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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 OŠ Selnica ob Dravi, ravnatelj, strokovni organi, Svet staršev OŠ 
Selnica ob Dravi. 
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 2017 
 

Ravnateljica:         Jožica OZMEC, prof. 
Pomočnici ravnateljice:     Marija PUPAHER (šola) in Ladislava MILOŠEVIĆ (vrtec) 
Predsednica sveta zavoda: Danijela KRAMPL, prof. 
Predsednica sveta staršev:   Mirjana JESENEK MORI 
 

Najvišji organ zavoda je Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi. 
 
Poročilo predsednice Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi  
Leta 2017 sta bili sklicani dve redni in štiri dopisne seje Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi. 
12. dopisna seja je potekala od 20. do 23. 1. 2017. Člani sveta zavoda so soglašali z nakupom 
novega plinskega kotla v šolski kuhinji. 
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13. redna seja je bila  6. 3. 2017. Člani so se seznanili s potekom in sklepi inventurnih komisij 
za leto 2016, sprejeli so poslovno in evalvacijsko ter finančno poročilo za leto 2016, potrdili 
so polletni poročili za šolo in vrtec, sprejeli razvojni načrt vrtca, ocenili delovno uspešnost 
ravnateljice, ki je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Svet 
zavoda je sprejel sklep, da se 30 % sredstev, pridobljenih z akcijami zbiranja starega papirja, 
nameni za tekmovanja učencev, 70 % pa se razdeli po oddelkih. Če se za tekmovanja ne 
porabijo vsa sredstva, se porabijo za stroške papirja za fotokopiranje učnih listov za učence. 
Svet je sprejel tudi sklep, da se  s 1. 3. 2017 znižata ceni kosil za 1. razred in od 2. do 4. 
razreda za 0,13 EUR – tako znaša cena kosila za 1. razred 1,66 EUR in 2,17 EUR za učence 
od 2. do 4. razreda. 

14. dopisna seja sveta zavoda je potekala od 29. 5. 2017 do 2. 6. 2017. Člani so sprejeli 
Program dela OŠ Selnica ob Dravi za leto 2017, Kadrovski načrt OŠ Selnica ob Dravi za leto 
2017 in Finančni načrt OŠ Selnica ob Dravi za leto 2017. 
15. redna seja je bila 25. 9. 2017. Svet zavoda je sprejel poročilo o realizaciji LDN za šolo in 
vrtec za šolsko leto 2016/17, sprejel je LDN za šolsko leto 2017/18 za šolo in vrtec ter sklep, 
da se cene storitev šole ne spremenijo in so enake kot v preteklem šolskem letu.  
16. dopisna seja Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi je potekala od 9. do 13. 11. 2017. Člani so 
podali predloge članov za v Upravni odbor šolskega sklada, in sicer: Petro Vogme Lukič, 
Polonco Perkuš in Marinko Šober. Soglašali so, da se razlika v sanaciji strehe nad uradnimi 
prostori OŠ Selnica ob Dravi pokrije iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki v višini 
4.285,33 EUR. 
Zadnja, 17. dopisna seja Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi, je potekala od 19. do 21. 12. 
2017. Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi je soglašal, da se iz presežka prihodkov nad odhodki 
financira nakup veslaškega simulatorja. 
 
 
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 ima sedemnajst oddelkov in sedem oddelkov podaljšanega 
bivanja. Za učence je organizirano jutranje varstvo (tri skupine: 1. razred, 2.–4. razred, 5.–9. 
razred) in varstvo vozačev (7.–9. razred). 
Šola ima tudi dve podružnici: Sveti Duh na Ostrem Vrhu in Gradišče na Kozjaku. Na obeh 
podružnicah je bil v preteklem koledarskem letu po en kombiniran oddelek iz štirih razredov, 
v šolskem letu 2017/18 pa sta na obeh podružnicah po dva oddelka s kombinacijo otrok 1. in 
4. razreda ter 2. in 3. razreda. 
 
Od leta 2000 je k šoli priključen tudi vrtec, ki ima svoje oddelke v Selnici ob Dravi – 
centralni vrtec (osem oddelkov, štiri od teh v prostorih šole) ter na podružnicah Sveti Duh na 
Ostrem Vrhu in Gradišče na Kozjaku (po en oddelek). Zaradi premajhnega števila vpisanih 
otrok je od septembra 2017 vrtec v Gradišču na Kozjaku zaprt. Vzgojne dejavnosti v vrtcu se 
izvajajo po nacionalnem Kurikulu, vse leto pa so se izvajale tudi obogatitvene in 
nadstandardne dejavnosti. Od septembra 2015 ima vrtec svoje ime, tj. Kobanček. 
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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 za šolo in vrtec. Opravljata naloge, ki jih določi ravnateljica in so 
opisane v Aktu o sistemizaciji. 
 
Učenci v spodbudnem okolju šole usvajajo predpisana znanja, razvijajo interese in potenciale, 
pozitivno samopodobo ter fizično, čustveno in socialno zrelost. Skrbimo za njihovo 
zdravstveno varstvo (projekti Šolska shema, Zdrav življenjski slog, Tradicionalni slovenski 
zajtrk, Šolski učni čebelnjak, Čisti in zdravi zobje ob zdravi prehrani, Vzgoja za zdravje, 
športni karton …) ter preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
Pri našem delu in sobivanju upoštevamo šolska pravila in dogovore ter v skladu z vzgojnimi 
dokumenti razvijamo dobre medosebne odnose, odgovornost, strpnost in sprejemanje 
drugačnosti.  
 
V sodelovanju s starši in z zunanjimi sodelavci posvečamo veliko pozornost učencem s 
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, ki jim nudimo ustrezno pomoč in podporo. 
Posebej načrtujemo in izvedemo dejavnosti za nadarjene učence, ki imajo možnost  sodelovati 
na številnih šolskih in obšolskih dejavnostih (prireditve, tekmovanja, raziskovalne naloge, 
otroški parlament, diferencirane dejavnosti v okviru rednih ur pouka in dnevov dejavnosti, 
interesne dejavnosti, izbirni predmeti, dejavnosti v okviru POŠ-a, Zdravega življenjskega 
sloga in drugih projektov), se udeležiti posebej zanje organiziranih popoldnevov, ekskurzij in 
dvodnevnega tabora. Za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, 
organiziramo dodatni pouk. V 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju izvajamo dodatni pouk pri 
slovenščini in matematiki, v 2. in 3. pa še pri angleščini, kemiji in fiziki.  
 
Poskrbimo tudi za učence z učnimi težavami. Dopolnilni pouk iz slovenščine, matematike, 
angleščine in kemije 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. Učencem, usmerjenim v izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, zagotavljamo ure za premagovanje primanjkljajev, 
ovir oziroma motenj. Ure izvajajo defektologinja (do septembra 2017), inkluzivna 
pedagoginja, pedagoginja, psihologinja in učitelji (učna pomoč).  
 
Za razvijanje različnih interesov učencev izvajamo številne interesne dejavnosti, ki jih vodijo 
učitelji in zunanji sodelavci. Vestno in odgovorno negujemo in razvijamo naziv Kulturna šola. 
S projekti izboljšujemo kvaliteto pouka in ponujamo različne dejavnosti tudi po pouku. Po in 
pred poukom je veliko učencev vključenih v projekta Zdrav življenjski slog in Popestrimo 
šolo.  
 
Naše življenje in delo poteka po Letnem delovnem načrtu OŠ Selnica ob Dravi, ki ga med 
letom tudi dopolnimo in v celoti realiziramo. Potrditev poročila o realizaciji LDN za šolsko 
leto 2016/17 je sprejel Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi na seji v mesecu septembru 2017, na 
isti seji je sprejel tudi Letni delovni načrt naše šole za šolsko leto 2017/18. 
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1.3.1 Prikaz števila otrok in učencev v letu 2017 
 
Preglednica 1: Pregled števila otrok v vrtcu v šolskih letih 2016/17 in 2017/18 
 

 2016/17 2017/18 
Število oddelkov v vrtcu OŠ Selnica ob 
Dravi 

8 8 

Skupaj število otrok 133 135 
Število oddelkov v vrtcu na podružnici Sv. 
Duh na Ostrem Vrhu  

 
1 

 
1 

Skupaj število otrok 16 13 
 

 2016/17 2017/18 
Število oddelkov v vrtcu na podružnici 
Gradišče na Kozjaku 

 
1 

 
0 

Skupaj število otrok 6 0 
Skupaj število vseh otrok v vrtcu 155 148 

 
Preglednica 2: Pregled števila učencev v šolskih letih 2016/17 in 2017/18 
 

 2016/17 2017/18 
Število oddelkov na OŠ Selnica ob Dravi 17 17 
Skupaj število učencev 319 320 
Število oddelkov na podružnici Sv. Duh na 
Ostrem Vrhu  

 
1 

 
2 

Skupaj število učencev 9 11 
Število oddelkov na podružnici Gradišče na 
Kozjaku 

 
1 

 
2 

Skupaj število učencev 8 11 
Skupaj število učencev 336 342 

 
Iz preglednice 1 je razvidno, da se je zaradi premajhnega vpisa otrok (2 otroka) v šolskem letu 
2017/18 zaprl oddelek vrtca na podružnici Gradišče na Kozjaku. Preglednica 2 prikazuje 
povečanje oddelkov na obeh podružnicah in rahlo povečanje skupnega števila učencev v 
šolskem letu 2017/18. 
 
1.4   Pomembnejši dosežki  
 
VRTEC 
 
Prednostne naloge 
Do konca koledarskega leta 2016 se je iztekla veljavnost Razvojnemu načrtu vrtca Selnica ob 
Dravi, ki je predstavljal dokument konceptualnega razvoja vrtca za obdobje petih let (2011–
2016), zato je bila priprava novega razvojnega načrta za naslednje petletno obdobje (2017–
2022) ena izmed najpomembnejših prioritetnih nalog, ki smo si jih zadali v šolskem letu 
2016/17. Novi Razvojni načrt Vrtca Kobanček – enote OŠ Selnica ob Dravi je vstopil v 
veljavo 6. 3. 2017. 
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Poleg tega so se strokovni delavci vrtca odločili za naslednje prednostne naloge, ki so jim pri 
načrtovanju in izvedbi dela v oddelkih, dogodkov in prireditev vrtca ter pri izbiri izobraževanj 
in v skrbi za profesionalno rast namenjali posebno pozornost: 

 lutke v povezavi z umetnostjo, 
 skrb za optimalni gibalni razvoj otrok, 
 spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok,  
 sodelovanje v učeči se skupnosti, 
 dobri medsebojni odnosi ter pozitivna klima med zaposlenimi in starši. 

Za šolsko leto 2017/18 so strokovni delavci načrtovali postopno realizacijo prioritetnih nalog 
iz novega razvojnega načrta: rastemo z lutkami, naravoslovje, gibanje, jezik in IKT za 
strokovne delavce. V povezavi s tem so zbrali tudi naslednja prednostna področja, za katera 
so oblikovali okvirne akcijske načrte: 

 umetnost v povezavi z lutkami oz. lutkarstvo v oddelkih v stavbi vrtca; 
 jezik v povezavi z lutkami v oddelkih v stavbi šole; 
 gibanje – omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti v enoti Sv. Duh na Ostrem 

Vrhu. 
 
Dejavnosti z otroki 
Poleg rednega programa po kurikulu in dejavnosti v okviru projektov so bili otroci deležni 
raznolikih obogatitvenih in dodatnih dejavnosti, ki so jih redno ali v okviru posebnih dnevov 
in tednov v vrtcu izvajali strokovni delavci vrtca ali zunanji sodelavci.  
 
Obogatitvene in dodatne dejavnosti za otroke v stavbi vrtca 
Vse skupine so se vsak četrtek zbrale v eni izmed igralnic, kjer so si do junija ogledali 
različne lutkovne predstave v izvedbi strokovnih delavk iz vseh oddelkov (vsak teden drugi 
par strokovnih delavk), od konca septembra pa je to dejavnost prevzela vzgojiteljica Jožica 
Perc. Ob posebnih dnevih in tednih so si otroci ogledali naslednje lutkovne predstave v 
izvedbi strokovnih delavk: Mucek se umije – v tednu ustvarjalnosti, Ciper coper medenjaki – 
na pustni torek, Vrtnica na gredi – v zelenem tednu, Zoja in njena žoga – ob dnevu odprtih 
vrat, Volk in sedem kozličkov – v pozdrav poletju, Pikapolonica in pikice – ob slovesu 
bodočih prvošolcev od vrtca, Razbita buča – v tednu otroka, Snežinka Pepinka – v 
prazničnem decembru.  
Tudi otroci iz oddelkov v stavbi vrtca so bili v maju povabljeni na ogled predstav Bobek in 
barčica ter Peter in Volk, ki sta nastali v okviru projekta Popestrimo šolo pod mentorstvom 
učiteljice Urške Breznik, izvedli pa so jo učenci, vključeni v dramsko skupino.  
Vsaka skupina je imela svoj »čarobni lonček«, v katerem so vsak teden pričarali ime otroka, 
ki si je lahko v vrtcu izposodil slikanico, da so jo starši skupaj z njim prebrali in se o njej 
pogovarjali.  
V vrtec smo občasno povabili posebne goste, ki so otrokom predstavili, s čim se ukvarjajo, 
tako kot lovci in lokalni glasbeniki (dve učenki in učiteljica glasbene šole), ali pa so poskrbeli 
za pravljično vzdušje, tako kot maskota Duško, botra Jesen in Božiček. Otroke iz skupin 
Žogice in Škrati sta v tednu ustvarjalnosti obiskala ga. ravnateljica in učitelj likovne 
umetnosti in jim podelila skupinski knjižni nagradi za sodelovanje na šolskem likovnem 
natečaju. Otroci iz skupine Škrati so imeli v aprilu delavnico s predstavnico podjetja Snaga v 
okviru programa Okoljsko ozaveščanje mladih – Vsak odpadek ima svoj dom. V tednu otroka 
so si vse skupine razen Bib ogledale predstavo čarodeja. Ob različnih priložnostih je otroke v 
stavbi vrtca obiskala tudi »posvojena babica« (v okviru projekta Posvojimo babico).  
2–3 in 3–4 leta stari otroci so priložnostno obiskali šolsko knjižnico, v tednu ustvarjalnosti pa 
sta se skupini Škrati in Žogice udeležili tudi ure pravljic v enoti Mariborske knjižnice v 
Hramu kulture Arnolda Tovornika. Otroke iz skupin Smehci in Bibe, ki so premajhni za obisk 
knjižnice, je v tednu ustvarjalnosti pred slovenskim kulturnim praznikom obiskala šolska 
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knjižničarka in jim na njim zanimiv način predstavila Prešernovo pesnitev Turjaška 
Rozamunda.  
Že z otroki 1. starostnega obdobja izvajamo gibalno-športni program Mali sonček, in sicer z 
otroki od 2. do 3. leta starosti 1. stopnjo programa – modri Mali sonček, z otroki od 3. do 4. 
leta pa 2. stopnjo programa – zeleni Mali sonček. V okviru programa smo v tednu otroka 
skupaj s starši izvedli tudi pohod na Janževo goro z iskanjem gozdnega škrata in 6. 10. 2017 
sodelovali v najbolj množičnem teku otrok v Sloveniji, v organizaciji Atletske zveze 
Slovenije. 
Oddelki v stavbi vrtca so sodelovali na šolskem likovnem natečaju v tednu ustvarjalnosti 
(Žogice in Škrati) in v dobrodelni akciji NIVEA Podarite nam modro srce (vse skupine). 
Najstarejši otroci iz stavbe vrtca (v šolskem letu 2016/17 Škrati, v šolskem letu 2017/18 pa 
Žogice) so se v okviru nadstandardnega programa pridružili otrokom iz skupin vrtca v šoli pri 
ogledu abonmajskih lutkovnih predstav v Lutkovnem gledališču Maribor (Coprnica Dragica – 
v februarju, Andrej Nespanec – v maju, Rdeča kapica – v novembru), na delavnicah Centra 
eksperimentov Maribor (v marcu) in na končnem izletu v Gradišče na Kozjaku (v juniju).  
Za otroke, stare od 1 do 3 let, smo v dogovoru s starši v marcu in maju organizirali ogled 
dveh lutkovnih predstav Društva za boljši svet. Predstavo Čudežna narava so si ogledali tudi 
otroci 2. starostnega obdobja (iz skupine Škrati), predstavo Kuža Čohljajček pa so si ogledali 
samo otroci 1. starostnega obdobja (iz skupin Bibe, Smehci in Žogice). 
 
