna tekmovanja.. Za vključitev teh dijakov v 

interesne dejavnosti skrbi koordinatorka. Trenutno je delo z nadarjenimi dijaki 

delno onemogočeno; poteka zgolj v okviru nekaterih že omenjenih krožkov in 

tekmovanj. 

Ko bodo razmere dopuščale, nameravamo še: 

 nadgrajevati sistem za kontinuirano delo z nadarjenimi, 

 graditi na odnosu do nadarjenih,  

 izvesti individualne razgovore z nadarjenimi dijaki, 

 šolo odpreti navzven, k raziskovalnim institucijam in podjetjem, 

 spodbujati nadarjene dijake k sodelovanju na področju šolskih, regijskih in 

državnih tekmovanj in izvajati priprave nanje, 

 spodbujati dijake k vključevanju v razne interesne dejavnosti, 

 spodbujati dijake k poglobljenemu učenju v okviru učnega načrta pri 

različnih predmetih. 
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f) Delo z dijaki s posebnimi potrebami: 

V šolskem letu 2021/22 je na Gimnaziji Moste 34 dijakov z odločbo, od tega: 

- 1. letnik: 4 dijaki, 

- 2. letnik: 8 dijakov, 

- 3. letnik: 10 dijakov, 

- 4. letnik: 12 dijakov, 

- 5. letnik (MT): 0 dijakov. 

 

Od naštetih je 14 odločb dijakov zaradi primanjkljajev na posameznih področjih 

učenja, 7 zaradi dolgotrajne bolezni, 3 zaradi težje gibalne oviranosti, 2 zaradi 

avtistične motnje, 1 zaradi čustvenih motenj, ter 7 dijakov z več motnjami. 

Dijaki lahko pridobijo odločbo o usmeritvi tudi med šolskim letom (pri predlogu 

za pridobitev odločbe sodelujejo poleg svetovalne delavke tudi učitelji ter starši 

oziroma polnoletni dijak). 

Na osnovi odločbe strokovna skupina, ki jo imenuje ravnateljica v sodelovanju s 

svetovalnim delavcem, pripravi za vsakega dijaka s posebnimi potrebami 

individualiziran program. V okviru prilagoditev ima večina dijakov podaljšan čas 

pisanja in napovedano preverjanje in ocenjevanje znanja. Nekateri dijaki, ki so 

dlje časa odsotni zaradi bolezni, imajo možnost brezplačnega kopiranja, 

pridobivanje učnih vsebin v e-obliki.  

Zaradi gibalne oviranosti imajo 3 dijakinje svojega stalnega spremljevalca. Še 

vedno obstaja interes gibalno oviranih dijakov za vpis na Gimnazijo Moste. 

Razvidno je, da je pri številu dijakov z odločbami opazen v zadnjih dveh letih 

manjši upad. Kljub vsemu pa pomeni trenutno število dijakov po posodobljenih 

normativih 7 dodatnih oddelkov. 

 

g) Oddaja prostorov: 

Naša šola sicer v popoldanskem času oddaja šolske prostore različnim 

interesentom za izvajanje njihove dejavnosti; oddaja se izvaja skladno z 

omejitvami. 

Za oddajanje prostorov skrbijo tajnica in dve profesorici športne vzgoje. Za 

računovodske zadeve pa skrbi računovodkinja, ki je redno zaposlena na šoli.  

Interes obstaja predvsem za najem telovadnice, izjemoma za učilnice. 

Na šoli si prizadevamo, da ohranjamo naše prostore čiste, urejene in kvalitetne 

za izvajanje pouka. Zato nam je pomembno, da naš hišni red upoštevajo tudi 

zunanji najemniki.  

Vse najemnike tudi seznanimo s požarnim redom. 

Oddajanje nadzorujemo s posebnimi evidencami, ki jih dnevno obnavljamo in s 

tem evidentiramo prisotnost najemnikov v prostorih šole. 

 

2. 4. Podatki o razvojni dejavnosti 
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a) Šola je vključena v skupnost gimnazij.  

b) Lokalno sodelujemo z društvi in zavodi v okolici (predhodno našteto). 

c) Na šoli delujejo manjši timi, ki pripravljajo in izvajajo ankete, pripravljajo 

predstavitvena gradiva. 

d) V pouk smo sistematično uvedli predvsem medpredmetno sodelovanje. 

