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1 POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE SELNICA OB DRAVI – 
splošni del 
  
1.1 Osnovni podatki o šoli 
 
NAZIV:  Osnovna šola Selnica ob Dravi 
SEDEŽ:  Mariborska c. 30, 2352 Selnica ob Dravi 
Matična številka: 5085136000  
Številka podračuna: 01378-6030678462 
� +386 2 674 08 30 � +386 2 674 08 40 
E-pošta:  os.selnica@guest.arnes.si 
Internetni naslov: www.o-selnica.mb.edus.si  
 
VRTEC:             OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI – ENOTA VRTEC 
SEDEŽ:  Mariborska c. 28, 2352 Selnica ob Dravi 
� +386 2 674 08 31 
 
PODRUŽNICA: OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI – PODRUŽNICA SV. DUH 

NA OSTREM VRHU 
SEDEŽ:  Sv. Duh na Ostrem vrhu 53, 2353 Sv. Duh na Ostrem vrhu 
� +386 2 671 00 01 
 
PODRUŽNICA: OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI – PODRUŽNICA 

GRADIŠČE NA KOZJAKU 
SEDEŽ:  Gradišče na Kozjaku 39, 2361 Ožbalt 
� +386 2 876 06 17 
 
1.2 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb  
 
Organi šole so: Svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi, Svet staršev. 
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, 
razredniki in strokovni aktivi. 
V šoli delujejo še: šolska svetovalna služba, knjižnica, tajništvo, računovodstvo, kuhinja in 
tehnična služba. 
Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, te pa se povezujejo v Skupnost učencev šole. 
Izvršilni organ SUŠ je šolski parlament. 
 
Predstavitev odgovornih oseb v koledarskem letu 2011 
 
Ravnateljica:   Jožica OZMEC 
Pomočnici ravnateljice: Marija PUPAHER in Ladislava MILOŠEVIĆ 
Predsednica Sveta zavoda: Danijela KRAMPL 
Predsednik Sveta staršev: Dejan KOHEK do septembra, od septembra Tomaž KRIČEJ 
 
Najvišji organ zavoda je Svet zavoda. 
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Poročilo predsednice Sveta zavoda 
 
Leta 2011 je bilo sklicanih 6 rednih sej in dve seji zavoda v ožji sestavi. Prva seja je bila v 
mesecu januarju – na njej se je konstituiral novi Svet zavoda, sprejelo poročilo o delu zavoda 
za obdobje od maja 2008 do decembra 2010, člani so bili seznanjeni s potekom in rezultati 
volitev predstavnikov šole v Svet zavoda ter z imenovanjem predstavnikov v Svet zavoda s 
strani Občine Selnica ob Dravi in Sveta staršev. Seznanili so se tudi s Poslovnikom Sveta 
zavoda ter z zakoni in predpisi, vezanimi na vzgojo in izobraževanje. 
V mesecu februarju je bila seja v ožji sestavi – predstavniki delavcev so obravnavali poročila 
inventurnih komisij. 
Marca 2011 se je Svet zavoda sestal na 2. seji. Člani so obravnavali in sprejeli Letno poročilo 
za leto 2010, potrdili finančni plan za leto 2011, se seznanili s polletnim poročilom o 
realizaciji LDN za obdobje od septembra 2010 do februarja 2011, sprejeli Pravila OŠ Selnica 
ob Dravi, ocenili delovno uspešnost ravnateljice. Člani so na tej seji sprejeli sklep, da se 
razpiše delovno mesto ravnateljice; razpis je bil objavljen 18. 3. 2011 v Šolskih razgledih, 
določili so tudi vsebino razpisa. 
Na 3. seji v mesecu aprilu je Svet zavoda pregledal in obravnaval prispeli prijavi z dokazili na 
razpis za ravnatelja. Sprejel je sklep, da mora kandidatka Andreja Tinta dopolniti vlogo za 
razpis, vloga Jožice Ozmec je bila popolna, zato se je v nadaljnjem postopku obravnavala kot 
kandidatka za delovno mesto ravnateljice. Svet zavoda je odločil, da javna predstavitev 
kandidatk ni potrebna in da bo glasovanje o ravnateljici javno. 
4. seja Sveta zavoda je bila v mesecu maju – člani so se seznanili z diferenciacijo v 
prihodnjem šolskem letu, evidenco učbenikov in delovnih zvezkov v šolskem letu 2011/12 ter 
s postopkom uvajanja drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v 7. razredu. Sprejeli so 
sklep, da se investicija – obnova sanitarij za zaposlene na objektu OŠ Selnica ob Dravi – 
zaradi nezadostnih sredstev v proračunu Občine Selnica ob Dravi financira tudi iz presežka 
prihodkov nad odhodki. Z javnim glasovanjem so z devetimi glasovi za izbrali Jožico Ozmec 
za ravnateljico OŠ Selnica ob Dravi. 
Na 5. seji je Svet zavoda po prejetju pozitivnega mnenja ministra imenoval Jožico Ozmec za 
ravnateljico. Ravnateljica je imenovala svoji pomočnici. 
V mesecu septembru so člani Sveta zavoda na 6. seji obravnavali in sprejeli: Poročilo o 
realizaciji LDN za šolsko leto 2010/11, Letni delovni načrt zavoda za šol. leto 2011/12, sklep 
o nadaljnji realizaciji prioritet Vzgojnega načrta, dopolnitve Pravil šolskega reda, Razvojni 
načrt za vrtec in sklep, da se cene storitev šole do nadaljnjega ne spremenijo. 
V mesecu novembru se je Svet zavoda sestal v ožji sestavi in imenoval inventurne komisije.  
 
1.3 Kratka predstavitev OŠ Selnica ob Dravi 
 
Ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi je Občina 
Selnica ob Dravi, s sedežem Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. Ustanoviteljske pravice 
izvršuje Občinski svet Občine Selnica ob Dravi. S svojo dejavnostjo izvajamo vzgojno-
izobraževalne vsebine za otroke iz naslednjih naselij: Črešnjevec ob Dravi, Gradišče na 
Kozjaku, Fala, Janževa Gora, Zgornji Boč, Veliki Boč, Spodnji Boč, Zgornji Slemen – del, 
Spodnji Slemen, Spodnja Selnica, Selnica ob Dravi, Zgornja Selnica, Sveti Duh na Ostrem 
vrhu in Vurmat – del. 
 
Centralna šola v Selnici ob Dravi je dvooddelčna in ima sedem oddelkov podaljšanega 
bivanja. Za učence je organizirano jutranje varstvo (tri skupine: 1. razred, 2.–5. razred, 6.–9. 
razred) in varstvo vozačev (7.–9. razred). 
Šola ima tudi dve podružnici, tj. Sveti Duh na Ostrem vrhu in Gradišče na Kozjaku. Do 
septembra 2011 sta bila na podružnici Gradišče na Kozjaku dva kombinirana oddelka, od 
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septembra pa eden in 15 ur oddelka podaljšanega bivanja. Na podružnici Sveti Duh na Ostrem 
vrhu je en kombiniran oddelek.  
 
Od leta 2000 je k šoli priključena tudi Enota vrtec. Slednji ima svoje oddelke v Selnici ob 
Dravi – centralni vrtec (osem oddelkov, štirje od teh v prostorih šole) in en oddelek na 
podružnici Sveti Duh na Ostrem vrhu. Vzgojne dejavnosti v vrtcu se izvajajo po nacionalnem 
Kurikulumu, vse leto pa so se izvajale tudi obogatitvene dejavnosti. 
 
Šola izvaja dejavnost predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo 
šolske prehrane za otroke in učence ter organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih 
prireditev. Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne devetletne osnovne šole. 
Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem 
z zakonom. 
 
Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomagata 
pomočnici ravnateljice (šola, vrtec). Opravljata naloge, ki jih določi ravnateljica in so opisane 
v aktu o sistemizaciji. 
 
Za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, organiziramo dodatni pouk 
in dodatno strokovno pomoč. V I. in II. vzgojno-izobraževalnem obdobju izvajamo dodatni 
pouk pri slovenščini in matematiki, v III. pa še pri angleščini, kemiji in fiziki. Izvajamo tudi 
individualno in skupinsko delo z nadarjenimi učenci ter učenci s posebnimi potrebami. 
Dopolnilni pouk organiziramo za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Mnogim  
pomaga odpraviti osnovne pomanjkljivosti v znanju, razviti delovne navade ter jim privzgojiti 
uspešnejše metode učenja. Na šoli izvajamo dopolnilni pouk iz slovenščine, matematike in 
angleščine. 
 
Za učence od 3. do 6. razreda izvajamo tudi pouk nemščine. Z zgodnjim uvajanjem tujih 
jezikov smo v šolskem letu 2011/12 pričeli že v I. vzgojno-izobraževalnem obdobju, in sicer v 
1. razredu TJN, v 2. razredu pa TJA. Tuja jezika se izvajata po eno uro tedensko kot interesni 
dejavnosti. Učenci obiskujejo tudi tečajne oblike pouka – plavanje v 3. razredu ter kolesarstvo 
v 5. razredu. Za razvijanje različnih interesov učencev izvajamo številne interesne dejavnosti, 
ki jih vodijo učitelji in zunanji sodelavci. 
 
Naše življenje in delo poteka po Letnem delovnem načrtu, ki ga med letom tudi dopolnimo in 
v celoti realiziramo. Potrditev poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2010/11 je sprejel 
Svet zavoda na seji v mesecu septembru. 
 
1.3.1 Prikaz števila otrok in učencev v letu 2011 
 
Preglednica 1: Pregled števila otrok v vrtcu v šolskih letih 2010/11 in 2011/12 
 

 2010/11 2011/12 
Število oddelkov v vrtcu OŠ Selnica ob 
Dravi 

8 8 

Skupaj število otrok 126 131 
Število oddelkov v vrtcu na podružnici Sv. 
Duh na Ostrem vrhu  

 
1 

1 

Skupaj število otrok 6 7 
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 2010/11 2011/12 
Število oddelkov v vrtcu na podružnici 
Gradišče na Kozjaku 

 
0 

 
0 

Skupaj število otrok 0 0 
Skupaj število vseh otrok v vrtcu 132 138 

 
 
Preglednica 2: Pregled števila učencev v šolskih letih 2010/11 in 2011/12 
 

 2010/11 2011/12 
Število oddelkov na OŠ Selnica ob Dravi 18 18 
Skupaj število učencev 324 323 
Število oddelkov na podružnici Sv. Duh na 
Ostrem vrhu  

 
1 

 
1 

Skupaj število učencev 7 5 
Število oddelkov na podružnici Gradišče na 
Kozjaku 

 
2 

 
1 

Skupaj število učencev 13 10 
Skupaj število učencev 344 338 

 
Iz preglednice 1 je razvidno, da se je v šolskem letu 2011/12 število otrok, ki obiskujejo vrtec, 
povečalo za 4,5 %. Preglednica 2 prikazuje, da se je skupno število učencev šole zmanjšalo za   
1,7 %. 
 
1.4   Pomembnejši dosežki  
 
Poleg vsakodnevnih načrtovanih dejavnosti po kurikulu so se v vrtcu vse leto izvajale tudi 
obogatitvene dejavnosti: plesne bibarije, vaje pevskega zbora, plesne urice, program Zlati 
sonček, bralna značka Palček Bralček, EKObralna značka, taborniški krožek, športne urice … 
Sodelovali smo na likovnih natečajih: Nivea – podajte nam roko, Obdarajanje, Zimski čas, 
Gozd pripoveduje, Cici umetnije in Imejmo živali radi. Na slednjem je deklica z enote Sv. 
Duh na Ostrem vrhu prejela priznanje za nagrajeno likovno delo.  
Otroci iz predšolskih skupin so konec aprila sodelovali še v tekmovanju Cici veseli vrtec.  
 
Veliko učencev naše šole je svoje znanje in sposobnosti nenehno merilo na raznih 
tekmovanjih in drugih področjih. Tekmovali so v znanju iz posameznih predmetov 
(slovenščina, biologija, angleščina, nemščina, matematika, fizika, kemija, geografija, 
zgodovina), v Hitrem in zanesljivem računanju, Prežihovi, angleški, nemški in EKObralni 
znački, Cici-veseli šoli, na področju čebelarstva, sladkorne bolezni, prve pomoči, Kaj veš o 
prometu, Otroški varnostni olimpijadi, astronomiji, logiki in na tekmovanju Društva pljučnih 
bolnikov in astmatikov Slovenije. Posebej moramo izpostaviti tekmovanje Male sive celice, 
na katerem je ekipa sedmošolcev dosegla zavidljiv uspeh; uvrstili smo se v polfinale in 
dosegli 4. mesto. Skupno so učenci na tekmovanjih osvojili 136 bronastih, 56 srebrnih in 15 
zlatih priznanj (BIO, FIZ, logika, čebelarstvo, sladkorna bolezen, raziskovalne naloge).  
Učenci so se udeleževali tudi športnih tekmovanj. Zelo uspešne so bili deklice v odbojki 
(državno tekmovanje na mivki 4. mesto, področno tekmovanje v mali odbojki 2. mesto), 
sabljanju (državni prvak učenec 6. r.), šahu (področni prvak in 4. mesto na državnem 
tekmovanju učenec 9. r.) ter smučanju (na področnem tekmovanju 1., 4. in 5. mesto). Osvojili 
so tudi športne medalje, in sicer Zlatega sončka (145) in Krpana (109) učencev. 
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Sodelovali so na likovnih kolonijah, delavnicah in natečajih, na pevskih in lutkovnih revijah, 
na prireditvi Evropska vas, delovali so tudi šolska plesna skupina, folklorni in dramski 
krožek. Četrtošolci so se znova udeležili Otroške varnostne olimpijade. Učenci so na vseh 
področjih dosegali izredno dobre rezultate. Množično so tekmovali za bralne značke: 237 
učencev je osvojilo Prežihovo bralno značko, 6 srebrno in 18 bronasto priznanje za angleško 
bralno značko, za nemško bralno značko je 1 učenka prejela srebrno, 3 pa bronasto priznanje. 
Ponosni smo tudi na bralce za EKObralno značko, za katero je priznanje v letošnjem šolskem 
letu prejelo 124 učencev. 
 