Obogatitvene in dodatne dejavnosti za otroke iz skupin v stavbi šole 
Nadaljevali smo z dobro prakso obogatitvenih dejavnosti s področja bralne pismenosti, ki jih 
izvajamo že vrsto let v sodelovanju s šolsko knjižničarko in starši, vedno znova pa iščemo 
tudi nove možnosti za druženje s knjigami. V skupinah 3 do 5-letnih otrok si lahko s knjižnih 
polic izberejo eno ali več knjig in jih v »potujočem bralnem nahrbtniku« odnesejo domov. S 
pomočjo staršev knjige preberejo, nato pa o prebranem kaj narišejo, izdelajo ali zapišejo 
kratko vsebino. S predšolsko bralno značko Palček Bralček, ki je namenjena otrokom 5–6 let, 
spodbujamo skupno branje staršev in otrok, pogovor in pripovedovanje ob knjigah. Otroci 
vsebino najmanj treh prebranih knjig predstavijo svojim sovrstnikom, ob koncu pa prejmejo 
knjižno nagrado oziroma priznanje. V vrtcu tesno sodelujemo s šolsko knjižničarko, tako pri 
načrtovanju kot izvajanju dejavnosti s področja branja. Z otroki obiščemo knjižnico ob 
različnih priložnostih; najpogosteje se udeležimo pravljičnih ur, ki potekajo kontinuirano 
skozi vse šolsko leto. V sodelovanju s knjižnico se izvajajo bralne značke za otroke (Palček 
Bralček, EKO bralna značka), delavce in starše. Šolska knjižničarka je sodelovala tudi pri 
dejavnostih v okviru projekta Linpilcare (v skupinah Ribice in Pikapolonice – enota Gradišče 
na Kozjaku) in naslednjih natečajev: likovni natečaj v okviru tedna ustvarjalnosti 
(predstavitev pesnitve Turjaška Rozamunda za vse skupine), Recikliran gozdiček (razstava v 
knjižnici – v aprilu), Spoznavanje integritete v vrtcih skozi sliko in igro (razstava v knjižnici 
in pogovor z otroki iz skupin Mavrice in Pikapolonice na temo poštenosti – v decembru). 
Otroci iz skupine Mavrice so bili v marcu vključeni tudi v knjižnični projekt Ferdo, veliki 
ptič.  
Nadaljevali smo s sodelovanjem z enoto Mariborske knjižnice v Hramu kulture Arnolda 
Tovornika, ki za nas pripravi 10 ur pravljic v šolskem letu. Tako so otroci iz vsake skupine 
vrtca v šoli obiskali knjižnico dvakrat, in sicer v aprilu in decembru.    
Do junija so se otroci s strokovnimi delavci ob petkih zbirali v igralnici skupine Metuljčki, 
kjer jim je pripovedovala in igrala pravljice vzgojiteljica Jožica Perc. Z novim šolskim letom 
je pod vodstvom vzgojitelja Aleksandra Tertineka, ki mu pomaga vzgojiteljica Simona Stajan, 
zaživela dejavnost »lutke in igre pri Metuljčkih«; otroci in strokovni delavci se enkrat 
mesečno zberejo v skupini Metuljčki, kjer si ogledajo različne lutkovne predstave. 
Vzgojiteljica Petra Vogme Lukič pa enkrat mesečno povabi otroke k dejavnosti »pravljične 
ure z ustvarjanjem«. 
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Otroci so si ob posebnih dnevih in tednih lahko ogledali tudi številne druge lutkovne 
predstave v izvedbi strokovnih delavk:  Ciper coper medenjaki – na pustni torek, Vrtnica na 
gredi – v zelenem tednu, Volk in sedem kozličkov – v pozdrav poletju, Pikapolonica in pikice 
– ob slovesu bodočih prvošolcev od vrtca, Palček Pohajalček – v tednu otroka. 
Poleg vseh teh predstav so si otroci iz oddelkov vrtca v šoli v maju lahko ogledali predstavi 
Bobek in barčica ter Peter in Volk, ki sta nastali v okviru projekta Popestrimo šolo pod 
mentorstvom učiteljice Urške Breznik, izvedli pa so jo učenci, vključeni v dramsko skupino. 
V juniju sta si skupini Mavrice in Ribice ogledali predstavo Bedak Jurček v izvedbi učenk 
šolskega knjižničarskega in glasbenega krožka, v decembru pa so si vse skupine razen 
Metuljčkov ogledale generalko šolske prireditve Praznovanje s Piko Nogavičko. 
Z otroki vseh skupin izvajamo gibalno-športni program Mali sonček. Tako smo z otroki iz 
oddelkov vrtca v šoli izvajali naslednje stopnje programa: zeleni Mali sonček – za otroke od 
3. do 4. leta starosti, oranžni Mali sonček – za otroke od 4. do 5. leta starosti in rumeni Mali 
sonček – za otroke od 5. do 6. leta starosti. V okviru programa so se strokovni delavci podali 
z otroki na pohode po poteh v kraju – po Jabolčni poti in na Janževo Goro. Otroci iz skupin 
Mavrice in Ribice so se v aprilu udeležili Teka podnebne solidarnosti. Otroci iz skupin 
Mavrice in Ribice, ki so se udeležili vrtca v naravi, so del obveznosti iz programa opravili v 
okolici in na objektih CŠOD-ja Škorpijon. V tednu otroka smo v sodelovanju z mentorico 
projekta Popestrimo šolo – učiteljico Urško Breznik in učenci izvedli športne igre v 
telovadnicah. Prav tako smo se v tednu otroka skupaj s starši odpravili na pohod na Janževo 
Goro z iskanjem gozdnega škrata. Oktobra (6. 10. 2017) smo sodelovali v najbolj množičnem 
teku otrok v Sloveniji, v organizaciji Atletske zveze Slovenije, ki smo ga izvedli v mali 
telovadnici.  
Otroci od 4. leta naprej so se lahko vključili v pevski zbor Kobanček, ki ga vodi pomočnica 
ravnateljice Ladislava Milošević. Redne vaje zbora so potekale enkrat tedensko po eno šolsko 
uro v dopoldanskem času, pred nastopi in prireditvami pa tudi pogosteje. V pevskem 
nastopanju so se otroci urili na prireditvah vrtca (krajevna prireditev ob materinskem dnevu, 
zaključna prireditev oddelkov vrtca v šoli – Zabava z Mojco Pokrajculjo, predstava Vila 
Malina). Največji izziv za zbor je bil nastop na Območni reviji otroških in mladinskih pevskih 
zborov v Lovrencu na Pohorju.  
Z novim šolskim letom so se lahko otroci priključili tudi k plesni dejavnosti »Kobanček 
pleše«. Vodi jo vzgojiteljica Urška Mlakar, in sicer enkrat tedensko po eno šolsko uro v 
popoldanskem času (od 1345 do 1430). V decembru so s plesno koreografijo že sodelovali pri 
predstavi Vila Malina.  
V vrtcu je do konca maja 2017 dvakrat mesečno potekala obogatitvena dejavnost Filozofija za 
otroke, ki sta jo izvajali vzgojiteljica Jerneja Lisjak, dipl. vzg. in mag. prof. inkl. ped., in 
šolska knjižničarka Maja Vačun, prof. slov. in fil. Vanjo je bila vključena skupina 5–6 let 
starih otrok po predhodni prijavi njihovih staršev.  
Oddelki v stavbi šole so sodelovali v naslednjih natečajih in dobrodelni akciji: natečaj 
Recikliran gozdiček – v okviru programa Okoljsko ozaveščanje mladih, podjetja Snaga d.o.o., 
šolski likovni natečaj v tednu ustvarjalnosti, dobrodelna akcija NIVEA Podarite nam modro 
srce (vse skupine), natečaj Ferdo, veliki ptič (skupina Mavrice), likovni natečaj Loparošnica, 
ki ga je ob Prazniku jabolk razpisalo Turistično društvo Selnica ob Dravi (skupine Metuljčki, 
Mavrice in Pikapolonice), natečaj Spoznavanje integritete v vrtcih skozi sliko in igro, v 
organizaciji Komisije za preprečevanje korupcije (skupini Mavrice in Pikapolonice) ter 
natečaj Deluj eko – ohrani čebelo in smreko (skupina Metuljčki).  
Že nekaj let zapored svetovalna delavka proti koncu šolskega leta obišče skupini bodočih 
prvošolcev in z vsako skupino posebej izvede delavnico v dveh delih, ki je namenjena 
pripravi otrok na šolo, s poudarkom na spoznavanju pravil šolskega reda. Delavnico priprave 
na šolo je v mesecu maju z otroki iz skupin Mavrice in Ribice izvedla psihologinja Katja 
Repolusk.   



8 

 

Pod okriljem Društva tabornikov Kobanski rod deluje v vrtcu taborniški krožek, ki je 
namenjen otrokom od 5. leta starosti dalje. Srečanja taborniške skupine so potekala enkrat 
tedensko v dopoldanskem času (v času bivanja na prostem), za starše so bila brezplačna in 
niso posegala v čas usmerjenih zaposlitev.  
Naj naštejemo še preostale dejavnosti, s katerimi smo obogatili program v letu 2017: 
podelitev skupinskih knjižnih nagrad ob zaključku šolskega likovnega natečaja – obisk ge. 
ravnateljice in učitelja likovne umetnosti (vse skupine), srečanje z umetnikom (Ribice – v 
okviru projekta Linpilcare), delavnici Vsak odpadek ima svoj dom (Sončki, Metuljčki) in 
Zabava z odpadki (Mavrice, Ribice) ter srečanje z maskoto Duškom (vse skupine) v okviru 
programa Okoljsko ozaveščanje mladih, ogled razstave o morju (vse skupine), obiski 
medicinske sestre z zobne preventive (vse skupine), reševanje nalog iz Cici Vesele šole 
(predšolski otroci), ogled predstave čarodeja v tednu otroka (vse skupine) in obiski lutk – 
škrata Janžeja in Tinke (dejavnosti v okviru projektov Škrat Janže in Nagajiva Tinka). 
V dogovoru s starši smo za otroke iz skupin vrtca v šoli izvedli naslednje dodatne oz. 
nadstandardne dejavnosti:  

 za vse štiri skupine: lutkovni abonma – ogled treh lutkovnih predstav v Lutkovnem 
gledališču Maribor (Coprnica dragica – v februarju, Andrej Nespanec – v maju, Rdeča 
kapica – v novembru), 

 za skupini Mavrice in Ribice: vrtec v naravi na CŠOD-ju Škorpijon (29.–31. 5. 2017), 
 za vse štiri skupine: delavnice Centra eksperimentov Maribor – v marcu, 
 za skupini Sončki in Metuljčki: zaključni izlet v Gradišče na Kozjaku – v juniju, 
 za vse štiri skupine: obisk Umetnostne galerije Maribor – voden ogled po razstavi 

(Bojan Golija: Retrospektiva) in ustvarjalna delavnica  – v oktobru. 
 

Obogatitvene in dodatne dejavnosti v enoti Sv. Duh na Ostrem Vrhu 
V kombiniranem oddelku enote Sv. Duh na Ostrem Vrhu so redni program obogatili z 
naslednjimi dejavnostmi: 

 praznovanje prvega dne novega letnega časa, 
 bralne dejavnosti: bralna značka Palček Bralček, minute za branje v bralnem kotičku, 
 angleške minutke s profesorico slovenščine in prevajalko, 
 gibalno-športni program Mali sonček, 
 sodelovanje na izbranih likovnih natečajih: natečaj Recikliran gozdiček – v okviru 

programa Okoljsko ozaveščanje mladih, podjetja Snaga d.o.o., šolski likovni natečaj v 
tednu ustvarjalnosti, Šport za vse – invalidnost ni ovira (prejeli so Lidlov paket 
presenečenja), likovni natečaj Loparošnica, ki ga je ob Prazniku jabolk razpisalo 
Turistično društvo Selnica ob Dravi,  

 delavnica v okviru programa Okoljsko ozaveščanje mladih – Vsak odpadek ima svoj 
dom, 

 reševanje nalog iz Cici Vesele šole (predšolski otroci), 
 zaključni izlet do Lisičjih lukenj, 
 obiski posebnih gostov: medicinska sestra z zobne preventive, policist, lovci s psom, 

Kraljica jabolk, gasilci,  
 pravljična noč v vrtcu z obiskom dedka Mraza, 
 številne zanimive priložnostne dejavnosti: pustovanje, praznovanje zmage 

košarkarjev, svečana otvoritev novih peskovnikov, peka pizza sončkov, športne igre 
na nogometnem igrišču, prižiganje svečk ob bližnjem spomeniku, priprava čokoladnih 
kroglic za babice in dedke, krasitev jelke – Vilibalda na prostem, novoletno rajanje … 

V okviru dodatnih oz. nadstandardnih dejavnosti so otrokom 2. starostnega obdobja v 
dogovoru s starši omogočili naslednje dejavnosti: 
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 ogled lutkovnih predstav v okviru lutkovnega abonmaja Lutkovnega gledališča 
Maribor: Coprnica Dragica – v januarju, Andrej Nespanec – v maju, Rdeča kapica – v 
novembru, 

 naravoslovni dan na CŠOD-ju Škorpijon – 30. 5. 2017, v času vrtca v naravi, 

 obisk Umetnostne galerije Maribor – voden ogled po razstavi (Bojan Golija: 
Retrospektiva) in ustvarjalna delavnica – v oktobru. 
 

Obogatitvene in dodatne dejavnosti v enoti Gradišče na Kozjaku 
Tudi v kombiniranem oddelku enote Gradišče na Kozjaku so do konca meseca junija izvedli 
pester program obogatitvenih dejavnosti, in sicer:  

 dejavnosti s knjigo: pravljične urice ob petkih, minute za branje v bralnem kotičku, 
bralna značka Palček Bralček, bralna značka za starše, obiski šolske knjižnice, ura 
pravljic v enoti Mariborske knjižnice v Hramu kulture Arnolda Tovornika, 

 gibalno-športni program Mali sonček: pohod, mini kros, kolesarjenje idr., 
 sodelovanje na izbranih likovnih natečajih: natečaj Recikliran gozdiček – v okviru 

programa Okoljsko ozaveščanje mladih, podjetja Snaga d.o.o., šolski likovni natečaj v 
tednu ustvarjalnosti, natečaj Žogarija  mulčki, društva Media šport, 

 srečanje z umetnikom (v okviru projekta Linpilcare), 
 delavnica v okviru programa Okoljsko ozaveščanje mladih – Vsak odpadek ima svoj 

dom, 
 obisk medicinske sestre z zobne preventive,  
 reševanje nalog iz Cici Vesele šole (predšolski otroci), 
 zaključni izlet na Sv. Duh na Ostrem Vrhu. 

V dogovoru s starši so otrokom omogočili naslednje dodatne oz. nadstandardne dejavnosti: 
 ogled dveh lutkovnih predstav v okviru lutkovnega abonmaja Lutkovnega gledališča 

Maribor: Coprnica Dragica – v januarju, Andrej Nespanec – v maju, 
 delavnico Centra eksperimentov Maribor v centralni enoti vrtca – v marcu. 

 
Sodelovanje s starši 
Starši, sorojenci in stari starši naših otrok so si lahko ogledali številne kulturne prireditve: 
krajevno prireditev ob materinskem dnevu v Hramu kulture Arnolda Tovornika – plesne točke 
otrok iz skupin vrtca v šoli in nastop pevskega zbora Kobanček, krajevno prireditev ob 
materinskem dnevu na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu – predstava Moj dežnik je lahko balon 
(skupni nastop šolarjev in otrok iz vrtca), prireditev ob materinskem dnevu v Gradišču na 
Kozjaku – predstava Kdo je napravil Vidku srajčico (skupni nastop šolarjev in otrok iz vrtca), 
lutkovno predstavo Zoja in njena žoga (ob dnevu odprtih vrat v stavbi vrtca), nastop pevskega 
zbora Kobanček na Območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov OI Ruše v 
Lovrencu na Pohorju, zaključno prireditev oddelkov vrtca v šoli – Zabava z Mojco 
Pokrajculjo v Hramu kulture Arnolda Tovornika (v sklopu prireditev v počastitev občinskega 
praznika), zaključno prireditev oddelkov v stavbi vrtca – predstava Volk in sedem kozličkov 
(interaktivna predstava strokovnih delavcev, staršev in sorojencev naših otrok), prireditev ob 
zaključku šolskega leta v enoti Gradišče na Kozjaku – predstava Bobek in barčica ter 
podelitev priznanj, nastop otrok iz skupin Mavrice in Pikapolonice na otvoritvi Praznika 
jabolk v Hramu kulture Arnolda Tovornika in ob tej priložnosti tudi ogled razstave ob 
zaključku likovnega natečaja »Loparošnica«, lutkovno predstavo Snežinka Pepinka (v sklopu 
čajanke z dedki in babicami v oddelkih v stavbi vrtca), lutkovno predstavo za dedke in babice 
v izvedbi otrok iz enote Sv. Duh na Ostrem Vrhu ter glasbeno-gledališko predstavo Vila 
Malina v izvedbi otrok in strokovnih delavcev centralne enote vrtca v Hramu kulture Arnolda 
Tovornika (v sklopu pravljičnega večera v decembru). 



10 

 

Kulturnemu sodelovanju s starši je bila namenjena tudi bralna značka za starše, ki jo že vrsto 
let organizira šolska knjižničarka. 
 
Strokovni delavci smo se s starši, starimi starši in z otroki srečali na kar nekaj družabnih 
prireditvah. V centralni enoti vrtca smo izvedli: delavnice z mamicami v oddelkih v stavbi 
vrtca (v času okoli materinskega dne), dan odprtih vrat ob vpisu v vrtec, zaključno prireditev 
na igrišču vrtca za starše in otroke iz oddelkov v stavbi vrtca, spoznavno srečanje v novih 
skupinah v zadnjem tednu v avgustu, športno popoldne s starši – pohod na Janževo Goro z 
iskanjem skritega zaklada (v tednu otroka), čajanko z dedki in babicami v oddelkih v stavbi 
vrtca (v prazničnem decembru) ter pravljični večer s prihodom dedka Mraza. 
Tudi v enoti Sv. Duh na Ostrem Vrhu so se otroci, starši in stari starši družili ob številnih 
priložnostih: na velikonočnih ustvarjalnih delavnicah, dnevu odprtih vrat, prireditvi ob 1. 
šolskem dnevu – Baloni želja, kostanjevem pikniku, adventnih delavnicah in adventnem 
sejmu s prihodom Miklavža ter srečanju z babicami in dedki v prazničnem decembru. 
V enoti vrtca v Gradišču na Kozjaku so izvedli dve družabni srečanji: velikonočno ustvarjalno 
delavnico s starši in starimi starši ter dan odprtih vrat.  
 
V sklopu informativno-izobraževalnega sodelovanja s starši smo izvedli tri redne (februarja, 
maja, septembra) in en izredni roditeljski sestanek (v enoti Sv. Duh na Ostrem Vrhu, v 
juniju), roditeljski sestanek za starše novincev (v juniju) ter vse načrtovane pogovorne ure (2. 
četrtek v mesecu, razen v mesecih, ko smo imeli roditeljske sestanke).  
V okviru 2. roditeljskega sestanka v mesecu februarju smo povabili starše na predavanje 
Otroci in čustva,  ki sta ga izvedli naši svetovalni delavki – Katja Repolusk, univ. dipl. psih., 
EuroPsy, in Jerneja Lisjak, dipl. vzg. in mag. prof. inkl. ped.  
 
V vrtcu smo ponovno organizirali tudi posebno obliko izobraževalnih srečanj za starše, t. i. 
starševski krožek, v okviru katerega so se v letu 2017 izvedla tri srečanja: 

 že omenjeno predavanje Otroci in čustva, ki je bilo organizirano v okviru 2. 
roditeljskega sestanka in v okviru starševskega krožka; 

 predavanje Kako razvijati fino motoriko in pozornost?, v izvedbi svetovalne delavke 
Jerneje Lisjak (v aprilu); 

 delavnica Učimo se drug od drugega, v izvedbi pomočnice ravnateljice za vrtec 
Ladislave Milošević (v novembru). 

 
Ob koncu šolskega leta 2016/17 smo skupaj s šolo izdali Letopis, v katerem smo poleg 
predstavitev skupin in kronološkega pregleda vseh opravljenih dejavnosti v vrtcu objavili tudi 
zanimive članke o prireditvah in projektih vrtca ter življenju na podružnicah, rdeča nit 
Letopisa pa so bile Šolske olimpijske igre. V začetku šolskega leta 2017/18 smo izdali 
Publikacijo vrtca, ki smo jo predstavili in razdelili staršem na 1. roditeljskem sestanku v 
mesecu septembru, v elektronski obliki pa smo jo objavili tudi na spletni strani.  
 
