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1  Splošni del 
 
1. 1   Predstavitev Centra Janeza Levca Ljubljana 
 
1. 1. 1   Kratka zgodovina organizacije 
Prvi oddelek Centra Janeza Levca Ljubljana (CJL) je bil ustanovljen 2. septembra 1911, 
ko je  cesarsko-kraljevi deželni šolski svet takratne avstro-ogrske monarhije z odlokom 
št. 5908 dovolil ustanovitev pomožnega razreda na takratni IV. deški osnovni šoli na 
Prulah. Iz takratnega »pomožnega razreda« se je CJL skozi več kot devet desetletij razvil 
v največjo tovrstno organizacijo v Sloveniji. Danes jo sestavlja pet delovnih enot: dve 
osnovni šoli s prilagojenim programom, oddelki vzgoje in izobraževanja, dom–internat, 
Izobraževalni center Pika ter dva oddelka – Oddelek za izvajanje dodatne strokovne 
pomoči- mobilna specialno-pedagoška služba, ki deluje na večinskih osnovnih šolah ter 
Oddelek za projektne dejavnosti. V ustanoviteljstvu CJL je tudi Delovni in zaposlitveni 
center Janeza Levca – Varstveno delovni center, v ustanoviteljstvu tega pa Janez dela-
zaposlitveni center. 
 
1. 1. 2   Poslanstvo organizacije 
Center Janeza Levca Ljubljana izvaja javno veljavne programe vzgoje in izobraževanja za 
učence s posebnimi potrebami, predvsem za učence z motnjami v duševnem razvoju. Z 
namenom, da zaposleni strokovni in drugi delavci učencem omogočimo kakovostno 
socialno vključevanje in jih usposobimo za življenje in delo, so del poslanstva CJL tudi 
dejavnosti za socialno vključevanje, usposabljanje strokovnih delavcev in staršev 
ter  zaščitno zaposlovanje.  
 
1. 1. 3   Osnovni cilji dela z mladimi 
Osnovni cilji so povezani z vpeljavo specializiranih vzgojno-izobraževalnih programov 
in dejavnosti, ki temeljijo na prepoznavanju in utrjevanju otrokovih danosti in pozitivne 
samopodobe ter omogočanju samo-udejanjanja in razvijanja samostojnosti; vpeljavi 
novih vzgojno izobraževalnih programov, metod in strategij za otroke s posebnimi 
potrebami; z učinkovitim odzivanjem na vse vrste zlorab in stigmatiziranja otrok, 
mladostnikov in mladostnic s posebnimi potrebami; z razvijanjem podpornega sistema 
za omogočanje vključevanja otrok v tiste programe vzgoje in izobraževanja, ki v največji 
meri razvijajo otrokove psihološke in fiziološke zmogljivosti; podporo uvajanju novih 
programov nižjega strokovnega izobraževanja za absolvente osnovnih šol s prilagojenim 
programom in njihovo spremljanje do prve zaposlitve. Pomemben del dejavnost zavoda 
je tudi razvoj novih oblik zaposlitev ter skrb za usposabljanje strokovnih delavcev in 
staršev. 
 
1. 1. 4   Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni 
Ciljna skupina so otroci in mladostniki s posebnimi potrebami: večinoma z motnjami v 
duševnem razvoju, motnjami avtističnega spektra in otroci z več motnjami. Specialne 
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pedagoginje mobilne službe izvajajo dodatno strokovno pomoč učencem v vrtcih in 
rednih šolah. 
 
1. 1. 5   Nekaj razvojnih dejavnosti, ki smo jih vpeljali v preteklih letih in v letu 2016 
 
Pekarna »Janez dela« 
V letu 2015 smo znotraj centralne kuhinje odprli pekarno za peko kruha in pekovskih 
izdelkov. V njej smo zaposlili pekovskega mojstra, pet oseb, ki so zaključili programe 
osnovne šole s prilagojenim programom pa je na delovnem usposabljanju. Pekovski 
izdelki se pripravljajo  s kakovostnimi materiali in brez aditivov. Poglavitni namen 
pekarne je zaposliti težje zaposljive osebe in jih na ta način socialno vključiti. 
V letu  2016 se je iz pekarske delavnice razvil zavod Janez dela- zaposlitveni center, 
izdelke pa bomo ponudili tudi drugim šolam in vrtcem. Ustanovitelj zaposlitvenega 
centra je Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca. 
 
Izobraževalni center Pika  
V Izobraževalnem centru Pika (IC Pika) smo poleg dveh redno zaposlenih za polni 
delovni čas v letu 2016 zaposlili še dve spec. pedagoginji za tri delovne dni ter urednika 
(od septembra-decembra 2016). 
Dvoletni program strokovnega izpopolnjevanja za delavce v vrtcih in šolah bomo 
predvidoma ponovno razpisovali v letu 2017. V letu 2015 smo vpeljali še program 
telefonskega in e-svetovanja za učitelje in starše. Poleg rednih tedenskih svetovanj (za 
steklom) smo izdali tudi 5 knjižic: Kaj in kako povedati o šoli s prilagojenim programom 
in motnji v duševnem razvoju, Posebni program vzgoje in izobraževanja in Možnosti 
nadaljnjega izobraževanja in prva zaposlitev, Vaje za tekoče branje, Na poti v 
samostojnost, knjižica Prehodi so kot pesem, pa bo izšla v začetku leta 2017. V letu 2016 
smo izdali tudi knjigo Otroci z avtizmom avtorice dr. Branke D. Jurišić. Na spletni strani 
Izobraževalnega centra Pika je objavljeno tudi nekaj elektronskih publikacij (Tekočnost 
branja, merjenje in beleženje, Pohvale, e-svetovanja). V letu 2015 je bila narejena tudi 
evalvacija delovanja in učinkov Izobraževalnega centra v izvedbi strokovnjakinj 
Pedagoškega inštituta. Elaborat evalvacije se nahaja v arhivu na upravi in je dosegljiv 
zainteresirani javnosti. 
 
Hostel pri Janezu 
Hostel pri Janezu smo prvič odprli v poletju 2014, v letu 2015 in 2016 v pa je začel 
delovati v polnem teku. Hostel pri Janezu v veliki meri upravljajo dijaki Doma pod 
mentorstvom vzgojiteljev; na ta način pridobijo svojevrstno izkušnjo, ki ni povezana 
samo z delom samim, pač pa tudi s stalnim komuniciranjem z gosti hostla. Takih 
priložnosti dijaki Doma med šolskim letom nimajo, zato ta oblika dodatno krepi njihove 
komunikacijske veščine in delovne navade. Poleg  prijetnega bivanja in zadovoljstva 
gostov je namen hostla tudi socialno vključevanja mladih s posebnimi potrebami. Tudi v 
letu 2016 je bil Hostel ves poletni čas dobro zaseden. 
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Oddelki za učence z avtizmom in vpeljevanje podporne in nadomestne komunikacije 
Poleg oddelka otrok z avtistično motnjo (AM) na Dečkovi, smo organizirali še dva 
oddelka, ki ga poleg otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju obiskujejo tudi otroci 
z AM v OVI Jarše in OŠPP Levstikov trg, s tem pa tudi razširili aktiv za avtizem z 
novimi člani iz Levstikovega trga, Doma in mobilne specialno pedagoške službe. 
Poseben izziv za strokovne delavce, vodje šol in ravnatelja je vpeljevanje novih metod 
poučevanja, ki jih terjajo potrebe učencev. V letu 2016/17 je načrtovana krepitev izvajanja 
metod nadomestne komunikacije za učence, ki imajo težave pri komunikaciji. Načrt 
obsega izobraževanje, analizo stanja, oceno potreb učencev in vpeljavo.  
Cilj vpeljave nadomestne komunikacije je povečati učinkovitost poučevanja otrok z 
avtizmom (oziroma za vse učence, ki jo potrebujejo) z dodatnim strokovnim 
izpopolnjevanjem in intenzivnim sodelovanjem s starši. 
 
Vsebine za večje socialne, delovne in praktične veščine, vsebine za samostojnost 
Večanje obsega vsebin za večje učenčeve socialno, delovne in praktične veščine v 
vsakdanjem življenju in delu v petih skupinah OVI oddelkov, na šesti stopnji – 
usposabljanje za življenje in delo na vseh treh delovnih enotah/šolah. 
Za dosego tega cilja smo vnesli nove vsebine, vezane na socialne, delovne in praktične 
veščine v vsakdanjem življenju. Vsekakor pa moramo to dejavnost še bolj korenito 
umestiti v naše zavedanje in vsakdanjo prakso. Za ta namen organiziramo vrsto šol za 
življenje, ki potekajo izven samih šolskih objektov, načrtujemo pa tudi več dejavnosti za 
samostojnost – dodatne tri kuhinje v razredih po enotah ter stanovanje za učenje 
samostojnega življenja. V letu 2016 smo uvedli tudi model delovne vzgoje v zunanjih 
institucijah (varuh človekovih pravic, vrtec, podjetja) 
 
Vzgojni načrt 
V Skladu z Zakonom v osnovni šoli smo v letu 2010 pripravili, v letu 2012 ter v letu 2016 
revidirali vzgojni načrt. Strokovno skupino za pripravo vzgojnega načrta so sestavljali 
ga. Irena Nose, njeni člani pa so bili Andreja Četina, Tina Turšič, Olga Zelenič (le v letu 
2009), Maja Šenekar in Helena Može. Osnutek je bil pripravljen do maja 2009, v juniju 
2009 pa ga je sprejel svet centra. Svet je prav tako sprejel Pravila šolskega reda, ločeno za 
vsako enoto centra. Obnovljena pravila šolskega reda so bila obravnavana tudi na Svetu 
centra septembra 2016. 
V preteklem letu smo poskrbeti za implementacijo nekaterih vzgojnih dejavnosti, 
zapisanih v vzgojnem načrtu, vendar nas ta naloga čaka tudi v naslednjih letih. 
 