Vključenost učencev v pouk TJN in interesne dejavnosti je bila dobra, veliko učencev je bilo 
vključenih v športne in glasbene dejavnosti tudi izven šole. Ponudba ID je bila kvalitetna in 
pestra, večina učencev je bila vključenih vsaj v eno. Delo v ID so učenci prikazali z nastopi na 
številnih prireditvah v kraju in izven, na tekmovanjih, s sodelovanjem na natečajih, revijah, 
kolonijah, razstavah … Popestritvene dejavnosti v OPB-ju so bile dobro obiskane, 
vključenost učencev v projekte I. in II. vzgojno-izobraževalnega obdobja ter OPB-ja pa je bila 
odlična. Devetošolci so obiskovali plesne vaje, ki jih je izvajala plesna šola Salsero, ter se 
udeležili maturantske parade na Titovem mostu. 
 
Izbrani učenci so v tednu ustvarjalnosti prejeli knjižne nagrade za prispevke ob literarnem in 
likovnem natečaju, najuspešnejši učenci skozi vse šolsko leto pa so si ob koncu prislužili 
nagradni izlet na Veliko planino. Knjižne nagrade so prejeli tudi otroci vrtca, ki so s svojimi 
likovnimi izdelki prav tako sodelovali na šolskem likovnem natečaju. Učenci, ki so sodelovali 
na regijskem tekmovanju v prvi pomoči in dosegli 1. mesto, so za nagrado dobili 14-dnevno 
letovanje v Punatu. Učenci 5. razreda so na nagradnem natečaju za najboljši projekt Selniške 
fotografije in jedi prejeli nagrado v vrednosti 400 EUR, učenci 9. razreda pa v vrednosti 800 
EUR. Učence od 1. do 4. razreda smo ob zaključku Prežihove bralne značke razveselili z 
ogledom gledališke igre Popravljalnica igrač, ki so jo za nas zaigrali učenci iz OŠ Janka 
Glazerja Ruše, za učence od 5. do 9. razreda pa smo ob tem dogodku nastopili učitelji z 
dramsko igro Show strahov. 
Vsi devetošolci so uspešno končali osnovnošolsko obveznost in se vpisali v srednje šole. Ob 
zaključku osnovnega šolanja jim je občina podarila knjižne nagrade in vsem uspešnim 
učencem sofinancirala njihovo udeležbo na nagradnem izletu. 
 
1.5   Finančno poslovanje 
 
Pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Selnica ob Dravi in Ministrstvo za šolstvo in šport 
Republike Slovenije.  
 
Osnovna šola Selnica ob Dravi pridobiva sredstva za delo iz: 

– javnih sredstev, 
– sredstev ustanovitelja, 
– prispevkov učencev, 
– sredstev od prodaje storitev in najemnin, 
– donacij, prispevkov sponzorjev, 
– drugih virov. 

Osnovna šola Selnica ob Dravi je ustanovila šolski sklad, iz katerega se financira 
nadstandardna dejavnost, ki ni sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financira iz 
javnih sredstev, in sicer za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka … 
(povzetek iz pravil sklada). Sklad pridobiva sredstva iz: 

– prispevkov staršev,  
– donacij. 



6 

 

Leta 2011 je Osnovna šola Selnica ob Dravi poslovala gospodarno in je skrbela za ravnovesje 
med prihodki in odhodki. 

 

2  POSLOVNO IN EVALVACIJSKO POROČILO – posebni del 
       
2.1   Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih OŠ Selnica ob Dravi za leto 2011 

             
2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 
 
Vrtec Osnovna šola 
Zakon o delovnih razmerjih 
Zakon o zavodih 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
Zakon o javnih financah 
Zakon o računovodstvu 
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov 
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega 
prava 
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskega proračuna in 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna 
Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov 
Zakon o vrtcih Zakon o osnovni šoli 
Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo 

Pravilnik o šolskem koledarju 

Pravilnik o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za 
prostor in opremo vrtca 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
napredovanju učencev v OŠ 

Pravilnik o plačilih staršev za 
programe v vrtcih 

Pravilnik o dokumentaciji v OŠ 

Odredba o postopnem uvajanju 
kurikula za vrtce 

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ 

Pravilnik o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 
programa OŠ 

 
2.1.2 Vizija zavoda  

 
Vizija našega zavoda temelji na dobrem počutju in zadovoljstvu vseh udeležencev šole in 
vrtca. Še posebej se trudimo, da bi naši odnosi temeljili na medsebojnem zaupanju in 
spoštovanju. Poudarjamo medvrstniško učno pomoč, razvijamo pozitivno samopodobo, 
spoštujemo pravila in dogovore ter sprejemamo odgovornosti. 
Kot EKO, Zdrava in Kulturna šola skrbimo za optimalen celostni razvoj naših otrok.  
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Prizadevamo si za uresničevanje Vzgojnega načrta, Pravil šolskega reda in Razvojnega načrta 
OŠ Selnica ob Dravi. Spodbujamo projekte, ki povezujejo izobraževalno in kulturno sfero 
tako na nacionalnem kot tudi na regionalnem in lokalnem nivoju. Veliko pozornosti  
posvečamo tudi izboljšanju bralne pismenosti otrok in učencev. 

 
Pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev si prizadevamo tudi za konstruktiven dialog s 
starši. 
 
2.1.3  Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma  
          področnih strategij in nacionalnih programov 
 

– Izvajanje programa devetletne osnovne šole in kurikuluma vrtca, 
– izvajanje prioritet Razvojnega načrta OŠ Selnica ob Dravi, 
– uresničevanje Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda, 
– izvajanje projektov Zaščitništvo, EKOšola, Kulturna šola, Zdrava šola, 
– spodbujanje bralne dejavnosti, 
– privzgajanje odgovornejšega odnosa do šolskih obveznosti, 
– kvalitetno sodelovanje s starši, 
– skrb za urejenost šolskega prostora in okolice, 
– kvalitetno delo z učenci s posebnimi potrebami, 
– vključevanje vrtca v dejavnosti šole, 
– povezovanje s šolami iz Slovenije in tujine ter z ustanoviteljico Občino Selnica ob 

Dravi, 
– promocija šole. 

 
2.1.4   Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2011  
 

– Izvajanje pouka po prenovljenih učnih načrtih, 
– spodbujanje bralne kulture in izboljšanje bralne pismenosti, 
– vključevanje šolske knjižnice v vse učne predmete (izvajanje ur knjižnično-

informacijskega znanja) in dejavnosti vrtca, 
– aktivno delo z nadarjenimi učenci, razvijanje raziskovalnega dela, 
– vertikalno povezovanje pri določenih vsebinah (prenova timskega pouka), 
– izvajanje projektov Zaščitništvo, EKOšola, Zdrava šola, Kulturna šola, Evropska vas, 

»Junaki našega časa«, 
– vključevanje v aktivnosti evropskega leta medgeneracijske solidarnosti in učenja, 
– spoštovanje pravil Vzgojnega načrta šole, 
– nadaljevanje izvajanja prioritet Razvojnega načrta šole in vrtca, 
– vzpostavitev e-zbornice, 
– skrb za urejenost šolskega prostora in okolice, 
– vključevanje vrtca v dejavnosti šole, 
– povezovanje s slovenskimi šolami in s šolami iz tujine ter z Občino Selnica ob Dravi, 
– promocija šole in vrtca. 

 
2.1.5  Realizacija obsega pouka in drugih oblik organiziranega dela  
 
Predmetnik je bil v celoti realiziran (101 % na centralni šoli, 100,4 % na podružnici Gradišče 
na Kozjaku in 101,1 % na podružnici Sv. Duh na Ostrem vrhu), zagotovljeni so bili ustrezni 
kadrovski in prostorski pogoji. Realizirani so bili pouk in vse tečajne oblike ter dnevi 
dejavnosti. Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2010/11 za vso šolo je bil 100 %. Učni proces 
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poteka ob podpori sodobne učne tehnologije, upoštevajo se individualne posebnosti učencev 
in prevladuje sodelovalno vzdušje. 
 
Preglednica 3: Kazalniki učinkovitosti – uspeh po razredih v % 
 

OŠ Selnica ob Dravi 2010/11 
1. a, b 100 % 
2. a, b 100 % 
3. a, b 100 % 
4. a, b 100 % 
5. a, b  100 % 
6. a, b 100 % 
7. a, b 100 % 
8. a, b 100 % 
9. a, b 100 % 

 
Podružnična šola  
Sv. Duh na Ostrem vrhu 

2010/11 
 

1. r.  100 % 
3. r. 100 % 
5. r. 100 % 
Podružnična šola 
Gradišče na Kozjaku 

2010/11 
 

1. r. 100 % 
2. r.  100 % 
3. r.  100 % 
5. r.                                                  100 % 

                                       
 
2.1.6  Prednostne naloge zavoda  
 
Da bi v našem vrtcu in šoli omogočili čim bolj kakovosten vzgojno-izobraževalni proces in 
pestro paleto drugih dejavnosti, smo si zadali nekaj prednostnih nalog: 

– omogočati profesionalno rast zaposlenih; 
– uvajati raznolike oblike in metode dela ter povečati aktivno vlogo otrok in učencev; 
– spodbujanje skladnega duhovnega in socialnega razvoja posameznika; 
– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;  
– ustvarjati čim bolj kakovosten vrtec in šolo s sodelovanjem vseh zainteresiranih 

partnerjev in s tem omogočiti čim večjemu številu otrok in učencev, da s pridobljenim 
znanjem uspešno nadaljujejo šolanje, pri čemer ne sme biti zanemarjen vzgojni 
moment; 

– omogočati optimalen razvoj nadarjenih otrok in razvoj otrok s posebnimi potrebami 
ter upoštevati otrokovo in učenčevo individualnost; 

– povečati kakovost poučevanja, krepiti evropsko razsežnost in spodbujati učenje tujih 
jezikov; 

– evalvirati delo, reševati probleme in z vključitvijo izzivov odpravljati slabosti; 
– utrditi vezi med zavodom in ustanoviteljico, starši in krajani; 
– ohranjati kombinirana oddelka ter oddelek vrtca na podružničnih šolah; 
– vzpodbujati kreativnost, prebujati radovednost in razvijati samostojnost otrok in 

učencev; 
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– skrbeti za izboljšanje materialnih pogojev dela, urejenost vrtca in šole ter njene 
okolice; 

– graditi zlasti na pozitivnih dosežkih ter še večjo pozornost nameniti dvigu kulturne 
vzgoje v šolskem in javnem prostoru; 

– poudarjati naše posebnosti (Zaščitništvo, posebni dnevi in tedni, mednarodno 
sodelovanje, aktivne počitnice, športni popoldnevi s starši in učenci, obeležitev 
obletnic šole in vrtca …); 

– spodbujati projekte, ki povezujejo izobraževalno in kulturno sfero (tako na 
nacionalnem kot na regionalnem in lokalnem nivoju) ter navajajo na potrebo po 
vseživljenjskem učenju; 

– spoštovati dogovore o plačah zaposlenih in njihovih pravicah ter obveznostih iz 
kolektivne pogodbe.       

 
Učence in otroke vzgajamo in izobražujemo za trajnostni razvoj in za njihovo dejavno 
vključevanje v družbo. Privzgajamo jim odgovoren odnos do sebe, do drugih ljudi, do svoje 
in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja ter prihodnjih generacij. 
 
2.1.7  Projekti in druge dejavnosti, ki smo jih izvajali  
 
Že več let razvijamo projekt ZAŠČITNIŠTVO, to je druženja devetošolcev s prvošolci. Ideja, 
ki je prerasla v projekt, živi z vsemi učitelji in učenci šole. Projekt bogatimo z dodatnimi 
dejavnostmi in preverjamo dosedanje delo. Menimo, da se bo naša dobra praksa nadaljevala 
in da bomo z Zaščitništvom prišli do pozitivnih premikov tudi na področju zmanjšanja nasilja 
med učenci.  
 
Že tretje leto smo uspešno vključeni v evropski projekt Sheme šolskega sadja, ki ga financira 
Evropska skupnost. S projektom spodbujamo porabo lokalne pridelave sadja in zelenjave ter 
povečujemo količino zaužitega sadja in zelenjave med našimi otroci. 
 
V 1. razredu izvajamo projekt Pasavček, katerega vsebine vnašamo v vsa predmetna področja. 
Namen projekta je vodilo »Red je vedno pas pripet«, ki ti lahko reši življenje.  
 
S šolskim letom 2011/12 smo vključeni v projekt Opolnomočenje učencev z izboljšanjem 
bralne pismenosti in dostopa do znanja, ki ga izvaja Zavod RS za šolstvo in traja dve leti. 
Osnovni namen tega razvojnega projekta je prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih 
možnosti, izboljšati dostop do kakovostnega izobraževanja in v učni proces integrirati 
učinkovite strategije za doseganje višjih ravni bralne pismenosti. Zavedamo se, da je 
doseganje vsestransko razvite pismenosti dolgotrajen proces, ki ga moramo načrtovati in 
izvajati od predšolskega obdobja do konca šolanja (znanje pa dopolnjevati in nadgrajevati 
skozi vse življenje).  
 
Naš šolski projekt je potekal pod geslom »solidarnost, spoštovanje in odgovornost«. Učence 
smo skozi različne oblike dejavnosti vse leto opozarjali na te pomembne človeške vrednote. 
Razvijali smo medsebojno pomoč, odnos do posameznih kvalitet človeka, pozitivno podobo o 
drugih in o sebi, krepili dolžnost sprejeti sankcije, dati opravičilo, prizadevati si zadovoljevati 
norme, izpolnjevati dolžnosti, znati pojasniti in utemeljiti razloge za svoje  ravnanje.   
Nekaj najpomembnejših dogodkov projekta:  

• teden otroka – povezovanje starejših in mlajših učencev tako, da so starejši sodelovali 
pri urah pouka v I. in II. vzgojno-izobraževalnem obdobju pri različnih predmetih 
(branje pravljic, izvajane eksperimentov, pouk tujega jezika, sodelovanje pri športni, 
likovni in glasbeni vzgoji …), čajanka – druženje učencev 9. in 1. razreda; 
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• povezovanje z Unicefom in RK (skrb za starostnike, solidarnost do vrstnikov ...), skrb 
za bolnike – Rdeči noski; 

• skupni projekt učencev in učiteljev »Show strahov«. 
 
Že kar nekaj časa sodelujemo v projektu Evropska vas. Svojo državo predstavimo na 
zaključni prireditvi v okviru dneva Evrope v Mariboru. Z medsebojnim sodelovanjem vseh 
sodelujočih šol smo zgradili vas, ki je prikazovala vse države v Evropski uniji. 
 