Kakovostno rast na področju sodelovanja s starši je v letu 2017 vrtec še naprej krepil tudi na 
področju svetovalnega dela. V svetovalni službi sta si do konca šolskega leta dela in naloge 
delili psihologinja Katja Repolusk in inkluzivna pedagoginja Jerneja Lisjak, s septembrom pa 
je svetovalno delo v vrtcu v celoti prevzela pedagoginja Tajda Kociper. Poleg že omenjenih 
izobraževalnih dejavnosti za starše (predavanje v okviru 2. roditeljskega sestanka in starševski 
krožek) je svetovalna služba skrbela za potrebno podporo staršem na področju odkrivanja 
zgodnjih težav v razvoju otrok, jim svetovala pri postopkih usmerjanja otrok s posebnimi 
potrebami in jih vključevala pri načrtovanju izvajanja individualiziranih programov in 
dodatne strokovne pomoči tem otrokom.  
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Afirmacija vrtca na javnih prireditvah 
Tudi v letu 2017 so bile javne prireditve naše močno področje. Kulturno ponudbo Hrama 
kulture Arnolda Tovornika smo obogatili z naslednjimi nastopi, predstavami in prireditvami: 
z nastopom otrok iz skupin vrtca v šoli za mamice na krajevni prireditvi ob materinskem 
dnevu, z zaključno prireditvijo Zabava pri Mojci Pokrajculji, ki so jo pripravile skupine vrtca 
v šoli ob občinskem prazniku, z nastopom otrok iz skupin Mavrice in Pikapolonice na 
otvoritvi Praznika jabolk, s predstavo Vila Malina, v kateri so skupaj z otroki iz skupin vrtca v 
šoli igrali, peli in plesali tudi strokovni delavci centralne enote vrtca, pripravili pa so jo v 
okviru pravljičnega večera s prihodom dedka Mraza. 
Otroci iz enote vrtca na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu so nastopili na vsakoletni krajevni 
prireditvi ob materinskem dnevu, kjer so se pridružili šolarjem pri njihovi priredbi pravljice 
Moj dežnik je lahko balon. Tudi v Domu krajanov v Gradišču na Kozjaku so pripravili 
prireditev ob materinskem dnevu, kjer so otroci iz enote vrtca Gradišče na Kozjaku skupaj z 
učenci podružnične šole zaigrali dramatizacijo Kdo je napravil Vidku srajčico.  
Pevski zbor Kobanček je z repertoarjem treh pesmic sodeloval na območni reviji šolskih in 
vrtčevskih pevskih zborov, ki je bila v Lovrencu na Pohorju.  
 
ŠOLA  
 
Vsi učenci so uspešno napredovali v višji razred, devetošolci pa so se vpisali v želene srednje 
šole. Po šolskem koledarju smo izvedli načrtovane šole v naravi, plavalni tečaj za tretješolce, 
kolesarski izpit za petošolce. Veliko učencev je svoje znanje in sposobnosti izkazovalo na 
različnih področjih znanja iz posameznih predmetov, s sodelovanjem na natečajih, kvizih … 
Učenci so skupno osvojili 179 bronastih priznanj. Srebrno priznanje je na področnih in 
državnih tekmovanjih osvojilo 34 posameznikov in 3 ekipe (angleščina, nemščina, biologija, 
kemija, matematika, fizika, zgodovina, geografija, logika, Logične pošasti, Bober, mladi 
raziskovalci, Vesela šola, sladkorna bolezen, čebelarji, kviz Rudolfa Maistra). Zlato priznanje 
na državnem tekmovanju sta osvojila 2 posameznika (zgodovina, sladkorna bolezen) in 8 ekip 
(zgodovinski kviz v muzeju NO, tekmovanje Društva pljučnih bolnikov, mladi čebelarji, 
mladi raziskovalci). Na tekmovanju Prvaki znanja sta dve ekipi na regijskem nivoju osvojili 
1. in 4. mesto, na državnem pa 6. mesto. Na medobčinskem tekmovanju Kaj veš o prometu 
sta 2 učenca osvojila 1. mesto posamezno v starejši kategoriji in 2. mesto v mlajši kategoriji. 
Ekipa učencev je pri preverjanju znanja iz prve pomoči osvojila 1. mesto na območnem in 3. 
mesto na regijskem tekmovanju ter si za nagrado prislužila letovanje v Punatu.  
Priznanje za Cici veselo šolo je prejelo 155 učencev od 1. do 4. razreda.  
Učenci, delavci šole in starši smo množično brali za bralne značke – Prežihovo bralno značko 
je osvojilo 226 učencev, priznanje za EKO bralno značko je prejelo 66 učencev; bralno 
značko je uspešno opravilo tudi 27 delavcev in 27 staršev.  
Učenci so dosegali uspehe tudi na športnih tekmovanjih. Med odmori so bila izpeljana 
medrazredna tekmovanja v nogometu, odbojki in košarki, na atletskem stadionu so se vsi 
učenci pomerili v atletskem mnogoboju. Izven šole so bili uspešni v nogometu, odbojki, 
veslanju in v šahu. Učenci so osvojili tudi športne medalje, in sicer Zlatega sončka 124 
učencev in Krpana 103 učenci. 
Skozi vse šolsko leto smo sodelovali na likovnih kolonijah, delavnicah in natečajih, na 
pevskih revijah … Delovale so šolska plesna, folklorna, lutkovna in gledališka skupina, 
otroški in mladinski pevski zbor, ki so nastopali na šolskih in krajevnih prireditvah ter se 
udeleževali različnih območnih revij oz. prireditev. Dobra je bila vključenost učencev v 
tečajni pouk nemščine in interesne dejavnosti. Veliko učencev je bilo vključenih v športne in 
glasbene dejavnosti tudi izven šole.  
Občina Selnica ob Dravi je sofinancirala nagradni izlet v Škocjanski zatok in Piran za učence, 
ki so jih predlagali strokovni delavci šole. 
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Ob koncu šolskega leta smo izdali Letopis ter v njem predstavili kronološki pregled in 
pomembnejše posamezne dejavnosti tega šolskega leta, ob začetku šolskega leta 2017/18 pa 
Publikacijo z vsemi pomembnimi informacijami za učence in njihove starše. 
 
1.5   Finančno poslovanje  
 
Pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Selnica ob Dravi in Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost 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,  
– drugih virov (evropski socialni skladi, odškodnine). 

 
Na šoli je ustanovljen šolski sklad, iz katerega se financira nadstandardna dejavnost, ki ni 
sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financira iz javnih sredstev in je 
namenjena nakupu nadstandardne opreme, zvišanju standarda pouka … (povzetek iz pravil 
sklada). Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev in iz donacij. 
 

Leta 2017 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 2017 

             
2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 
 
Vrtec in 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 uravnoteženju javnih financ 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 
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Vrtec Osnovna šola 
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 normativih in standardih za 
izvajanje programa OŠ 

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih 
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
 
2.1.2 Vizija zavoda  
 
Vrtec je prostor, kjer otrokom nudimo varno, zdravo in spodbudno okolje, v katerem 
prispevamo k razvoju temeljev osebnosti otrok, skrbimo za njihov telesni, miselni, čustveni in 
socialni razvoj ter vzpostavljamo zaupen sodelovalni odnos z njihovimi starši. Spodbujamo 
strpnost, sprejemanje drugačnosti in skrbimo za enake možnosti vključenih otrok. 
 
Vizija naše šole temelji na uresničevanju izobraževalnega in vzgojnega poslanstva šole in 
zadanih vrednot, ki povezujejo vse udeležence: varnost, znanje, spoštovanje, odgovornost, 
samostojnost, dobri medsebojni odnosi, strpnost in sprejemanje drugačnosti. 
  
Poslanstvo zavoda temelji na ustvarjanju otrokom in učencem spodbudnega okolja, v katerem 
čim bolj kakovostno usvajajo predpisana znanja. Razvijamo njihove potenciale in jih 
pripravljamo za nadaljnje življenje in izobraževanje. Spodbujamo skladen telesni, spoznavni, 
čustveni, moralni in socialni razvoj otrok in učencev ter skrbimo za njihov optimalni 
osebnostni razvoj in pozitivno samopodobo. 
 
2.1.3  Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma  
          področnih strategij in nacionalnih programov 
 

 Kvalitetno izvajanje programa devetletne osnovne šole in Kurikula vrtca, 
 disciplina v šoli (med poukom, pri malici in kosilu, med odmori), upoštevanje 

šolskega reda, dogovorov in vrednot ter privzgajanje odgovornejšega odnosa do 
šolskih obveznosti, 

 izvajanje prioritet Razvojnega načrta OŠ Selnica ob Dravi in enote Vrtca Kobanček, 
 izvajanje projektov Zaščitništvo, Šolska shema, Kulturna šola, Zdrava šola, Zdrav 

življenjski slog, Popestrimo šolo  
 skrb za duševno in telesno zdravje, 
 graditev primernih kulturnih odnosov med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega 

procesa, kar pripomore k pozitivni klimi življenja na šoli, 
 spodbujanje bralne dejavnosti, 
 kvalitetno sodelovanje s starši, 
 vključevanje vrtca v dejavnosti šole, 
 povezovanje s šolami iz Slovenije in tujine ter z ustanoviteljico Občino Selnica ob 

Dravi. 
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V okviru pridobljenega naziva Kulturna šola se posvečamo dejavnostim in prireditvam, ki se 
navezujejo na kulturne praznike in praznik Občine Selnica ob Dravi. 
 
2.1.4   Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2017 
 
Prizadevali smo si za čim bolj kakovostno delo, ob tem pa uresničevali še nekaj prednostnih 
nalog v skladu z našimi vzgojnimi dokumenti (Vzgojni načrt, Razvojni načrt, Pravila šolskega 
reda): 

 lutke v povezavi z umetnostjo, 
 skrb za optimalni gibalni razvoj otrok, 
 spodbujanje jezikovnih zmožnosti otrok, 
 vključevanje vrtca v dejavnosti šole, 
 sodelovanje v učeči se skupnosti, 
 spodbujanje bralne kulture in izboljšanje bralne pismenosti, izvajanje bralnih značk, 

bralnih klubov, bralnih dogodkov in projektov, povezanih z motiviranjem za branje, 
 izvajanje projektov Zaščitništvo, Šolska shema, Kulturna šola, Zdrava šola (s 

poudarkom na duševnem zdravju otrok), Linpilcare, 
 medrazredno in medpredmetno sodelovanje, kjer povezujemo interese učencev 

različnih starosti od 1. do 9. razreda, 
 vključevanje šolske knjižnice v vse učne predmete, 
 skrb za doseganje dobrih učnih rezultatov vseh učencev, 
 kvalitetno delo z učenci s posebnimi potrebami in z nadarjenimi učenci, 
 razvijanje raziskovalnega dela z učenci, 
 nadaljevanje dela v e-zbornici in vzpostavljanje spletnih učilnic,  
 povezovanje s slovenskimi šolami, šolami iz tujine (sodelovanje s partnersko šolo iz 

Novega Sada iz Srbije in s šolo iz Lučan iz Avstrije), lokalnimi društvi ter z Občino 
Selnica ob Dravi, 

 skrb za urejenost šolskega prostora in šole, 
 uporaba IKT, 
 urejanje spletne strani šole in promocija šole, 
 dobri medsebojni odnosi ter pozitivna klima med zaposlenimi in starši, 
 spoznavanje bogastva evropske kulturne dediščine. 

 
2.1.5  Realizacija obsega pouka in drugih oblik organiziranega dela  
 
Predmetnik je bil v celoti realiziran (101,27 % na centralni šoli, 100,21 % na podružnici 
Gradišče na Kozjaku in 101,27 % na podružnici Sveti 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 2016/17 je bil za vso šolo 100 %. Učni 
proces je potekal ob podpori sodobne učne tehnologije, upoštevale so se individualne 
posebnosti učencev in prevladovalo je sodelovalno vzdušje. 
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Preglednica 3: Kazalniki učinkovitosti – realizacija po razredih v % 
 

OŠ Selnica ob Dravi 2016/17 
1. a, b 99,92 % 
2. a, b 100,40 % 
3. a, b 100,48 % 
4. a, b 99,92 % 
5. a, b  100,26 % 
6. a, b 101,27 % 
7. a, b 100,23 % 
8. a 100,19 % 
9. a, b 104,27 % 

 
Podružnična šola  
Sv. Duh na Ostrem Vrhu 

2016/17 
 

1. r.  100,51 % 
2. r. 100,39 % 
3. r. 100,08 % 
5. r. 100,12 % 

 
Podružnična šola 
Gradišče na Kozjaku 

2016/17 
 

1. r. 99,84 % 
2. r.  100,09 % 
3. r.  101,04 % 
5. r. 99,86 % 

 
2.1.6  Prednostne naloge zavoda  
 
Koledarsko leto 2017 je združevalo prednostne naloge dveh šolskih let, ki pa so bile tako v 
prvem kot drugem vezane na skrb za kvalitetne medosebne odnose med vsemi udeleženci 
vzgojno-izobraževalnega procesa, na razvijanje odgovornosti, upoštevanje in doslednost pri 
uresničevanju šolskih pravil in dogovorov, na skrb za telesno in duševno zdravje, doseganje 
dobrih učnih rezultatov, motivacijo za branje in spoznavanje bogastva evropske kulturne 
dediščine.  
Prednostni projekti v teh šolskih letih so bili: mednarodno sodelovanje s prijateljsko šolo 
Dositej Obradović iz Novega Sada, mednarodni projekt Linpilcare, projekti NA-MA POTI, 
Učenje evropske raznolikosti (EU4Me), Zdrava šola, Kulturna šola, Zdrav življenjski slog, 
Popestrimo šolo, Šolska shema … 
 
2.1.7  Projekti in druge dejavnosti, ki smo jih izvajali  
 
VRTEC 
 
Linpilcare 
Na povabilo ZRSŠ-ja se je naš vrtec v oktobru 2015 skupaj s šolo vključil v dvoletni 
mednarodni projekt Linpilcare, v katerem so sodelovale Belgija, Estonija, Nizozemska, 
Portugalska, Velika Britanija in Slovenija. V projektnem timu šole in vrtca smo se odločili, da 
bomo v okviru tega projekta z akcijskim raziskovanjem poglabljali in nadgrajevali pedagoško 
delo na področju razvoja predbralne pismenosti. Projekt Linpilcare je bil zasnovan tako, da je 



16 

 

učiteljevo/vzgojiteljevo raziskovanje lastne prakse potekalo znotraj učečih se skupnosti in se 
povezovalo z izsledki znanstvenih raziskav. Z izvajanjem projekta smo v vrtcu zasledovali 
naslednje cilje: dvig ravni predbralnih sposobnosti in znanja otrok, izboljšanje učinkovitosti 
vzgojnega dela ter spodbujanje metakognicije bralnega procesa – zavedanja o miselnih 
procesih, ki pripeljejo do razumevanja.  
V šolskem letu 2016/17 so s projektom nadaljevali v skupini Ribice v centralni enoti vrtca in 
v skupini Pikapolonice v enoti Gradišče na Kozjaku. V obeh skupinah so izvedli vzorni 
nastop za skrbnico projekta in članice tima ter jim tako prikazali dejavnosti, s katerimi so 
načrtno spodbujali razvoj predbralnih sposobnosti in znanja otrok. V marcu so se otroci iz 
obeh skupin srečali še z umetnikom. Strokovni delavci vrtca so v okviru projekta spoznavali, 
kako oblikovati učečo se skupnost, zato smo v ta namen spomladi v vseh oddelkih izvedli 
hospitacije v obliki t. i. učnih sprehodov. Preizkusili smo tudi dva t. i. formata za učinkovito 
skupinsko delo – iz nabora orodij, ki so nastala v okviru projekta, vzgojiteljice pa so se v 
juniju skupaj z učitelji udeležile tudi predavanja ob zaključku projekta in delavnice po metodi 
»svetovna kavarna«.  
V projektnem timu za vrtec, ki je bil del šolskega tima, so sodelovale: vzgojiteljici Jerneja 
Lisjak in Petra Vogme Lukič ter pomočnica ravnateljice Ladislava Milošević. Članice tima  
so se v juniju udeležile letne zaključne refleksije v Ajdovščini, pomočnica ravnateljice 
Ladislava Milošević pa se je v maju udeležila tudi 2. mednarodnega seminarja v Estoniji in 
predstavila projekt v našem vrtcu na zaključni mednarodni konferenci, ki je bila konec 
meseca avgusta v Ljubljani. 
 
NA-MA POTI 
OŠ Selnica ob Dravi je bila izbrana na razpisu ZRSŠ-ja kot Razvojni VIZ v projektu NA-MA 
POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje,Tehnologija in Interaktivnost) 
in v vrtcu smo se odločili, da se vanj vključimo tudi mi. Projekt bo trajal 5 let (2017–2022) v 
okviru teme »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig 
splošnih kompetenc«. 
Cilji projekta so razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z 
vključevanjem novih tehnologij pripomogli k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu 
razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) od 
vrtca do srednje šole. Septembra smo se timu dvanajstih strokovnih delavcev šole pridružile 
štiri vzgojiteljice v vrtcu in pomočnica ravnateljice. Pri realizaciji določenih nalog bodo 
sodelovali tudi ostali učitelji in strokovni delavci vrtca.  
V okviru projekta se bomo preizkušali kot raziskovalci lastne prakse, vključevali izsledke 
znanstvenih raziskav in se povezovali v učečih se skupnostih na naslednjih delovnih 
področjih: sodelovalno timsko delo, odnos do naravoslovja in matematike, kritično mišljenje 
in reševanje avtentičnih problemov. Udeleževali se bomo različnih usposabljanj in delovnih 
srečanj, izvajali medsebojne hospitacije, sodelovali v učečih se skupnostih, predstavljali 
primere dobrih praks in sodelovali z zunanjimi institucijami. Razvijali bomo inovativne 
didaktične pristope in strategije. Eden izmed rezultatov naj bi bil tudi vertikalni kurikul VIZ-
ja za naravoslovno in matematično pismenost. 
Članice projektnega tima v vrtcu so: vzgojitejice Andreja Vertnik, Urška Mlakar, Vesna 
Kocjan in Petra Vogme Lukič ter pomočnica ravnateljice Ladislava Milošević. 
Od septembra do decembra smo se sestali na štirih delovnih srečanjih, na katerih jih je vodja 
tima, učiteljica matematike in fizike Suzana Plošnik, seznanjala z usmeritvami za delo v 
projektu. Ker je bil naš tim v prvem letu projekta določen za področje raziskovanja 
avtentičnih problemov z IKT, je bilo potrebno opraviti analizo stanja pedagoških digitalnih 
kompetenc našega tima in izdelati načrt izobraževanja za člane tima ter ostale zainteresirane 
strokovne delavce.   
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Okoljsko ozaveščanje otrok 
V šolskem letu 2016/17 smo se drugo leto zapored odločili za sodelovanje v vzgojno-
ozaveščevalnem programu Okoljsko ozaveščanje mladih, ki ga je pripravilo podjetje Snaga 
d.o.o. Iz ponudbe dejavnosti za vrtce smo se tokrat odločili za:  

 natečaj Recikliran gozdiček, v okviru katerega smo v vsaki enoti vrtca z otroki izdelali 
po eno drevo iz odpadnih materialov; drevesa smo v marcu pred zaključkom natečaja 
postavili na ogled v šolski knjižnici;  

 ekološki delavnici Vsak odpadek ima svoj dom (za skupine Škrati, Sončki in 
Metuljčki ter obe podružnični enoti) in Zabava z odpadki (skupini Mavrice in Ribice), 
ki ju je z otroki izvedla predstavnica podjetja Snaga v mesecu aprilu;   

 srečanje z Duškom – maskoto podjetja Snaga, ki je v maju obiskal otroke centralne 
enote vrtca. 