Čeprav je trenutno izvajanje nekoliko oteženo, bomo v šolskem letu 2021/2022 

ter 2022/23  s to dejavnostjo nadaljevali, v okviru normativov. Uspešno smo v 

pouk uvedli tudi Interdisciplinarne tematske sklope. 

e) Samoevalvacijo vodi tričlanski strokovni tim, ki je pridobljeno znanje z 

izobraževanj posredoval učiteljskemu zboru. Ta projekt je večleten. Vsako leto 

pripravi ustrezno poročilo. Zato tudi v letu 2022 nadaljujemo z že utečenim 

delom na šoli.  

f) Učitelji se stalno strokovno izpopolnjujejo. Del izobraževanja je skupen, del pa 

po interesu učiteljev, v povezavi s smernicami dela v tekočem šolskem letu. 

Izobraževanja za kolektiv v letu 2022, ki pa bodo zaradi pouka na daljavo 

zagotovo okrnjena,  predvidevamo iz različnih področij: nasilje, komunikacija z z-

generacijo, zdrav način življenja, šport itd. Individualna izobraževanja v času 

izvajanja pouka na daljavo pa so namenjena v največji meri usvojitvi znanj za 

uporabo različnih orodij, aplikacij za samo izvedbo takšnega pouka, kot tudi za 

preverjanje znanja.  

g) Vključeni smo v projekt »Zdrava šola«, z delom nadaljujemo, prav tako 

nadaljujemo z delom v projektu Erasmus+, v okviru katerega predvidevamo v 

naslednjih mesecih kar tri izmenjave: v Španijo, na Češko in Portugalsko. 

Nadaljujemo tudi s projektom PODVIG - projekt Krepitev kompetenc podjetnosti 

v gimnaziji. 

h) Kolektiv gimnazije si prizadeva za boljše uspehe dijakov in za večjo 

prehodnost. Dijakom nudimo kakovosten pouk, spodbujamo jih pri delu, v 

primeru neuspehov dijakom nudimo pomoč. Spodbujamo dijaško skupnost v 

projektu »Pomoč dijaka dijaku«. 

Veliko pozornosti posvečamo tudi promociji šole z namenom dviga ugleda.  

i) V letu 2022 bomo poskušali ponovno vzpostaviti sodelovanje z Zavodom 404, 

kjer je do leta 2020 vsako leto skupina naših dijakov sodelovala pri novih 

projektih. Nadaljujemo sodelovanje z Društvom za kulturo in izobraževanje 

(ŠILA).  

 

j) Kolikor bo možno, bomo k pouku tujih jezikov dodali naravno govorce; stroške 

krijemo iz sredstev šolskega sklada. 

 

k) Prizadevali si bomo pridobiti tudi različne projekte, s katerimi bi posodobili 

naše delo z dijaki in jih povezali z vrstniki.  
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Novih programov ne načrtujemo, bo pa potrebno v jesenskih mesecih sprožiti 

postopek za pridobitev certifikata »športnikom prijazna šola« za naslednji leti. 

2. 5. Podatki o kadrovski strukturi zaposlenih  

 

Vsi zaposleni na Gimnaziji Moste, z izjemo učiteljice za informatiko, imajo 

ustrezno izobrazbo, večina tudi nazive. 

 

Spodnja tabela pa kaže razporeditev strokovnih delavcev  po nazivih (na dan 1. 

1. 2022): 

 

Naziv število % 

Brez naziva 7 15,9 

Mentor/ica 10 22,7 

Svetovalec/ka 18 40,9 

Svetnik/ca 9 20,5 

Skupaj  44 100 

 

 

Kadrovski načrt je v skladu z določili 60. člena ZIPRS 2122 priloga finančnega 

načrta.  

 

2.6. Podatki o materialnih pogojih 

 

Stavba, v kateri deluje Gimnazija Moste, je bila v celoti prenovljena leta 2005. 

Imamo 18 splošnih učilnic, 2 mali multimedijski učilnici, multimedijsko učilnico z 

31 računalniki, predavalnico za 90 slušateljev, tri laboratorije (za KEM, BIO in 

FIZ). V šoli je knjižnica s čitalnico, telovadnica z dvema košarkarskima igriščema 

(lahko se spremeni v športno dvorano z enim igriščem in tribunami), fitnes, 

prostor za razgovore, jedilnica (hkrati lahko obeduje 80 dijakov) z delilno 

kuhinjo. V kleti so garderobe za dijake s 630 omaricami. Učitelji imajo za svoje 

delo 11 kabinetov. Šola je omrežena, v vseh prostorih je dostop do interneta. 