Sodelovanje učencev CJL in učencev drugih šol 
Na šolah omogočamo kar največje prehajanje naših učencev v razširjen program drugih 
osnovnih šol. Takšno druženje smo omogočili z vsemi tremi dogodki Festivala »Igraj se 
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z mano« (nogometni turnir, Festival, mednarodni likovni natečaj), s skupnim Taborom 
za otroke z MAS v Fiesi in projektom Iz narave v naravo. 
 
Vzgoja za ločeno zbiranje odpadkov – Ljubljana zelena prestolnica Evrope 
V šol. Letu 2009/10 smo pričeli z ločenim zbiranjem odpadkov. Ločevali smo papir, 
embalažo (plastika…), kartuše in baterije. Poleg osnovnih ekoloških ciljev, to je 
ohranjanje narave, je cilj te uvedbe tudi ekološko ozaveščanje učencev in delavcev šole. 
Nekaj tovrstnih ekoloških dejavnosti (ločeno zbiranje odpadkov, urejanje okolice) je bilo 
v letu 2016 posvečenih Ljubljani kot zeleni prestolnici Evrope. 
 
Dejavnosti za samostojnost domskih učencev 
V Domu CJL so učenci nadaljevali s samostojno pripravo večerij, pa tudi z drugimi 
hišnimi opravili, kot so pospravljanje sob, kuhinje in drugih ožjih bivalnih prostorov ter 
okolice objekta na Karlovški 18. 
 
Izdaja publikacij 
V šolskem letu 2015/16 smo v okviru Izobraževalnega centra Pika izdali tri knjižice: 1. 
Na poti v samostojnost, 2. Vaje za tekoče branje, 3. v začetku leta 2017 pa knjižico 
Prehodi tečejo kot pesem. V letu 2016 smo izdali tudi knjigo Otroci z avtizmom. Nekaj 
publikacij in odgovori na e-vprašanja strokovnih delavcev in staršev je objavljeno na 
spletni strani www.ic.pika.  Knjižice so namenjene učencem, staršem, učiteljem in 
svetovalnim delavcem. V letu 2015 smo izdali tudi strokovno knjigo o učencih z 
avtizmom /AS z naslovom Juretovo leto. V letu 2016 je skupina svetovalnih delavk 
pripravila osnutek predstavitvene mape, ki jo bomo izdali leta 2017. 
 
1. 1. 6   Izvedeni mladinski projekti  
 
Mladinski in ostali projekti namenjeni učencem CJL, prijavljeni v letu 2015  in izvedeni v 
letu 2016 
 

  AKTIVNOSTI V LETU 2016*  

  PODROČJE 

SOFINANCIRANJE/SO
DELOVANJE/PODPOR
A PROJEKT/ZADEVA/AKTIVNOST 

NOSILEC 

1 Strokovna 
usposabljanja in 

obiski ter 
študijski obiski 

Norveški sklad 

Projekt »Inkluzija skozi šolski 
sistem, šolsko kulturo in prakso«, 
Islandija (partnerstvo z Bruarskoli) 
18.1.-22.1.2016 

Boštjan Kotnik 

2 

Študijski obisk na Islandiji 
(partnerstvo s Klettaskoli) 6.1.-
9.1.2016 

Boštjan Kotnik 

3 

Študijski obisk na Norveškem 
(partnerstvo s Helle skole) 20.4.-
23.4.2016 

Boštjan Kotnik 
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4 

Študijski obisk skupine z Islandije v 
Sloveniji (Klettaskoli) 4.10.-
8.10.2016 

Boštjan Kotnik 

5 

Lastna sredstva 
(strokovni obisk) 

Ekskurzija v Srbijo Boštjan Kotnik 

6 
MOVIT (strokovna 

usposabljanja 

Sport can be inclusive tool for 
refugees (FIN) 

Neža Adamič 

7 Identity inclusion diversity (SRB) Borut Horvat 

8 Cherry on the cake (Črna Gora) Jasmina Komič 

9 Mobility taster of inclusion (FIN) Jasmina Komič 

10 Erasmus+: EVS, 
Mladinske 
izmenjave 

MOVIT  

Stepping into somebody else's 
shoes (CJL) 

Urška Žerak 

11 
Include yourself, include the others 
(CJL) 

Borut Horvat 

12 
Inclusion through performance 
(DKI) 

Timotej Kotnik 

13 
The name of the game: inclusion 
(DKI) 

Urška Žerak 

14 Zavod RS za zaposlovanje 

Usposabljanje na delovnem mestu 
(3 osebe) 

Boštjan Kotnik 

15 Javna dela Boštjan Kotnik 

16 
Koncerti 

MOL turizem, MOL 
kultura 

6 izvedb (4x Lj., 1x Velenje, 1x Mb.) 
- Berklee meets Ljubljana 

Timotej Kotnik 

17 

Mednarodno 
festivalsko leto 
Igraj se z mano 

Različna sredstva 
(lokalni org., lastna 
sredstva, MOL…) 

5 velikih festivalov po Sloveniji (Lj, 
Mb, Črnomelj, Muta, Vipava) in 
tujini (Hrvaška - RIJEKA, ČG - 
Plav) 

Boštjan Kotnik 

18 

Bodi umetnik (CD Ljubljana + 19 
razstav po Sloveniji + zaključna 
prireditev - galedija SG) 

Borut Horvat 

19 Bodi športnik (Ljubljana) Neža Adamič 

20 

Država Turčija, MOVIT, 
ostalo lokalni 

organizatorji in lastna 
sredstva 

Bodi popotnik (Balkanske igre - 
TURČIJA, Sunny integration - 
POLJSKA, Festival prijateljstva - 
HRVAŠKA/Pula, Festival prolječa - 
HRVAŠKA/Rijeka) 

Andreja Turk, 
Boštjan Kotnik 

21 

DKI razno - 
obiski in 

promocija 
(nastopi, 

delavnice…) na 
festivalih 

Lastna sredstva 

Taborniški Feštival, Festval Lupa, 
Festival prostovoljstva, Festival 
Pika, Otroški bazar, ŠKISova 
tržnica 

Urška Žerak, 
Andreja Turk 
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22 

Zveza tabornikov in 
Norveški sklad 

Za zdravje mladih  
Urška Žerak, 
Andreja Turk 

23 

DKI in CJL razno 

Konferenca ME TOO (predavanje) Boštjan Kotnik 

24 

Okrogla miza ob 10. obletnici med. 
festivala ISZM: "Od festivala do 
inkluzivne zgodbe - kdo je na poti?" 

Boštjan Kotnik 

25 Konferenca JAK (predavanje) Boštjan Kotnik 

26 

Predstavitev Festivala ISZM na 
medsektorskem posvetu na temo 
aktivnega prizadevanja za bolj 
vključujočo družbo: “Ključ do 
vključenosti” (MVA - Erasmus+) 

Neža Adamič 

27 

CMEPIUS predstavitve projektov 
(2x predstavnikom Islandije in 1x 
predstavnikom Norveške) 

Boštjan Kotnik 

28 

MOL 

DKI 

Morje krepi telo in duha Irena Čolpa 

29 Mladi popotniki Tamara Lipičar 

30 Zdravje iz narave Barbara Rode 

31 
Zdrav sem junak, živim kot 
pomorščak 

Boštjan Kotnik 

32 Zimske radosti Tamara Lipičar 

33 
Specialno jadranje - SOS Mirno 
morje 

Aljoša Šip 

34 Snežne vragolije Tamara Lipičar 

35 Iz narave v naravo Boštjan Kotnik 

36 
Izzivi pri inkluzivnem vključevanju 
otrok 

Boštjan Kotnik 

37 Praksa na področju inkluzije otrok Boštjan Kotnik 

38 

CJL 

Inkluzija kot varovalni dejavnik za 
otroke v šoli in vrtcu 

Katja Jeznik 

39 
Izkustveno - edukacijske delavnice 
za zaposlene v CJL 

Eva Veršič, Tomaž 
Klepec 

40 Narava nas živi, skrbimo zanjo Barbara Rode 

41 Počitniško varstvo - poletje Matej Rovšek 

42 Počitniško varstvo - zima Matej Rovšek 

43 
Gledališka igra Brbljavec in 
Hrustavec 

Andreja Munih 

44 101% prostovoljec Andreja Turk 

45 
Ljubljana skozi moje oči - likovni 
vikend 

Danijela Kolenc 

46 Igrivi odpadki Urška Žerak 

  *Učenci so bili udeleženi tudi v aktivnostih Društva za kulturo inkluzije (DKI) 
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1. 1. 7   Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela  
Center sodeluje z vsemi pomembnejšimi akterji na področju mladinskega dela ter na 
področju oseb z motnjami v duševnem razvoju. Odprt je za sodelovanje povsod tam, 
kjer rezultati povezovanja tvorijo novo ponudbo za večjo kakovost življenja oseb z 
motnjami v duševnem razvoju. Pri tem so naši partnerji zlasti: 
Mestna občina Ljubljana, Urad za preprečevanje zasvojenosti, Urad za mladino, Urad 
MIZŠ za razvoj izobraževanja, Izobraževalni center Cene Štupar, Centri za socialno delo, 
druge socialno–varstvene organizacije, Krizni center, Varna hiša, Zveza Sožitje in Sožitje 
Ljubljana, Zveza Sonček, Forum invalidov Slovenije, Društvo Down sindrom Slovenija, 
Specialna olimpijada Slovenije, Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
Slovenije, Pedagoška in filozofska fakulteta v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 
Zveza prijateljev mladine, Društvo Ključ, Inštitut za avtizem in sorodne motnje, NA 
MOVIT, CMEPIUS, Gasilska zveza Ljubljana. 
  