 
Varno s soncem 
To je projekt oz. preventivni program Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ga v vrtcu 
izvajamo že vrsto let z namenom informiranja, opozarjanja in ozaveščanja o ukrepih, s 
katerimi lahko preprečujemo ali zmanjšujemo nastanek negativnih posledic škodljivega 
sončnega sevanja.  
V okviru tega programa iščemo različne možnosti, kako naj otroci čim več časa preživijo na 
prostem, ne da bi bili izpostavljeni škodljivim vplivom sončnih žarkov. Od meseca maja do 
konca poletja prilagodimo dnevni red dejavnosti tako, da omogočimo otrokom bivanje na 
prostem v času, ko vpliv sončnih žarkov še ni nevaren (do 10. ure). Starše informiramo o 
omenjeni problematiki, otroke pa navajamo na nošenje pokrival, uživanje zadostne količine 
vode, zadrževanje v senci, ko je sonce močno, na željo staršev tudi na uporabo zaščitnih 
sredstev za sončenje ali nošenje sončnih očal. V okviru projekta prebiramo pravljice na 
aktualno temo, pojemo pesmice o soncu, vremenu in vremenskih pojavih, spremljamo 
vremenski koledar in spoznavamo pravilo sence, se igramo simbolne igre, izdelujemo 
pokrivala ...  
  
Pravljični večer 
Odkar je odprl vrata Hram kulture Arnolda Tovornika, smo tudi v vrtcu priča razcvetu 
kulturne dejavnosti. Za nami je več uspešnih samostojnih javnih prireditev vrtca na velikem 
odru (Praznovanje 40 let vrtca, Ledeno kraljestvo, Grad gradič, Sneguljčica, Zabava z Mojco 
Pokrajculjo), sodelovali pa smo tudi na kar nekaj javnih prireditvah drugih organizatorjev (na 
občinskih proslavah ob slovenskem kulturnem prazniku in materinskem dnevu, na območni 
reviji pevskih zborov ter na prireditvah ob Prazniku jabolk). 
Tudi v letu 2017 smo za uvod v praznični december pripravili pravljični večer s predstavo in 
prihodom dedka Mraza, v kateri so skupaj nastopali strokovni delavci centralne enote vrtca in 
otroci iz oddelkov vrtca v šoli. Ker so priprave na tak odrski dogodek obsežne in zahtevajo 
učinkovito timsko delo, smo se odločili, da pravljični večer vključimo med projekte vrtca, ki 
ga je vodila vzgojiteljica Simona Stajan.  
Rezultat dobra dva meseca trajajočih aktivnosti je bila glasbeno-gledališka predstava Vila 
Malina, ki jo lahko upravičeno štejemo za naš doslej najboljši dosežek na področju odrskih 
uprizoritev.  
 
Igramo se s škratom Janžejem 
Otroke iz skupin vrtca v šoli je do konca meseca junija pri zgodnjem uvajanju v naravoslovje 
spremljala lutka škrat Janže, ki jo je animirala vzgojiteljica Jožica Perc. Ime je dobil po bližnji 
Janževi gori, ki jo otroci in strokovni delavci pogosto obiščejo. Otroci so skupaj s škratom 
Janžejem doživljali naravo, se z njo povezovali, se v njej in z njo učili. Poudarek so dajali 
varovanju narave, spoštljivemu odnosu do vseh živih bitij in življenju v sozvočju z naravo.  
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Posamezni oddelki so si v sklopu projekta izbrali vsak svojo temo: Sončki so opazovali drevo, 
Metuljčki razne žuželke, pri Mavricah so spoznavali življenje čebel, pri Ribicah pa so načrtno 
opazovali in beležili vreme. 
 
Nagajiva Tinka 
S septembrom je s pomočjo lutke Tinke, ki je začela otroke obiskovati ob različnih 
priložnostih in jim pomagati spoznavati različne stvari, v skupinah vrtca v šoli zaživel nov 
projekt pod vodstvom vzgojiteljice Simone Stajan.   
Na tak način so se lotili povezovanja prednostnih področij vrtca, tako lutkarstva in 
spodbujanja jezikovne zmožnosti otrok kot tudi naravoslovja. Lutka Tinka je otroke obiskala 
že prvi šolski dan, se jim predstavila in z njimi ustvarjala. Pomagala jim je narediti razstavo in 
okrasiti prostore vrtca z njihovimi izdelki, da so se že prvi dan v vrtcu počutili bolj domače. 
Otroke je obiskala tudi pred prazniki, se z njimi pogovarjala in jim posamezni praznik 
približala. Tako je npr. pred dnevom spomina na mrtve pospremila otroke do bližnjega 
spomenika, kjer so skupaj prižgali svečke.   
Do konca šolskega leta bodo otroci s pomočjo lutke Tinke spoznali vsaj tri različne poklice ali 
hobije in se pogovarjali z ljudmi, ki ta poklic opravljajo. Ogledali si bodo pripomočke, ki jih 
ljudje uporabljajo pri tem poklicu, in jih tudi preizkusili. V zelenem tednu bo Tinka popeljala 
otroke na pohod do kmetije, kjer si bodo ogledali jelene in srne. 
 
Posvojimo babico  
S tem projektom medgeneracijskega druženja oziroma sodelovanja, ki smo ga z otroki iz 
skupin v stavbi vrtca izvajali v preteklih letih, smo nadaljevali tudi v letu 2017, projekt pa je 
vodila vzgojiteljica Bernarda Čepe.  
Z njim spodbujamo pristne stike med različnimi generacijami in tako razvijamo ter krepimo 
spoštovanje med mladimi in starejšimi, kjer prevladujejo pozitivna čustva in občutki, ki 
bogatijo tako otroke kot odrasle.  
V ta namen smo poiskali starejšo občanko Selnice, ki je za dve leti postala že naša tretja 
»posvojena« babica. Z njo so se otroci in strokovne delavke družili ob številnih priložnostih: 
v tednu ustvarjalnosti je otrokom prebrala pravljico, ob materinskem dnevu so jo obiskali na 
njenem domu, v juniju so jo povabili na srečanje z lovci in zaključno druženje na igrišču 
vrtca, v tednu otroka so jo ponovno obiskali na njenem domu, dan pred tradicionalnim 
slovenskim zajtrkom so jo povabili na pravljico Čebela Adela, ona pa je otrokom predstavila 
vsebino košare z dobrotami za zajtrk, v decembru je otrokom pomagala pri peki keksov in se 
odzvala našemu povabilu na pravljični večer s predstavo Vila Malina v Hramu kulture 
Arnolda Tovornika.  
 
Projekti enote Sv. Duh na Ostrem Vrhu 
V oddelku enote vrtca Sv. Duh na Ostem Vrhu so se do konca šolskega leta 2016/17 pridružili 
skupnim projektom vrtca Okoljsko ozaveščanje otrok in Varno s soncem.  
Od septembra 2017 so si v okviru projekta Zdrav vrtec za vse šolsko leto začrtali usvajanje 
zdravega načina življenja v zdravem okolju in razvijanje odgovornosti do okolja. Začeli so z 
izvajanjem vsakodnevnih gibalnih dejavnosti, vsebine ekologije pa prepletajo z vsemi 
ostalimi področji (voda – vir življenja, zbiralne akcije in ločeno zbiranje odpadkov, 
varčevanje z energijo, skrb za zdrave zobe, uživanje sadja in zelenjave …). 
V okviru projekta Lutka, naša prijateljica, ki so ga prav tako začeli izvajati z novim šolskim 
letom, spodbujajo gibalne sposobnosti otrok s pomočjo dejavnosti z lutkami, njihov govor, 
komuniciranje z okoljem, domišljijo in ustvarjalnost. Lutka jim je idealno sredstvo za 
posredno komunikacijo med otrokom in okoljem. Ustvarjalnost spodbujajo tudi z 
izdelovanjem različnih vrst lutk, ob čemer urijo še ročne spretnosti.  
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Projekti oddelka Pikapolonice enote Gradišče na Kozjaku 
V enoti Gradišče na Kozjaku so se do konca junija prav tako pridružili projektoma celotnega 
vrtca Okoljsko ozaveščanje otrok in Varno s soncem, predvsem pa so veliko časa namenili 
izvajanju projekta Linpilcare. 
 
ŠOLA   
 
Od torka, 14. 11., do nedelje, 19. 11. 2017, je 33 otrok v okviru projekta mednarodnega 
sodelovanja med OŠ Selnica ob Dravi in OŠ Dositej Obradović obiskalo svoje vrstnike  v 
Novem Sadu. Mnogi so že med seboj spletli dobra prijateljstva, zato so bivali pri že znanih 
družinah. Tudi učenci, ki so bili prvič pri vrstniku, so se dobro vključili v novo okolje. 
Gostitelji so tudi tokrat pripravili zanimiv program. Na šolskem hodniku so otroci s 
poslikavami ustvarili čudovit zid prijateljstva, vključeni pa so bili tudi v druge delavnice in 
aktivnosti. Pomerili so se v nogometu, se preizkusili v poligonu, kvizu, pantomimi, se učili v 
jezikovni delavnici, izdelovali knjižna kazala, nakit, pekli kifeljčke in se zabavali na plesu v 
šoli. Tudi ekskurzija v Idvor in Kovačico je učence pritegnila. Obiskali so namreč rojstno hišo 
in muzej Mihajla Pupina, Galerijo naivne umetnosti, kjer so se tudi sami vključili v delavnice, 
ter Nemčkov muzej ročno izdelanih violin. OŠ Dositej Obradović vsako leto obeleži rojstni 
dan šole s kulturno slovesnostjo, v katero so se tokrat kot nastopajoči vključili tudi naši 
učenci. Ravnateljici Jožici Ozmec je ravnatelj Stanimir Paunić poklonil ključ šole kot simbol 
dobrega sodelovanja in prijateljstva. Učitelji obeh timov smo izmenjali izkušnje na 
strokovnem srečanju, hkrati pa smo strokovni delavci naše šole predstavili analizo ankete o 
njihovem zadnjem obisku pri nas, nekaj projektov (UNESCO, Evropsko leto kulturne 
dediščine, POŠ) in jih povabili k sodelovanju v projektih. Povabilu so se z navdušenjem 
odzvali. To je bila že peta mednarodna izmenjava med šolama. Zaradi pozitivnih rezultatov 
opravljene ankete in pobude otrok bi bilo smiselno načrtovati naslednji obisk vrstnikov iz 
Srbije pri naših učencih še v tem šolskem letu. 
 
Vsakoletni projekt v mesecih januarju in februarju je Šolski literarni in likovni natečaj, ki ga 
razpišemo v okviru slovenskega kulturnega praznika. Tokratna skupna tema je bila Prešeren 
in njegovo delo v Stripu. Na osrednji letošnji šolski in tudi občinski proslavi so učenci naše 
šole na odru odigrali Prešernovo romanco Turjaška Rozamunda, v katero so bile vpletene še 
druge pesmi našega velikega pesnika. Da pa nismo izpostavili le besedno umetnost, so se na 
odru zvrstili še glasbeniki, pevci in plesalci. Oder, luči, glasba in slovenska beseda so našo 
proslavo naredili svečano, kot si jo naš kulturni praznik tudi zasluži. Ob zaključku proslave je 
sledila podelitev priznanj in pohval najboljšim ustvarjalcem stripov.  
 
Celotno koledarsko leto smo izvajali evropski program Zdrav življenjski slog, ki ga 
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, za koordinacijo programa pa skrbi Zavod za šport RS Planica. 
Projekt je oblikovan tako, da je zagotovil učencem dve brezplačni dodatni uri športa na teden, 
izvajali pa smo ga pred in po končanem pouku in ob pouka prostih dneh (počitnice, občasno 
sobote). Ponudba športnih aktivnosti v okviru projekta je bila pestra, posebnost programa je 
bilo sodelovanje z lokalnimi športnimi društvi in organizacijami, kar je še dodatno obogatilo 
program. 
 
Četrtošolci so se meseca maja udeležili 12. Otroške varnostne olimpijade. Na petem 
predtekmovanju, ki je potekalo na južni ploščadi stadiona Ljudski vrt, je sodelovalo 16 ekip iz 
12. osnovnih šol z območja policijskih postaj Maribor 1 in Ruše. V ospredju tekmovanja je 
bila igra, skozi katero so se učenci učili samozaščite, pokazali pridobljeno znanje o varnosti in 
zaščiti ter določene vsakodnevne spretnosti in timsko delo skupine tekmovalcev. Ekipa 4. b je 
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zmagala in se uvrstila v finale, ekipa 4. a pa je osvojila 9. mesto. Vsi tekmovalci so za 
sodelovanje prejeli priznanje. Finale olimpijade  je potekalo 1. 6. 2017 v športni dvorani 
Lukna. Pomerilo se je 20 najboljših ekip četrtošolcev. Učenci so morali tako kot na 
predtekmovanju pokazati potrebno znanje o varnosti in zaščiti ter spretnostih, za dobro 
uvrstitev pa je bilo potrebno tudi malo sreče. Vse igre so potekale v pozitivnem duhu in 
seveda v pričakovanju najboljše uvrstitve. Ekipa naše šole se je uspešno borila in osvojila 4. 
mesto. 
 
26. aprila 2017 smo imeli EKO dan, ki smo ga posvetili svetovnemu dnevu Zemlje. Učenci od 
1. do 9. razreda so obravnavali teme, ki so bile povezane z okoljem in bivanjem na našem 
planetu. Dejavnosti smo izvajali v šoli, na šolskem dvorišču, raziskovali smo po Selnici in 
obiskali botanični vrt v Hočah. Proučevali smo ogrožene rastlinske in živalske vrste v 
Sloveniji ter jih oblikovali iz gline, pogovorili smo se o različnih okoljskih problemih, poučili 
smo se o odpadkih in njihovem ločevanju, izdelali denarnice iz odpadnega materiala, spoznali 
vozila na električni pogon, na terenu izvajali geografske raziskave, naredili ognjičevo kremo, 
spekli pecivo iz medu, oblikovali cvetlice iz čebeljega voska, spoznali delo čebelarjev …  
Na ta dan smo že drugič izvedli »tek podnebnih sprememb« in tako naredili nekaj dobrega za 
svoje zdravje, dodali pa smo tudi delček k ohranitvi našega planeta. Teka se je udeležilo 236 
učencev in otrok iz vrtca Kobanček ter 27 strokovnih delavcev naše šole in vrtca. Skupno smo 
pretekli 126,2 km. Osrednja tema teka so bile ogrožene rastlinske in živalske vrste v 
Sloveniji, zato si je vsak oddelek izbral določeno vrsto in jo tudi predstavil. Nastali so poučni 
in zanimivi plakati ter izdelki učencev, ki so bili razstavljeni v šolski avli. Za najbolj izvirno 
delo je komisija izbrala SOVE iz 1. a oddelka. Pohvale so dobili: otroci iz vrtca, ARNIKA iz 
3. b, ŽELVA iz 7. a in RIS iz 9. a razreda. Opozorili smo torej na pomembnost trajnostnega 
razvoja in ponovno nam je uspela odlična okolju prijazna akcija.  
 
V evropski projekt Šolska shema, ki ga financira Evropska skupnost, smo aktivno vključeni 
že sedmo leto. Osnovni cilji projekta so povečati uživanje sadja in zelenjave pri otrocih, 
izboljšati njihove prehranske navade ter s tem zmanjšati pojav prekomerne teže in debelosti. 
Ostali cilji so vezani na povečanje nabave sadja in zelenjave od lokalnih dobaviteljev, 
zvišanje porabe zelenjave in navajanje učencev na nove ali manj poznane okuse. Pomemben 
cilj je s projektom seznaniti starše in jih spodbuditi, da nam pomagajo s prehrano otrok v 
domačem okolju. Starše s potekom projekta seznanimo na prvem skupnem roditeljskem 
sestanku ob začetku šolskega leta, starši prvošolcev prejmejo posebno zloženko z osnovnimi 
pojasnili izvajanja projekta, projekt predstavimo tudi v šolski publikaciji, ki jo prejmejo vsi 
učenci. Sadje se učencem ponudi enkrat do dvakrat tedensko na njim že znanih prostorih v 
šoli, zelenjava se jim ponudi kot dodatek ob šolski malici. Na mestih, kjer je na razpolago 
sadje, so izobešeni posebni plakati, ki opozarjajo na sam projekt. Skozi vse šolsko leto skrbno 
vodimo količino razdeljenega sadja in zelenjave. Ob ponujanju novih vrst sadja in zelenjave 
spremljamo, kako učenci sprejmejo ponujeno. Prav tako dajemo še poseben poudarek 
zelenjavi ter spodbujamo otroke k poskušanju.  
 
Več kot uspešno je delovanje šolskega učnega čebelnjaka. Naši čebelarji so pod mentorstvom 
učitelja Blaža Lovriča tokrat poskrbeli za zdravje in dobro počutje z aroma- in apiterapijo. V 
obdobju prehladnih obolenj smo z uparjalci  propolisa in izparilniki za eterična olja v šolskih 
prostorih poskrbeli za zaščito dihal pred obolenji in prijetno odišavili prostor. Osnovo za 
zdravje predstavlja medeni zajtrk, ki ga izvajamo enkrat mesečno. Mladi čebelarji pripravljajo 
pester izbor promocijskih izdelkov, ki nam služijo pri predstavitvah v bližnji in širši okolici. 
Tako smo pripravili različne medene izdelke in izdelke iz zdravilnih zelišč iz našega 
medovitega vrta. Naši čebelarji so bili ponovno najuspešnejša ekipa na državnem tekmovanju 
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iz znanja čebelarstva, zaradi česar jim je pripadla čast predstavljati Slovenijo v letu 2018 na 
mednarodnem čebelarskem tekmovanju v Franciji.  
 
Projekt Zaščitništvo je namenjen druženju naših najmlajših in najstarejših učencev – 
mezinčkov in zaščitnikov. Vodilo našega druženja je bilo geslo Pod mavrico prijateljstva. 
Zastavljene cilje smo dosegali z različnimi skupnimi srečanji. Naše aktivnosti so se začele v 
mesecu septembru s skupnim pohodom in so potekale skozi vse šolsko leto. Zadnji teden v 
oktobru je že tradicionalno posvečen prijateljstvu, zato je bilo v tem času druženje mezinčkov 
in zaščitnikov toliko intenzivnejše. Skupaj so preživeli tudi posebne dneve, ki so bili 
večinoma športno naravnani. Pripravili smo prireditev ob dnevu prijateljstva in prireditev, na 
kateri so se mezinčki v mesecu juniju s pesmijo in plesom poslovili od svojih zaščitnikov. 
Določeni mezinčki so s svojim nastopom popestrili tudi valeto devetošolcev. Prvošolci in 
devetošolci so tako razvijali dobre medosebne odnose, aktivno in kvalitetno skupaj preživljali 
čas v šoli in poglabljali prijateljske vezi. 
 