Aktivno sodelujemo v projektih EKO- in Zdrava šola. Oba projekta razvijata spoštljiv in 
odgovoren odnos do sočloveka, okolja in do vsakega živega bitja ter bogatita čustvene vezi 
učencev do narave. Cilje projektov izvajamo v okviru pouka, razrednih ur, interesnih 
dejavnosti in drugih aktivnosti na šoli. 
V dejavnosti EKO- in Zdrave šole vključujemo tudi otroke iz vrtca. Projekt Zdrav vrtec smo 
izvajali že drugo leto. Ekološke vsebine smo prepletali z vsemi področji kurikuluma in 
dnevno rutino. Na hodniku vrtca v šoli smo uredili EKOkotiček za zbiranje zamaškov in 
kartuš, otroci so iz odpadne embalaže izdelovali EKOigrače, skupine 2. starostnega obdobja 
so obiskale kmetijo Košan, sodelovali smo v zbiralnih akcijah papirja, brali za EKObralno 
značko. Otroci so si žejo gasili z vodo, se trudili po svojih močeh varčevati energijo in 
ločevati odpadke, praznovali so tudi dan Zemlje, ko smo pri vrtcu posadili mlado drevo. 
Otroke 2. starostnega obdobja je obiskala tudi medicinska sestra z zobne preventive, ki je 
otrokom prikazala pravilno čiščenje zob.  
 
V vrtcu smo se že drugo leto zapored odločili tudi za sodelovanje v projektu Varno s soncem, 
prvič pa smo sprejeli povabilo za sodelovanje v projektu Otroci sonca, ki je namenjen 
ozaveščanju staršev in navajanju otrok na varovanje pred škodljivimi vplivi sončnega sevanja.  
 
Ob zaključku šolskega leta smo izdali Letopis, v katerem smo strnili utrip in življenje 
tekočega šolskega leta ter v njem zapisali še ostale projekte, ki jih tukaj nismo navedli. 
 
Sodelovanje z okoljem     
Zavod je odprt za starše in zainteresirano šolsko okolje pri pouku in drugih dejavnostih 
(načrtovanje, sodelovanje pri zagotavljanju financiranja, organizaciji tekmovanj, 
preventivnem področju, najem prostorov, sodelovanje na prireditvah …). Tesneje sodelujemo 
z Občino Selnica ob Dravi, MŠŠ, ZRSŠ OE Maribor, s Kulturnim, Turističnim, Taborniškim, 
Gasilskim in Čebelarskim društvom Selnica ob Dravi, Rdečim križem, Policijsko postajo 
Ruše, zdravstvenimi delavci ZD Ruše in ZD Selnica ob Dravi. Sodelujemo  tudi s 
Konservatorijem za glasbo in balet Maribor, Gimnazijo in srednjo kemijsko šolo Ruše ter 
ostalimi sosednjimi osnovnimi in srednjimi šolami, s fakultetami (Filozofska fakulteta, 
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Pedagoška fakulteta), Svetovalnim centrom za 
otroke, mladostnike in starše Maribor, Centrom za slepe in slabovidne Maribor, Centrom za 
sluh in govor Maribor, Centrom za socialno delo Ruše, Zavodom za šolstvo in Ministrstvom 
za šolstvo in šport. Že vrsto let prijateljujemo s šolo v Ehrenhausnu, podružnica Sv. Duh na 
Ostrem vrhu tudi s šolo v Leutschach (Avstrija). Naši izbrani učenci so dva dni preživeli 
skupaj z učenci prijateljskih šol. 
 
2.1.8 Samoevalvacijsko poročilo 
 
V šolskem letu 2010/11 smo za evalvacijo izbrali naslednje izvajane dejavnosti: Šolsko leto 
knjige, Zdrava in Kulturna šola, vzgojni dokumenti, nacionalno preverjanje znanja, projekt 
Pumat. Za vsako izmed slednjih smo pripravili akcijski načrt, ki je vseboval ciljno skupino, 
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cilje, načrt dela, izvajalce, vrednotenje. Vse to smo strnili v pričujoče samoevalvacijsko 
poročilo, kot to določa 49. člen Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja.  
 
Evalvacija dejavnosti v okviru šolskega leta knjige 
 
Ministrstvo za šolstvo in šport je šolsko leto 2010/11 razglasilo za šolsko leto knjige, da bi 
tako opozorilo in poudarilo pomen knjige, branja in bralne kulture v vseh vzgojno-
izobraževalnih ustanovah. Tudi mi se zavedamo, da je branje pomemben dejavnik pri učenju. 
Že sam učni proces od učencev zahteva, da pri pouku berejo tako strokovna (učbeniška) kot 
leposlovna besedila, pri čimer velja pravilo, več kot bereš, bolje bereš in le tako lahko bereš z 
razumevanjem.  
 
Vseslovensko šolsko leto knjige je tudi nas spodbudilo k temu, da smo skušali učence še 
dodatno motivirati za branje. S spodbujanjem branja in razvijanjem bralne kulture so bile 
povezane številne dejavnosti. Učenci so že tradicionalno brali za Prežihovo, angleško, 
nemško in EKObralno značko, kjer so izbirali knjige po lastnih željah in interesih ter prebrano 
vsebino na različne načine predstavili učiteljicam mentoricam. Med obveznimi bralnimi 
aktivnostmi je bilo za učence vseh razredov domače branje, kjer so učenci spoznavali 
literaturo po izboru učiteljev. Za učence od 1. do 5. razreda smo ponovno organizirali bralne 
popoldneve in bralne klube, kjer so imeli priložnost poslušati tako branje učiteljic in zunanjih 
sodelavcev, kakor tudi branje sošolcev/kolegov, saj so učenci tudi sami brali. Predvsem se 
nam zdi pomembno, da so imeli učenci ob in po branju možnost aktivnega sodelovanja, 
kritičnega razmišljanja in poustvarjanja o prebrani vsebini.  
Učiteljici 2. razreda sta z učenci uspešno izvajali projekt Knjigoljub, pri katerem so učenci 
brali knjige glede na individualne bralne zmožnosti. Knjige so namreč zasnovane po treh 
bralnih stopnjah, pri čemer je 1. stopnja namenjena učencem z nižjimi bralnimi sposobnostmi, 
3. stopnja pa t. i. učencem bralcem. V vsaki posamezni stopnji so morali učenci prebrati po tri 
knjige, za kar so si zaslužili bronasto (1. stopnja), srebrno (2. stopnja) in zlato priznanje (3. 
stopnja). Učenci so priznanja osvajali po vsaki prebrani stopnji, kar pomeni, da so jih 
prejemali v različnem času; tako kot so tudi brali knjige. Tako so se za branje medsebojno 
motivirali, saj je bilo osvojeno priznanje sošolca motivacija za to, da si ga prislužijo tudi 
drugi. Projekt je potekal skozi vse šolsko leto in ob koncu le nekaj učencev ni osvojilo zlatega 
priznanja.  
Na področju razvijanja branja smo bili še posebej dejavni v mesecu februarju, ko smo imeli 
tudi šolski teden ustvarjalnosti. Učenke knjižničarskega krožka so skupaj s knjižničarko prvič 
organizirale sejem rabljenih knjig pod motom »Podari, zamenjaj knjigo«; sejem smo izvedli 
posebej za šolo in vrtec. Teden dni pred sejmom so otroci z dovoljenjem staršev od doma 
prinesli eno ali več rabljenih knjig, ki jih ne potrebujejo ali jih imajo po več izvodov. Nekaj 
knjig so prispevali tudi učitelji in Mestna knjigarna Mladinske knjige iz Maribora. Tako smo 
skupno zbrali okoli 200 knjig. Otroci vrtca, starši in učenci, ki so obiskali sejem, so bili 
navdušeni in so z veseljem odnesli domov vsak po eno knjigo. Ostale knjige smo dodali v 
knjižno zbirko šolske knjižnice, nekaj pa jih prihranili za nagrade učencem ob posebnih 
priložnostih.  
Izvedli smo šolski literarni in likovni natečaj, v okviru katerega so učenci literarno ustvarjali 
na temo »Vstopil sem v knjigo in …«. Nastali so izvirni izdelki, izmed katerih smo najboljše 
nagradili s knjigo. Ob kulturnem prazniku smo učencem v šolski knjižnici teden dni 
zastavljali knjižne uganke, na katere so se odlično odzvali. Izžrebane nagrajence smo prav 
tako nagradili s knjigami. 
V povezavi s šolskim letom knjige, 70-letnico upora proti okupatorju in 20-letnico 
neodvisnosti Slovenije smo se z devetošolci vključili v projekt »E-knjiga: Stisni roko v pest!«, 
ki sta ga vodila Zavod RS za šolstvo ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Devetošolci so znotraj 
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tega projekta brali, pisali, poustvarjali, se opredeljevali, kritično razmišljali in svoje prispevke 
vlagali v e-knjigo.  
Eden izmed možnih načinov motivirati učence za branje pa se nam je zdela tudi motivacija z 
zgledom. Podobno kot učenci, ki imajo možnost brati za eno ali več bralnih značk, smo tudi 
za delavce šole organizirali branje za bralno značko. Seznam predlaganih knjig smo 
oblikovali glede na zbirko mladinskega leposlovja v šolski knjižnici, ki je bil neobvezujoč, saj 
so si delavci šole lahko gradivo za branje prav tako izbirali v drugih knjižnicah. Tudi učence 
smo povabili, naj nam svetujejo in predlagane knjige vključili na priporočilni seznam. Vsak, 
ki se je prijavil k branju za bralno značko, je prejel posebej za to izdelano knjižico, v katero je 
po branju vsake knjige zapisal avtorja, naslov ter po želji kratko vsebino, citat, mnenje, 
priporočilo … Pogoj za osvojitev priznanja so bile štiri prebrane knjige. Navdušenje delavcev 
nad bralno značko je bilo veliko. Ob koncu šolskega leta si je priznanje prislužilo kar 40 
delavcev naše šole. Zanimivo je, kako smo se v zbornici, na hodnikih ali knjižnici pogovarjali 
o prebrani vsebini, priporočali prebrano v branje učencem in drug drugemu, se seznanjali s 
knjižno zbirko šolske knjižnice in mladinske literature nasploh, izpolnjevali zloženke ... 
Veliko delavcev je kot povratno informacijo o bralni znački zapisalo, da so hvaležni za 
vzpodbudo, saj so si končno vzeli čas za branje, se seznanili s kvalitetnimi deli mladinske 
književnosti ter bili dober zgled učencem, da je branje koristno in zabavno.  
Skozi vse šolsko leto smo skrbeli tudi za to, da smo v vse dejavnosti, ki so potekale na šoli, 
vključevali šolsko knjižnico. Učence smo spodbujali k obiskom knjižnice, izvajali ure 
knjižničnega informacijskega znanja, pripravljali razstave, zastavljali uganke … Vse leto smo 
uspešno sodelovali tudi z vrtcem in tako v knjižnico privabili veliko novih 'predšolskih 
bralcev'. Želimo pa si, da bi otrokom in učencem v branje lahko ponudili več knjižnega 
gradiva, ki bi bilo raznoliko in informacijsko bogato. Zavedamo se namreč, da je tudi 
posodabljanje knjižne zbirke in pri tem upoštevanje želja učencev velikega pomena pri 
motivaciji za branje. 
 
Ob vrednotenju dejavnosti povezanih s spodbujanjem branja in bralne pismenosti v okviru 
šolskega leta knjige lahko sklenemo, da so bili učenci v zadostni meri zunanje motivirani za 
branje. To pomeni, da smo jim učitelji in ostali strokovni delavci ponudili veliko dodatnih 
dejavnosti, v okviru katerih so imeli tako spodbudo kot možnost stika z bralnim gradivom. 
Problem, ki ga ponovno opažamo, pa je ravno v tem, da je premalo učencev za branje notranje 
motiviranih, se pravi, da ne berejo zaradi lastnega interesa, temveč zaradi tega, ker je to 
potrebno. Tako si še vedno zastavljamo vprašanje, kako pri učenci doseči, da bi branje 
vzljubili in zato več samoiniciativno posegali po knjigah. Po drugi strani pa se lahko 
vprašamo tudi, ali smo starši in strokovni delavci res naredili vse, da bi učenci več in bolje 
brali ali pa je njihov bralni interes nekoliko tudi odraz tovrstnega interesa in spodbude 
učiteljev in staršev. Zato bomo tudi v prihodnje skrbeli za to, da se bomo vsi členi vzgojno-
izobraževalnega procesa zavedali pomembnosti branja in posledično vsi več brali, brali …     
 
 
Evalvacija nacionalnega preverjanja znanja 
 
Matematika 

• NPZ 9 
Šolsko povprečje pri matematiki je 57,38 %, državno povprečje pri matematiki je 55,55 %. 
Povprečni dosežek pri matematiki na šoli (57,38 %) je za 1,83 % višji od povprečja v državi 
(55,55 %). 
 

• NPZ6 
Šolsko povprečje pri matematiki je 63,92 %, državno povprečje pri matematiki je 64,35 %. 



13 

 

Povprečni dosežek pri matematiki na šoli (63,92 %) je za 0,43 % nižji od povprečja v državi 
(64,35 %). Med oddelkoma so precejšnje razlike (6. a – 68,6 %, 6. b – 60,6 %). Primerjava z 
zaključno oceno kaže, da so učenci v oddelku a reševali bolje z isto zaključno oceno kot v 
oddelku b. 
 
Učence smo želeli čim bolj motivirati, da bi se potrudili, se pripravljali na NPZ in čim bolje 
reševali naloge, pisali vsaj v slovenskem povprečju. Posebnih ur za pripravo na NPZ nismo 
imeli. Naloge NPZ smo reševali v šoli, nekaj pa za domačo nalogo in jih potem skupaj 
pregledali. 
 
V 9. razredu smo načrtovano dosegli, prav tako tudi v 6. a oddelku. Kljub temu pa bo z učenci  
šestošolci potrebno delati še na področju geometrije in obdelave podatkov, z risanjem 
osnovnih geometrijskih elementov ter z branjem in primerjanjem podatkov iz preglednice in 
prikaza. Z njimi bo potrebno delati še naloge, kjer morajo uporabljati ustrezne strategije 
reševanja pri zahtevnejših matematičnih problemih iz geometrije in iz vsakdanjega življenja, 
pri katerih morajo razbrati, povezati in pretvoriti podatke, izvesti smiselni postopek reševanja, 
logično sklepati in poiskati rešitev. 
 
Slovenščina 

• NPZ 9 
Šolsko povprečje je 52,95 %, državno povprečje je 55 %. Povprečni dosežek pri slovenščini 
je v 9. razredu za 2,05 % nižji od povprečja v državi. 
 