1. 2   Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 
 
Center je sestavljen iz 5 organizacijskih enot, Oddelka za izvajanje dodatne strokovne 
pomoči (mobilne specialno pedagoške službe) in Oddelka za projektne dejavnosti:  
Osnovna šola s prilagojenim programom Levstikov trg 1. Šolo vodi vodja delovne enote 
Josip Šerbetar, dipl. psiholog, 
Osnovna šola s prilagojenim programom Dečkova ul. 1b. Šolo vodi vodja delovne enote 
Janja Seles, specialna pedagoginja, 
Oddelki vzgoje in izobraževanja, Šmartinska c. 96. Šolo vodi vodja delovne enote Nataša 
Blaj, specialna pedagoginja, 
Dom, Karlovška c. 18, vodi ga Irena Nose, dipl. socialna pedagoginja in specialna 
pedagoginja, 
Izobraževalni center, Karlovška c. 18, vodi ga dr. Branka D. Jurišić, specialna 
pedagoginja, 
Oddelek za izvajanje dodatne strokovne pomoči, Karlovška c. 18, vodi ga Olga Duh, 
profesorica defektologije, 
Oddelek za projektne dejavnosti, Karlovška c. 18, vodi ga Boštjan Kotnik, dipl. pedagog 
in andragog. 
CJL in Kolegij CJL ter Kolegij v IC vodi ravnatelj dr. Matej Rovšek. Kolegij je pedagoški 
in upravni organ CJL in je sestavljen iz vodij organizacijskih enot šol in Doma ter 
ravnatelja.  
 
Organ nadzora v zavodu je bil 11-članski Svet CJL, sestavljen iz 5 predstavnikov CJL, 3 
predstavnikov Mestne občine Ljubljana – ustanovitelja ter 3 predstavnikov staršev oz. 
zakonitih zastopnikov učencev. Predsednik sveta je mag. Bojan Hajdinjak, njegov 
namestnik pa Igor Šilc. 
Center je ustanovitelj Delovnega in zaposlitvenega centra Janeza Levca, ta pa 
Zaposlitvenega centra »Janez dela«. 
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1. 3   SWOT analiza 
 
Slabosti: 
1. Kot slabost CJL bi lahko šteli njegovo velikost, s tem pa tudi relativno nepreglednost. 
Ta povzroča ovire pri komunikaciji in še vedno nezadosten prenos medsebojnih 
izkušenj. V preteklih letih je opaziti, da je nekonstruktivne tekmovalnosti med enotami 
vse manj – namesto tega se je v veliki meri izboljšalo sodelovanje na upravni, pedagoški 
in projektni ravni organiziranju večjih športnih in kulturnih dogodkov. 
Center je organiziran v skladu z Odlokom o ustanovitvi Mestne občine Ljubljana, kot 
javni zavod sestavljen iz organizacijskih enot, ki jih vodijo vodje enot, brez zakonskih 
določenih upravnih in strokovnih kompetenc. Slednje v celoti nosi ravnatelj CJL. Taka 
organiziranost CJL je njegova pomembna slabost, saj vzpostavlja strmo piramidno 
hierarhično strukturo, čeprav smo v letu 2013 prešli iz delovnih enot na organizacijske 
enote, kar je bolj skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja.  
2. Druga pomembna slabost je vsebinske narave. Prenova, ki jo prinaša 9-letna osnovna 
šola in novi prilagojeni vzgojno-izobraževalni programi, še zdaleč ni zadostna, da bi se 
zavod organiziral v sodobno vzgojno-izobraževalno organizacijo. Pomembne strukturne 
in vsebinske spremembe bi morale biti vezane na nove inkluzijske procese, saj je mnogo 
otrok z motnjami v duševnem razvoju v večinskih oblikah izobraževanja, tam pa so brez 
prave specialno-pedagoške pomoči in v prezahtevnem programu. V letu 2009 je minister 
sprožil tudi procese za oblikovanje nove Bele knjige na področju vzgoje in izobraževanja 
(2011). V njej je predvideno je, da naj bi ti centri podpore vzgoje in izobraževanja oseb s 
posebnimi potrebami nastali iz obstoječih specializiranih šol, torej tudi CJL. Kljub 
novemu Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v letu 2013, se to še ni 
zgodilo.  Je pa decembra 2016 na MIZŠ izšel razpis Mreža podpornih storitev za otroke s 
posebnimi potrebami, kamor se je CJL prijavil s 6 podpornimi programi, ki jih izvajamo 
v CJL tako za OPP, učitelje in starše v CJL kot tudi za šole in vrtce na področju MOL.  
3. Na vsebinski ravni  je še vedno slabost tudi, da naši učenci nimajo priročnikov za 
posebni program vzgoje in izobraževanja. MIZŠ je v zadnjih treh letih sicer odobrilo 
sredstva za pripravo učbenikov, kar je botrovalo izdaji 14 novih učbenikov za učence v 
prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Avtorji mnogih izmed njih 
so strokovni delavci CJL. 
4. Šibka točka, ki je ni mogoče zanemariti, je negotovost zaposlenih delavcev pred 
nemirnim okoljem specializiranega šolstva in negotovost, ki jo povzroča napovedovanje 
sprememb. Ena večjih sprememb v letu 2008 je bila uvedba novega plačnega sistema, ki 
prinaša vrsto nerazumljivih sprememb na področju ocenjevanja redne delovne 
uspešnosti in ocenjevanja delavcev za napredovanje v plačni razred.  
5. Naslednja pomembna sprememba je tudi spremenjena struktura psihofizičnih 
lastnosti učencev, ki so tako s strokovnega kot tudi humanega gledišča čedalje 
zahtevnejši. Skoraj polovica učencev ima čustvene, vedenjske ali psihične motnje. 
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Prilagajanje takim učencem pa seveda zahteva dodatno izobraževanje strokovnih 
delavcev, vlaganje v materialno stanje, pogosto pa tudi nove človeške vire. 
6. Nekritična uporaba metod, ki niso strokovno podprte: nekatera podjetja in 
posamezniki ponujajo vrsto metod, ki niso podprte z dokazi (Brain Gym, Floor time…), 
zato je potrebno strokovne delavce ozaveščati in usposabljati za prepoznavanje in rabo 
ustreznih metod. Znanje o ustreznih metodah je potrebno tudi pri posvetovanju s starši 
zato so programi Izobraževalnega centra namenjeni tudi njim. 
7. Za kakovostno sodelovanje s starši še vedno nimamo dovolj poguma in znanja čeprav 
se pozitivni trendi približevanja potrebam družin že kažejo. Tudi na tem področju bomo 
v naslednjih letih organizirali nekaj izobraževanj in treningov učinkovite komunikacije s 
starši. 
8. Prostorska stiska, ki se kaže s čedalje večjim številom učencev. 
 
 
Prednosti: 
1. Največjo prednost CJL predstavljajo naslednji viri: strokovni potencial (162 strokovnih 
delavcev), 105-letne izkušnje, velikost CJL in lokacija v glavnem mestu.  
2. Posledica številčnosti strokovnega potenciala je intenzivno sodelovanje naših 
strokovnih delavcev pri pripravi javnoveljavnih vzgojno-izobraževalnih programov in 
učnih načrtov.  
3. Poleg tega je prednost CJL izvajanje štirih različnih javnoveljavnih programov in  v 
številnih vsebinsko razvejanih nadstandardnih programih, ki smo jih navedli zgoraj. 
4. Prednost CJL je tudi, da ima dokaj razvejane finančne vire, s katerimi si lahko 
zagotavlja minimalne standarde dela in (še vedno) dokaj veliko izobraževanja delavcev. 
5. V zadnjih nekaj letih zavod ponuja široko paleto nadstandardnih dejavnosti – različne 
domače in mednarodne projekte in na ta način izboljšuje pogoje za razvoj 
najpomembnejših funkcij za čim večjo afirmacijo v delovno in socialno okolje učencev. 
6. Zaradi izrednih kapacitet človeških virov so omogočene organizacije večjih državnih 
(tudi evropskih) športnih tekmovanj in projektov. 
6. Ena večjih prednosti CJL je tudi ustanoviteljstvo novih oblik podpore učiteljem in 
staršem in zaposlovanju: 
- Delovnega in zaposlitvenega centra Janeza Levca, s katerim si zavod posredno odpira 
pot v socialno-varstvene storitve. V letu 2009 smo od Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve prejeli koncesijo za izvajanje socialno varstvene storitve za novih 20 
odraslih oseb. 
- Oddelka za projektne dejavnosti, 
- Izobraževalnega centra Pika, 
- Zaposlitvenega centra Janez dela. 
 