Naša šola je bila izbrana na razpisu ZRSŠ kot Razvojni vzgojno-izobraževalni zavod v 
projektu NA-MA POTI. Projekt bo trajal 5 let (2017–2022) v okviru teme »Razvoj in 
udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«. 
Cilji projekta so razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z 
vključevanjem novih tehnologij pripomogli k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu 
razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) 
otrok v osnovni šoli. V ožjem timu šole je dvanajst strokovnih delavcev z različnih 
predmetnih področij, strokovne delavke vrtca in knjižničarka. Pri realizaciji določenih nalog 
bodo sodelovali tudi ostali učitelji, vsi pa bomo razvijali inovativne didaktične pristope in 
strategije s poudarkom na: sodelovalnem timskem delu, odnosu do naravoslovja in 
matematike, razvijanju kritičnega mišljenja in reševanja avtentičnih problemov.  
 
Stalnica naše šole je že nekaj let Šolski časopis. V njem so popisani aktualni dogodki na šoli 
tako, kot jih doživljajo učenci. V njem je tudi prostor za likovne in literarne prispevke naših 
učencev, saj želimo, da imajo možnost pokazati svojo ustvarjalnost. Učenci se pri nastajanju 
šolskega časopisa srečujejo z delom novinarja, pri čemer spoznavajo, da je novinarsko delo 
težko, saj se je potrebno na delo pripraviti – izbrati zanimiv dogodek, zanimivega 
sogovornika in to zapisati tako, da je ciljni publiki zanimivo.   
 
Skozi vse leto deluje tudi šolski radio. Oddaje potekajo večinoma enkrat na teden v času 
razrednih ur, po potrebi pa se oglasimo tudi večkrat. Preko oddaj obveščamo učence o bližnjih 
pomembnih dogodkih, o rezultatih raznih tekmovanj ali srečanj, nastopih in drugih 
aktivnostih, povezanih z učenci naše šole. V oddajah ne manjka glasba, podkrepljena s 
slovenskimi besedili. Vsebine oddaj so vezane na navajanje učencev na pravilno vedenje in 
uporabo vljudnostnih izrazov, kulturo prehranjevanja, vedenje v različnih prostorih ali 
situacijah ter na teme o duševnem zdravju. Oddaje ob podpori strokovnih delavcev šole 
pripravljajo učenci, ki se ojunačijo, da se preizkusijo pred mikrofonom. 
 
Veliko projektov in dejavnosti je povezanih z branjem. Izvajamo interne bralne projekte v 
posameznih oddelkih (Knjigoljub v 2. razredu, Naša mala knjižnica v 3. razredu in na 
podružnici Sveti Duh na Ostrem Vrhu, Spoznajmo pisatelje v 4. in 5. razredu, v 5. b oddelku 
še Bralko potovalko, Šestošolci beremo), EKO bralno značko (ki je predvsem uspešna 1.–4. 
razreda) in projekte, ki potekajo na nacionalni ravni (Prežihova bralna značka, Rastem s 
knjigo – 7. razred). Še naprej potekata bralni znački za starše in delavce šole ter srečanja v 
okviru bralnega kluba za delavce. Ker večina bralnih projektov in z njimi povezanih 
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dejavnosti poteka v organizaciji in pod vodenjem šolske knjižničarke, jih podrobneje opišemo 
v točki 2.9.1 pričujočega poročila. 
V mesecu septembru se je nekaj učenk 7.–9. razreda udeležilo slavnostne podelitve večernice 
– nagrade časnika Večer za najboljše otroško in mladinsko leposlovno delo, ki je potekalo v 
Murski Soboti. V tednu otroka so starejši učenci brali mlajšim učencem pravljice, zgodbe ali 
pesmi o šoli – ideja in izvedba je potekala v organizaciji predstavnikov skupnosti učencev 
šole in otroškega parlamenta, katerega letošnja tema je Šolstvo in šolski sistem. 
Oktobra smo se učenci, delavci šole, starši in krajani družili v čudovitem parku Viltuškega 
gradu ob branju in poslušanju ljudske poezije. Popoldan je bil organiziran v sklopu 
praznovanja Mednarodnega meseca šolskih knjižnic in Evropskega leta kulturne dediščine, ki 
ju obeležujemo na šoli.  
 
S Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani v okviru programa Erasmus+ sodelujemo 
v projektu z naslovom Učenje evropske raznolikosti: spoštovanje večkulturnosti, 
večjezičnosti, manjšin in migracij v EU (EU4Me). Povabili so nas k sodelovanju, saj smo z 
njimi  sodelovali že pred dvema letoma. V projektu, ki je dvoleten in se izvaja v šolskih letih 
2016/17 ter 2017/18, sodeluje 14 osnovnih šol iz vse Slovenije. Cilj projekta je, da učenci na 
zanimiv način spoznajo izbrane aktualne teme v okviru Evropske unije. Aktivnosti smo 
izvajali v posameznih razredih in pri predmetih, kjer učni načrt predvideva spoznavanje 
Evropske unije in njenih institucij.  
 
V projekt Popestrimo šolo 2016–2021 (v nadaljevanju POŠ) smo vključeni od 1. 11. 2016. V 
letu 2017 smo izvedbo in rezultate posameznih dejavnosti in primere dobre prakse predstavili 
v šolskem časopisu, v lokalnem časopisu, v sodelovanju z novinarskim krožkom na Radiu 
Slovenske gorice in na nacionalni konferenci v Laškem. Primere lastne prakse smo prenesli 
tudi izven meja Slovenije, saj je bil projekt z aktivnostmi predstavljen tudi na OŠ Dositej 
Obradović v Novem Sadu kot podpora mednarodnemu sodelovanju. Raziskovali smo 
slovensko kulturno dediščino in oblikovali maske bitij iz ljudskih pravljic, pripovedk, legend 
in nastopili na lokalni pustni povorki. Navijali smo na 53. Zlati lisici in v Planici, svoje 
športno znanje iz odbojke, nogometa, namiznega tenisa, badmintona, drsanja in plezanja pa 
preizkušali v Šolski športni ligi ter z nekajkratnim obiskom Ledne dvorane Maribor in 
pustolovskega parka Vurberk. Raziskovali smo preteklost ter iz odpadnega materiala 
ustvarjali dinozavre, znanje podprli z IKT pripomočki ter si ogledali razstavo dinozavrov v 
Styrassic Parku v Avstriji, svoje popotniško raziskovanje pa smo poleg okoliških hribov in 
mest nadgradili z obiskom Dunaja in prazničnega Gradca. Raziskovali smo lokalne grbe in 
izdelali lesene ščite s podobami selniškega grba, oblikovali lastno šolsko turistično pot, po 
kateri smo  popeljali učence 5. razreda OŠ Draga Kobala Maribor. Kot digitalni učenjaki smo 
spoznali osnove programov Word in Power point ter se poučili o varni rabi interneta. 
Učencem je bila vse leto ponujena pomoč pri utrjevanju učne snovi, pri domačih nalogah in 
učenju učenja. V mesecu juliju sta bila organizirana tudi dva delovno-izobraževalna tabora. 
Svoje znanje smo delili na logičnih tekmovanjih in drugih natečajih (UNESCO, Hudo dobra 
telovadnica), raziskali šolski in športni bonton, različne poklice, redno kot prostovoljci zbirali 
papir ter se udeleževali lokalnih čistilnih akcij. Učenci, ki radi nastopajo in imajo radi 
gledališče, so uprizorili dve predstavi lokalnega pomena, Peter in volk ter Bobek in barčica, 
vodili in organizirali pa so tudi prireditev ob Prazniku jabolk v Selnici ob Dravi. Šolsko leto 
smo zaključili s »Tržnico znanja« ob občinskem prazniku, kjer so učenci predstavili svoje 
aktualne dosežke, vse leto pa smo tesno sodelovali tudi z lokalno skupnostjo, društvi in 
drugimi organizacijami ter seveda šolskimi strokovnimi delavci. 
Poudariti je potrebno, da so bili v sam proces načrtovanja in izvajanja dejavnosti POŠ ves čas 
vključeni učenci, ki so podajali predloge tako za vsebine, oblike, cilje kot metode dela,  
načrtovali lastno delo ter s tem krepili ključne kompetence za vseživljenjsko učenje. V projekt 
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smo vključevali učence s primanjkljaji na posameznem področju, nadarjene učence, ki so se 
preizkušali v vlogi mentorjev in koordinatorjev, učence tujce, učence iz socialno ogroženih 
družin in vse, ki so pokazali voljo in veselje do sodelovanja. Velikokrat smo dejavnosti 
projekta združevali in medpredmetno povezovali, učenci pa so imeli možnost vključiti se v 
aktivnosti vse šolsko leto.  
 
V okviru mednarodnega programa iEARN smo v letu 2017 uresničili izmenjavo prazničnih 
voščilnic (Holiday Card Exchange). V novembru so učenci izdelali voščilnice in vanje 
zapisali voščila za učence s partnerskih šol. Te so potovale na dve šoli na Tajvan (Republika 
Kitajska), v Rusijo, ZDA, Brazilijo, Belorusijo in na Tajsko. Na šolo smo prejeli tudi njihove 
voščilnice, jih pregledali in prebrali njihova voščila. Vsak učenec naše šole, ki je izdelal vsaj 
eno voščilnico, je dobil eno voščilnico iz tujine v dar. 
 
Nadaljujemo s projektom Zdrava šola, katerega vizija je razumevanje zdravja kot temeljnega 
za zdrav razvoj učencev, njihovo uspešno odraščanje in razvijanje potencialov. Kot osrednje 
teme Zdrave šole se prepletajo tri vsebine: duševno zdravje (iskanje možnosti za prenos 
vsebin in predstavljenih programov duševnega zdravja v rednem Kurikulu), spodbujanje več 
gibanja (npr. zdrava in lepa drža, aktivni odmor, telesna dejavnost, regeneracija, kakovostno 
preživljanje prostega časa …) in uživanja zdrave prehrane (npr. oglaševanje hrane, prehrana 
športnika, sladkor in sladke pijače …). 
 
V okviru projekta Kulturna šola že tradicionalno skrbimo za ustvarjalnost in spoznavanje 
kulture na različnih nivojih in v mnogih dejavnostih. Izvedli smo kar nekaj šolskih in 
krajevnih prireditev, sodelovali na območnih in regijskih srečanjih skupin (pevski zbori, 
folklora, dramska in lutkovna dejavnost …), kiparskih in likovnih kolonijah … Kulturne 
dejavnosti so spremljali učenci novinarji, ki so snemali prispevke in sodelovali z mediji, pisali 
članke v šolski časopis in za šolsko spletno stran. 
 
Tudi to leto smo bili vključeni v akcijo »Čisti in zdravi zobje ob zdravi prehrani«, katere cilj 
je privzgojiti otrokom navado do rednega in pravilnega čiščenja zob ter skrb za zdravo 
prehrano. V akcijo so vključeni učenci od 1. do 5. razreda, ki jih med šolskim letom obišče 
medicinska sestra zdravstveno-vzgojne in preventivne dejavnosti v zobozdravstvu. Pouči in 
demonstrira jim, kako si pravilno umivati zobe in kako pomembna je zdrava prehrana ter ob 
tem pitje nesladkanih napitkov. 
 
V letu 2017 je našo šolo obiskovalo 32 »otrok s posebnimi potrebami«. Glede na vrsto in 
stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje je Zavod RS za šolstvo v letu 2017 izdal 22 
odločb za otroke s posebnimi potrebami in jih usmeril v izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
V odločbah ZRSŠ so navedene naslednje ovire oz. motnje: 

 ena učenka z zmerno slabovidnostjo,  

 dva otroka z zmerno govorno-jezikovno motnjo,  

 sedem otrok dolgotrajno bolnih,  

 deset otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,   

 trinajst otrok z več motnjami.  

Skupno smo leta 2017 izvajali 142 ur dodatne strokovne pomoči za učence; od tega 30 ur 
svetovalne storitve, 65 ur pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj ter 47 ur 
učne pomoči.  
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2.1.8 Samoevalvacijsko poročilo  
 
Na Osnovni šoli Selnica ob Dravi smo za samoevalvacijsko poročilo zavoda izbrali naslednje 
dejavnosti šolskega leta 2016/17: javni prireditvi vrtca, projekt Šolske olimpijske igre, delo z 
nadarjenimi učenci, uporaba večnamenskega prostora.  
Razlogi za izbiro prav teh dejavnosti temeljijo na dejstvu, da dejavnosti izvajamo vsako leto, 
zato želimo s podrobnejšo analizo in na osnovi ugotovitev načrtovati naše delo za v prihodnje.  
 
Samoevalvacijsko poročilo je oblikoval strokovni tim, vanj pa so zajete refleksije vseh 
sodelujočih deležnikov. Ravnateljica šole bo poročilo posredovala in predstavila Svetu 
zavoda OŠ Selnica ob Dravi na prvi seji sveta v koledarskem letu 2018. Člani sveta ga bodo v 
skladu z 48. členom ZOFVI-ja (Ur. l. RS št. 16/07 in 36/08) tudi obravnavali in potrdili. 
Vodja tima za samoevalvacijo bo s poročilom seznanila vse strokovne delavce na pedagoški 
konferenci v mesecu decembru 2017.   
 
JAVNI PRIREDITVI VRTCA 
 
V šolskem letu 2016/17 smo strokovni delavci Vrtca Kobanček organizirali dve javni 
prireditvi: pravljični večer s prihodom dedka Mraza v mesecu decembru in zaključno 
prireditev v okviru občinskega praznika v mesecu maju. Okvirno načrtovanje obeh je 
potekalo na ravni celotnega tima strokovnih delavcev, in sicer že ob pripravi letnega 
delovnega načrta za to šolsko leto, v katerega smo dejavnosti tudi zapisali. Ideje smo snovali 
in zapisovali na sestankih aktivov. 
 
Skupno smo se odločili, da bomo pravljični večer izvedli v prazničnem decembru, prireditev 
pa bo namenjena otrokom, staršem in ostalim krajanom Selnice ob Dravi. Izbrali smo 
pravljico Sneguljčica in sedem palčkov. Dve strokovni delavki sta se javili, da napišeta 
scenarij predstave in celotne prireditve. Določili smo tudi zadolžitve ostalih strokovnih 
delavcev, kot so vloge v predstavi, vključevanje otrok v prireditev in izdelava scene.  
Naši osnovni cilji dejavnosti so bili: 

 pričarati praznično vzdušje, 
 omogočiti otrokom, da sodelujejo v odrski predstavi in spremljajo dogajanje na odru, 
 spodbuditi, da otroci na ta način začutijo pripadnost vrtcu in kraju, 
 promocija vrtca v kraju.  

Izvajanje načrtovanih dejavnosti in doseganje zastavljenih ciljev smo spremljali sproti na 
vajah pred načrtovano predstavo, kolikor je bilo to takrat mogoče. Po izvedeni dejavnosti smo 
strokovni delavci evalvirali prireditev individualno s pomočjo vprašalnika, ki so ga razdelile 
članice tima za samoevalvacijo. Kot prednosti nastopanja na velikem odru smo izpostavili: 

 pozitivna samopodoba otrok, 
 otrok spozna vlogo nastopajočega in se seznani z gledališkim odrom, 
 sodelujoči otroci so lahko bili ves čas na odru in so spremljali igro, 
 večja prepoznavnost vrtca v kraju in okolici, 
 dobre prostorske in tehnične možnosti dvorane in odra v Hramu kulture A. Tovornika, 
 sodelovanje, prizadevanje, motiviranost večine strokovnih delavcev pri pripravah na 

prireditev, 
 do izraza so prišli ustvarjalnost, talenti in močna področja posameznih strokovnih 

delavcev, 
 zadovoljstvo vseh sodelujočih po uspeli prireditvi. 

Kot slabosti oziroma možnosti za izboljšave smo navedli: 
 predstava je bila zaigrana samo enkrat, 
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 v dvorani se ni slišalo govora vseh igralcev, 
 vzgojiteljice plešejo z otroki na odru, 
 premalo predhodnih vaj dramske igre in dikcije, 
 šibka dramaturgija, 
 pomanjkljivo timsko delo strokovnih delavcev (vodja tima, sestajanje tima, 

pravočasnost, usklajevanje, informiranje, dogovarjanje). 
Glede na ugotovljeno smo razmišljali o usmeritvah za nadaljnje delo na tem področju. 
Menimo, da bo v bodoče potrebno več vaje za izvedbo tovrstne prireditve, obvezno bi bilo 
ozvočiti vse glavne igralce, strokovni delavci pa bi zaradi spodbude in usmerjanja otrok 
morali plesati z njimi v kostumih. 
 
Našo drugo prireditev – zaključni nastop, ki smo ga poimenovali Zabava pri Mojci 
Pokrajculji, smo načrtovali na aktivu strokovnih  delavcev vrtca v šoli. Odločili smo se, da 
bomo pravljico Mojca Pokrajculja izvedli v nekoliko drugačni preobleki. Dogovorili smo se o 
vlogah, ki jih bodo zaigrali otroci iz posameznih skupin, ter vlogah oz. zadolžitvah 
posameznih strokovnih delavcev (priprava scenarija, videoscene, točke nastopajočih skupin 
…).    
Naši cilji so bili:  

 prikaz celoletnega dela v vrtcu, 
 omogočiti otrokom, da sodelujejo v dogajanju na odru in ga spremljajo, 
 navajanje otrok na samostojnost in sproščenost pri javnem nastopanju, 
 otroci doživljajo ugodje pri nastopanju na velikem odru, 
 spodbuditi, da otroci začutijo pripadnost vrtcu in kraju, 
 promocija vrtca v kraju. 

Cilje smo dosegli s sodelovanjem in zavzetostjo vseh strokovnih delavcev vrtca v šoli. Tudi to 
prireditev smo strokovni delavci evalvirali individualno in kot slabost oz. usmeritev za 
vnaprej izpostavili le potrebo po več vajah. Strinjali pa smo se, da je bilo prednosti nastopanja 
na velikem odru veliko, med njimi: 

 pozitivna samopodoba otrok, 
 otroci se seznanijo z gledališkim odrom, 
 sodelujoči otroci so lahko bili ves čas na odru in so spremljali igro, 
 večja prepoznavnost vrtca v kraju in okolici, 
 dobre prostorske in tehnične možnosti dvorane in odra v Hramu kulture Arnolda 

Tovornika, 
 sodelovanje, prizadevanje, motiviranost strokovnih delavcev pri pripravah na 

prireditev, 
 do izraza so prišli ustvarjalnost, talenti in močna področja posameznih strokovnih 

delavcev. 
 
Ocenjujemo, da sta bili obe načrtovani prireditvi uspešni, k čimer je pripomoglo sodelovanje 
in zavzetost vseh strokovnih delavcev.  
 