Šola ima brezžični dostop do interneta Eduroam in s tem možnosti dostopa do 

različnih storitev Arnesa v okviru organizacije AAI. Prav tako je šola ozvočena in 

ima šolski radio. Nad telovadnico je šolska terasa za oddih dijakov med odmori. 

Vsi prostori v šoli pa so klimatizirani. Specialne učilnice so primerno opremljene. 

V zadnjih letih so se pričele pojavljati različne okvare, tako da tudi za leto 2022 

načrtujemo določene sanacije. Največji strošek bo predstavljala menjava 

okenskih polic v delu prizidka in lakiranje parketa ter beljenje v učilnicah. 

 

3. Usmeritve in cilji zavoda 
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Naša najpomembnejša cilja sta izboljšati uspeh dijakov in povečati 

prepoznavnost šole. Sta pa ta dva cilja povezana med drugim tudi z vpisom 

dijakov. 

Načrtujemo in tudi že izvajamo informiranje po OŠ, 11.1. načrtujemo dan odprtih 

vrat, februarja informativna dneva, sodelovali pa bomo tudi na tržnicah OŠ.  

Nenehno izdelujemo nova gradiva, v katerih predstavljamo naše delo in uspehe 

naših dijakov. 

Dolgoročni in kratkoročni cilji ter ustrezni kazalniki in aktivnosti so vnešeni v 

aplikacijo NAPIS (Portal MIZŠ), povzetek pa je v PRILOGI 1.  

 

 

4. Načrtovanje virov 

 

4.1. Kadrovski načrt zavoda 

Kadrovska politika 

 

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

Zmanjševanje števila dijakov zaradi zmanjšanega vpisa in zaradi izpisov v 

preteklih letih je močno vplivalo na število potrebnih učiteljev, zato smo se 

posluževali dopolnjevanj po drugih šolah, leta 2021 se je situacija močno 

izboljšala. Trenutno samo še dva od naših učiteljev dopolnjujeta na drugi šoli, 

štirje učitelji iz drugih šol pa dopolnjujejo svojo učno obveznost na  Gimnaziji 

Moste. Tehnoloških viškov (v letu 2017 smo imeli 1 tehnološki višek, v letu 2018 

drugega) ne predvidevamo več, glede na porast števila dijakov načrtujemo 

najmanj 1 dodatno zaposlitev (MAT, SLO). Za šolsko leto 2022/23 predvidevamo 

povečanje števila dijakov še za skoraj dva oddelka, kar pomeni tudi zagotovljeno 

stabilno finančno stanje.  

V šolskem letu 2021/22 je ena učiteljica v obsegu 20% DČ zaposlena na EU 

projektu (Podjetnost). V naslednjem šolskem letu zaposlitev na projektu ne 

predvidevamo več. 

Kadrovski načrt 

 

V preteklih teh letih smo imeli dva tehnološka viška in eno polovično invalidsko 

upokojitev. 

V naslednjem šolskem letu pa zaradi večjega števila dijakov in posledično 

porasta števila ur pri nekaterih predmetih lahko predvidevamo zaposlitev dveh 

dodatnih učiteljev za 50% DČ.  

Plan reševanja presežnih delavcev (poslovni razlog za odpoved) 

Ker je število dijakov, ki se odločijo za določen predmet na maturi, težko 

predvideti, še vedno obstaja majhna možnost presežnih delavcev pri nekaterih 
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predmetih, kar pomeni sklepanje novih dogovorov dopolnjevanj, v primeru 

neuspešnosti pa se sprejme plan reševanja presežnih delavcev.  

Na osnovi ZDR-1 se bo problem reševanja presežnih delavcev opravljal na osnovi 

podatkov o vpisu ter standardov in normativov za opravljanje del. 