Nevarnosti okolja: 
1. Največja vsebinska nevarnost okolice je napačna predstava o poslanstvu in 
kompetencah CJL, ki se pojavlja v nekaterih segmentih strokovne in laične javnosti. Te 
predstave izhajajo predvsem iz ideologije inkluzije oz. vključevanja otrok z motnjami v 
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duševnem razvoju v redne in ne specializirane oblike izobraževanja; nekateri 
strokovnjaki zagovarjajo t. im. totalno inkluzijo, ko naj bi vsi učenci obiskovali redne 
šole, kar bi pomenilo zaprtje specializiranih ustanov, kakršna je CJL. Praksa danes sicer 
kaže v nasprotno smer. Inkluzija učencev z motnjami v duševnem razvoju zaenkrat še ni 
mogoča, vprašanje pa je, kakšni so robni pogoji inkluzije v slovenskem sistemu vzgoje in 
izobraževanja. To bo pokazala praksa v naslednjih nekaj letih, če se bomo premikov v 
smer inkluzivnega izobraževanja lotili vsi akterji (MIZŠ, ZRSŠ, specializirane in večinske 
šole) na tem področju z jasno zasnovanimi cilji.  
2. Čedalje bolj opažamo zapostavljenost področja od države; neodzivnost države na 
predloge prakse in posledična zaostalost VZ zavodov glede vpeljevanja novih oblik 
dela. Vire za financiranje dejavnosti za razvoj dodatno ponujenih programov si moramo 
zagotoviti sami. Veliko si obetamo od (zaenkrat le zakonske) pobude MIZŠ o 
ustanavljanju strokovnih centrov; o preoblikovanju našega CJL v strokovni center smo 
se z MIZŠ v letu sicer 2010 že dogovarjali, vendar so kasneje dogovori zamrli. 
3. Opazna je tudi čedalje večja birokratizacija dela in posledično premik iz strokovnega 
dela v instrumentalizacijo delovanja, kar ni v prid razvoju prvinskega specialno-
pedagoškega dela. To je še posebej aktualno z uvedbo novega sistema plač. Za šole je 
nevarna tudi zakonodaja, ki določa delovanje Šolskega inšpektorata, saj nadzoruje 
predvsem dokumentacijo, pedagoško delo samo pa le redko. Zato je nevarnost 
redukcionizma, ko bodo šole zgolj urejale dokumentacijo, temeljno poslanstvo – 
kakovostno pedagoško delo z učenci pa začele zanemarjati. Potrebno pa je zapisati, da 
se šolski inšpektorji trudijo razumeti delovanje Centra in delovanje v največjo korist 
naših učencev. 
4. CJL je edina osnovna šola v RS, ki je sestavljena iz treh lokacijsko ločenih šol, 
Izobraževalnega centra in Doma. Zato struktura šole ni primerljiva z ostalimi tovrstnimi 
ustanovami in ni predvidena v Pravilniku o standardih in normativih. Tako za 
posamezne enote ni predvidenih razdeljevalk prehrane niti za vsako enoto po en hišnik 
vzdrževalec. Teh nam MIZŠ v šolskem letu 2013/14 ni vseh sistemiziralo. Spričo 
državne zahteve za izvajanje sistema HACCP ter druge zakonodaje na tehničnem 
področju (zdravstvenem, požarnem …) opozarjamo na resnost posledic, ki jih prinaša 
neupoštevanje specifike tako organiziranega CJL. O teh težavah smo obvestili tudi 
ustanoviteljico – Mestno občino Ljubljana, ki nam je sistemizirala dve delovni mesti 
hišnika vzdrževalca. 
5. Natančno in korektno oblikovanje organizacije CJL ovira predvsem dejstvo, da se 
učenci vpisujejo vse leto, največ pa ob koncu avgusta, torej tik pred začetkom šolskega 
leta. Dogaja se, da naj bi se učenec vpisal, vendar na vpis ne pride. Šola glede na 
podatke, ki jih dobi od ZRSŠ, pripravi organizacijo oddelkov s strokovnimi delavci, tako 
da se pouk lahko začne 1. septembra. Če učencev na vpis ni ali pa pridejo tudi ne-
evidentirani, struktura oddelkov ne ustreza realnemu in predpisanemu številu učencev. 
Čeprav je za upravno in strokovno usmerjanje otrok s posebnimi potrebami zadolžena 
država, odstopanja od normativov, ki se zgodijo zaradi neučinkovitega usmerjanja in 
pomanjkljivosti v sistemu, ne tolerira več. 
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Podobno je z urami dodatne strokovne pomoči mobilne specialno-pedagoške službe. Če 
je učenec med šolskim leto ponovno usmerjen in ne dobi več strokovne pomoči v 
prejšnjem obsegu, to pomeni, da delovna obveznost mobilnega pedagoga lahko pade 
tudi pod polno zaposlitev ali obratno. Večinske šole prijavljajo nove ure dodatne 
strokovne pomoči, vendar jih zaradi zapore zaposlovanja mobilnih pedagogov med 
letom ne smemo izvajati. V letu 2008 smo z dopisom predlagali Centru za usmerjanje 
otrok s posebnimi potrebami ZRSŠ, da naj uredi veljavnost odločb za dodatno strokovno 
pomoč tako, da se ta prične s 1. 9. in 1. 2., torej dvakrat letno, vendar se vse do danes 
stanje na tem segmentu ni spremenilo. Na ta način bi namreč zagotovili dovolj mobilnih 
specialnih pedagogov, da se realizacija ur prične takoj po veljavnosti odločbe. 
6. Dijaki s posebnimi potrebami, ki so zaključili nižje poklicno izobraževanje z vpisom v 
poklicno izobraževanje izgubijo status učenca, ki ima možnost bivanja v domu CJL; 
komisije za usmerjanje, kljub zakonski določbi, da se v domove za učence usmerjajo 
(katerikoli) učenci s posebnimi potrebami v odločbo ne določijo bivanja v domu, vendar 
le VIZ program. Kljub temu, da je takih učencev v letu 2014/15 približno 15, MIZŠ 
redno plačuje oskrbo tudi zanje. Iz tega lahko sklepamo, da MIZŠ upošteva 15. člen 
zakona, Komisije za usmerjanje pa ne (niso dobile teh navodil). V letu 2013 so komisije 
za usmerjanje prenehale v Dom usmerjati otroke iz Ljubljane, čeprav bi domsko 
podporo potrebovali tako otroci, kot tudi njihove družine. To se je v letu 2015 deloma 
spremenilo, MIZŠ izjemoma soglaša z namestitvijo v Dom za učence iz ogrožujočih 
socialnih okolij.  
7. Nevarnost predstavlja tudi zmanjšanje sredstev za materialne stroške ter za stroške 
izobraževanja strokovnih delavcev. Od leta 2011 do leta 2015 beležimo 10 % zmanjšanje 
nakazil MIZŠ za kritje tekočih programskih stroškov. V letu 2011 je MIZŠ ukinila 
sredstva za izobraževanje,  od začetka leta 2012 do 2014 pa je materialne stroške znižala 
za 28 %. Če temu prištejemo še inflacijo, se zmanjšanje poveča še za 7 %. Tako stanje je 
ostalo tudi v letu 2016.  
8. V letu 2015/2016 smo imeli v CJL štiri šolske in dva domska oddelka, kjer število 
učencev v skupini presega normativ. V teh skupinah je tudi po več učencev z več 
motnjami, tudi psihiatričnimi. Iz MIZŠ smo pridobili soglasja za preštevilne oddelke 
skladno z zakonodajo, za oddelke v Domu pa smo podali vlogo za dodatni oddelek. 
 
Priložnosti:  
1. V CJL se zavedamo situacije, ki jo oblikuje zakonodaja in stihijska praksa. Prav zato je 
njegova največja priložnost v vsebinskem in organizacijskem preoblikovanju. Seveda pa 
je uspeh preoblikovanja odvisen od mnogih akterjev, pri čemer je na prvem mestu 
Mestna občina Ljubljana in  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Prav zato, 
ker si želimo, da bi center deloval povsod tam, kjer so učenci z motnjami v duševnem 
razvoju, je v letu 2005 podal predlog ustanoviteljici – Mestni občini Ljubljana, da se 
preimenuje v Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Janeza Levca Ljubljana, 
ker je bilo v letu 2013 tudi sprejeto. 
Naj naštejemo nekaj priložnosti, kjer vidimo našo prihodnjo vlogo: 

1. Kakovostno izvajanje obstoječih vzgojno izobraževalnih programov: 
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Cilj: širiti priložnosti za izobraževanje strokovnih delavcev, ozaveščanje poslanstva in zagotoviti 

dodatna sredstva za izboljšanje pogojev poučevanja (oprema razreda, učni pripomočki, gradnja 

novih učnih delavnic in učnega stanovanja…) ter omogočati in podpirati kakovostno delovanje 

strokovnih služb (socialno delo, psihološka podpora…). 

2. Skrb za dobre medsebojne odnose, vzpodbujanje ustvarjalnosti vseh delavcev in 

skrb za njihovo profesionalno rast ter ozaveščati pomen sodelovanja med vsemi 

deležniki v ustanovi: 

Cilj: omogočati priložnosti za prevzemanje odgovornosti za profesionalno delovanje in reducirati 

dejavnike, ki onemogočajo sodelovanje (spoštovanje sklepov, odprava zamujanja,…). 

3. Vzgoja in izobraževanje za čim večjo samostojnost v življenju in zaposlitvi: 

Cilj: omogočati več učnih priložnosti, ki krepijo veščine vsakdanjega življenja ter prakse za čim 

večjo samostojnost pri zaposlitvi, še naprej omogočati in večati obseg dejavnosti, ki ustvarjajo učne 

priložnosti učencem za pridobivanje delovnih veščin, kot je, na primer Hostel pri Janezu. Zgraditi 

nove učne delavnice in učno stanovanje. 

4. Pogoji za ustvarjalne dejavnosti in šport: 

Cilj: ustvarjati priložnosti za ustvarjalno in športno dejavnost v šoli, kot tudi v širšem družbenem 

prostoru (podpora razstavam, likovnem vikendu, obiskovanje in organizacija športnih 

tekmovanj…). 

5. Izpopolnjevanje poučevanja otroki s AM in drugimi motnjami, ki terjajo specifične 

metode poučevanja: 

Cilj: vpeljati metode nadomestne in podporne komunikacije za vse učence, ki to potrebujejo, vpeljati 

metode podpore pozitivnemu vedenju ter druge metode za večjo raven učnih dosežkov. 

6. Nadstandarni pogrami, vezani na javne razpise, ki »odpirajo« center navzven in 

omogočajo socialno inkluzijo naših učencev in učencev rednih osnovnih šol/ 

vrtcev uravnotežiti s temeljnim pedagoškim delom: 

Cilj: programe bolj prilagoditi potrebam učencev ter izboljšati kakovost njihovega izvajanja v 

smislu podpore osnovnega poslanstva, to je: kakovostno usposabljanje učencev za življenje in delo. 

7. Zdravstvene službe in njihova nadaljnja specializacija za delo z otroki z motnjami 

v duševnem razvoju: 

Cilj: s pogajanji z Zdravstveno zavarovalnico pridobiti vsaj še enega logopeda in fizioterapevta (ali 

delovnega terapevta). 

8. Odnos s starši učencev,  podpora in izobraževanje.  

Cilj: okrepiti komunikacijo s starši, še nadalje zagotoviti staršem izvajanje podporne skupine ter 

ustreznega izobraževanja znotraj šol za starše. 