PROJEKT ŠOLSKE OLIMPIJSKE IGRE 
 
Projekt Šolske olimpijske igre organiziramo že od leta 1996, kar pomeni, da je bila tokratna 
izvedba že šesta zapovrstjo. Gre za projekt, ki je tako po organizacijski kot tekmovalni plati 
izredno zahteven. Čeprav načrtovanje dejavnosti že vsa leta izvaja šolski olimpijski komite, je 
uspešna izvedba iger možna le ob splošni mobilizaciji skoraj vseh zaposlenih. Vse omenjeno 
je tudi razlog, da smo ga izbrali kot predmet samoevalvacije.  
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Izvedba letošnjih ŠOI je zahtevala precej drugačno načrtovanje, saj smo projekt združili s še 
enim, to je mednarodnim sodelovanjem z učenci in učitelji iz Osnovne šole Dositej Obradović 
iz Novega Sada. Ti so se nam pridružili že prvi dan Šolskih olimpijskih iger in so z nami 
enakovredno sodelovali v vseh dejavnostih.  
 
Najmanjši udeleženci letošnjih iger so bili otroci iz dveh najstarejših skupin našega vrtca, ki 
so se prvič vključili v organizacijo in izvedbo. Sodelovali so na uradni otvoritvi in zaključku 
iger, se skupaj s prvošolci pomerili v športnih igrah na obeh igriščih vrtca, izvedli športne igre 
v obeh telovadnicah, športno popoldne s starši in Mini olimpijado vrtca.   
 
Ob evalvaciji iger ugotavljamo, da v organizacijskem smislu ne bi spreminjali otvoritve in 
zaključka. Prav tako bi ostalo nespremenjeno tekmovanje v atletiki, spremembe pa bi se 
uvedle pri tekmovanju v športnih igrah. Ocenjujemo, da bi bilo boljše, če bi tekmovanje 
potekalo v obliki predolimpijskega turnirja in bi se na zaključni olimpijski turnir uvrstile 
samo prve štiri ekipe. Finalni turnir bi se nato odigral v športni dvorani Ruše pred polnimi 
tribunami.  
 
Tudi zaradi omenjene mednarodne in medgeneracijske povezanosti je bil moto letošnjih iger 
Združeni v športu. Namen iger ni le tekmovanje v atletiki in športnih igrah, temveč tudi 
druženje, spodbujanje, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje … Ugotavljamo, da nam je vse 
to tudi uspelo in da smo vsi udeleženci brez dvoma občutili duh olimpizma.    
 
DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 
Nadarjeni učenci so zelo heterogena skupina, saj so prepoznani na različnih področjih, prav 
tako imajo različne učne, vzgojne, socialne in osebne potrebe. Menimo, da na naši šoli tej 
heterogenosti uspešno sledimo, saj ponujamo širok nabor dejavnosti – tako v okviru rednega 
pouka z diferenciacijo in individualizacijo, v okviru dodatnih dejavnosti, ki so namenjene širši 
skupini otrok (priprava prireditev, interesne dejavnosti, izbirni predmeti, priprave na 
tekmovanja, raziskovalno delo idr.), ter dodatnih dejavnosti, ki so namenjene samo 
nadarjenim učencem. 
 
V preteklem šolskem letu smo si poleg standardnih ciljev na področju dela z nadarjenimi 
zadali še dodaten cilj, tj. ponuditi učencem bolj pester nabor kvalitetnih dodatnih dejavnosti. 
V ta namen smo s timom strokovnih delavcev načrtovali 14 dodatnih aktivnosti: dva aktivna 
popoldneva, tabor na CŠOD Škorpijon, obisk pustolovskega parka, obisk radijske oz. 
časopisne hiše, sodelovanje pri pripravi šolskega časopisa in radijskih oddaj. Dejavnosti smo 
podrobneje predstavili v zloženki, ki so jo prejeli vsi prepoznani nadarjeni učenci.   
 
Načrt dela je bil zapisan tako na ravni LDN-ja šole kot na ravni LDN-ja šolske svetovalne 
službe – razdelek dela z nadarjenimi. K načrtovanju dejavnosti so bili povabljeni tudi vsi 
strokovni delavci šole, in sicer tako, da so sami predlagali dejavnosti, ki bi jih bili pripravljeni 
izvajati v programu dela z nadarjenimi, učenci, ki so imeli možnost predlagati, katerih 
dejavnosti si želijo, ter šolska svetovalna služba, ki je koordinirala načrtovanje. Naše merilo 
uspeha je bila številčna udeležba otrok in prevladujoča pozitivna povratna ocena dejavnosti; 
učenci so ob koncu posameznih izvedenih dejavnosti morali le-te evalvirati.  
 
Ko je bil že oblikovan program dela z nadarjenimi in je bil le-ta že posredovan učencem in 
strokovnim delavcem, je naša šola v oktobru dobila prošnjo s strani ZRSŠ OE Maribor, da za 
predstavnike Ministrstva za šolstvo in Zavoda za šolstvo Črna Gora pripravimo predstavitev 
prepoznavanja in dela z nadarjenimi na naši šoli. Na prošnjo smo se odzvali, popoldan za 
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nadarjene, ki smo ga sicer načrtovali že prej, pa je bil tako še bolj pestro obarvan, saj smo 
poleg že načrtovanih izvedli še dodatne dejavnosti: šport v kombiniranem oddelku in pouk 
naravoslovja v 5. razredu, slikanje, mladi čebelarji, dramatizacija, matematične in logične 
igre, raziskovalna dejavnost, eksperimentalno delo v naravoslovju, glasbena delavnica, 
snemanje reklame. Povratne informacije glede organizacije in izvedbe dejavnosti so bile 
izključno pozitivne – tako s strani naših gostov kot vključenih učencev in strokovnih 
delavcev. Gostje so s strokovnimi argumenti pohvalili tudi dejavnosti, ki jih sicer izvajamo z 
nadarjenimi učenci – v prvem delu našega srečanja smo imeli namreč predstavitev dela 
nasploh in diskusijo. 
 
Gledano na letni ravni smo, razen ene načrtovane dejavnosti, ki je zaradi odsotnosti učiteljice 
športa nismo mogli izvesti, presegli zastavljene cilje, saj smo poleg načrtovanih delavnic 
ponudili učencem še širši nabor dejavnosti. Menimo, da pomemben doprinos prinaša tudi 
tabor za nadarjene, ki ne nudi zgolj posamičnih dejavnosti, ampak poveže učence v neko 
skupino, s čimer poleg intelektualnega podpre tudi njihov osebni in socialni razvoj ter jih 
motivira za udeležbo na ostalih dejavnostih. Za doseganje ciljev so zaslužni strokovni delavci 
(tako tisti, ki so dejavnosti pripravili in izvajali, kot tisti, ki so učence zanje spodbujali oz. 
navduševali) in učenci, ki s pozitivnimi odzivi soustvarjajo načrtovane dejavnosti (so 
pomemben motivator tako vrstnikom kot strokovnim delavcem). Ugotavljamo, da je 
načrtovanje dejavnosti na letni ravni bolj sistematično in načrtno ter omogoča lažje 
spremljanje in vrednotenje izvedenega. Eden izmed učinkovitih načinov vrednotenja je tudi 
uvedba elektronskega dokumenta, v katerega strokovni delavci tekom celotnega šolskega leta 
sproti vpisujemo dejavnosti in dosežke nadarjenih, ki jih potem na strokovnih aktivih 
ovrednotimo. 
 
Opažamo, da so težave, s katerimi se srečujemo pri delu z nadarjenimi, najbolj upad 
motivacije učencev za udeležbo na dodatnih dejavnostih, ki narašča z leti šolanja, na drugi 
strani pa tudi preobremenjenost nekaterih nadarjenih, ki so vključeni v preveliko število 
dejavnosti (pri čemer imamo strokovni delavci še kako pomembno vlogo, da učenca pravilno 
usmerjamo in mu nudimo podporo pri načrtovanju dejavnosti). Težava ali bolje posebnost so 
tudi dvojno izjemni učenci, pri katerih je njihov primanjkljaj praviloma pred njihovo 
nadarjenostjo, ter učinek skupine, ko tudi visoko nadarjeni in sposobni ne želijo sodelovati pri 
neki dejavnosti, da ne bi izstopali iz povprečja svojega oddelka ali razreda.  
 
Z evalvacijo dodatnih dejavnosti ugotavljamo, da je udeležba na le-teh okoli 30 %, včasih tudi 
manj, povratna informacija udeležencev na dejavnostih pa je v veliki večini zelo pozitivna (na 
lestvici 1–5 prevladujeta oceni 4 in 5). Želeli bi si večje udeležbe, sploh kadar za otroke 
organiziramo izvenšolske dogodke (npr. ekskurzije, obiske športnih parkov ali predstav), 
vendar pri tem težimo k svobodni izbiri in udeležbo prepuščamo učencem samim. 
Ugotavljamo tudi, da se za izvajanje dodatnih dejavnosti na šolski ravni odločajo večinoma 
isti učitelji, kar lahko ima za posledico ožjo ponudbo dejavnosti in manj svežih idej.  
 
Področje dela z nadarjenimi tudi v prihodnje ponuja veliko izzivov. To je področje, ki se ga 
da venomer nadgrajevati, dodajati nove ideje, aktivnosti, da se narediti drugače, narediti več, 
pri čemer je pomembna tako motivacija in pripravljenost strokovnih delavcev, ki pri delu z 
nadarjenimi vidijo izziv, kot tudi podpora vodstva, da podpre ideje učiteljev, jih pomaga 
realizirati in delo tudi ustrezno ovrednoti. 
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MODRA SOBA 
 
Modra soba je manjši prostor v bližini zbornice, kamor so poslani učenci, ki na kakršen koli 
način motijo pouk in s tem kljub večkratnem opozorilu učiteljev ne prenehajo. Motenje pouka 
sodi med kršitve pravil in dogovorov, zapisane v dopolnitvi Pravil šolskega reda OŠ Selnica 
ob Dravi. Kot ukrep za tovrstno kršitev se med drugimi pojavlja tudi napotitev učenca k 
dežurnemu učitelju oz. nadaljevanje pouka v posebnem prostoru (modri sobi) ob prisotnosti 
dežurnega učitelja. Učenec po treh odhodih v ta prostor dobi vzgojni opomin.  
 
Z namenom, da bi ugotovili, kakšen učinek ima odstranitev učencev iz razreda in napotitev le-
teh v modro sobo, smo se odločili za samoevalvacijo. Do sedaj smo na mesečnih strokovnih 
aktivih 3. VIO evalvirali le statistiko o obisku učencev v sobi, pri tem pa se nismo podrobneje 
spraševali o učinkih ter posledično s tem o usmeritvah in ukrepih za v prihodnje. Letos smo s 
tem ciljem pripravili evalvacijski vprašalnik, s pomočjo katerega so vsi strokovni delavci 
izrazili svojo izkušnjo in mnenje glede modre sobe. Ob tem smo ugotovili, da ima evalvacija 
po tej poti tako pozitivne kot negativne plati. Kot pozitivno štejemo vključenost vsakega 
posameznika, kar je tudi namen, saj ima vsak izmed strokovnih delavcev možnost uporabiti 
tovrsten ukrep v primeru, da posamezni učenec moti pouk, večina pa nas opravlja tudi 
dežurstvo v tem prostoru v primeru, da ga kateri od učencev obišče. Kot negativno pa se je 
izkazala zavzetost strokovnih delavcev za izpolnitev vprašalnika, kar je neke vrste dokaz o 
tem, koliko jih evalvacija sploh zanima. Na koncu vprašalnika niso izpolnili štirje strokovni 
delavci. Glede na ugotovljeno je v prihodnje potrebno bodisi spremeniti način evalviranja 
bodisi osvestiti delavce o pomenu skupne evalvacije. 
 
Ne glede na omenjeno smo strokovni delavci v vprašalniku večinoma mnenja, da bi bilo 
potrebno pogosteje opraviti evalvacijo obiska učencev v modri sobi – večkrat ali pa vsaj 
dvakrat letno (npr. ob zaključku konferenčnega obdobja) na strokovnih aktivih za posamezna 
VIO. Le tako se bomo lahko sproti spraševali o učinkovitosti in smiselnosti z namenom, da bi 
za vnaprej načrtovali potrebne spremembe in izboljšave. Imeli bi tudi primerjavo, koliko 
učencev je v posameznem obdobju moralo obiskati sobo, kakšno je število v primerjavi s 
preteklim obdobjem, učenci katerih oddelkov so največkrat obiskali sobo, kdo so učitelji, ki 
učence največkrat pošljejo tja ipd. Možna bi bila evalvacija o doslednosti vseh učiteljev in 
našem upoštevanju šolskih pravil in sankcij. Mnenje o tem, da si učitelji nismo enotni, kdaj in 
zakaj pošljemo učenca v modro sobo, je namreč izraženo tudi v vprašalniku. Zlasti v nižjih 
razredih naj bi se tega učitelji posluževali manj, pa bi se morda lahko pogosteje. Ukrep za nas 
v bodoče torej je, da se bolj enotno držimo pravil in poskušamo uskladiti naše dogovore.  
 
Ob analizi odgovorov ugotavljamo, da večina strokovnih delavcev ocenjuje učinek modre 
sobe kot pozitiven; tudi iz razloga, da so učenci, ki ostanejo v razredu, zadovoljni, saj imajo 
pravico do nemotenega spremljanja pouka. Kot druge pozitivne učinke navajamo, da nikomur 
ni vseeno oz. lagodno, kadar mora oditi iz razreda zaradi določenega prekrška. Prihod učenca 
v sobo opazijo drugi delavci šole, saj je ta v bližini uradnih prostorov šole, in ima to dober 
vzgojni učinek. Učencev se tovrstna izkušnja večinoma zelo dotakne in se v bodoče zavedajo, 
da se bo ukrep ob njihovem ponovnem neprimernem vedenju ponovil. Na drugi strani pa je 
nekaj takšnih učencev, ki so poslani v sobo večkrat in so tudi že prejeli vzgojni opomin. 
Zanimivo je, da dva strokovna delavca ocenjujeta učinek te sobe kot negativen – sta namreč 
mnenja, da je učencu v tem prostoru lepo, zato nima vzgojnega učinka, nima prave vloge, 
pomena. Podan je bil predlog, da bi se učinek lahko izboljšal, če bi bila strožja reakcija 
učitelja, ki sprejme učenca, in čim hitrejši pogovor razrednika z učencem. Predlog je tudi, da 
svoje ugotovitve/razloge podajo učitelji, ki pošljejo učenca v sobo, in po pogovoru z učencem 
še razredniki. 
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Učitelja, ki sprejme učenca v modri sobi, večina strokovnih delavcev vidi kot nadzornika, kot 
učitelja, ki usmerja učenca pri nadaljevanju učnega dela, ga nadzoruje, mu pomaga v 
organizacijskem smislu, spodbuja, pregleda opravljeno delo, če učenec prehitro konča, mu da 
dodatno delo, a ne dela z njim ali namesto njega. Prvotna vloga naj bi bil temeljit pogovor z 
učencem o vzroku njegovega prihoda – analiza prekrška, ki bi imel vzgojni učinek na učenca, 
oz. usmeritev za njegovo vedenje v prihodnje ter pogovor o posledicah in ukrepih, ki mu 
sledijo. Predlog ene strokovne delavke je tudi, da se naj učenec kasneje opraviči učitelju, ki ga 
je poslal iz razreda. Učenec naj občuti, da je samostojno delo težje, kot je delo v razredu.  
 
Velika večina učiteljev se strinja, da naj učenci samostojno nadaljujejo s šolskim delom v 
modri sobi. Kadar učenec res ne zmore sam nadaljevati, naj ga dežurni učitelj usmerja pri 
delu. Naslednjo uro naj učitelj pri pouku preveri njegovo znanje oz. delo, ki ga je nadaljeval. 
Učenec naj v tem prostoru ali doma naredi več kot ostali in to tudi predstavi naslednjo uro v 
razredu.  
 
Ko pride učenec v modro sobo, izpolni vprašalnik – kaj se je zgodilo, od katerega predmeta je 
bil poslan, razlog neprimernega vedenja, mnenje, ali je bil upravičeno poslan iz razreda in kaj 
bo naslednjič naredil, da ne bo potreben odhod iz razreda. Večina učiteljev meni, da je 
vprašalnik primeren, dobro sestavljen. Predlagano pa je bilo npr., da bi v vprašalnik dodali še 
mnenje učitelja, ki je učenca poslal v prostor, oz. razlog za njegovo odstranitev. Ena od 
učiteljic opaža, da mlajši učenci težko odgovorijo oz. utemeljijo vzrok neprimernega vedenja, 
zato potrebujejo učiteljevo pomoč.  
 
Menimo, da smo z letošnjo samoevalvacijo modre sobe storili pomemben korak k njeni 
učinkovitosti oz. zavedanju, da imamo strokovni delavci veliko odgovornost pri tem, kdaj, 
zakaj in koliko učencev obišče ta prostor. Ugotovitve in predlogi, ki smo jih navedli, bodo 
vodilo našega delovanja na tem področju.   
 
Seveda pa tudi ugotovitve, predlogi in rešitve, ki jih navajamo pri ostalih projektih in 
dejavnostih, ki so predmet samoevalvacijskega poročila.  
 
2.1.9    Knjižnica  
 
Šolska knjižnica je skozi vse leto delovala nemoteno in je enakovreden člen vzgojno-
izobraževalnega programa naše šole. Skupinski obiski posameznih razredov/oddelkov so 
načrtovani in izvedeni po letnih pripravah in sprotnem načrtovanju knjižničarke in učiteljev. 
Izvedenih je bilo veliko ur medpredmetnega sodelovanja – prav v vseh razredih. 
Pri urah knjižničnega informacijskega znanja so učenci spoznavali in se urili v samostojnem 
iskanju gradiva in informacij v različnih informacijskih virih. V višjih razredih (6.–9.) je bil 
velik poudarek tudi na spoznavanju in spoštovanju avtorskih pravic ter pravilnem zapisu 
prevzetih informacij (citiranje in povzemanje); učenci 7., 8. in 9. razreda so v sodelovanju 
učiteljic in knjižničarke pisali seminarske naloge (pri GEO in FIZ). 
 
Osrednje poslanstvo knjižnice je bilo motiviranje učencev za branje. V organizaciji in pod 
vodenjem šolske knjižničarke so potekale naslednje dejavnosti/projekti:   
 

 Projekt Knjigoljub v 2. razredu: učenci glede na svoje bralne sposobnosti samostojno 
berejo knjige s treh različnih zahtevnostnih stopenj ter na osnovi treh prebranih knjig z 
vsake stopnje prejmejo bronasto, srebrno in zlato priznanje. Z branjem v okviru 
projekta nadaljujejo tretješolci, ki v preteklem šolskem letu niso dokončali vseh 
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bralnih stopenj. Projekt je namenjen učenju/vadenju branja in smo zadovoljni z 
odzivom učencev, prav tako tudi z bralnim napredkom večine.  