• NPZ 6 
Šolsko povprečje NPZ iz slovenščine za 6. razred je 42,25 %, državno povprečje je 47,61 %. 
Torej je povprečni dosežek NPZ iz slovenščine v 6. razredu za 5,36 % nižji od povprečja v 
državi.   
 
Želje in pričakovanja so bila, da se čim bolj približamo državnemu povprečju in dvignemo 
rezultat NPZ lanskega šolskega leta v 9. razredu, ki je bil za 6,18 % nižji kot v državi.  
Učence smo želeli motivirati, da NPZ-ja ne jemljejo kot »nujno zlo«, temveč s preverjanjem 
preverijo svoje znanje in sposobnosti ter se potrudijo za dober rezultat. 
 
Skozi vse šolsko leto smo z učenci pisali razčlembe umetnostnega in neumetnostnega 
besedila, trudili smo se, da so učenci ob vseh besedilih argumentirali, izpisovali bistvene 
podatke, samostojno reševali nove probleme in vrednotili.  
V 6. razredu smo veliko pozornost namenili temu, da so učenci vzljubili knjige in branje, s 
tem so pridobivali na besednem zakladu in izražanju oz. sposobnosti samostojnejše povedati 
ali zapisati lastno razmišljanje. 
Posebnih ur za pripravo na NPZ nismo izvajali, smo pa pri urah reševali pretekle preizkuse, 
nekaj preizkusov so učenci rešili doma, v šoli smo jih skupaj pregledali in rešitve ovrednotili. 
 
Načrtovano smo dosegli v tolikšni meri, da se je rezultat NPZ v 9. razredu približal 
državnemu povprečju, vendar z rezultatom kljub temu ne moremo biti zadovoljni, saj je bilo v 
tej generaciji devetošolcev veliko učencev, ki so se vpisali v gimnazije in so sposobni še 
boljšega rezultata od doseženega. Res pa je, da je bilo na drugi strani veliko učencev s 
posebnimi potrebami, ki so s svojim rezultatom zniževali šolsko povprečje. 
Generacija šestošolcev pa sodi med tiste, ki imajo velike težave z grafomotoriko ter 
razumevanjem prebranega. Njihov slab rezultat je sicer pričakovan, a z njim vseeno ne 
moremo biti zadovoljni. Vsi, ki poučujemo te učence, se bomo morali zelo potruditi, da jih 
bomo navajali na kritično razmišljanje in vrednotenje.   
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Tuji jezik angleščina 
• NPZ 9 

Šolsko povprečje NPZ iz TJA je 60,46 %, državno povprečje pa je 61,04 %. Torej je šolsko 
povprečje za 0,58 % nižje od povprečja v državi. 
 

• NPZ 6 
Šolsko povprečje NPZ iz TJA v 6. razredu je 64,58 %, povprečje v državi pa je 58,60 %. 
Šolsko povprečje je za 5,98 % višje od državnega. 
 
Doseči smo želeli motiviranost učencev za reševanje nacionalnega preverjanja znanja, da bi 
pisali vsaj v državnem povprečju. Skozi vse šolsko leto smo se učiteljice trudile, da bi učenci 
z različnimi metodami in oblikami dela uspeli usvojiti temeljna znanja tujega jezika. Pri tem 
se moramo zavedati, da se tujega jezika ne da učiti na pamet in da nekateri učenci imajo 
možnost, da svoje znanje nadgrajujejo v okolju izven šole (televizija, internet, glasba, 
obšolski tečaji), drugi pa ne. Pri pouku smo reševali primere slušnega in bralnega 
razumevanja, pisali smo pisne sestavke. 
 
Načrtovano smo dosegli, saj so šestošolci pisali nad državnim povprečjem in pokazali 
precejšnji napredek v znanju tujega jezika in v rabi le-tega. Tudi z rezultatom devetošolcev 
smo zadovoljni, saj so učenci III. ravni pisali v povprečju kar 91,5 %; rezultat so znižali 
šibkejši učenci.  
Še naprej se bomo trudili, da bodo učenci radi prihajali k pouku tujega jezika ter da bodo z 
različnimi metodami in oblikami znanje jezika tudi usvojili.   
 
 
Evalvacija dejavnosti zdrave šole  
 
V letošnjem šolskem letu so bili v dejavnosti Zdrave šole vključeni vsi učenci od 1. do 9. 
razreda (centralne šole in podružnic), otroci iz vrtca, učitelji in ostali delavci šole. Oblikovali 
smo programski odbor Zdrave šole, ki so ga sestavljali učitelji, učenci in zunanji sodelavci. 
Srečevali smo se na sestankih, kjer smo pregledovali opravljene naloge in načrtovali nove. 
Vsi so z veseljem sodelovali in se trudili po svojih močeh. Realizirali smo vse zastavljene 
cilje. 
 
Z učenci 6. razreda smo izvedli tudi timski pouk z naslovom »Odnosi.si« in ga tudi predstavili 
na regijskem srečanju koordinatorjev Zdravih šol v Lovrencu na Pohorju. Predstavitev 
učencev je bila zelo uspešna, na kar smo lahko ponosni. 
V letošnjem šolskem letu smo zbrali skupno približno 60 ton papirja in odpadne kartonske 
embalaže. Ponovno smo sodelovali s podjetjem Bitea, ki organizira recikliranje rabljenih 
tonerjev in kartuš. Skupno smo zbrali okoli 280 kosov in s tem veliko pripomogli k 
ohranjanju določenih surovin, energije ter k zmanjševanju odpadkov. Rezultati kažejo, da 
nekateri učenci in učitelji vestno prinašajo tovrstne odpadke v šolo, nekateri pa žal še niso 
dovolj osveščeni. 
V humanitarne namene smo zbirali plastične zamaške (za deklico Mašo in dečka Gala) in 
šolske zvezke za Karitasovo akcijo “Podari zvezek”, zbirali pa smo tudi odpadne baterije. 
Množično smo torej sodelovali v zbiralnih akcijah, skrbeli za čisto in lepšo šolsko okolico (z 
rožami smo zasadili šolski park, izvajali čistilne akcije v šolskem okolišu), urejali učilnice in 
ostale šolske prostore ter ločevali odpadke, ekološko osveščali učence in učitelje po šolskem 
radiu (ob pomembnih svetovnih dnevih in dogodkih) in pisali članke za lokalni časopis 
(Selniške novice). Dobro smo sodelovali s krajem (ob prazniku jabolk, na podelitvi Zlate 
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vrtnice, na občinskih proslavah, prireditvah ob občinskem prazniku, s podjetjem Soven, 
kmetijo Košan, KZ Selnica …). 
Na področju športnih aktivnosti smo izvajali aktivne rekreativne odmore za učence, športna 
medrazredna tekmovanja, redno popoldansko rekreacijo za učitelje, organizirali športne 
dneve, šole v naravi in popoldanske interesne športne dejavnosti. Učenci so uspešno zaključili 
projekta Zlati sonček in Krpan, imeli smo aktivne jesenske in zimske počitnice, v OPB so 
imeli nekajkrat tudi igre na snegu.  
 
Uspešno smo izvedli zeleni teden in EKOdan. Učenci so pridno brali za EKObralno značko. 
Med šolskim letom so nastajali tudi zanimivi izdelki in plakati, ki smo jih razstavili na 
EKOstojnici v Selnici ter na sejmu Altermed v Celju. S knjižničarko smo izvedli precej ur v 
knjižnici in učenci so nad takim načinom dela navdušeni. 
Vključevali smo se v razne projekte, natečaje s tega področja, kjer smo bili uspešni (osvojili 
smo tudi nekaj priznanj in nagrad); to so Slopak, Vodni detektiv, Zdravo življenje, Kajenje in 
astma (DPBS), selniške turistične poti (»Jabolčna legenda«, »Kobančka pot«), projekti, kot so 
Pasavček, Jumikar, Policist Leon svetuje, Otroška varnostna olimpijada … Učenci so 
sodelovali tudi na raznih tekmovanjih: o sladkorni bolezni (dosegli smo 2 zlati, 1 srebrno in 
18 bronastih priznanj), RK in prva pomoč (1. mesto na regijskem tekmovanju), »Zdrav dih za 
navdih« (Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov – dosegli 3 srebrne trstike in 1 bronasto), 
čebelarstvo (dosegli smo 2 zlati in 10 srebrnih priznanj), Kaj veš o prometu? …  
V decembru smo organizirali novoletne delavnice za starše in učence, kjer smo ustvarjali iz 
naravnih in odpadnih materialov. Na roditeljskih sestankih smo staršem predstavili 
pomembnost spanja za otroka in mladostnika, o tem smo spregovorili tudi na razrednih urah 
in po šolskem radiu. Starši se radi udeležujejo prireditev v šoli in so pohvalili naše delo. 
Na prireditvi ob občinskem prazniku jabolk smo sodelovali z igro ”Resnice o jabolkih”, 
ogledali smo si razstavo cvetja in jabolk, obiskali ekološko tržnico, likovno ustvarjali na temo 
jabolk, zapisali misli o jabolkih ter pri pouku gospodinjstva pripravili jabolčno pecivo. 
Ob dnevu Evrope smo sodelovali na prireditvi »Evropska vas« v Mariboru, organizirali »Dan 
druženja in gibanja vseh generacij«. Odšli smo na planinski pohod na Kozjak, spoznali delo 
tabornikov, veslačev, gasilcev in kmečkih žena, lahko smo si izmerili krvni tlak, sodelovali 
pri športnih igrah, spoznali delo RK, izbrali smo najstarejšega in najmlajšega udeleženca/-ko, 
podelili precej nagrad … Ob občinskem prazniku smo imeli med drugim tudi predstavitve 
odličnih raziskovalnih nalog – veliko jih je vsebovalo okoljske vsebine.  
Uvajali smo raznovrstno ponudbo zdrave hrane v šoli ter skrbeli za kulturno prehranjevanje in 
obnašanje pri jedi. Nekajkrat med šolskim letom smo tako v šoli kot v vrtcu izvedli medeni 
zajtrk, učence smo navajali na pitje nesladkanega čaja, poudarjali pomen zajtrka ter jim vsak 
dan nudili sadje. Dobro smo sodelovali z zaposlenimi iz zobne preventive in zdravstvenega 
varstva.  
Veliko ur smo preživeli v naravi (izvedli smo tudi šolo v naravi za učence 2., 5. in 6. razreda 
ter  podružnic) ter v naših dveh učilnicah v šolskem parku. Trudili smo se, da smo cilje 
trajnostnega razvoja in zdravega življenja vključevali v ure pouka, dneve dejavnosti, interesne 
dejavnosti – skratka v vsak korak na šoli. 
 
Menimo, da smo v okviru akcijskega načrta Zdrave šole veliko naredili na promociji zdravja, 
zdrave prehrane, gibanja v naravi, ekološkega osveščanja učencev, učiteljev in ostalih 
delavcev šole ter staršev. Ugotavljamo, da smo pri učencih dosegli nekoliko večjo 
priljubljenost pitja vode in nesladkanega čaja ter tako učence kot starše osvestili o 
pomembnosti zajtrka in spanja za otroka in mladostnika. 
Z enakimi cilji, a drugačno zasnovo bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu, saj je 
rdeča nit Zdrave šole za prihodnje leto »Odnos-si« s poudarkom na zmanjševanju neenakosti 
(neenakosti v zdravju v Sloveniji, zmanjševanje razlik v času ene generacije …). 
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Evalvacija dejavnosti na področju Kulturne šole 
 
Dejavnosti Kulturne šole so potekale po načrtih, ki ga učiteljice oblikujejo po aktivih. Slednji 
vsebujejo vse glavne šolske prireditve, na katerih učenci sodelujejo, sodelovanje na natečajih 
na različnih področjih, nastope na krajevnih prireditvah in prireditvah izven kraja (Maribor, 
Ljubljana, Šentilj, Lovrenc, Ruše). Načrtujemo kvalitetne programe, ki dosegajo odlične 
rezultate na različnih srečanjih in natečajih. 
 
Ko smo dosegli naziv Kulturna šola 2010 in dokazali, da ogromno naredimo na kulturnem 
področju, smo se odločili, da te vrste dejavnosti tudi vnaprej bolj skrbno spremljamo in 
vrednotimo ter čez štiri leta omenjeni naziv upravičimo. Tako smo v šolskem letu 2010/11 
resnično spremljali kulturne dejavnosti, jih sprotno evalvirali ter jih zapisovali tudi na šolsko 
spletno stran, s čimer smo spremljanje omogočili tudi staršem in drugim obiskovalcem 
spletne strani. Z evalvacijo prihaja do izraza pomen načrtovanja dejavnosti ter različne 
vsebine, ki se lepo dopolnjujejo, prav tako se vidi, kaj in koliko teh dejavnosti se izvede v 
enem mesecu ali v celem šolskem letu.  
 
Nastope smo organizirali po triadah ali za celo šolo. Nekaj se jih je odvijalo v avli šole, drugi 
v telovadnici, odvisno od potrebe in namena. Nastopali smo tudi v Slomškovem domu, ki je 
primeren za pevske nastope in manjše kulturne dogodke. Tam smo izvedli koncert obeh 
šolskih zborov ter nekaj drugih prireditev ob različnih priložnostih. Nekaj prireditvam smo 
dali kar skupen naslov ter se vsi sodelujoči (učenci in učitelji) navezovali na vsebino 
dogodka, kar je dalo prireditvi poseben čar in otrokom še bolj ostalo v spominu (Imejmo se 
fajn, Vaja po šolsko, Praznični nastop za božič, Mladi talenti šole …). Učenci se znajo 
primerno obnašati v vsakem prostoru in vedno radi sledijo dogodkom. Glede na odzive 
staršev, drugih obiskovalcev in medijev smo pozitivne cilje dosegli v veliki meri. Z 
gotovostjo lahko trdimo, da so naši nastopi vedno dobro načrtovani in izvedeni.  
 
Problem, ki ga opažamo pri nastopih, pa je marsikdaj tehnična podpora nastopajočim. 
Dostikrat prihaja do tehničnih okvar ali nepredvidenih težav, ki zmedejo nastopajoče ali pa 
zaradi slabe slišnosti ne pridejo do izraza. Kadar je dogodek v šolski telovadnici, se še nekako 
znajdemo: ozvočenje, prostor, akustika – tega smo vajeni. Naučili smo se, da se je potrebno 
pred prireditvijo zelo natančno dogovoriti o poteku, scenariju in dati ozvočevalcu natančna 
navodila o potrebah za nastop. Kar veliko nepotrebne jeze je povzročila zaključna prireditev v 
šotoru, ko smo izvajali igro Show strahov. Predvsem smo bili nezadovoljni s preslabim 
ozvočenjem, še bolj pa slabe volje zaradi klepetanja v šotoru, ko starši in drugi gledalci niso 
zbrano sledili, temveč le čakali na svoje otroke. Ko smo predstavo ponovili v telovadnici za 
učence, je bilo veliko boljše. 
 