9. Prizadevanje, da bodo imeli absolventi s posebnimi potrebami (ne glede na motnjo) 

šol s prilagojenim programom in večinskih šol možnost sekundarnega 

izobraževanja in bivanja v Domu centra, 
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Cilj: vplivati na zakonodajalca, da spremeni Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v 

smeri zagotavljanja Domske oskrbe glede na vzgojno izobraževalne potrebe učencev, revidirati 

obstoječi program Domske vzgoje. 

10. Prizadevanje za prisotnost in vplivnost pri vseh odločevalskih procesih MIZŠ in 

vlade RS o zadevah, ki se dotikajo področja vzgoje in izobraževanja ter 

zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami: 

Cilj: še naprej sodelovati v organih oblikovanja zakonodajnih rešitev, VIZ programih… 

11. Krepiti priložnosti za zaposlovanje absolventov centra: 

Cilj: povečevati obseg in vrsto dejavnosti DZC Janeza Levca in Janez dela-zaposlitvenega centra. 

Širiti možnost praktičnega usposabljanja v enotah centra in zunaj. 

12. nadaljevati s promocijo centra v vseh segmentih javnega življenja: 

Cilj: S projekti nadstandardne narave in drugimi dejavnosti (publiciranje, javni intervjuji…) 

promovirati učence centra ter njihove starše in s tem vzpodbujati priložnosti za njihovo socialno 

vključevanje. 

13. Sredstva za nemoteno izvajanje programov, za izobraževanja in materialna 

sredstva: 

Cilj: vplivati na finanserje glede dodatnih sredstev, ohranjati in krepiti tržno dejavnost v samem 

centru, se prijavljati na razpisane projekte ter krepiti mrežo donatorjev. 
 
2   Posebni del 
 
2.  1  Osnova za pripravo letnega poročila 
 
1. Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99 in spremembe) 
2. Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00 in 127/06) 
3. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo-UPB 4,  

101/13-ZIPRS1415, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS16/17) 
4. Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS  št. 81/06-UPB 1, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF 

in 63/13 in 46/16-ZOFVI-K) 
5. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB 

5,  36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 
49/16-popr.) 

6. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Ur. l. RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 
100/15) 

7. Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov  (Ur. l. RS, št. 46/03) 

8. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 
100/15 in 84/16) 
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9. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu 
(Ur. l. RS št. 108/13) 

10. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06,  8/07 in 102/10) 

11. Slovenski računovodski standardi in Pravila skrbnega računovodenja 
12. Akt o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda, pravila šole in ostali notranji akti 
13. Drugi predpisi, pravila in navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport-

MIZŠ ter Ministrstva za finance, drugi državni predpisi in pojasnila iz revije IKS, ki ga 
izdaja Zveza računovodskih delavcev Slovenije. 

 
 
2. 2/3    Dolgoročni cilji /letni cilji 
 
Zaradi odsotnosti nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami ter negotovosti pri načrtovanju investicij (te so v domeni Mestne občine 
Ljubljana) je dolgoročne in letne cilje težko načrtovati. Osredotočili se bomo predvsem 
na investicije in vzdrževanja.  
V skladu z vizijo in poslanstvom, ki smo ju posodobili v letu 2016 ter ustanovitvenim 
aktom vsako leto načrtujemo v letnem delovnem načrtu šole obvezni program šole, 
nadstandardne programe dela, dodatno ponujene dejavnosti in projekte, plan 
investicijsko-vzdrževalnih del, nakup opreme, izobraževanje delavcev in drugo. Prav 
tako so v letnem delovnem načrtu zajeta temeljna načela delovanja organizacije. Bralcem 
vsekakor priporočamo, da preučijo tudi letni delovni načrt, saj predstavlja celostno 
podobo, cilje in načrtovanje za eno šolsko leto, deloma pa se navezuje tudi na 
dolgoročne cilje. 
Posebno skrb namenjamo varnosti otrok in zaposlenih. Tudi v letu 2016 smo izvedli vaje 
evakuacije na vseh enotah CJL. Izvedli smo tudi preventivne ukrepe proti legioneli. 
Redno nadzorujemo opremo za varnost ter izobražujemo delavce CJL glede varnosti pri 
delu. V letu 2015 smo sprejeli povsem nova pravila in navodila za večjo varnost otrok v 
šolah in Domu. Pravilniki in notranji akti so vsem delavcem dosegljivi na spletni strani 
CJL. O vsebini aktov ravnatelj seznanja delavce na zaključni in začetni konferenci, 
podrobno pa se z njimi seznanijo na spletnih straneh CJL. 
 
2. 2. 1   Investicijska in vzdrževalna dela  
 
Prioriteta pri vzdrževalnih delih bo odprava pomanjkljivosti, zaradi katerih nastaja še 
dodatna škoda na šolski imovini, in ki predstavljajo neposredno nevarnost za učence in 
zaposlene v Centru. Seveda je prioriteta tudi realizacija ukrepov iz odločb zdravstvene 
inšpekcije, ki so večinoma vezane na večjo varnost uporabnikov. V letu 2016 je MOL, 
uspel realizirati 2. fazo zamenjave oken na Levstikovem trgu.  
 
V letu 2016  smo s sredstvi MOL  realizirali investicijska dela v višini EUR 53.836,79: 
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Zap.št. 
zadeve* 

NAMEN   
LOKACIJA 
IZVEDBE  (naziv 
enote+naslov) 

Izvajalec 
Znesek prejetih 
sredstev po 
zahtevku v EUR 

Datum prejema 
sredstev 

1. 
inšpekcijska odločba v zadevi 
zamenjava oken LEVSTIKOV TRG 1 

GHG 
GRADBENIŠTVO 
IN INŽENIRING 
D.O.O. 48.399,23 17.01.2017 

2. nadzor, organizacija in vodenje LEVSTIKOV TRG 1 KAINVEST D.O.O. 2.437,56 17.01.2017 

3. dobava in montaža dotrajane opreme OVI JARŠE ULTRALES D.O.O. 1.820,00 17.01.2017 

4. dobava in montaža dotrajane opreme OVI JARŠE ULTRALES D.O.O. 194,50 17.01.2017 

5. dobava in montaža dotrajane opreme LEVSTIKOV TRG 1 ULTRALES D.O.O. 772,07 17.01.2017 

6. dobava in montaža dotrajane opreme LEVSTIKOV TRG 1 
ULTRALES D.O.O 

– delno pl.rač.. 30,09 17.01.2017 

  SKUPAJ     53.214,45   

 
 
 
 
 
SEZNAM RAČUNOV ZA TEKOČE  VZDRŽEVANJE – MANJŠA REDNA VZDRŽEVALNA DELA ZA LETO 
2016 PO POGODBI ŠT. C7560-16-439036  

 
 

NAMEN Izvajalec Skupni znesek z 
upoštevanim …% 
odbitkom DDV 

ENOTA 

SANACIJA VODOVODNIH NAPRAV NA OŠPP  JANČAR PETER s.p. 984,39 LEVSTIKOV 
TRG 

CELOLETNO VZDRŽEVANJE ALARMNE NAPRAVE 
ZA DETEKCIJO PLINA 

ODIS d.o.o. 543,28 LEVSTIKOV 
TRG IN 

KARLOVŠKA 

PODOPOLAGALSKA DELA V SOBI ŠT.60 ( brušenje 
in lakiranje parketa ) 

PETER KOCMUR s.p. 1.015,16 LEVSTIKOV 
TRG 

ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SNOJ LADISLAV s.p. 1.040,51 LEVSTIKOV 
TRG 

VODOVODNA INSTALACIJA, GRADBENA DELA VOLAVŠEK d.o.o. 1.547,65 DEČKOVA 

VODOVODNA INSTALACIJA, GRADBENA DELA VOLAVŠEK d.o.o. 1.353,95 DEČKOVA 

ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SNOJ LADISLAV s.p. 2.118,09 DEČKOVA, 
OVI JARŠE 

SERVIS IN PREGLED PLINSKIH NAPRAV IN 
PREGLED PLINSKIH INSTALACIJ 

KRŠTINC d.o.o. 145,27 KARLOVŠKA 

SERVIS IN PREGLED PLINSKIH NAPRAV IN 
PREGLED PLINSKIH INSTALACIJ 

KRŠTINC d.o.o. 167,76 KARLOVŠKA 

SERVIS IN PREGLED PLINSKIH NAPRAV IN 
PREGLED PLINSKIH INSTALACIJ 

KRŠTINC d.o.o. 469,35 KARLOVŠKA 

SERVIS IN PREGLED PLINSKIH NAPRAV IN 
PREGLED PLINSKIH INSTALACIJ 

KRŠTINC d.o.o. 362,25 KARLOVŠKA 

ELEKTROINSTALACIJA SVETILK ZASILNE 
RAZSVETLJAVE 

SNOJ LADISLAV s.p. 1.604,60 KARLOVŠKA 

DOBAVA IN MONTAŽA MEHČALNE NAPRAVE ZA 
DOZIRANJE VODOFOSA 

VARIL d.o.o. 1.661,86 OVI JARŠE 
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2. 2. 2   Investicije in vzdrževanje opreme 
 
Strojno in programsko računalniško opremo je potrebno ves čas dograjevati in 
dopolnjevati. Za posodobitev računalniške učilnice smo se v preteklih letih javili na 
javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je projekt sofinanciralo, 
preostali del pa je sofinancirala Mestna občina Ljubljana. Razpis v tudi v letu 2016 MIZŠ 
ni izvedlo.  MOL je sofinanciral nakup računalniške opreme v višini 3.560,00 EUR. Kljub 
temu smo iz presežkov prihodkov in odhodkov iz leta 2016 izvedli tekoče vzdrževanje 
objektov in opreme prejete v upravljanje v višini 55.835,50 EUR: 

 Pleskanje po  vse enotah  

 Obnovo dviga 

 Sanacije komunalnih vodov 

 Ostala tekoča vzdrževanja in popravila 
Iz sredstev prenesenega presežka prihodkov nad odhodki in lastnih sredstev smo v letu 
2016 kupili za 75.987,20 EUR opreme in sicer: 
 
 
 

   Naziv  Količina Nabavna vred. 