 Projekt Naša mala knjižnica v 3. razredu in na obeh podružnicah: branje knjig, 
določenih v okviru projekta, poteka večinoma skupinsko (v knjižnici ali v razredu), o 
vsebinah prebranih knjig pa učenci poustvarjajo v delovnih zvezkih, t. i. 
ustvarjalnikih. V tem šolskem letu smo projekt popestrili z dejavnostjo izmenjava 
književnega junaka – učenci obeh oddelkov 3. razreda so izdelali ptiča Ferda, ga 
poslali na določeni osnovni šoli (OŠ Bičevje in OŠ Otočec), od tam pa prejeli njihova 
ptiča. Vse do meseca aprila bodo sedaj skrbeli zanju ter vtise in doživetja zapisovali v 
zvezke, nato pa te skupaj z lutkama poslali nazaj na matične šole. S projektom smo 
zelo zadovoljni. 

 Projekt Spoznajmo pisatelja v 4. in v 5. razredu: osnovni cilj projekta je motivirati 
učence za branje leposlovja izbranih mladinskih pisateljev (so hkrati del učnega načrta 
za posamezen izbrani razred) in posledično branja nasploh. Učenci med šolskim letom 
vsaj štirikrat obiščejo knjižnico, spoznajo pisatelja/-ico, nato pa samostojno berejo 
njegova/njena dela. Ugotavljamo, da ta projekt sicer nekoliko poveča motivacijo 
učencev za branje, vendar le-to še vseeno ni tako množično, kot bi si želeli.  

 Projekt Rastem s knjigo v 7. razredu: projekt, ki poteka pod organizacijo Javne 
agencije RS za knjigo v sodelovanju z različnimi bralnimi društvi, njegov namen pa je 
motivirati sedmošolce za branje, jim omogočiti obisk najbližje splošne knjižnice in 
podariti leposlovno knjigo. V mesecu juniju 2017 so splošno knjižnico v Hramu 
kulture A. Tovornika obiskali lanski sedmošolci (prejeli so knjigo V. Moderndorfer: 
Kit na plaži), z letošnjimi sedmošolci pa smo omenjeno knjižnico obiskali v oktobru 
2017 (prejeli so knjigo Miha Mazzini: Zvezde vabijo).   

 Prežihova bralna značka: šolska knjižničarka je koordinatorica Prežihove bralne 
značke (za vrtec in šolo), ki poteka v organizaciji Društva Bralna značka Slovenije – 
ZPMS. Vsi učenci 1.–9. razreda imajo možnost tudi njej pripovedovati vsebino 
prebranih knjig. Junija 2017 je knjižničarka organizirala bralno noč v šoli, ki se je je 
udeležilo 65 učencev. V programu dejavnosti so sodelovale tudi pravljičarke 
Mariborske knjižnice, ki so učencem pripovedovale pravljice, nato pa so vsi prisotni 
še obiskali splošno knjižnico v Hramu kulture Arnolda Tovornika. Vsi učenci, ki so 
opravili PBZ, so bili nagrajeni s priznanjem ali s knjigo.  

 EKO bralna značka: EKO bralno značko sta načrtovali in vodili knjižničarka in 
učiteljica Eva Hriberšek. Bralno značko je opravilo 66 učencev, za katere smo v 
mesecu aprilu prirpavili EKO popoldan. Učence sta obiskali avtorici knjige Mali 
pošastko (Katarina in Lucija Smolnik), popoldan pa so preživeli še v ustvarjalnih 
delavnicah.    

 Bralna značka za starše in delavce šole: bralno značko smo izvajali v preteklem in v 
tem šolskem letu. Starši in delavci (vsakih po 27), ki so BZ lani uspešno opravili, so 
bili nagrajeni s priznanjem, mapico in knjižno kazalko.   

 Bralni klubi za delavce šole: nadaljujemo s srečanji bralnega kluba, na katerih delavke 
šole izmenjujemo vtise in mnenja o predhodno prebranih knjigah. Srečanja potekajo 
približno štirikrat letno. Ob koncu lanskega šolskega leta (junija 2017) smo na 
srečanje povabili pisatelja Toneta Partljiča, s katerim je tekla diskusija o njegovih 
knjigah. Pisatelj nam je v dve uri trajajočem srečanju povedal veliko zanimivega o 
svojih knjigah, izrazil pa je tudi zadovoljstvo in pohvale, da na šoli gojimo bralno 
kulturo tudi med odraslimi. Delavkam je še podelil priznanja, ki jih je predhodno 
pripravila knjižničarka. 

 Literarno-glasbeni popoldan: 19. oktobra 2017 smo se v čudovitem parku Viltuškega 
gradu družili ob branju in poslušanju ljudske poezije. Popoldan branja poezije je bil 
organiziran v sklopu praznovanja Mednarodnega meseca šolskih knjižnic in 
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Evropskega leta kulturne dediščine, ki ju obeležujemo na šoli. Kar 35 bralcev je 
prebralo vsak svojo izbrano ljudsko pesem. Brali smo učenci, delavci šole in vrtca, 
starši in zunanji gostje, učenci projekta Popestrimo šolo pa so nastopili z ljudskimi 
igrami in izštevankami. Ker pa celovitost ljudskih pesmi tvorita besedilo in melodija, 
je bil naš dogodek preplet branih in petih ljudskih pesmi in plesov.  

Knjižnica oz. knjižničarka se je tudi v tem letu veliko vključevala v življenje in delo šole – 
članica tima za projekt Linpilcare (do septembra 2017), članica tima za projekt NA-MA POTI 
(v šolskem letu 17/18), Šolske olimpijske igre, izvajalka dneva dejavnosti Ljubezen in 
spolnost – čustva, um, telo (7. razred), izvajalka delavnic na taboru za nadarjene učence (maj 
2017), Tradicionalni slovenski zajtrk (na podružnici Sveti Duh na Ostrem Vrhu), mentorica 
trem osmošolkam pri izdelavi raziskovalne naloge s področja sociologije (zlato priznanje na 
državnem tekmovanju) – nalogo izdelujejo tudi v tem šolskem letu, mentorica učencem 8. in 
9. razreda za Cankarjevo tekmovanje, vodja šolskega tima za samoevalvacijo (predstavitev 
poročila strokovnim delavcem), priprava Letopisa in Publikacije (za šolo in vrtec), urejanje 
šolske spletne strani, pisanje šolske kronike za centralno šolo, sindikalna zaupnica delavcev 
zavoda … Enkrat tedensko je potekal tudi knjižničarski krožek, v okviru katerega so učenke 
pripravile in izvedle gledališko predstavo Bedak Jurček. Predstavile so jo otrokom iz skupin 
vrtca v šoli ter učencem 1.–5. razreda. V knjižnici je enkrat tedensko potekal tudi krožek 
filozofija za otroke. Vanj je bilo vključenih 11 učenk 7. razreda, na srečanjih pa sta bila veliko 
prisotna tudi študenta Filozofske fakultete v Mariboru – oddelek za filozofijo, ki sta v okviru 
krožka opravljala hospitacije in pedagoško prakso. Mentorica je bila knjižničarka. Do junija je 
v knjižnici vsake 14 dni potekal tudi krožek filozofija za otroke iz najstarejše skupine iz vrtca; 
v skupino pa je bilo vključenih 7 otrok. 
 
Potekalo je tudi sodelovanje knjižnice z vrtcem – obdelava in izposoja knjig za otroke in 
starše, izvedba pravljičnih ur, vodenje EKO bralne značke, koordiniranje Palčka Bralčka, 
oblikovanje Publikacije in Letopisa … 
 
Pomembno delo knjižnice je tudi nabava in obdelava knjižničnega gradiva. Nabava je 
potekala glede na načrt nabave v LDN knjižnice ter glede na sprotne novosti in potrebe 
strokovnih delavcev. Šolsko knjižnico smo obogatili kar za nekaj izvodov knjižničnega 
gradiva. V skladu z zakonom knjižničarka izvaja prehod obdelave knjižničnega gradiva na 
sistem COBISS. 
 

Knjižničarka je tudi skrbnica učbeniškega sklada, ki je potekal nemoteno glede na določila 
Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (objavljen v uradnem listu 2. 6. 2017) in določila 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Za sklad smo nabavili nove oz. manjkajoče učbenike 
v skupni vrednosti 4.610,08 eur. Predlog strokovnih delavcev za nabavo delovnih zvezkov in 
ostalih učnih gradiv je bil v juniju 2017 predstavljen članom Sveta staršev OŠ Selnica ob 
Dravi, ki so ga podprli.  
 
Preglednica 4: Novo nabavljeno gradivo po skupinah enot v obdobju 1. 1. 2017–31. 12. 2017 
 

Vrsta gradiva Nakup Donacija Skupaj 
Mediji  2 / 2 
Monografije 81 13  94 
Strokovno gradivo 81 133 214 
Serijske publikacije / / / 
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Knjižničarka je skrbela tudi za osebno in profesionalno rast z udeležbo na seminarjih in 
izobraževanjih po lastni izbiri oz. v okviru projektnih timov.   
 
2.1.10  Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 
Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2017 ugotavljamo, da so bili le-ti 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 uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom. V letu 2017 je 
rezultat poslovanja presežek prihodkov nad odhodki.  
 
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 ravnamo s sredstvi skrajno racionalno in 
gospodarno na vseh področjih, saj jih porabljamo namensko, tako kot jih prejmemo od 
ustanovitelja, MIZŠ, evropskih socialnih skladov ... 
 
Gospodarnost 
 
Prihodki (AOP 870)  2.575.164    
 = 

 

 = 1,0103  
Odhodki (AOP 887)  2.548.795    
 
2.1.13  Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
 
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. 
   
2.1.14  Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo,     
             socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 
 
Gospodarstvo  
Preko javnih naročil po postopku zbiranja ponudb smo v skladu z zakonom sklepali pogodbe 
z dobavitelji in izvajalci.  
 
Sociala  
Število učencev, ki so imeli subvencionirano šolsko prehrano, se je iz meseca v mesec 
spreminjalo, in sicer glede na podatke, ki so jih starši posredovali pristojnemu centru za 
socialno delo. Podatki o subvencionirani šolski prehrani s strani MIZŠ so vidni v aplikaciji 
CEUVIZ. Nekateri učenci so imeli subvencionirano prehrano od meseca septembra dalje, 
drugi so bili upravičeni do subvencije med šolskim letom ali le določen mesec. Vsi obroki so 
subvencionirani s strani ministrstva, s strani Občine Selnica ob Dravi ali iz drugih virov 
(donatorstvo). 
V mesecu februarju 2017 je v veljavo stopil Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi krog upravičencev do brezplačnega kosila. Do 
subvencije v višini cene kosila v celoti so upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni 
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na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku, ne presega 36 % povprečne plače v Republiki Sloveniji. Pogoji za 
subvencijo malice ostajajo enaki – tako so do subvencionirane malice v celoti upravičeni 
učenci, katerih odstotek povprečne plače na družinskega člana ne presega 53 %. Upravičenost 
do subvencij malice ali kosila iz državnega proračuna šola ugotavlja samodejno na osnovi 
podatkov pridobljenih iz CEUVIZ-a ter jih upošteva pri obračunu rednih mesečnih položnic. 
 
Število učencev, ki so v letu 2017 prejemali brezplačno prehrano, je sledeče (podatki za 
mesec junij 2017): 

 s strani ministrstva je imelo brezplačno dopoldansko malico 229 učencev, od teh so 
103 učenci imeli subvencionirano tudi kosilo;   

 6 učencev je imelo brezplačno kosilo in 2 učenca popoldansko malico iz občinskih 
sredstev skozi celo šolsko leto; 

 s sklepom Krajevne organizacije RK Selnica ob Dravi so imele 3 učenke brezplačno 
popoldansko malico; 

 1 učenka iz 6. razreda je imela subvencionirano popoldansko malico iz donatorskih 
sredstev – Dobrodelno društvo Petka za nasmeh, in sicer celo šolsko leto. 

 
Konec šolskega leta je imelo skupno 229 učencev subvencionirano šolsko prehrano – vseh 
229 je imelo subvencionirano dopoldansko malico, 109 od teh še kosilo in 3 od teh 
popoldansko malico.  
 
V sodelovanju s Krajevno organizacijo rdečega križa Selnica ob Dravi smo tudi v letošnjem  
letu pridobili sredstva s prodajo kruha z akcijo »Drobtinica« v vrednosti 500,00 EUR. Del teh 
sredstev smo namenili za subvencioniranje šolske prehrane socialno šibkejših učencev (14 
učencem kosilo, oziroma popoldansko malico za mesec november 2017). Tako so porabljena 
vsa sredstva iz dobrodelnega projekta Drobtinica.  
V mesecu januarju 2017 smo iz preostalih sredstev projekta »PodariMalico« poravnali stroške 
šole v naravi učencu 2. razreda ter v mesecu aprilu 2017 za 7 učencev 7. razreda.  
Učenka 6. razreda je imela na podlagi pogodbe dobrodelnega društva Petka za nasmeh 
subvencionirane vse stroške, povezane z izvajanjem šolskih dejavnosti. 
V začetku šolskega leta je svetovalna služba sodelovala pri sestavi in realizaciji pogodbe o 
donatorstvu med tremi podpisniki – starši učencev, plačnik RK Slovenije Območno združenje 
Maribor (KORK Selnica ob Dravi) in OŠ Selnica ob Dravi. Donator (Rdeči križ) je prevzel 
donatorstvo za 3 učenke naše šole (6., 7. in 8. razred), in sicer vsem za subvencioniranje 
šolske prehrane – popoldanska malica. 
 
Varstvo okolja  
V okviru varstva okolja izvajamo EKO dejavnosti, projekte Zdrava, Kulturna šola ter 
Popestrimo šolo. Teme vključujemo pri razrednih urah, interesnih dejavnostih, izbirnih 
predmetih, pri pouku in na ekskurzijah. S pomočjo teh projektov razvijamo pozitivne 
medsebojne odnose, ozaveščamo o ponovni rabi odpadnega materiala, se izobražujemo o 
učinkoviti rabi naravnih virov, racionalni rabi energije in ločevanju odpadkov.  
Sodelovali smo na številnih akcijah zbiranja odpadnega papirja, zamaškov, baterij.  
Beremo za EKO bralno značko. Skozi vse šolsko leto urejamo šolsko okolico. Izvedli smo 
zeleni teden z EKO dnevom. Učenci s pomočjo učitelja mentorja skrbijo za šolski čebelnjak 
in zeliščni vrt, ki je ob njem.  
 
Regionalni razvoj  
V sodelovanju s Srednjo ekonomsko šolo Maribor, Tehniškim šolskim centrom in Srednjo 
lesarsko šolo Maribor smo 19. oktobra 2017 izvedli tehniški dan, ko so naši učenci 7.–9. 



34 

 

razreda preživeli dan na omenjenih srednjih šolah – spoznali njihove programe, dijake in 
profesorje, šolske prostore, sodelovali v delavnicah in aktivnostih, ki so jih zanje pripravile 
srednje šole. V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje OE Maribor smo za učence 8. 
razreda z namenom karierne orientacije (ugotavljanje želja, interesov) organizirali obisk 
Kariernega središča Maribor, z učenci 9. razreda pa reševanje elektronskega vprašalnika o 
poklicni poti, pa tudi individualno reševanje vprašalnika poklicnih interesov Kam in kako. 
Srednje šole s podravskega območja in Šolski center Rogaška Slatina so se učencem 
predstavile na že 7. poklicnem sejmu Spoznavanje poklicev in srednjih šol, ki je potekal 30. 
novembra 2017. Tudi to leto smo ga organizirali skupaj z Osnovno šolo Janka Glazerja Ruše 
in je tokrat potekal na tamkajšnji osnovni šoli. Na sejmu se je predstavilo 17 srednjih šol. 
Obiskalo ga je več kot 200 učencev 8. in 9. razreda obeh osnovnih šol ter njihovih staršev.  
Področje regionalnega razvoja je vpeto tudi v različne učne vsebine v okviru pouka in 
obšolskih dejavnosti – raziskovalno in projektno delo, dnevi dejavnosti idr. 
 
Urejanje prostora 
V letu 2017 smo za potrebe v šoli nabavili steklokeramični štedilnik, likalnik in pralni stroj za 
učilnico gospodinjstva, namizne prte za jedilnico, mizi in stole za računalniško učilnico. Za 
telovadnico smo kupili blazine za letvenike, mizo za namizni tenis, odrivno desko in druge 
pripomočke za pouk športa. Zamenjali smo kuhinjske pripomočke, pralni stroj in nabavili 
ročni mešalnik, 9 prenosnih računalnikov in 4 projektorje za učilnice. Kupili smo didaktične 
pripomočke za pouk in hladilnik za šolski učni čebelnjak. 
Za potrebe vrtca smo nabavili 3 fotoaparate, radio, mini tablico, hladilnik in pitnik, potrošni 
didaktični material in pripomočke za izvajanje načrtovanih dejavnosti z otroki za vse skupine 
vrtca, igrače …  
 
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. VIII. Skupaj 

31. 12. 2016 7 9 21 23 30 1 91 
31. 12. 2017 8 9 21 23 32 

 
1 94 

 
Preglednica 5 prikazuje izobrazbeno strukturo zaposlenih. 
 
Preglednica 6: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v šoli in vrtcu na dan 
31. 12. 2016 in 31. 12. 2017  
 

 31. 12. 2016 31. 12. 2017 
Vodstveni delavci 3 3 
Učitelji na razredni stopnji oz. v 
1. in 2. VIO 

12 14 

Učitelji na predmetni stopnji 
oz. v 3. VIO 

16 18 

Učitelji v oddelkih PB, JV, VV 7 7 
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 31. 12. 2016 31. 12. 2017 
Svetovalni delavci, psiholog, 
defektolog (do 31. 8. 2017), 
pedagog -8od 1. 9. 2017) 

3 3 

Drugi strokovni delavci 
(knjižničarka) 

1 1 

Zaposleni na projektih 2 1 
 Vzgojiteljice v vrtcu 10 9 
Pomočniki vzgojiteljic 11 11 
Administrativni delavci 5 5 
Tehnični delavci 18 19 
Javni delavci 3 3 
Skupaj zaposleni  91 94 

 
Iz preglednic 5 in 6 je razvidno povečanje števila zaposlenih za 3: 

 v šoli se je zvečalo število strokovnih delavcev za 4 (2 zaradi povečanja števila 
oddelkov ter oddelkov OPB na podružnicah Sveti Duh na Ostrem Vrhu in Gradišče na 
Kozjaku, 2 pa nadomeščata daljšo bolniško odsotnost), eden še zaradi povečanega 
obsega dela in nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti v kuhinji, 

 v vrtcu se je zmanjšalo število zaposlenih za 2 (ni več zaposlene na projektu in ni več 
oddelka vrtca v Gradišču na Kozjaku). 

8 delavcev je zaposlenih za krajši delovni čas od polnega. V tabeli so šteti vsi zaposleni – tako 
tisti, ki so v daljšem staležu, kot tisti, ki jih nadomeščajo. 
Delavci so se po LDN-ju udeleževali strokovnih izobraževanj.  
 