Posebnih stroškov, kar se tiče denarja, si ne delamo. Kljub temu se nam zdi potrebno in prav, 
da bi nastopajočim učencem vedno po nastopu pripadala vsaj malica, kar pa žal ni več v 
navadi. To velja seveda za nastope, ki so popoldan in zahtevajo od staršev prevoze otrok v 
šolo ali celodnevno bivanje v šoli, ko otroci čakajo na nastop. Morda še vedno prevečkrat 
pozabimo, da je tako sodelovanje tudi odrekanje na drugem področju, da je potrebno uskladiti 
čas doma, da niso vse stvari kar samoumevne. Moramo pokazati lepši odnos tako do 
nastopajočih, ki se razdajajo za druge, ter odnos do staršev, ki sodelujejo s prevozi in kot 
obiskovalci. Seveda smo veseli tudi obratne pozornosti, ki nam jo naklonijo starši in ostali 
obiskovalci naših prireditev. 
 
Na področju Kulturne šole smo torej izvedli vse načrtovane dejavnost po letnem planu ter jih 
še sprotno dodajali. Izven izvedenih dejavnosti je ostala oglasna deska, ki je bila predvidena, 
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ne pa tudi uresničena. Pri našem delu se zelo pozna, da imamo veliko podporo v vodstvu šole, 
ki naše delo ceni in pozitivno vrednoti. Vse dejavnosti so zabeležene v poročilu o delu 
Kulturne šole za šolsko leto 2010/11.  
 
Mislim, da je delo na kulturnem področju že lepo utečeno. Da smo se naučili, kako in kaj je 
potrebno planirati in nato analizirati. Vseeno pa bi si včasih morda lahko več upali, šli mimo 
ustaljenih praks in terminov ali načinov dela in nastopov. Danes je zaradi časovne in finančne 
stiske težko uvajati kaj novega. Ali pa je to morda ravno pravi čas za to?  
 
 
Evalvacija uresničevanja vzgojnih dokumentov – Vzgojnega načrta, Pravil šolskega 
reda in Razvojnega načrta 
 
Temelj za doseganje uspeha na področju odnosov in lastnega razvoja ni samo zapis in 
sprejetje vzgojnih dokumentov, ampak tudi evalvacija le-teh.  
 
Z vzgojnim načrtom smo opredelili vrednotno usmerjenost naše šole – temeljne vrednote in 
vzgojne dejavnosti šole, ki smo jih nadgradili s Pravili šolskega reda. V njih smo namreč 
zapisali jasna pravila, ki naj bi tako učencem kot njihovim staršem in strokovnim delavcem 
šole predstavljala osnovna vodila v ravnanju; pravila določajo življenje in delo vseh, ki v šoli 
ustvarjamo, se učimo in delamo. Pomembno področje predstavlja tudi Razvojni načrt, saj gre 
za dokument lastnega razvoja šole in profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. Z njim 
želimo uresničevati našo vizijo, krepiti močna in izboljševati šibkejša področja.  
 
S sodelovanjem vseh udeležencev (učencev, staršev in strokovnih delavcev) smo pri 
evalvaciji vzgojnih dokumentov želeli doseči osebno vključenost in s tem večjo zavezanost k 
uresničevanju omenjenih dokumentov in tudi spoznanje, da je pri udejanjanju zadanih vrednot 
pomembno mnenje vseh udeležencev. 
Učenci, starši in strokovni delavci šole smo sodelovali z reševanjem vprašalnikov, v 
delavnicah, na timskih sestankih in konferencah.  
 
Na začetku šolskega leta smo skupaj z učenci na razrednih urah osvežili zadana pravila, jih 
osmislili, nekateri so jih na novo zapisali na plakate in jih izobesili na vidno mesto v razredu. 
Predstavljen jim je bil tudi Razvojni načrt. Na prvem roditeljskem sestanku smo osnutek 
omenjenega dokumenta predstavili tudi staršem. V začetku šolskega leta 2010/11 se je v 
skladu z analizo v preteklem letu pokazala potreba po dopolnitvi Pravil, in sicer v točkah 
možnosti sklicevanja oddelčnih konferenc in možnostjo delitve otrok med oddelki enega 
razreda. Glede dopolnitve smo v skladu z analizo mnenj učencev, staršev in strokovnih 
delavcev pridobili še mnenje Sveta staršev, dokončno sprejet pa je bil na Svetu zavoda. 
Z učenci smo med letom in ob koncu šolskega leta izvedli številne delavnice z vzgojno 
tematiko, delno smo se vzgojne vsebine dotaknili tudi z vprašalnikom ob otroškem 
parlamentu, ki so ga rešili vsi učenci naše šole, rezultate pa smo grafično prikazali in jih 
predstavili tako učencem kot strokovnim delavcem šole. Področje medosebnih odnosov smo 
krepili s številnimi delavnicami in vodenimi razgovori, timskimi pouki, projekti … 
Pobude in mnenja učencev smo sprejemali in o njih razpravljali tudi na Skupnosti učencev 
šole, medtem ko so starši svoje pobude podajali na oddelčnih sestankih in sestankih Sveta 
staršev. 
 
Ob koncu šolskega leta 2010/11 so vsi starši in učenci prejeli evalvacijski vprašalnik, 
kakovost uresničevanj vzgojnih dokumentov pa ocenjujemo tudi na osnovi opazovanja 
zadovoljstva s strani staršev in otrok (število pritožb, opažanja ipd.). S pomočjo vprašalnikov 
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smo želeli odgovoriti, v kolikšni meri uresničujemo zadane vrednote, kje se pojavljajo težave 
in kakšni so predlogi rešitev. 
 
Analiza vzgojnih dokumentov s strani strokovnih delavcev je potekala na več konferencah in 
po aktivih, zaključna evalvacija pa je bila opravljena zadnje dneve v juniju. Uresničevanje 
akcijskega načrta Vzgojnega načrta in Pravil ter Razvojnega načrta smo najprej evalvirali po 
manjših skupinah, nato s celotnim učiteljskim zborom. Učitelji so bili seznanjeni z rezultati 
mnenj staršev in učencev.  
 
Analiza vprašalnikov in delavnic z vsemi udeleženci je nakazala potrebo po nadaljnjem 
uresničevanju prioritet vzgojnega načrta – dosledno spoštovanje pravil in dogovorov ter 
medsebojno spoštovanje. Prav tako smo ponovno predlagali dopolnitev Pravil šolskega reda, 
in sicer glede uporabe prenosnih računalnikov namesto zvezkov in pisal.  
Evalvacija je potekala po načrtih in kvalitetno. Vanjo smo vključili vse udeležence (učence, 
starše in strokovne delavce), pričakovali bi le večji individualni prispevek (npr. več 
predlogov, več idej, lastno mnenje in ne le strinjanje z drugimi). Na osnovi analize 
ugotavljamo, da smo strokovni delavci še vedno premalo dosledni v uresničevanju zadanih 
vrednot, pravil in prioritet. Ocenjujemo, da bi o zadanih vrednotah in pravilih lahko z učenci 
pogosteje spregovorili, ne le takrat, ko se nekaj zgodi, torej je potrebno v večji meri delovati 
preventivno. 
 
Ugotavljamo, da pravila predstavljajo jasne smernice vedenja in zagotavljajo osnovni občutek 
varnosti, pri čemer pravila niso postavljena togo – po potrebi jih dopolnimo in jih 
interpretiramo tudi v skladu s posameznim učencem, kar pomeni upoštevanje učenca ter 
okolja in družinske situacije, iz katere le-ta izhaja. 
 
 
Evalvacija izvajanja popestritvenih dejavnosti 

 

Podaljšano bivanje izhaja iz potreb družine in je vzgojno-izobraževalna dejavnost osnovne 
šole, ki zaradi zaposlenosti staršev učencem »nadomešča« dom in skrbi za zadovoljitev 
potreb, nujnih za njihov nemoten razvoj. V šolskih prostorih nudi učencem umirjen kotiček za 
strokovno pomoč pri opravljanju domačih nalog. Hkrati skrbi za varnost, zdravo prehrano ter 
razvedrilo in vzgojo učencev. Učenci so vedno bolj bistri, odprti, vedoželjni in se spontano ter 
sproščeno odzivajo na okolje. Zato učitelji vedno znova iščemo nove spodbude, novejše 
predloge in zamisli, kako narediti dan vesel, radosten, ne čisto vsakdanji, kako učencu nuditi 
možnost, da pridobi nove spretnosti, socialne izkušnje in znanja ter kako se igrati in ustvarjati.  
 

Cilji podaljšanega bivanja so zastavljeni dovolj široko, da omogočajo dodatno izvedbo 
dejavnosti, ki so pri učencih te starosti bistvenega pomena za njihov celostni razvoj. Učitelji 
lahko v okviru podaljšanega bivanja organiziramo tudi  različne popestritvene dejavnosti, za 
katere menimo, da bodo učence zanimale in pritegnile k sodelovanju.  
 
Tako tudi na naši šoli učitelji v podaljšanem bivanju že nekaj let načrtujemo popestritvene 
aktivnosti v korist promocije podaljšanega bivanja in posledično večjega zanimanja učencev 
zanj. Nekatere iz preteklih let so se izkazale kot zelo uspešne.  
V šolskem letu 2010/11 smo učiteljice izvajale naslednje popestritvene dejavnosti: športne 
urice, športne igre, bralni klub, male sive celice in plesne urice. Dejavnosti smo izvajali med 
15. in 15.45 uro in učenci so se jih radi udeleževali; največ jih je obiskovalo športne in plesne 
urice. V začetku meseca februarja smo že drugič izvedli popoldan odprtih vrat, na katerem 
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smo staršem predstavili delo omenjenih dejavnosti. Nasploh smo bile učiteljice z izvedbo 
popoldneva odprtih vrat zelo zadovoljne in smo sklenile, da bomo to obliko sodelovanja s 
starši razvijali tudi v prihodnje.  
 
Pri izvajanju popestritvenih dejavnosti v šolskem letu 2010/11 smo učiteljice pri učencih 
želele doseči naslednje vzgojno-izobraževalne cilje: 

• razvijanje ustvarjalnosti učencev na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih 
področjih, 

• izbiranje aktivnosti glede na interese učencev, 
• prilagajanje dela skupini, 
• razvijanje sposobnosti komunikacije pri učencih, 
• razvijanje samostojnosti, iznajdljivosti, kreativnosti in socializacije, 
• vztrajanje pri delu, 
• zbiranje in spoznavanje ustreznih materialov, 
• razvijanje ročnih spretnosti, estetskega čuta, natančnosti in aktivnosti pri oblikovanju, 
• navajanje na skupinsko delo, 
• vrednotenje svojega dela, 
• razumevanje in doživetje aktivno preživetega prostega časa za sproščeno počutje in 

osebni razvoj. 
 
Prav tako smo želeli doseči: 

• da bi učenci čim dlje in v čim večjem številu ostajali v oddelkih podaljšanega bivanja, 
• da bi čim bolj ustvarjalno in kakovostno preživljali prosti čas, 
• da bi jim bila ponujena čim bolj pestra izbira različnih vsebin v sklopu popestritvenih 

dejavnosti.  
 

Učiteljice podaljšanega bivanja smo v ta namen načrtovale, da se popestritvene dejavnosti 
izvajajo skozi ves teden od ponedeljka do petka po ustaljenem urniku in da vanje vključimo 
vse učence 1.–5. razreda. Za dejavnosti smo planirale 30 ur skozi vse šolsko leto in ob 
začetku šolskega leta zapisale tudi plan dela oz. program posamezne popestritvene dejavnosti. 
Tako so se v ponedeljkih za učence od 1. do 3. razreda izvajale športne urice, kjer so spoznali 
naslednje vsebine: tek in lovljenje, različne štafetne igre, poligon, igre z žogo, plezanje in 
plazenje, vodenje žoge, podajanje žoge, nošenje žoge, skakanje s kolebnicami, športne igre na 
snegu, tek na prostem, hokej, vrtenje obročev, preval naprej in nazaj, badminton, igre z 
elastiko in različne elementarne igre. 
Ob torkih so se učenci od 2. do 5. razreda lahko udeleževali malih sivih celic, katerih namen 
je bil, da si »razgibajo možgane« z različnimi miselnimi nalogami (kvizi, uganke, križanke, 
premetanke, rebusi). Naloge so bile iz osnovnih področij matematike, slovenskega jezika in 
spoznavanja okolja. Predvsem je šlo za splošno razgledanost, logično sklepanje ter za uporabo 
že naučenega znanja. Učenci 1. in 2. razreda so ob torkih lahko obiskovali plesne urice, pri 
katerih so se sprostili in zabavali ob otroških in družabnih plesih ter sestavljali svoje plesne 
koreografije na priljubljeno glasbo. Ob sredah so se namesto popestritvene dejavnosti izvajale 
interesne dejavnosti, in sicer ustvarjalni krožek in folklorni krožek. Ob četrtkih so učenci 3. in 
4. razreda lahko obiskovali bralni klub, kjer so spoznavali ljudske in umetne pripovedi, še 
posebej pripovedke slovenskih literarnih junakov, kot so Martin Krpan, Peter Klepec …, 
spoznavali lirske in druge ljudske pesmi, sami ustvarjali pesmi, izdelovali lutke po pravljicah 
ter z njimi dramatizirali. Ob petkih pa so se učenci 4. in 5. razreda lahko udeleževali športnih 
iger v mali telovadnici, kjer je bil poudarek na različnih športnih igrah, igrah z žogo, učenci 
so radi igrali med dvema ognjema, nogomet in odbojko. 
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Ugotovitve: 
• Ugotavljamo, da so učenci zelo radi obiskovali popestritvene dejavnosti, še posebej so 

se v zadnjih letih v velikem številu udeleževali ponujenih dejavnosti, kot so športne 
urice, plesne urice, športne igre in mala šola računalništva. Učenci imajo nadvse radi 
gibanje in športne aktivnosti, kar je najbrž posledica tega, da večino časa med poukom 
presedijo. 