Gradbeni objekti Kolesarnica-nadstrešek 1 3.900,48 

Investicije v teku - gradbeni objekti Projektna dokumentacija - pekarna 1 8.771,62 

Oprema Avto Dacia 1 8.833,87 

Dvojna globoka omara s predali 1 342,98 

Dvojna gl.podstavna omarica 1 122,63 

Dvojna globoka omara-vitrina 1 244,82 

Dvojna plitva omara-odprta 2 274,84 

Enojna gl.podstavna omarica 1 90,80 

Fotoaparat Sony 1 86,85 

Garderobna omara 5 819,90 

Hladilnik 3 1.198,41 

Hladilnik  1 129,94 

Interaktivna tabla 2 2.000,00 

Klima Unico inverter 9SF 1 1.652,00 

Korito aluminjasto 3 527,04 

Kotni segment globoki 1 137,42 

Kuhalna plošča 3 1.011,20 

KUHINJA leseni del 3 5.560,79 

Kuhinjska napa 1 89,66 

LG monitor 1 84,61 

POPRAVILO AGREGATA NA HIDRAVLIČNEM 
DVIGALU 

TANASIĆ PETAR 
s.p. 

4.700,30 OVI JARŠE 

SKUPAJ  17.714,42  
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Miza Nina 1 63,94 

Miza pisalna 1 244,08 

MIZA-delovna za šivalni stroj 1 106,12 

Mobilni voziček s koriti 2 1.777,94 

Monitor AOC 2 194,86 

Monitor AOC 21"C 1 90,66 

Monitor aoc e970swn 1 78,54 

Monitor DELL SE2416H 23,8" 1 151,32 

Monitor LCD 19" 1 59,56 

Monitor LG 1 168,48 

Multifunkcijska postaja office jetpro 
6960 

1 153,46 

Namizna krožna žaga 1 759,99 

Naravoslovni kotiček 1 211,33 

Naravoslovni kotiček nižji 1 162,72 

Naravoslovni kotiček višji 4 707,48 

Omara 1 297,00 

Omara (40x40x200) 1 194,56 

Omara (80x40x200) 1 259,40 

Omara modra 1 351,00 

Omara na ključ 1 348,74 

Omara odprta 1 229,16 

Omara rumena 1 279,00 

Omarica 1 199,28 

Pakirni stroj 1 2.795,88 

Pisarniški stol  1 79,71 

Podstavek za TV 1 35,37 

Podstavna omarica 2 300,62 

Podstavna omarica z vrati 1 106,12 

Pomivalni stroj Candy 1 365,57 

Pralni stroj 2 872,49 

Pralni stroj Candy 1 345,64 

Predalnik 1 167,44 

Računalnik HP uprava 1 1.158,32 

Prenosnik Asus 1 864,88 

Prenosnik ASUS – mobilna sofinan. 1 331,47 

Prenosnik ASUS - mobilna sofinan. 1 331,47 

Prenosnik ASUS - mobilna sofinan. 1 331,47 

Prenosnik ASUS - mobilna sofinan. 1 331,47 

Prenosnik ASUS - mobilna sofinan. 1 331,47 

Prenosnik ASUS - mobilna sofinan. 1 331,47 

Prenosnik ASUS - mobilna sofinan. 1 331,47 

Prenosnik HP 1 81,58 
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Prenosnik HP 250  1 569,71 

Prenosnik Lenovo 1 581,75 

Prenosnik Toshiba 2 1.026,76 

Projektor 3 1.633,23 

Projektor Epson 3 1.325,02 

Računalnik Lenovo H30-05 4 1.082,44 

Računalnik LENOVO H50-05 1 325,21 

Računalnik Lenovo i3 4 1.620,11 

Računalnik PC 1 309,98 

Računalnik PC PCH INTEL 1 1.145,94 

Računalniška miza - kotna 1 176,87 

Salamoreznica 1 831,47 

Sedežna 1 139,90 

Sedežna garnitura 1 796,12 

Sedežna garnitura - kotna 1 431,44 

Skener Epson 2 251,96 

Stol 1 94,66 

Stol Nina 18 614,61 

Tabla na stojalu 1 280,80 

Tablični računalnik Galaxy 10 2.330,20 

Termični čistilec Brunerr fashion 1 1.522,65 

Tiskalnik HP LaserJet 1102 1 116,94 

Tiskalnik HP LaserJet P 1102 1 112,10 

Tiskalnik HP LaserJet P1102 2 211,55 

Tiskalnik Xerox 1 50,80 

Tiskalnik Xerox 3020i 1 54,47 

Tiskalnik Xerox Phaser 3020i 1 50,21 

Vgradna pečica 2 787,23 

Vgradna pečica 1 366,31 

Viseča omarica 1 85,00 

Viseča omarica z dvojnimi vrati 1 85,00 

Voziček 60x40 - 15 etaž 1 1.069,73 

Voziček inox s pladnji 1 577,41 

Voziček s pekači 2 etažni  1 571,33 

Zamrzovalna omara 1 2.295,90 

SKUPAJ NABAVA IZ LASTNIH SREDSTEV (PRESEŽEK 2015) 158 75.987,20 
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2. 2. 3  Redni in nadstandardni programi dela 
 
V celoti smo realizirali cilje, zastavljene v letnem delovnem načrtu šole, tako redne kot 
načrtovane nadstandardne programe dela. Redno delo je potekalo natančno po 
predpisanem programu. 
Redno izvajanje je v letu 2016 potekalo v skladu s štirimi javnoveljavnimi programi, in 
sicer po: 

- prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, 
- posebnem programu vzgoje in izobraževanja, 
- vzgojni program domske vzgoje (sprejet v letu 2011), 
- programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (izvajanje 

dodatne strokovne pomoči). 
Uspešno in v popolni realizaciji (med 94-100 %, odvisno od predmeta oziroma področja) 
smo izvedli tudi razširjen del programa, torej interesne dejavnosti, podaljšano bivanje, 
dodatni in dopolnilni pouk, dneve dejavnosti, tehniške dneve, poletno in zimsko šolo v 
naravi kot tudi Šolo za življenje v Oddelkih vzgoje in izobraževanja Jarše, v OŠ 
Levstikov trg in OŠ Dečkova ulica ter tabor v Domu CJL (v šolskem letu 2015 skupaj 19 
letovanj). Udeležili so se je vsi učenci iz načrtovanih razredov, zahvaljujoč pomoči MIZŠ, 
Centrov za socialno delo in šolskega sklada CJL socialno šibkim družinam. 
 
 
2. 2. 4. 1 Dejavnosti nadstandardnega/dodatno ponujenega programa, poleg tekočih 
mladinskih projektov opisanih v razdelku 1.1.5:  
 
Projektne naloge in novosti, ki so potekale v okviru celotnega Centra: 

- Organizacija Državnega finalnega košarkarskega prvenstva OŠPP 
- Organizacija Državnega turnirja Specialne olimpiade v namiznem tenisu 
- Organizacija Državnega turnirja Specialne olimpiade v Judu 
- Organizacija regijskih iger Specialne olimpiade Slovenije, maj 2016 
- Festival “Igraj se z mano” – Cankarjev dom, februar, 2016- mednarodna likovna 

razstava,  potujoča razstava mednarodnega likovnega natečaja v 19 mestih (2016) 
po celotni Sloveniji, Osrednji dogodek – Kongresni trg, 24.-27.5.2016, Bodi 
športnik, 29.9.2016 

- Kulturni dan v CD z glasbeno plesno lepljenko »Ivan«  
- Razstavi v Informacijski pisarni MOL: razstava izdelkov Levstikovega trga  
- Razstave na Upravi CJL: Razstava izdelkov Likovnega vikenda, Razstava dijakov 

ljubljanskih dijaških domov, Razstava OŠPP Dečkova »To bi mela«. 
- Novoletni prodajni bazarji po vseh enotah. 
- Priznanja sekcij DSRP Slovenije: Barbara Južna, Tamara Lipičar, Ema Dolenc in 

Irena Čolpa  
- Tabor za učence z MAS, Fijesa, vse enote + osnovne šole, 
- Iz narave v naravo – Kranjska gora, vse enote + redne osnovne šole, 
- Projekti MOL – navedeno v zgornji tabeli 
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- Izvajanje programa evropskega prostovoljstva EVS 
- Okrasitev Ljubljane z lampijoni, 
- CAP program, 
- Zdrav življenjski slog, 
- Počitniške aktivnosti 2016, 
- Nastop na reviji “Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo”. 
- Študijski obiski na Norveškem in Islandiji (izmenjava učiteljev). 
- Organizacija posveta ob 10 letnici Festivala »Igraj se z mano« v Mestni hiši, maj, 

2016 
 
Sodelovanje v dejavnostih Zveze prijateljev mladine 

- Bralna značka – s knjigo v svet 
- Aktivnosti EVROPA V ŠOLI  

 
Projekti in nove vsebine dela na OŠPP Dečkova ul. 

- Kulturni dan v CD, predstava »Ivan« - KULTURNI DAN – PREDSTAVA 
“IVAN!” 