Kadrovska struktura zaposlenih 

 

Od 54 zaposlenih na Gimnaziji Moste, je 46 strokovnih delavcev, 3 zaposleni so 

spremljevalci gibalno oviranih dijakov, v letu 2022 bodo v skupnih službah šole 

zaposleni: 

 

1. Ravnateljica:                Špela Škof Urh 

2.  Poslovna sekretarka VII/1:              Maja Domjanić 

3. Administratorka in knjigovodja VI:         Maja Šega 

4. Računovodkinja VI:               Tanja Karlovčec 

5. Hišnik V:                  Matjaž Krošelj 

 

4.2 Načrtovanje vlaganj v prostor in opremo 

 

PROSTOR 

Šola je bila pred dobrimi šestnajstimi leti popolnoma obnovljena. Investicijska 

vlaganja v prostor so namenjena predvsem sprotnemu vzdrževanju stavbe 

(pomembno je redno vzdrževanje klimatskih naprav, črpalk, dvigala, vhodnih 

(drsnih) vrat, požarnih luči, hidrantov, gasilnikov, itd.) 

Nekaj  vlaganj bo v letu 2022 spet namenjenih posodabljanju opreme (v dveh 

učilnicah je potreba menjava stolov in nekaterih miz). Potrebno bo tudi lakiranje 

parketa v nekaterih učilnicah in beljenje  (tudi nekateri hodniki). Že med 

zimskimi počitnicami bomo obnovili učilnico št.10.   

Največji izdatek bo menjava  nekaterih okenskih polic; predvidevamo menjavo v 

učilnicah BIO, KEM, morda v knjižnici.  V letu 2022 bomo morali zamenjati še 

nekaj podometnih WC kotličkov. V sanitarijah, predvidoma tudi na hodniku pri 

telovadnici bomo menjali stropne luči. Potrebno bo tudi popravilo žaluzij v 

telovadnici oziroma napeljava novih inštalacij, predhodno tudi izdelava projekta 

za pravilno vezavo el. motorjev. 

Še vedno načrtujemo nakup kompresorja in sanacijo zelenice.  

Načrtujemo tudi meritve ozemljitve.  

 

OPREMA 

Zmerno posodabljamo opremo in učila pri posameznih predmetih 

- učila za prikaz fizikalnih poskusov, 

- učila za prikaz kemijskih poskusov, 

- učila za biologijo, 
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- menjava nekaterih učbenikov v učbeniškem skladu, predvidoma v vrednosti 

7.000,00 eur, nabava druge literature v vrednosti 8.000,00 eur.  

 

Gimnazija Moste ne bo potrebovala dodatnih sredstev za izvajanje programa, 

načrtovali smo porabo presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let, pri 

čemur smo bili prav tako pozorni na Zakon o fiskalnem pravilu (UL št.55/15). 

 

 

 

 Časovni okvir aktivnosti  leto 2022 

  

Zap. št. Vrsta opreme 

Ocenjena  

sredstva v EUR 

1. Računalniška in druga oprema  9.000,00 

2. 

Oprema za pouk (šp. vzg., fizika, 

kemija, gla.)-DI 3.000,00 

3. Oprema prostorov 4.000,00 

   

  16.000,00 

 

 

 

Struktura ocenjenih sredstev v % po virih: 

  

Vir 

sredstev Znesek 

 

OS in DI Delež v % 

Drugi proračunski viri 0 0 

Sredstva EU 0 0 

Ostali viri – presežek prihodkov nad 

odhodki (pretekla leta)  16.000,00 100 

SKUPAJ 16.000,00 100 

 

 

PLAN VZDRŽEVALNIH DEL in INVESTICIJ 

 

Časovni okvir aktivnosti (datum):  leto 2022 

  
 

Zap. št. Vrsta  

Ocenjena  

sredstva v 

EUR 

1. Tekoče vzdrževanje (s pergolo in 20.000,00 
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meritvami) 

2. Popravilo žaluzij s projektom 6.000,00 

3. Menjava okenskih polic 10.000,00 

4. Menjava kotličkov (WC), odtočnih cevi 6.000,00 

5. Brušenje parketa, beljenje 25.000,00 

6. Menjava stropnih luči 2.000,00 

   

SKUPAJ  69.000,00 

   

Struktura ocenjenih sredstev v % po virih: 

 

 Vir 

sredstev Znesek Delež v % 

MIZŠ 69.000,00 100 

Drugi proračunski viri 0 0 

Ostali viri – presežek prihodkov 

nad odhodki (pretekla leta) 0 0 

SKUPAJ 69.000,00 100 

 

 

Ustrezen finančni načrt s kadrovskim načrtom je v PRILOGI 2. 

 

                                                                                                                             

Ravnateljica:                                                                                                                          

Špela Škof Urh 

 

 