• Prav tako ugotavljamo, da imajo učenci nadvse radi športne in gibalne aktivnosti med 
razredi – gre predvsem za prirejanje športnih iger med dvema skupinama ali med 
dvema oddelkoma, pri katerih se pomerijo v moči in spretnostih (npr. med dvema 
ognjema, v nogometu, odbojki, različnih štafetnih igrah, poligonih ipd.). Pri tem se 
učenci družijo, razvijajo splošno motoriko, občutek za sodelovanje v ekipi, zavest o 
pomembnosti sodelovanja ter se naučijo upoštevati pravila iger in pravila primernega 
vedenja pri tekmovanju. Te cilje smo skozi šolsko leto 2010/11 v sklopu popestritvene 
dejavnosti športnih uric in športnih iger tudi uspešno realizirali. 

• Glede na to, da se je dnevno organizirala popestritvena dejavnost, ki jo je izvajala 
samo ena učiteljica podaljšanega bivanja, pa ugotavljamo, da je preveč učencev 
odhajalo iz oddelkov, zato predlagamo, da se v šolskem letu 2011/12 glede na 
normative učencev v oddelkih podaljšanega bivanja uvedejo popestritvene dejavnosti 
po oddelkih. To pomeni, da bo posamezna učiteljica med 15. in 15.45 uro v svojem 
razredu občasno izvajala različne dejavnosti, ki so učencem blizu, in s tem 
pripomogla, da bodo učenci v čim večjem številu ostajali v oddelkih podaljšanega 
bivanja, hkrati pa tudi, da bodo čim bolj ustvarjalno in kakovostno preživljali 
popoldanski čas v šoli. 

 

Čeprav šola kot institucija otroku na more nadomestiti doma, pa mu lahko popestri dolge ure, 
ki jih še popoldne preživlja v šoli. Prav zato se bomo učiteljice podaljšanega bivanja skupaj z 
drugimi delavci šole še naprej trudile, da bi bilo učencem v podaljšanem bivanju prijetno, da 
bi imeli priložnost izraziti čim več svojih talentov, ustvarjalnosti, pokazati svoje sposobnosti, 
seveda pa se tudi sprostili, naužili svežega zraka in gradili kvalitetne medsebojne odnose. 
Veliko časa bomo še naprej namenili ustvarjalnim in športnim dejavnostim, ki se deloma 
navezujejo na pouk, delno pa so neodvisne. Posebno v nižjih razredih pomembno vlogo 
zaseda igra, preko katere se učimo in sproščamo, zato bomo slednji še naprej namenili veliko 
pozornosti. V naše vzgojno-izobraževalno delo bomo vključevali tudi naravno okolje, ki nudi 
obilo možnosti za preživljanje prostega časa. Predvsem pa se bomo še naprej trudili dosegati 
cilje na vzgojnem področju, ki v podaljšanem bivanju zavzemajo pomembno vlogo. 
 
 
Evalvacija dvoletnega projekta PUMAT (podpora učiteljem pri izvajanju prilagoditev 
učencem z učnimi težavami pri matematiki) – šolsko leto 2009/2010 in 2010/11 
 
V projekt se je v šolskem letu 2009/10 vključilo dvajset šol iz vse Slovenije, 220 učiteljev in 
strokovnih delavcev svetovalne službe na šolah.  
Strokovne delavke na naši šoli smo se v projekt vključile z namenom, da pridobimo dodatna 
znanja in seveda pomoč pri delu z učenci, ki imajo težave na posameznih področjih učenja oz. 
pri predmetu matematika. Želele smo nadgraditi zasnovo dela na področju uspešnega učenja 
premagovanja učnih težav v osnovni šoli in dobiti podporo pri izvajanju prilagoditev učencem 
z učnimi težavami pri matematiki. Strokovne delavke, ki smo vključene v ta projekt, smo 
načrtovale udeležbo na vseh srečanjih in smo se teh srečanj tudi aktivno udeležile. V projektni 
tim se nas je vključilo sedem strokovnih delavk, in sicer dve učiteljici I. vzgojno-
izobraževalnega obdobja, dve učiteljici II. vzgojno-izobraževalnega obdobja, dve učiteljici III. 
vzgojno-izobraževalnega obdobja in svetovalna delavka.  
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Na študijskih srečanjih smo se člani projekta usposobili za razumevanje Koncepta dela z 
učenci z učnimi težavami. Seznanili smo se s pristopom k identifikaciji učnih težav in 
prepoznavanje učnih težav pri učencih z učnimi težavami pri matematiki, spoznali načine 
poučevanja, pristope pri prilagajanju metod in oblik dela, gradiv in didaktičnih pripomočkov 
za doseganje standardov. Sodelovali smo z različnimi akterji v mreži pomoči učencem – 
starši, učitelji, strokovnjaki, pripravili predloge za izboljšave, priporočila za poučevanje in 
pomoč ter se seznanili s konkretnimi primeri dobre poučevalne prakse. 
Z evalvacijo naj bi oblikovali podlage, priporočila in didaktična ponazorila za podporo 
učiteljem, ki izvajamo prilagoditve učencem z učnimi težavami pri matematiki. 
Na regijskih delovnih srečanjih smo delali po triadah v delavnicah. Najprej smo analizirali  
najpogostejše težave učencev pri matematiki na posamezni razvojni stopnji in razvijali 
različne pristope k reševanju težav v konkretnih situacijah. Oblikovali smo različne 
prilagoditve učencem z učnimi težavami pri usvajanju posameznih učnih vsebin, spremljali 
učence z učnimi težavami pri doseganju minimalnih in temeljnih standardov znanja pri 
matematiki. Pripravljali smo didaktična gradiva za pouk matematike, analizirali izkušnje in 
dobre rešitve v praksi, strokovno sodelovali in izmenjevali izkušnje z učitelji praktiki. 
Analizirali smo uspešne primere nudenja skupinske in individualne pomoči učencem z učnimi 
težavami. 
Učiteljice smo spremljale pouk – različni pristopi k učenju in poučevanju učencev z učnimi 
težavami. Naloge, ki smo jih dobile, smo predstavljale na regijskih srečanjih. Z metodiki 
matematike in učitelji praktiki smo analizirali in evalvirali spremljane ure. Pri teh 
predstavitvah smo strokovne delavke dobile koristne informacije o dobri poučevalni praksi, ki 
smo jo uspešno vključevale v delo v razredu.  
Učitelji I. in II. vzgojno-izobraževalnega obdobja so izdelovali didaktične pripomočke – 
nabor gradiv za delo z učenci, ki imajo težave pri matematiki, učitelji III. vzgojno-
izobraževalnega obdobja pa smo pripravili preizkus znanja, s katerim smo preverili in ocenili 
znanje učencev. Na regijskem srečanju smo posamezne preizkuse in posamezne naloge 
analizirali z vidika dobre poučevalne prakse.  
Člani projekta z različnih osnovnih šol smo medsebojno sodelovali, prav tako smo člani 
projektne skupine sodelovali v spletni učilnici – si izmenjevali izkušnje pri razreševanje 
konkretnih težav, podajali mnenja in dileme pri izvajanju prilagoditev in pomoči učencem z 
učnimi težavami. V spletni učilnici so objavljena gradiva s študijskih srečanj in regijskih 
delovnih srečanj, pa tudi naše domače delo. 
V projektu smo si strokovne delavke vzele čas in prostor za postanek, da premislimo in 
vzamemo lastne dobre izkušnje, dobre prakse, vire, da naše delo osmislimo iz perspektive 
moči. Želele smo raziskovati v možnih spremembah v učenju delovnega odnosa, razmišljale v 
najmanjših možnih korakih, ki jih potrebujemo učitelji in učenci, da se bolje opremimo za 
soustvarjanje pomoči. Strokovne delavke smo se v večini vse udeleževale strokovnih srečanj, 
aktivno sodelovale na teh srečanjih in se nanje predhodno tudi pripravile. Izpolnjevale smo 
določene zadane naloge. Da smo načrtovane cilje pri izvedbi nalog dosegle, smo se večkrat 
sestale ter skupno načrtovale in izvedle določeno nalogo. Udeleževale smo se študijskih 
srečanj, področnih srečanj s tematskim delom ter sodelovale s prispevki in vprašanji v spletni 
učilnici.  
Na regijskih srečanjih, v obliki delavnic po triletjih, smo skupaj na konkretnih primerih 
obravnavali delovno gradivo, ki smo ga za delo v razredu prejeli učitelji, ter ga poskušali 
uporabiti pri pouku oz. izvajanju pomoči učencem z učnimi težavami. Na teh srečanjih smo 
sproti dobili odgovore na dileme in vprašanja učiteljev. 
V okviru projekta smo ugotovili, da je učitelj, ki učenca poučuje, prvi in najbolj odgovoren, 
da odkrije in prepozna učenčevo učno težavo ter hkrati pravočasno ukrepa. Da bo učitelj pri 
tej nalogi čim bolj uspešen, je pomembno, da z učenci v razredu vzpostavi delovni odnos 
soustvarjanja – odnos, v katerem se pridruži učencu kot strokovnjaku iz izkušenj. Tak odnos 
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učitelju omogoča dragoceno in nenadomestljivo učenje o učnih težavah učencev. Dognale 
smo, da so potrebne spremembe v načinu dojemanja matematičnega znanja, spremembe v 
dojemanju pouka matematike ter seveda tudi normativne spremembe. Pri razumevanju nekega 
matematičnega znanja učenec ne more napredovati, če ni usvojil predhodnih znanj. Ko 
govorimo o učnih težavah, je zelo pomembno, da primanjkljaje teh znanj čim prej 
diagnosticiramo in pravočasno ukrepamo z vnaprej pripravljenimi možnimi strategijami 
pomoči. Vedno moramo iskati pot in odgovorno izvajati pouk na način, ki bo z učnega vidika 
čim bolj učinkovit. Vedno moramo prisluhniti učencem in jih aktivno vključiti v učni proces. 
Za uspešen pouk smo odgovorni učitelji in učenci, učitelj odloča o vseh ključnih stvareh, 
učenec pa aktivno sodeluje. 
Pridobili smo mnogo nasvetov, priporočil, vzorcev, konkretnih primerov pomoči učencem, ki 
pomoč potrebujejo.  
Z materialnimi viri smo ravnali racionalno in učinkovito, saj smo sodelovali preko spletne 
učilnice, kjer je zbrano vso gradivo, ki smo ga uporabljali pri svojem delu. Dela, ki smo jih 
posredovali strokovni delavci, naj bi bila zbrana in dostopna vsem, da bi nam bila v pomoč in 
podporo pri delu z učenci z učnimi težavami. Želeli smo ustvariti gradivo, ki bi bilo 
podkrepljeno z dobro poučevalno prakso in bi bilo v pomoč učiteljem pri delu z učenci z 
učnimi težavami.  
V prihodnje bi morali: 

• pravočasno odkrivati učence z učnimi težavami in le-te uspešno odpravljati, brez 
prehitre dodelitve odločbe; 

• strokovni delavci biti pozitivno naravnani do učencev z učnimi težavami in ustvariti 
odnos soustvarjanja; 

• nadgraditi zasnovo na področju uspešnega učenja z učnimi težavami, uspešno 
prilagoditi metode in oblike dela, uporabljati pripomočke pri poučevanju učencev z 
učnimi težavami;  

• pomembno je dobro sodelovanje učiteljev, učencev, staršev in svetovalne službe; 
• po predavanju dr. Sonje Pečjak menim, da bi morali vsi učitelji, predvsem učitelji I. 

vzgojno-izobraževalnega obdobja, poslušati njeno predavanje, da morajo učenci v tem 
obdobju avtomatizirati določena znanja (tehnika branja, pisanja, računanja, 
poštevanka), da so lahko uspešni v višjih razredih – učenci morajo uriti znanja tako 
dolgo, da ga avtomatizirajo – to bi lahko bil v I. vzgojno-izobraževalnem obdobju 
skupen projekt učiteljev, učencev in staršev; 

• biti vsi učitelji usposobljeni, da bi učencem pomagali razviti samoregulacijske 
spretnosti, bralne strategije, da bi bili učenci sposobni samoregulacijskega učenja, to je 
učenja, pri katerem postanejo izkušeni – naredijo načrt reševanja in imajo 
samokontrolo nad reševanjem, pomemben jim je postopek reševanja, ne samo 
uspešnost rešitve. 
 

Zavedamo se, da je proces samoevalvacije nujen za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 
vzgojno-izobraževalnega procesa ter izboljševanje, napredovanje in izpopolnjevanje 
slehernega posameznika v njem.   
 
2.1.9    Knjižnica 
 
V začetku šolskega leta 2010/11 (do novembra 2010) je šolsko knjižnico vodila strokovna 
delavka Mojca Tergušek, ki je od oktobra 2009 nadomeščala porodniški dopust.  
 
Vodilo delovanja šolske knjižnice je bilo tudi to šolsko leto zadovoljstvo njenih uporabnikov, 
ki so bodisi v knjižnici ali s pomočjo izposojenega knjižničnega gradiva zadovoljevali 
kulturne, informacijske, izobraževalne, raziskovalne in druge potrebe. Učenci so si izposojali 
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knjige tako za prostočasno branje kot za obvezno domače branje in bralne značke (Prežihova, 
angleška, nemška, EKO). Ob individualnih obiskih so kolikor se je dalo samostojno iskali in 
izbirali knjižno gradivo za prostočasno ali obvezno branje (prosti pristop) ter pri tem utrjevali 
znanje o razporeditvi leposlovnega (razporeditev po starostnih stopnjah in abecedno-imenska 
razporeditev) in strokovnega gradiva (UDK sistem), ki so ga pridobili pri urah knjižnično-
informacijskega znanja v tem ali preteklih šolskih letih.  
 
Izvajanje ur knjižnično-informacijskih znanj je potekalo po letni delovni pripravi. Največ ur 
je bilo izvedenih z učenci I. in II. vzgojno-izobraževalnega obdobja, za kar je bil tudi velik 
interes učiteljic v teh razredih. V ostalih razredih so bile ure knjižničnega informacijskega 
znanja izvedene v dogovoru z učitelji posameznih predmetov ali ob nadomeščanjih odsotnih 
učiteljev. V 7. razredu smo realizirali načrtovani projekt Rastem s knjigo, ko smo obiskali 
Knjižnico Janka Glazerja Ruše. Z devetošolci smo od novembra 2010 do marca 2011 
sodelovali v projektu MŠŠ »E-knjiga: Stisni roko v pest!«, katerega vodja je bila šolska 
knjižničarka. Tako izvedbo projekta kot končni izdelek (E-knjigo) ocenjujemo kot zelo 
uspešna.  
Kot uspešno ocenjujemo tudi sodelovanje s strokovnimi delavkami vrtca ter otroki in 
njihovimi starši.  
 