- Prireditev za starše – pomladni dan 
- Družbeno koristno delo – Lek Novartis 
- Državno tekmovanje računanje je igra 
- Dan odprtih vrat 
- Jadranje po slovenski obali 
- Gasilska vaja – evakuacija in delavnice prve pomoči 
- 26. 9. - Predavanje in delavnica za starše »Branje« (Helena Jeršan Kojek) 
- 3.-7. 10. - Šola za življenje, Sveta Trojica 
- 6.-9. 10. – Udeležba na igrah SOS v Sarajevu 
- 10.-13. 10. – Iz narave v naravo – tabor v Kranjski Gori 
- 14.-17. 10. – Šola za življenje, Kozjak Škorpijon (I. izvedba) 
- 28. 10. – Jesenski piknik za vse učence in učitelje  
- 11.-14. 11. – Šola za življenje, Kozjak Škorpijon (II. izvedba) 
- 22. 11.-2. 12. – Plavalni tečaj za učence 1. triletja 
- 12.-16. 12. – Svečana otvoritev šolskega bazarja, druženje s starši (12. 12.), Bazar v 

avli šole 
- 12. – Ples za mladostnike OVI in VDC v avli šole 
- 12.-15. 12. – Zimska šola v naravi – 5. in 6. razred (nadstandardna) 
- 23. 12. – Proslava za praznik Dan samostojnosti – prva oddaja šolskega radia 

 
Projekti in nove vsebine dela na OŠPP Levstikov trg 

- Dobrodelni koncert z Vladom Kreslinom 
- Dan odprtih vrat v stari Ljubljani 
- Organizacija državnega prvenstva v košarki za OŠpp, in 1. mesto 
- Razstavi v Artcentru in razstavnem prostoru MOL,  
- Slikarska kolonija s akademskimi slikarji - dve učenki in mentorica 
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- Plesni in pevski nastop v Turčiji 
- Nastopi na mednarodnem festivalu Igraj se z mano,  
- Nastop na glasbeni reviji Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo. 
- Sodelovanje pri predstavi v Lutkovnem gledališču Hrustavec in Brbljavec (CJL, 

OŠ Prule) 
- Specialno jadranje  
- Tabor za učence od 1. do 4. razreda   
- Uvrstitve in priznanja 

- 2 x ZLATO in 1x srebrno priznanje v Veseli šoli. 
- mesto državno prvenstvo v nogometu, Strunjan  
- mesto (2x) in 3. mesto državni turnir, atletika, Domžale 
- mesta tekmovanja SOS, plavanje, košarka, zimske in regijske igre 
- in 4. mesto - tekmovanje iz računalništva OVI Z miško v svet 
- in 3. mesto DP alpsko smučanje OŠPP, Rogla 
- mesto - DP iz računalništva OŠPP, Škofja Loka 
- in 2. mesto državno tekmovanje RA=I, Jesenice 

- mesto Med dvema ognjema 
- Sodelovanje na Festivalu jednakih mogućnosti, Zagreb  
- Udeležba 12. regijskih igre SOS – MATP na OŠPP Roje  
- Priznanja na likovnih natečajih  
- Sodelovanje na S-faktor - Videospot Šuštarski most.  

  
Projekti in nove vsebine dela  v OVI Jarše 

- dan odprtih vrat šole, 
- obisk  skokov v Planici, 
- prireditev Šopek za starše 
- dramski nastop na reviji Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo v Krškem 
- festival Igraj se z mano z večernim nastopom 
- sodelovanje pri predstavi v LGL Hrustavec in Brbljavec (CJL, Prule)  
- učna praksa učencev 5. in 6. Stopnje 
- zimski in letni športni dnevi 
- sodelovanje na likovnih natečajih, na razstavi v informacijski pisarni MOL (z LT) 

in na likovni koloniji v Črni 
      -     Krkin teden humanosti: preprosti kemijski poizkusi 
      -     dobrodelni tek v Trbovljah 
      -     sodelovanje z ostalimi enotami, z vrtcem  in OŠ Jarše, OŠ Prule, Konzervatorij za  

glasbo in balet, knjižnico Jarše 
- Počitniške aktivnosti med zimskimi in poletnimi počitnicami 
- poletni tabor Žužemberk 
- ŠVN Pineta 2x,  
- zimovanje  
- športne igre BIH 
- šola za življenje Beli Križ, 
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- doživljajska pedagogika Kranjska Gora,                   
- zeliščni tabor 
- tabor v Bohinjski Bistrici  
- jadranje  
- Fiesa-tabor za MAS 

 
 
Projekti in nove vsebine dela  v DE Dom 

- Likovni vikend »Ljubljana skozi moje oči« 
-  Dan odprtih vrat – Ljubezen                                 
- Meddomska  fotografska  razstava v DIC                                 
- Mednarodni projekt Specialno jadranje 
-  Festival  Igraj se z mano                           
-  »Živi zdravo z naravo«, projekt Kranjska Gore                                    
-  Sodelovanje na »13. Srečanju prijateljstva  na Rjeki in v Puli« 
-  Smučanje Kopaonik, Srbija                                   
-  2 x Delavnice prve pomoči: »Samo eno življenje imaš«                            
- Dobri Asi / nogometni turnir                              
-  Pripravljalne delavnice za delo v Hostlu  pri Janezu   
- Hostel pri Janetu  od  1.7.2016 do  21.8.2016 
- Maja za mlade, nastop zborčka Vijolice 
- Bodi športnik:Športno-družabni dogodek Igraj se z mano 
- Preventivne delavnice o trgovini z ljudmi  
- Obisk  otrok in pedagogov iz Novega sada in Beograda 
-  Nik Vujičič – ogled posnetka RTV Slo. in  voden pogovor. 
- Sodelovanje  z zborom Vijolice na decembrskem koncertu ljubljanskih dijaških 

domov. 
- Sodelovanje  na meddomskem  namizno teniškem  turnirju 
- Ogled  lutkovne igrice Legenda o argonavtih 
  

 
Vse naštete dejavnosti so bile uspešno izpeljane. Ker je šolsko leto vezano na dve leti so 
se nekatere dejavnosti pričela v letu 2014 spet druge pa se bodo zaključile v letu 2016. 
Tudi načrtovana tekmovanja, razstave, prireditve, predstavitve dela izvajamo po načrtu, 
pogosto pa izvedemo tudi dogodke, ki jih nismo načrtovali, saj so vezani na razpise. 
Organizacija je živ organizem in potrebno se je odzivati tudi na pobude v tekočem letu, 
zato vedno presegamo obseg načrtovanih dejavnosti v Letnem delovnem načrtu. Poleg 
tega ni mogoče napovedati, katere vsebine bodo med letom razpisane, niti, ali bomo na 
teh razpisih uspeli.  
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2.  4   Izvedba dolgoročnega plana 
 
Poskrbeti moramo za čim bolj kvalitetno in specializirano, strokovno delo, čim boljšo 
skrb za učence in jim v čim večji meri omogočiti učenje in delo v primernih pogojih, po 
meri sodobnih izobraževalnih in bivalnih standardov v naši ustanovi, kot tudi v 
večinski OŠ (skupne dejavnosti in izvajanje dodatne strokovne pomoči).  
Glede na nov predlog zakonodaje, ki vpeljuje vključevanje otrok s posebnimi potrebami 
v redne oblike izobraževanja, bi bilo potrebno center še naprej organizacijsko in 
vsebinsko širiti, glavna skrb pa je opolnomočiti novosti, ki smo jih pred leti že vpeljali – 
to je programe socialnega vključevanja, izobraževalni center, zaposlitvene priložnosti in 
programi učenja veščin vsakdanjega življenja in samostojnosti. Zato bomo od 
ustanoviteljice in iz drugih virov tudi v prihodnje potrebovali dodatna sredstva. 
Posebno skrb bo potrebno nameniti vzdrževanju in tistim investicijskim delom, ki bodo 
pripomogla h gospodarnemu ravnanju in preprečevanju škode, ki bi lahko nastala 
spričo dotrajanosti materialov na objektu šole. 
 
Za realizacijo zastavljenih programskih ciljev upamo na sredstva Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, za investicijsko vzdrževanje in opremo pa na namenska 
sredstva Mestne občine Ljubljana.  
 
2.  5   Opis nedopustnih posledic pri izvajanju programa 
 
1. Pri tem naj omenimo neregulirano in stihijsko vključevanje naših učencev v programe, 
ki jim niso prilagojeni, oziroma obiskujejo prezahteven program bodisi v naših oddelkih 
ali redni osnovni šoli. Mnoge osnovne šole niso pripravljene na ustrezno poučevanje 
otrok z motnjo v duševnem razvoju ali avtizmom, zato se praviloma, po nekaj letih, 
vključijo v našo ustanovo z dodatnimi psihiatričnimi in vedenjskimi motnjami. To 
posledično pomeni, da se morajo naši strokovni delavci dodatno izobraževati tudi v 
smeri strategij krepitve pozitivnega vedenja. Take posledice nedorečenega sistema 
vključevanja so tako z gledišča otroka kot tudi družbenega gledišča moralno in 
profesionalno nedopustne.  
Nedopustno je tudi, da MIZŠ ni pripravljeno na spremembo Pravilnika o normativih in 
standardih na način, da bi bilo tudi število oddelkov mobilne službe osnova za 
sistemizacijo bodisi pomočnika ravnatelja bodisi ravnatelja (sedaj je samo ravnatelj). 
Tako je namreč onemogočena zaposlitev deleža vodje mobilne službe, katerega delovno 
mesto je, glede na število mobilnih specialnih pedagoginj (42), vse bolj nujno.  
2.  Nedopustna je opustitev izobraževanja strokovnih delavcev predvsem za metode, ki 
so podprte z dokazi. 
3.  Nedopustno je opustitev podpore staršem ali zakonitim zastopnikom učencev.   
4. Nedopustno je vsakršno vedenje, ki je v nasprotju z etičnim kodeksom Društva 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije oz. splošno civilizacijskimi normami. 
Prav tako je nedopusten prestiž, ki bi lahko izhajal iz bonitet na katerem koli delovnem 
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mestu v ustanovi ter pristransko vodenje tako v vsebinskem kot tudi v upravnem 
smislu. 
5. Še posebej moramo biti pozorni na varnost učencev.  
6. Glede nadaljnjega razvoja CJL bi bila nedopustna izločitev Varstveno-delovnega 
centra (VDC) Knjigoveznica. Zato je CJL ustanovil Delovni in zaposlitveni center (DZC) 
Janeza Levca, kamor je premestil dejavnost VDC – to se je zgodilo z dnem podpisa 
koncesijske pogodbe z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. DZC Janeza 
Levca bo za CJL pomemben temelj za opravljanje socialno-varstvenih dejavnosti, ki se je 
s koncesijo v letu 2009 razširil v letu 2011 pa je pridobil nove prostore na Tržaški 79. 
7. Nedopustno je tudi stanje zgoraj navedenih materialnih pomanjkljivosti, ki lahko 
ogrozijo življenje učencem, delavcem in drugim. 
8. Nedopustno je, ob čedalje večjem vpisu učencev reduciranje strokovnih delavcev, saj 
ne bomo mogli zadovoljiti predpisanih standardov in normativov s tem pa je ogroženo 
kakovostno vzgojno izobraževalno delo in varnost učencev. 
 
 
2. 6/7 Ocena uspeha in gospodarnosti 
 
Lahko zapišemo, da po letu 2000 bolj poslujemo skladno z načeli dobrega gospodarjenja, 
saj nam je uspel nakup več nujnih pripomočkov in opreme, ves čas pa je zavod ostal 
finančno likviden. Prav tako pa je iz zaključnih računov CJL od leta 2000 dalje razviden 
presežek prihodkov nad odhodki. Tudi bilanca za leto 2015 izkazuje več kot 2,05 % 
presežka prihodkov nad odhodki, 2,14 % vseh prihodkov (144.869 €) smo pridobili iz 
razpisov in donacij. Večina prihodkov izhaja iz pogodbe s CMEPIUS in EVS, ki nam 
zagotavlja za 128.207 € sredstev za izvedbo mednarodnih projektov v letu 2015. 
Sredstva so gospodarno porabljena, vlagamo jih v razvijanje novih pristopov k delu z 
otroki, učenci in mladostniki s posebnimi potrebami, pa tudi v nakup prilagojenih 
pripomočkov za delo. Marsikatero aktivnost, izboljšavo pri delu izvedemo s pomočjo 
sredstev, pridobljenih z donacijami, ki jih postopno vlagamo v posodabljanje 
programov, izobraževanje delavcev, nakup učnih pripomočkov, materialov za delo in 
obnovo šole. 
V letu 2015 je Center Janeza Levca Ljubljana prejemnik Državne plakete za odličnost in 
inovativnost na področju vzgoje in izobraževanja, ravnatelj pa prejemnik plakete 
Antona Skale za dosežke na področju specialne pedagogike. 
 
2.  8   Notranja kontrola 
 
V zadnjih petih letih smo občutno zmanjšali sistemske stroške, kot so stroški za 
nepotrebne revije, kabelsko televizijo, stroške pregledov dvigal, strošek telefonskih 
storitev, ki ostaja kljub vpeljavi vzporednega GSM sistema enak že nekaj let. Redno se 
izvajajo postopki tako naročil malih vrednosti kot javnih naročil za taksi prevoze, 
prehrano in čistila (v letu 2015 smo zamenjali dobavitelja). Vpeljali smo nadzor nad 
prihajajočimi računi in njihovo skladnost s postopki naročil malih vrednosti. Občutno 
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smo zmanjšali tudi sredstva za dnevnice in kilometrine, saj v največji možni meri 
uporabljamo službena prevozna sredstva. Sredstva, porabljena za izobraževanje, smo 
uskladili z za to namenjenimi prihodki, ter k temu dodali še nekaj sredstev iz tržne 
dejavnosti. Skupaj z MOL smo v letu 2012 zamenjali ponudnika za vsa komunikacijska 
sredstva (internet, telefon, GSM), ker je cena ugodnejša, v letu 2016 pa smo zamenjali 
podjetje za pregled dvigal. 
Notranje vsebinsko (kolegij, hospitacije …) in finančno upravljanje izvaja ravnatelj, 
kontrolo pa Svet CJL in računovodstvo.  
Vsako leto imamo tudi revizijo poslovanja s strani zunanjega revizorja. Priporočila so in 
realizacija so bila obravnavana na septembrskem Svetu CJL – podrobno v 
računovodskem poročilu. 
V juniju 2011 smo izdelali v maju 2016 pa smo dopolnili Načrt integritete, kjer smo 
opredelili tveganja za zlorabe  ter ga oddali Komisiji za preprečevanje korupcije. V letu 
2015 smo strokovno skupino za pripravo Načrta integritete razširili za dva strokovna 
delavca. 
 
2.  9    Pojasnila na področjih, kjer cilji niso doseženi 
 
Mestna občina Ljubljana je v letu 2015 in 2016 zagotovila sredstva za zamenjavo 2 oken 
na objektu Levstikov trg 1. Pričakovali smo, da bo zamenjano večje število oken – vsak 
ena stran objekta. Drugi cilji, razen nekaterih del investicijskega vzdrževanja, so bili v 
celoti doseženi. 
 
2.  10   Ocena poslovanja na drugih področjih 
 
Šola s svojo dejavnostjo zavzema pomembno mesto na področju skrbi za otroke in 
mladostnike s posebnimi potrebami - z motnjami v duševnem razvoju in motnje 
avtističnega spektra. Izobraževanje učencev  za nadaljnje šolanje ali neposredno 
zaposlitev po končanem šolanju, pomoč pri iskanju zaposlitve, navajanje na čim bolj 
samostojno življenje, skrb zase, po potrebi vključevanje učencev v varstveno-delovne 
centre, so pomembne družbene dejavnosti.  
Mnenja smo, da tako na strokovnem kot tudi na finančnem področju poslujemo v 
skladu z doktrino vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, etičnim 
kodeksom Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije ter zakonodajo. 
Poslovanje teži k načelom sodobnega pedagoškega in menedžerskega pristopa. 
Poleg dodatnih znanj se trudimo pridobiti dodatna finančna sredstva (projekti, 
najemnine, donacije), ki jih vlagamo v sredstva za izvajanje osnovne dejavnosti, 
nadstandardnih dejavnosti ter nakupe opreme, s tem pa hkrati bogatimo vrednost 
pedagoškega dela in ne-nazadnje višino osnovnih sredstev  ustanoviteljice Mestne 
občine Ljubljana. 
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2.  11    Kadrovanje 
 
Kadrovanje poteka v skladu z veljavno splošno in posebno zakonodajo. Za potrebe 
izvajanja programov šole števila zaposlenih smo povečali število delavcev za 2 osebe – 
predvsem zaradi povečanega vpisa 34 novincev, ki so se vpisali 1.9.2016 in so bili zaradi 
tega posledično oddelki glede na veljavne normative in standarde na skrajni meji 
dopustnosti. V mobilni službi je ostalo število zaposlenih nespremenjeno. Razvojne 
potrebe Izobraževalnega centra v povezavi za Mol-om pa so pogojevale novi dve 
zaposlitvi v letu 2013 in 2014, v letu 2016 pa smo povečali število zaposlenih za skupaj 
dve strokovni delavki po tri dni v tednu . Od septembra do  decembra 2016 smo 
zaposlili urednika publikacij. V  letu  2016 so se upokojili štirje zaposleni. V letu 
2016 smo zaposlili 1 delavca preko javnih del, ki je s svojim delom zaključil 31.12.2016. 
Napoved zaposlovanja je težko predvideti zaradi nenehnega vpisa novincev med 
šolskim letom. Do konca januarja 2017 je bilo med letom vpisanih še 16 novincev. Število 
zaposlenih je namreč odvisno predvsem od števila oddelkov v naslednjem šolskem letu; 
tega pa sedaj z gotovostjo še ne moremo napovedati. Z Mestno občino Ljubljana smo v 
letu 2009 uspešno rešili dve delovni mesti hišnikov vzdrževalcev, ki so po mnenju MIZŠ 
postali presežni zaradi neupoštevanja specifik CJL (štiri zgradbe). 
Še manj kot napoved števila oddelkov je znano število dodatne strokovne pomoči. 
Število teh ur je odvisno od regulative države oziroma morebitnih sprememb 
zakonodaje. 
Poleg tega imamo zaposlena še dva športna pedagoga preko projekta »Zdrav življenjski 
slog« v okviru MŠŠ oziroma Zavoda Planica. V začetku leta 2016 smo se spet prijavili na 
projekt Zdrav življenjski slog. Razpisi za javna dela v letu 2016 za vzgojo in 
izobraževanje so močno finančno okrnjeni, kar nas ni ustavilo pri prijavi 2 oseb za 
opravljanje javnih del v decembru 2016. 
Potrebno je povedati, da 16 strokovnih delavcev nima ustrezne strokovne izobrazbe; 
čeprav ima večina njih ustrezno izobrazbeno smer, nimajo diplome oziroma 
strokovnega izpita ali pa še niso opravili specialno pedagoške dokvalifikacije 
(Pedagoška fakulteta jo je po šestih letih razpisala šele leta 2016). Na razpise za nove 
delavce, ki so bili izvedeni v skladu z zakonodajo, se niso prijavili delavci z zahtevano 
vrsto in stopnjo izobrazbe (specialni pedagog je deficitaren poklic), zato smo, skladno z 
zakonodajo in potrebo po nemotenem izvajanjem programa za določen čas zaposlili 
delavce z neustrezno ali nedokončano izobrazbo. 
Načrtovanje kadra je še toliko bolj ovirano, ker se večina otrok v programe CJL vpisujejo 
šele junija in avgusta, nekateri pa se na vpisu pojavijo šele v septembru; tudi zato je 
število oddelkov in pripadajoče strokovne delavce negotovo napovedovati. 
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3    Zaključni del 
 
Letno poročilo bo obravnavano na redni seji Sveta CJL, dne 21. 2. 2017. 
Nastajalo je v januarju in februarju 2017.  
 
Poročilo pripravil: 
dr. Matej Rovšek,  ravnatelj
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