Knjižnica se je vključevala v različne projekte, ki so potekali skozi vse šolsko leto: timski 
pouk v 6. (odnos do knjig) in 7. razredu (družina), EKO in Zdrava šola, raziskovalno delo z 
učenci, sodelovanje na sejmu Altermed, zaključek Prežihove bralne značke, zaključna 
prireditev … Predvsem želimo izpostaviti projekt Šolsko leto knjige, ki ga je razpisalo 
Ministrstvo za šolstvo in šport, da bi tako poudarilo pomen knjige, branja in bralne kulture v 
vseh vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V okviru tega smo v času šolskega tedna 
ustvarjalnosti februarja organizirali in izvedli sejem rabljenih knjig za šolo in vrtec (»Podari, 
zamenjaj knjigo«), ki je bil s strani otrok in staršev odlično sprejet. V mesecu januarju smo 
organizirali tudi bralno značko za delavce šole. Do junija jo je opravilo kar 40 delavcev, ki so 
projekt ocenili kot spodbuden in dobrodošel. S spodbujanjem branja in razvijanjem bralne 
kulture so bile v okviru šolske knjižnice povezane še številne druge dejavnosti, kot npr. šolski 
literarni in EKOnatečaj, knjižne uganke, projekt drugošolcev Knjigoljub … Skozi vse šolsko 
leto smo delovanje knjižnice in z njo povezane dejavnosti predstavljali tudi na šolski spletni 
strani. 
 
Šolska knjižnica je skrbela za nemoteno delovanje učbeniškega sklada. Pripravljeno je bilo 
vse potrebno za izposojo učbenikov v naslednjem šolskem letu. Prijavnico za izposojo 
kompleta učbenikov so oddali starši vseh učencev šole, kar je tudi pogoj za izposojo. Njihova 
odločitev je razumljiva, saj starši z izposojo učbenikov iz sklada nimajo stroškov – znesek 
izposojevalnine za učence vseh razredov je tudi tokrat poravnalo Ministrstvo za šolstvo in 
šport. Decembra 2011 se je pripravil predlog za odpis učbenikov iz učbeniškega sklada, in 
sicer v skupnem znesku 11.637,18 eur. 
 
Knjižnično gradivo smo nabavljali v skladu s finančnimi zmožnostmi in potrebami pri pouku 
(domače branje, bralne značke, Cankarjevo tekmovanje …). Skrbeli smo za enakomeren 
dotok gradiva za vse starostne stopnje, nekaj smo dokupili tudi poučnega gradiva in 
strokovnega gradiva za učitelje. Nove knjige smo sproti razstavljali v knjižnici in tako učence 
opozarjali na novosti. Zavedamo pa se, da bi bilo potrebno za večjo motiviranost učencev za 
branje nabaviti več raznovrstnega gradiva, kar pa je, žal, zaradi finančnih sredstev omejeno.  
Decembra 2012 smo pripravili predlog za odpis drobnega inventarja, odpis knjižnega gradiva 
smo prestavili na december 2013.   
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Preglednica 4: Obseg knjižničnega gradiva po skupinah enot  
 

 2011 2010 
Monografske publikacije 15136 14889 
Mediji 1123    1107 
Serijske publikacije 45 50 
SKUPAJ  16069 

 
 
Knjižnica je bila tudi v tem šolskem letu družabni prostor, v katerem so se srečevali učenci 
pred in po pouku – bodisi ob pogovoru, branju, sproščanju ali listanju revij.  
 
2.1.10  Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 
Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2011 ugotavljamo, da so bili cilji uresničeni. Učni uspehi 
učencev so zelo dobri, na tekmovanjih so velikokrat dosegali odlične rezultate. 

 
2.1.11  Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več  
            preteklih let 
 
Šola je v vseh teh letih uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom. 
Tudi leto 2011 je bilo uspešno, saj smo po prioriteti glede na razpoložljiva sredstva realizirali 
zastavljene cilje. Pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. 
 
2.1.12  Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja  
 
Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, 
sposobnosti in izkušnje (lastne in tuje). Menimo, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi 
skrajno racionalno in gospodarno, saj jih porabljamo namensko, tako kot jih prejmemo od 
ustanovitelja oziroma MŠŠ. 
 
Gospodarnost 
Prihodki (AOP 870)  2.696.461     
 = 

 

 = 1.0071 
Odhodki (AOP 887)  2.677.378   
 
2.1.13  Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
 
V mesecu decembru je izvajalec LORIS d.o.o. opravil notranjo revizijo računovodskih 
izkazov in prihodkov. 
Izpolnili smo samoocenitveni vprašalnik. Ravnateljica je nato pripravila izjavo o oceni 
notranjega nadzora, ki je priloga Letnega poročila. Sprejeta so Navodila za upravljanje s 
tveganji zavoda in register tveganj. 
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2.1.14  Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo,     
             socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 
 
Gospodarstvo  
Preko javnih naročil male vrednosti in po postopku zbiranja ponudb smo sklenili 5 pogodb z 
dobavitelji in izvajalci. Izvedli smo javno naročilo velike vrednosti za nabavo prehrambenega 
blaga in podpisali okvirne sporazume z 19 dobavitelji za prihodnja 4 leta. 
 
Sociala  
Vsi učenci naše šole so v mesecu juniju 2011 oddali prijavo na šolsko prehrano, in sicer za 
splošno subvencijo dopoldanske malice. 2/3 cene (0,50 EUR)  malice imajo subvencionirano 
s strani MŠŠ, razen 2 učencev, ki nista prijavljena na malico zaradi zdravstvenega stanja 
(dieta, alergije). Do dodatne subvencije s strani MŠŠ, to je v višini 1/3 cene (0,30 EUR), je 
upravičenih 114 učencev. Vsi ti učenci imajo v celoti brezplačno dopoldansko malico. 6 
učencev ima subvencionirano tudi kosilo s strani MŠŠ. Za 1 učenca krije 1/3 višine cene 
malice od oktobra 2011 Občina Ruše, saj ima učenec stalno bivališče v njihovi občini. 
Dodatno prehrano imajo nekateri učenci subvencionirano s strani Občine Selnica ob Dravi v 
sodelovanju z RK Selnica ob Dravi, in sicer 4 učenci dopoldansko malico (1/3 cene malice) in 
23 učencev kosilo v celoti. 1 učenec ima subvencionirano oziroma brezplačno dopoldansko 
malico in kosilo na podlagi oddaljenosti, s strani Občine Selnica ob Dravi. 2 učenca imata 
subvencionirano dopoldansko malico v celoti iz preostalih sredstev MŠŠ. 
V sodelovanju s Krajevno organizacijo Rdečega križa Selnica ob Dravi smo v letošnjem 
šolskem letu z akcijo Drobtinica (prodaja kruha) v mesecu oktobru pridobili sredstva v 
vrednosti 550,00 EUR, ki so namenjena za socialno šibkejše učence (subvencija prehrane, 
šole v naravi, ekskurzije, plačilo vstopnin ob dnevih dejavnosti, avtobusni prevozi …). K tej 
akciji smo delavci šole prispevali 64,00 EUR, torej smo skupno zbrali 614,00 EUR. Iz 
preteklega leta smo prenesli 27,78 EUR, tako da imamo ob koncu leta 2011 vseh sredstev 
623,28 EUR.  O dodelitvi subvencij učencem iz socialno šibkejšega okolja odloča komisija za 
dodelitev subvencij. 
 
Varstvo okolja 
Naša vodilna tema je bila »Odnosi.si«. Veliko pozornosti posvečamo odnosom do ljudi, 
okolja, živali, hrane, embalaže, knjig. Naše uspešno delo smo predstavili na sejmu Altermed v 
Celju. Pogovarjamo se o energiji in varčevanju le-te. Temo vključujemo pri razrednih urah, 
interesnih dejavnostih, izbirnih predmetih, pri pouku, in še kje. Z okoljsko odgovornostjo in 
razvijanjem pozitivnih medsebojnih odnosov prispevamo k pozitivni klimi na šoli. Velik 
poudarek dajemo vzgoji za trajnostni razvoj, saj smo EKO-, Zdrava in Kulturna šola. Vedno 
bolj se zavedamo učinkovite rabe vode, odpadkov ter energije. V zimskih mesecih smo 
izvedli projekt merjenja osvetljenosti v razredih in na hodnikih v osnovni šoli.  
Sodelovali smo na številnih zbiralnih akcijah odpadnega papirja, zamaškov, baterij. Z 
zbiranjem tonerjev in kartuš smo pomagali otrokom v bolnišnicah. Izvedli smo Zeleni teden 
in v okviru tega tudi EKOdan, kjer smo se seznanjali z različnimi področji, povezanimi z 
naravo: s čebelarstvom, z gozdarstvom, z električnimi vozili, z vremenoslovjem, z reko Dravo 
in potoki v Selnici, z ločevanjem odpadkov, čiščenjem okolice, izdelavo kompostnika, 
izdelavo EKOiger, izvedbo ankete o prometu, štetjem prometa, globalnim segrevanjem ter z 
obnovljivimi viri energije … 
Oganizirali smo EKOkviz in EKObralno značko. Ob svetovnem dnevu planeta Zemlje smo na 
EKOproslavi podelili priznanja za EKObralno značko. Prvič smo izvedli tudi EKOnatečaj. 
Nastalo je veliko zanimivih zgodb, risbic ter stripov. Podelili smo nagrade za najbolj 
domiselne in izvirne izdelke na likovnem in literarnem področju. 
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Regionalni razvoj    
V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje OE Maribor smo za namene karierne orientacije 
(ugotavljanje želja, interesov, sposobnosti) organizirali testiranje umskih sposobnosti in 
reševanje elektronskega vprašalnika o poklicni poti. Srednje šole iz podravskega področja so 
se učencem predstavile na poklicnem sejmu (november 2011), ki smo ga organizirali skupaj z 
Osnovno šolo Janka Glazerja Ruše. Na sejmu se je predstavilo 17 srednjih šol ter Obrtna 
zbornica Ruše, Zavod za zaposlovanje in Center za razvoj človeških virov (ureja kadrovske 
štipendije na podravskem območju). Sejem je obiskalo okoli 300 učencev 8. in 9. razreda 
obeh osnovnih šol ter njihovi starši. 
Področje regionalnega razvoja pa je vpeto tudi v različne učne vsebine v okviru pouka in 
obšolskih dejavnosti – raziskovalno in projektno delo, vertikalno povezovanje na temo Junaki 
našega kraja idr. 
 
Urejanje prostora 
V letu 2011 smo za potrebe v šoli nabavili 1 stacionarni in 10 prenosnih računalnikov, 6 
tiskalnikov, 4 LCD-projektorje, 4 interaktivne table, 1 interaktivno tablo mobi, 2 stropna 
nosilca za projektorje, 2 para stenskih zvočnikov, 4 tiskalnike, 3 fotoaparate, lutko z 
električnim vmesnikom, klaviature, bobne s piastami, električno fritezo, pralni stroj, posodo 
za kuhinjo, sesalec, lestev, kolutni brusilnik, pohištvo, nekaj učne tehnologije in didaktičnih 
pripomočkov. 
Za potrebe v vrtcu smo nabavili 1 stacionarni in 1 prenosni računalnik, 2 projektorja, 1 
tiskalnik, 2 LCD-televizorja, 1 prenosni radio, 2 mikro stolpa, 1 predvajalnik USB, 13 
ležalnikov, salamoreznico ter palični in ročni mešalnik, posodo za potrebe kuhinje vrtca, 
nekaj športnih rekvizitov in didaktičnega materiala. 
Z zbiranjem sredstev v šolski sklad smo od staršev in donatorjev pridobili sredstva za nakup 
nadstandardne športne opreme v šoli in vrtcu. 
Na šoli imamo organizirano zeleno stražo. Razredne skupnosti po tedenskem planu čistijo 
okolico šole, dežurna učenca pa vsakodnevno skrbita za urejenost jedilnice in okolice šole.  
 
2.1.15  Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter    
            poročilo o investicijskih vlaganjih 
 
Kadri 
 

Preglednica 5: Preglednica zaposlenih na dan po izobrazbi 
 

 I.–II. 
 

III.–IV. 
 

V. VI. VII. Skupaj Povprečno 

31. 12. 2010 8 8 22 18 33 89 88 
31. 12. 2011 8 8 20 18 33 87 88 
 
  
Preglednica 6: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v šoli in vrtcu na dan 
31. 12. 2010 in 31. 12. 2011 
 

 31. 12. 2010 31. 12. 2011 
Vodstveni delavci 2 3 
Učitelji na razredni stopnji oz. v 
I. in II. vzg.-izobraž. obdobju 

14 14 

Učitelji na predmetni stopnji 
oz. v III. vzg.-izobraž. obdobju 

16 18 
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 31. 12. 2010 31. 12. 2011 
Učitelji v oddelkih PB, JV, VV 8 8 
Svetovalni delavci, specialni 
pedagog 

3 3 

Drugi strokovni delavci 
(knjižničarka) 

1 1 

Spremljevalec gibalno ovirane 
učenke 

1 0 

Vzgojiteljice v vrtcu 9 9 
Pomočniki vzgojiteljic 8 8 
Administrativni delavci 4 5 
Tehnični delavci 18 18 
Javni delavci 5 0 
Skupaj zaposleni  89 87 

 
Iz preglednic 5 in 6 je razvidno, da je bilo 31. 12. 2011 za 2,2 % manj zaposlenih kot v 
preteklem letu (razlog: ni bilo več javnih delavcev in spremljevalca gibalno ovirane deklice).  
Delavci so se po LDN udeleževali strokovnih izobraževanj. V naziv sta napredovali 2 delavki, 
4 so še oddale vloge za napredovanje, vendar še ni bilo odgovora z MŠŠ. 
 
Poročilo o investicijskih vlaganjih 
V letu 2011 so se opravila naslednja dela: 

– preureditev sanitarij zaposlenih v šoli, 
– sanacija lovilca maščob, 
– tlakovanje teras pred vhodom v vrtec, 
– ureditev dovoza pred kuhinjo vrtca, 
– zamenjava nihajnih vrat pri kuhinji vrtca,  
– nova igrala na igrišču vrtca (gugalnica z varovalom in tri gugalnice na vzmeteh). 

 
2.1.16 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju                 
           programa 
 
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela nismo imeli. 

 

3  RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2011 
 
3.1  Uvod 
 
Računovodsko finančno poslovanje Osnovne šole Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: zavod) 
temelji na določilih: 

– Zakona o računovodstvu, 
– Zakona o javnih financah, 
– Slovenskih računovodskih standardih s pojasnili, 
– Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava, 
– Pravilnika o računovodstvu, 
– Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega 

kontnega načrta, 
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– Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava, 

– Zakona o davku na dodano vrednost, 
– Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb,  
– Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, 
– drugih zakonskih, podzakonskih predpisov. 

 
3.2 Računovodski izkazi s pojasnili 
 
Računovodski izkazi so sestavni del letnega poročila, ki ga predpisuje Pravilnik o sestavljanju 
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (v 
nadaljevanju: pravilnik). Pravilnik vsebuje obliko in vsebino naslednjih računovodskih 
izkazov ter njihovih pojasnil: 
 
Bilanca stanja s prilogami: 

–  stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 
–  stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb. 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogami: 

–  izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
–  izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,  
–  izkaz računa financiranja določenih uporabnikov, 
–  izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. 

 
3.2.1 Bilanca stanja – priloga 1 
 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih 
virov na dan 31. 12. 2011. Slovenski računovodski standardi zahtevajo, da mora bilanca 
stanja izkazovati resnično in pošteno vrednost sredstev in obveznosti do njihovih virov. Pri 
sestavljanju bilance stanja smo sledili tej zahtevi. Stanje sredstev in obveznosti do njihovih 
virov, izkazano v poslovnih knjigah, smo uskladili z dejanskim stanjem, ugotovljenim z 
rednim letnim popisom. 
 
3.2.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
 
3.2.1.1.1 Neopredmetena sredstva   
 
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev v znesku 26.347,59 EUR predstavlja računalniška 
programska oprema (7.821,47 EUR) in računalniško omrežje (18.526,12 EUR). Zanje smo 
oblikovali popravek vrednosti v višini 13.463,75 EUR in na dan 31. 12. 2011 znaša njihova 
sedanja vrednost 12.883,84 EUR. 
 
3.2.1.1.2 Nepremičnine 
 
Tabela 1: Vrednost nepremičnin 
 
Vrsta sredstva Nabavna 

vrednost 
(1. 1. 2011) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Popravek 
vrednosti 

Sedanja 
vrednost 

(31. 12. 2011) 
Zemljišča 82.610,60 - - - 82.610,60 
Zgradbe 2.760.981,14 - 31.518,21 1.846.852,64 945.646,71 
Skupaj 2.843.591,74 - 31.518,21 1.846.852,64 1.028.257,31 
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V letu 2011 so se izvedle investicije, ki so podaljšale dobo koristnosti objektov, zato smo 
zmanjšali popravek vrednosti zgradb. Tako se je na centralni šoli preuredil sanitarij 
zaposlenih, na objektu Vrtec Selnica ob Dravi so se zamenjala tla pred vhodom, opravljena je 
bila sanacija tlakovcev pred vhodom v kuhinjo in pred vhodom zaposlenih vrtca, zamenjala so 
se tudi nihajna vrata v kuhinji vrtca. 
 
3.2.1.1.3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva  
 
Med opremo in druga opredmetena osnovna sredstva uvrščamo opremo in drobni inventar 
(opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR). 
Izkazane nabavne vrednosti opreme predstavljajo obračunske vrednosti na računih 
dobaviteljev, zmanjšane za delež vstopnega davka na dodano vrednost (v našem zavodu 3 %). 
Opremo uvrstimo v poslovne knjige takoj ob nabavi. Popravek vrednosti začnemo 
obračunavati prvega dne v naslednjem mesecu, ko opremo začnemo uporabljati za opravljanje 
dejavnosti, kateri je namenjena. Pri drobnem inventarju smo oblikovali 100 % popravek 
vrednosti, ki ga obračunavamo skupinsko. 
 
Tabela 2: Vrednost opreme 
 

Vrsta opreme Nabavna 
vrednost 

(1. 1. 2011) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Popravek 
vrednosti 

Sedanja 
vrednost 

(31. 12. 2011) 
Oprema za opravljanje osnovne dejavnosti 140.127,48 11.566,12 120.720,50 30.973,10 
Oprema za obdelavo podatkov 13.555,99 - 12.836,10 719,89 
Oprema za transport, vzdrževanje, čiščenje … 62.382,90 - 50.667,43 11.715,47 
Pohištvo 95.487,01 2.245,91 90.713,06 7.019,86 
Druga oprema 11.807,65 - 5.153,87 6.653,78 
Drobni inventar  573.761,88 39.058,14 612.820,02 0,00 
Oprema, ki se pridobiva - 3.500,00 - 3.500,00 

Skupaj 897.122,91 56.370,17 892.910,98 60.582,10 

 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2011, v 
primerjavi s preteklim letom, povečala za 3,3 %. Kot je razvidno iz tabele, so nove nabave 
znašale 56.370,17 EUR. Na dan 31. 12. 2011 je odpisana vrednost opreme znašala 892.910,98 
EUR, sedanja vrednost opreme pa  60.582,10 EUR.  
 
3.2.1.2 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 
 
3.2.1.2.1 Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice  
 
Sredstev v blagajni na dan 31. 12. 2011 ni bilo. 
 
3.2.1.2.2 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah  
 
Skupna vrednost denarnih sredstev je na dan 31. 12. 2011 znašala 78.012,17 EUR. Del 
denarnih sredstev (64.971,29 EUR) predstavlja stanje na podračunu EZR, pri Uradu za javna 
plačila. Preostali znesek denarnih sredstev v višini 13.040,88 EUR predstavlja vrednost 
kratkoročnega depozita pri Novi kreditni banki Maribor d.d., na osnovi sklenjene pogodbe. 
 
3.2.1.2.3 Kratkoročne terjatve do kupcev  
 
Kratkoročne terjatve do kupcev so terjatve, izkazane na dan 31. 12. 2011, ki se nanašajo na 
zaračunano prehrano učencev in zunanjih odjemalcev, zaračunano oskrbnino otrok v vrtcu ter 



30 

 

zaračunane uporabe prostorov telovadnice. Visok izkazan znesek (27.877,66 EUR)  
kratkoročnih terjatev je posledica načina zaračunavanja storitev. Račune izstavljamo v 
pretežni meri kupcem v naslednjem obračunskem mesecu (za mesec december 2011 torej v 
začetku januarja 2012); tako bodo poravnane terjatve konec meseca januarja 2012. Med 
terjatvami izkazujemo tudi dvomljive terjatve v znesku 101,56 EUR. 
 
3.2.1.2.4 Dani predujmi in varščine  
 
Na tej postavki na dan 31. 12. 2011 ne izkazujemo stanja. 
 
3.2.1.2.5 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta  
  
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31. 12. 2011 znašale 
skupaj 165.059,10 EUR. Seznam teh terjatev, po posameznih uporabnikih enotnega kontnega 
načrta, je naveden v spodnji preglednici: 
 
Zap. št. Naziv uporabnika EKN Znesek terjatve v EUR 

1 Ministrstvo za šolstvo in šport  122.084,06 
2 Občina Selnica ob Dravi  25.424,91 
3 Občina Ruše 4.368,11 
4 Občina Maribor 4.982,95 
5 Občina Podvelka  1.506,48 
6 Občina Lovrenc na Pohorju 759,17 
7 Občina Ormož 410,12 
8 Občina Radlje ob Dravi 1.999,41 
9 Zavod RS za šolstvo 3.523,89 

 
Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecih januarju in februarju 2012.  
 
3.2.1.2.6 Druge kratkoročne terjatve  
 
Vrednost drugih kratkoročnih terjatev je na dan 31. 12. 2011 znašala 3.383,97 EUR. To so 
terjatve do državnih in drugih institucij, in sicer sestavljajo terjatve do Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije za refundacijo bruto nadomestil plač in prispevkov na plače od 
refundiranih boleznin (3.321,85 EUR) in terjatev do države za vstopni davek na dodano 
vrednost (62,12 EUR). 
 
3.2.1.2.7 Aktivne časovne razmejitve  
 
Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2011 znašajo 2.135,15 EUR in se nanašajo na 
stroške, ki so bili zaračunani v letu 2011, nanašajo pa se na leto 2012. 
 
3.2.1.2.8 Zaloge 
 
Na dan 31. 12. 2011 izkazujemo zaloge živil, ki so znašale 1.992,45 EUR. Zalog materiala in 
drobnega inventarja ni, saj so vsi materiali in drobni inventar ob nabavi takoj preneseni v 
uporabo in za to vrednost istočasno obremenjeni stroški.  
 
3.2.1.3 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  
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3.2.1.3.1 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih   
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2011 133.188,19 EUR in se 
nanašajo na obveznost za izplačilo plač, nadomestil plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
in jubilejne nagrade za mesec december 2011. Obveznosti so bile poravnane ob izplačilu plač 
za mesec december 2011, 5. januarja 2012. 
 
3.2.1.3.2 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2012, znašajo na 
dan 31. 12. 2011 31.814,65 EUR. Obveznosti, ki so zapadle na dan 31. 12. 2011, so bile 
poravnane.   
 
3.2.1.3.3 Kratkoročne obveznosti iz poslovanja  
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2011 36.298,35 EUR in se 
nanašajo na obveznosti za dajatve od plač (21.802,66 EUR), obveznost odtegljajev od plač 
(10.241,22 EUR), obveznost za prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (1.047,34 
EUR), obveznost za dodatno pokojninsko zavarovanje – ZVPSJU (2.815,63 EUR) in 
obveznost za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim davkom na dodano vrednost 
(391,50 EUR).  
 
3.2.1.3.4 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, z rokom zapadlosti v 
začetku leta 2012 in poravnane v skladu s plačilnimi roki, smo na dan 31. 12. 2011 izkazali v 
skupni vrednosti 1.608,13 EUR in so se nanašale na naslednje obveznosti: 

• kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 17,52 EUR, 
• kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 271,80 EUR, 
• kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 1.318,81 EUR. 
 

3.2.1.3.5 Pasivne časovne razmejitve 
 
Na dan 31. 12. 2011 izkazuje zavod pasivne časovne razmejitve v višini 21.797,70 EUR. To 
so prejeta namenska sredstva, ki se še niso v celoti porabila zaradi narave dela (šolsko leto ni 
enako koledarskemu). 
 
3.2.1.4  Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
3.2.1.4.1 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo donacije za osnova sredstva in jih na 
dan 31. 12. 2011 izkazujemo v znesku 6.824,81 EUR. V letu 2011 je zavod prejel donacije za 
nabavo osnovnih sredstev v višini 5.175,65 EUR in jih zmanjšal za obračunano amortizacijo v 
višini 3.483,51 EUR. 
 
3.2.1.4.2 Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 
  
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, sestavljajo obveznosti za neopredmetena 
dolgoročna sredstva in opredmetena sredstva ter presežek prihodkov nad odhodki.  
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Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje Znesek v EUR 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
na dan 31. 12. 2010 

 
1.160.941,10 

Povečanje v letu 2011 54.663,02 
Zmanjšanje v letu 2011 120.242,44 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
na dan 31. 12. 2011 

 
1.095.361,68 

Presežek prihodkov nad odhodki  53.289,94 
 
Stanje obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 
2011 1.095.361,68 EUR. Povečanje v letu 2011 predstavljajo sredstva ustanovitelja in 
Ministrstva za šolstvo in šport za nove nabave v višini 54.663,02 EUR, zmanjšanje pa 
predstavlja obračunana amortizacija v višini 120.242,44 EUR. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let znaša 34.209,80 EUR, v letu 2011 pa v višini  
19.083,14 EUR, torej je stanje presežka prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2011 
53.289,94 EUR.  
 
3.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov – priloga 2 
 
Izkaz je sestavljen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda 
po načelu poslovnega dogodka. 
 
Celotni prihodki, doseženi v letu 2011, so znašali 2.696.460,86 EUR in so bili za 0,88 % nižji 
kot v letu 2010. Doseženi so bili z izvajanjem javne službe kot osnovne dejavnosti na 
področju osnovnošolskega izobraževanja, dejavnosti vrtca in dopolnilne (tržne) dejavnosti, h 
kateri štejemo prihodke plačil za prehrano delavcev in zunanjih odjemalcev, najemnin šolskih 
prostorov ter prihodke od uporabe telovadnice. Ta del zajema v deležu celotnih prihodkov 
2,52 %. 
 
Tabela 3: Pregled poslovanja v letu 2011 v primerjavi z letom 2010  
 
 2011 2010 Indeks 
Celotni prihodki  2.696.461 2.720.205 99,1 
Celotni odhodki  2.677.378 2.687.678 99,6 
Presežek prihodkov nad odhodki 19.083 32.527  
 
Tabela 4: Razmerje med prihodki opravljanja javne službe in tržno dejavnostjo 2011, 2010 
 

 2011 2010 Indeks  
Prihodki za izvajanje javne službe 2.628.642 2.647.873 99,3 
Prihodki tržne dejavnosti 67.819 72.332 93,8 
Celotni prihodki 2.696.461 2.720.205 99,1 
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Slika 1. Struktura prihodkov v letu 2011. 
 
Celotni odhodki znašajo 2.677.377,72 EUR in so v primerjavi z letom 2010 nižji za 0,38 %. 
Največji delež odhodkov predstavlja strošek dela v višini 2.116.706,13 EUR, ki predstavljajo 
79,06 % vseh odhodkov. Ti so v primerjavi s preteklim letom višji za 0,6 %. Na njihovo 
porast je vplival višji strošek za odpravnine. 
Drugi največji delež odhodkov predstavljajo stroški materiala in storitev; skupaj v znesku 
518.552,77 EUR predstavljajo 19,37 % vseh odhodkov. Ti stroški so za 2,8 % nižji od enakih 
stroškov leta 2010. Na njihovo zmanjšanje vplivajo predvsem nižji stroški porabljene 
električne energije, kurilnega olja, prevozov učencev in stroškov drobnega materiala. 
Ostali odhodki (amortizacija in drugi stroški) pa predstavljajo preostali manjši delež vseh 
odhodkov. 
 
Rezultat poslovanja je presežek prihodkov nad odhodki. Porabili ga bomo za opravljanje in 
razvoj naše dejavnosti. 
 
 
 

4 ZAKLJUČEK 
 
Letno poročilo Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2011 bo obravnaval Svet zavoda na 
svoji seji dne 6. 3. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
Selnica ob Dravi, 28. 2. 2012  
 
 
 
 
 
Za računovodsko poročilo:                                                                Ravnateljica: 
Slavica Jurše Šketa, računovodja                                                      Jožica Ozmec, prof. 