Poročilo o investicijskih vlaganjih 
V letu 2017 so se opravila naslednja dela: 

– sanacija ravne strehe nad uradnimi prostori, 
– obnova parketa v mali telovadnici, 
– beljenje hodnika in učilnice v šoli, 
– zamenjava in podzidava oken v telovadnici, 
– nabava dveh plinskih kotlov za kuhinjo v šoli, 
– nabava inox omar za kuhinjo, 
– nakup male koze, šolske bradlje in veslaškega simulatorja za potrebe športa, 
– beljenje hodnika in dveh učilnic na hodniku vrtca, 
– polaganje blažilne gumirane podlage pod gugalnico, 
– nabava prenosnega računalnika za potrebe vrtca.  

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

 
 
 



36 

 

3  RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2016 
 
3.1 Uvod 
 
Osnovna šola Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: zavod) je pri obravnavanju računovodskih 
postavk ter pri sestavljanju in predložitvi letnih poročil upoštevala naslednje predpise: 
 

 Zakon o javnih financah, 
 Zakon o računovodstvu, 
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava, 
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava, 
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev, 
 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu, 
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava, 
 Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna, 

 Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih 
subjektov.   

 
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 in njihovih pojasnil: 
 

 Bilanca stanja s prilogami: 
            –  stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 
            –  stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
 

 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. 2017. Zakon o računovodstvu zahteva, 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. 
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3.2.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
 
3.2.1.1.1 Neopredmetena sredstva   
 
Skupna nabavna vrednost neopredmetenih sredstev znaša 34.030,59 EUR (to sta računalniško 
omrežje v vrednosti 23.406,03 EUR in računalniška programska oprema v vrednosti 
10.624,56 EUR). Zanje smo oblikovali popravek vrednosti v višini 31.041,77 EUR; na dan 
31. 12. 2017 je znašala njihova sedanja vrednost 2.988,82 EUR. 
 
3.2.1.1.2 Nepremičnine 
 
Preglednica 7: Vrednost nepremičnin 
 

Vrsta 
sredstva 

Nabavna 
vrednost 

(1. 1. 2017) 

Popravek 
vrednosti 

(1. 1. 2017) 
 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

 
Amortizacija 

Sedanja 
vrednost 

(31. 12. 2017) 

Zemljišča 82.610,60 - - - - 82.610,60 
Zgradbe 2.794.470,93 2.022.504,19 1.617,01 31.582,67 60.522,21 744.644,21 
Druge 
zgradbe 

 
8.065,08 

 
1.088,78 

 
- 

 
- 

 
241,95 

 
6.734,35 

Skupaj 2.885.146,61 2.023.592,97 1.617,01 31.582,67 60.764,16 833.989,16 

 
Kot je razvidno iz preglednice, se je nabavna vrednost nepremičnin v letu 2017 povečala v 
višini 1.617,01 EUR; zmanjšal se je popravek vrednosti, ki je znašal 31.582,67 EUR. V 
znesku 60.764,16 EUR je bila obračunana amortizacija – tako je sedanja vrednost 
nepremičnin znašala 833.989,16 EUR. Nepremičnine, med katerimi so evidentirana zemljišča 
in zgradbe, so vrednotene po nabavnih vrednostih. Zemljišča se ne amortizirajo. Za zgradbe je 
obračunana amortizacija po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, z upoštevanjem 
predpisanih stopenj iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev.  
 
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 (naš zavod je v skladu 
z Zakonom o davku na dodano vrednost uveljavljal med letom začasni 3 % odbitni delež, na 
podlagi izračuna dokončnega odbitnega deleža pa je zavod ugotovil, da bi moral odbitek 
vstopnega DDV-ja uveljavljati v nižjem odstotku – to je 2 %, zato je zavod v skladu s predpisi 
opravil ustrezne popravke). Opremo uvrstimo v poslovne knjige takoj ob nabavi. Popravek 
vrednosti začnemo obračunavati prvega dne v naslednjem mesecu, ko začnemo uporabljati 
opremo za opravljanje dejavnosti, ki ji je namenjena. Pri drobnem inventarju smo oblikovali 
100 % popravek vrednosti, ki ga obračunavamo skupinsko.      
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Preglednica 8: Vrednost opreme 
 

Vrsta opreme Nabavna 
vrednost 

(1. 1. 2017) 

Popravek  
vrednosti 

(1. 1. 2017) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne in 
popravka 
vrednosti 

 
Amortizacija 

Sedanja 
vrednost 

(31. 12. 2017) 

Oprema za 
opravljanje osnovne 
dejavnosti 

 
152.830,09 

 
129.129,07 

 
12.152,20 

 
3.781,80 

 
15.299,23 

 
20.553,99 

Oprema za obdelavo 
podatkov 

 
15.734,38 

 
12.316,63 

 
- 

 
1.585,64 

 
1.969,72 

 
1.448,03 

Oprema za 
transport, 
vzdrževanje, 
čiščenje … 

 
 

72.621,28 

 
 

54.722,09 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

10.508,95 

 
 

7.390,24 

Pohištvo 107.381,30 96.543,84 15.400,94 6.458,04 3.208,54 23.029,86 
Druga oprema 14.563,00 13.992,94 - - 412,93 157,13 
Drobni inventar  624.166,01 624.166,01 31.882,95 18.696,53 31.882,95 0,00 
Skupaj 987.296,06 930.870,58 59.436,09 30.522,01 63.282,32 52.579,25 

 
Iz preglednice je razvidno, da so nove nabave znašale 59.436,09 EUR. Na dan 31. 12. 2017 je 
odpisana vrednost opreme znašala 944.152,90 EUR, sedanja vrednost opreme pa 52.579,25 
EUR. 
 
3.2.1.2 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 
 
3.2.1.2.1 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah  
 
Vrednost denarnih sredstev je na dan 31. 12. 2017 znašala 78.150,78 EUR – ta predstavlja 
stanje na podračunu enotnega zakladniškega računa pri Upravi RS za javna plačila.  
 
3.2.1.2.2 Kratkoročne terjatve do kupcev  
 
Kratkoročne terjatve do kupcev so terjatve, izkazane na dan 31. 12. 2017, ki se nanašajo na 
zaračunano prehrano učencev in zunanjih odjemalcev, zaračunano oskrbnino otrok v vrtcu ter 
zaračunane uporabe prostorov telovadnice. Visok izkazan znesek (43.977,97 EUR) 
kratkoročnih terjatev je posledica načina zaračunavanja storitev. Račune izstavljamo v 
pretežni meri kupcem v naslednjem obračunskem mesecu (za mesec december 2017 torej v 
začetku januarja 2018).  
Med terjatvami izkazujemo tudi dvomljive terjatve v znesku 11.884,08 EUR. 
 
3.2.1.2.3 Dani predujmi in varščine  
 
Na tej postavki na dan 31. 12. 2017 ne izkazujemo stanja. 
 
3.2.1.2.4 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta  
  
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31. 12. 2017 znašale 
skupaj 182.425,54 EUR. Seznam teh terjatev, po posameznih uporabnikih enotnega kontnega 
načrta, je naveden v spodnji preglednici: 
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Preglednica 9: Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 

Zap. št. Naziv uporabnika EKN Znesek terjatve v EUR 
1 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 123.981,37 
2 Občina Selnica ob Dravi  47.040,53 
3 Občina Maribor 965,57 
4 Občina Podvelka  4.916,76 
5 Občina Ruše 547,56 
6 Občina Šentilj  276,96 
7 Občina Pesnica  444,44 
8 Občina Kidričevo  499,46 
9 Zavod RS za zaposlovanje 2.316,49 
10 Zavod za šport RS Planica  1.436,40 

 
3.2.1.2.5 Druge kratkoročne terjatve  
 
Vrednost drugih kratkoročnih terjatev je na dan 31. 12. 2017 znašala 3.800,42 EUR. To so 
terjatve do državnih in drugih institucij – terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije za refundacijo bruto nadomestil plač in prispevkov na plače (3.753,40 EUR) in 
terjatve do države za vstopni davek na dodano vrednost (47,02 EUR). 
 
3.2.1.2.6 Aktivne časovne razmejitve  
 
Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2017 znašajo 1.107,01 EUR. Gre za oblikovanje 
prihodkov v zvezi s projektoma, kot sta Šolska shema in Slovenski tradicionalni zajtrk 
(stroški so že nastali, vendar prihodki še niso mogli biti zaračunani).  
 
3.2.1.2.7 Zaloge 
 
Na dan 31. 12. 2017 izkazujemo zaloge živil, ki so znašale 1.788,54 EUR. Zalog materiala in 
drobnega inventarja ni, saj so vsi materiali in drobni inventar ob nabavi takoj preneseni v 
uporabo in so za to vrednost istočasno obremenjeni stroški.  
 
3.2.1.3 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  

 
3.2.1.3.1 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih   
 
Na dan 31. 12. 2017 znašajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih 148.099,06 EUR in se 
nanašajo na obveznost za izplačilo plač, nadomestil plač in povračil stroškov v zvezi z delom. 
 
3.2.1.3.2 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2017 zapadejo v plačilo v začetku leta 
2018; te so znašale 31.599,10 EUR. Obveznosti, ki so zapadle na dan 31. 12. 2017, so bile 
poravnane. 
 
3.2.1.3.3 Kratkoročne obveznosti iz poslovanja  
 
Na dan 31. 12. 2017 znašajo druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 32.249,10 EUR in se 
nanašajo na obveznost za dajatve na plače (23.579,22 EUR), obveznost odtegljajev od plač 
(6.475,00 EUR), obveznost za dodatno pokojninsko zavarovanje – ZVPSJU (1.289,33 EUR), 
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obveznost za RTV prispevek (3,77 EUR) in obveznost za plačilo razlike med obračunanim in 
vstopnim davkom na dodano vrednost (901,78 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 2018 in poravnane v skladu s plačilnimi roki, smo na dan 31. 12. 2017 izkazali v 
skupni vrednosti 2.503,99 EUR; nanašale so se na kratkoročne obveznosti do posrednih 
proračunskih uporabnikov občine in države ter neposrednih proračunskih uporabnikov države. 

 
3.2.1.3.5 Pasivne časovne razmejitve 
 
Na dan 31. 12. 2017 zavod izkazuje pasivne časovne razmejitve v višini 22.570,18 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. 2017 izkazujemo v znesku 9.457,61 EUR. 
 
3.2.1.4.2 Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 
  
O Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, sestavljajo obveznosti za neopredmetena 
dolgoročna sredstva in opredmetena sredstva ter presežek prihodkov nad odhodki.  
 
Preglednica 10: Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 
 
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje Znesek v EUR 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
na dan 31. 12. 2016 

 
914.854,12 

Povečanje v letu 2017 62.237,77 
Zmanjšanje v letu 2017 -   96.382,07 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
na dan 31. 12. 2017 

 
880.709,82 

 
Na dan 31. 12. 2016 so bile obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 
izkazane v višini 914.854,12 EUR. Povečanje v letu 2017 predstavlja prenos poslovnega izida 
iz preteklih let za nakup osnovnih sredstev in sredstev ustanovitelja za investicije, zmanjšanje 
pa predstavlja obračunana amortizacija. Vrednost obveznosti za sredstva, prejeta v 
upravljanje, tako na dan 31. 12. 2017 znaša 880.709,82 EUR. 
  
Preglednica 11: Presežek prihodkov nad odhodki 
 
Presežek prihodkov nad odhodki Znesek v EUR 
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2016 68.252,32 
Zmanjšanje v letu 2017 32.886,50 
Povečanje v letu 2017 26.368,73 
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2017 61.734,55 



41 

 

 
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let je na dan 31. 12. 2016 znašal 68.252,32 EUR. 
V letu 2017 se je zmanjšal za 32.886,50 EUR, in sicer za nakup osnovnih sredstev in za del 
investicije (sanacija strehe nad uradnimi prostori centralne šole), povečal pa se je za presežek 
prihodkov nad odhodki obračunskega obdobja v višini 26.368,73 EUR. Na dan 31. 12. 2017 
znaša stanje presežka prihodkov nad odhodki 61.734,55 EUR. 
 
3.2.2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov – priloga 2 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov zajema celotno poslovanje zavoda po načelu poslovnega 
dogodka. 
 
3.2.2.1 Prihodki 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja med drugim tudi 
financiranje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, ki se vrši iz: 

 državnega proračuna, 
 občinskega proračuna, 
 prispevkov občanov (starši), 
 sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost), 
 donacij in drugih virov. 

 
Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za: 

 plače s prispevki in z davki ter druge osebne prejemke zaposlenih (na podlagi 
sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in s standardi 
ter s kolektivno pogodbo), in sicer za obvezne programe osnovnošolskega 
izobraževanja, 

 permanentno izobraževanje, 
 programske materialne stroške, 
 učila in učne pripomočke, 
 učbenike, 
 subvencioniranje šolske prehrane učencev (malice, kosila), 
 sofinanciranje šolskih ekskurzij, 
 sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi (5. razred), 
 subvencioniranje plačil staršev v vrtcih. 

 
Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za: 

 plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke zaposlenih (na podlagi 
sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter 
s kolektivno pogodbo), za nadstandardni program (izvajanje podaljšanega bivanja 
učencev 6. razreda in vozačev ter tujega jezika nemščine) in program predšolske 
vzgoje, 

 razliko med ekonomsko ceno in plačilom staršev za stroške vzgoje, varstva in 
prehrane, 

 plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (tekoče in investicijsko vzdrževanje, 
čiščenje, odvoz smeti, komunalne storitve, voda, ogrevanje, plin, elektrika, varovanje 
objekta, zavarovanje premoženja), 

 subvencioniranje šolske prehrane (popoldanske malice, kosila), 
 prevoze učencev v šolo in iz šole. 
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Proračunski prihodki se realizirajo z mesečnimi ali s trimesečnimi dotacijami in z refundacijo 
dejanskih stroškov na podlagi zahtevkov. 
Učencem zaračunavamo storitve za prehrano, ekskurzije, šolo v naravi, dneve dejavnosti. 
 
Preglednica 12: Struktura prihodkov od poslovanja 
 

 PRIHODKI 2017 2016 Indeks 

 CELOTNI PRIHODKI 2.575.164 2.508.172 103 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 2.564.964 2.501.588 103 

7600 PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 2.250.774 2.179.870 103 

 Prihodki od MIZŠ 1.547.549 1.430.073 108 

 Plače in drugi prejemki 1.366.389 1.304.591 105 

 Permanentno izobraževanje delavcev 6.977 3.545 197 

 Zdravstveni pregledi delavcev 805 807 100 

 Šola v naravi (5. razred), ekskurzije 5.742 6.156 93 

 Materialni stroški  30.733 30.095 102 

 Učila in učni pripomočki  9.407 8.127 116 

 Subvencionirana prehrana učencev  70.605 57.816 122 

 Sofinanciranje plačil staršev v vrtcih  17.982 13.305 135 

 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - - - 

 Sredstva za fotokopiranje avtorskih del 697 - - 

 Plače in drugi prejemki – projekti (SLO udeležba) 7.642 1.126 679 

 Plače in drugi prejemki – projekti (EU udeležba) 30.570 4.505 679 

 Prihodki od Občine Selnica ob Dravi  601.374 663.395 91 

 Plače in drugi prejemki (predšolska vzgoja, nadstandard) 441.629 455.792 97 

 Plače in drugi prejemki – javna dela 10.110 7.577 133 

 Materialni stroški za vzdrževanje (predš. in osnovnoš. 
dejavnost) 

104.314 108.466 96 

 Permanentno izobraževanje delavcev (predšolska vzgoja, 
nadstandard) 

 
1.893 

 
1.699 

 
111 

 Didaktični material  3.672 3.422 107 

 Kurilno olje 13.474 9.241 146 

 Prevozi učencev  21.817 66.603 33 

 Subvencionirana prehrana učencev 2.968 6.475 46 

 EKO šola, plavalni tečaj 1.497 1.142 131 

 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - - - 

 Mednarodno sodelovanje - 2.978 - 

 Prihodki od drugih občin 54.958 50.827 108 

 Domicil 49.464 43.492 114 

 Prevozi učencev 5.494 7.335 75 

 Prihodki Zavoda RS za zaposlovanje – javna dela 26.985 21.230 127 

 Prihodki Zavoda RS za šolstvo – študijske skupine, projekt 
NA-MA POTI 

 
3.321 

 
29 

 
- 

 Prihodki Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
– Šolska shema 

 
2.745 

 
1.739 

 
158 

 Prihodki od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 

 
122 

 
180 

 
68 

 Prihodki Zavoda za šport RS Planica – projekt Zdrav 
življenjski slog 

 
13.544 

 
12.116 

 
112 

 Prihodki od javnih zavodov (osnovne šole) 176 281 63 

7601 PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV  311.197 313.822 99 

 Starši za prehrano učencev  87.681 98.011 89 
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 Zaposleni in zunanji za prehrano 47.512 47.808 99 

 Starši za oskrbnine 152.268 144.090 106 

 Starši za razširjen program učencev in otrok vrtca 21.953 21.443 102 

 Uporaba šolskih prostorov in telovadnice 1.783 2.306 77 

 Storitve oglaševanja  - 164 - 

7603 PRIHODKI OD DONACIJ 2.993 7.896 38 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  3.569 4.117 87 

7611 Prihodki od prodaje odpadnega papirja 3.569 4.117 87 

762 FINANČNI PRIHODKI 365 60 608 

7620 PRIHODKI OD OBRESTI 365 60 608 

763 DRUGI PRIHODKI 2.008 1.792 112 

7630 PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE 1.136 1.245 91 

7639 DRUGI PRIHODKI 872 547 159 

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 4.258 615 692 

 
Celotni prihodki so znašali 2.575.164 EUR in so bili za 2,67 % višji kot v letu 2016. Kot kaže 
zgornja preglednica, so bili prihodki iz poslovanja doseženi z izvajanjem javne službe kot 
osnovne dejavnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja, dejavnosti vrtca in 
dopolnilne (tržne) dejavnosti, h kateri štejemo prihodke od uporabe telovadnice in prostorov 
šole, prodajo malic in kosil zaposlenim in zunanjim odjemalcem. Ta del zajema v deležu 
celotnih prihodkov 1,91 %. 
 
Preglednica 13: Razmerje med prihodki opravljanja javne službe in tržno dejavnostjo 2017, 
2016 
 

 2017 2016 Indeks  
Prihodki za izvajanje javne službe 2.525.868 2.457.894 103 
Prihodki tržne dejavnosti 49.296 50.278 98 
Celotni prihodki 2.575.164 2.508.172 103 
 
3.2.2.2 Odhodki 
 
Preglednica 14: Struktura odhodkov od poslovanja 
 

 ODHODKI 2017 2016 Indeks 

 CELOTNI ODHODKI 2.548.795 2.466.877 103 

460 STROŠKI MATERIALA 232.041 219.877 106 

4600 STROŠKI IZDELOVALNEGA MATERIALA 172.721 169.099 102 

 Izobraževalno delo 3.879 3.020 128 

 Pokali, priznanja  142 446 32 

 Živila  143.120 134.722 106 

 Živila (Šolska shema) 2.745 1.739 158 

 Živila (Tradicionalni slovenski zajtrk) 123 181 68 

 Čistila, higienski material  14.814 15.789 94 

 Material za sprotno vzdrževanje objektov 7.568 13.202 57 

 Sanitetni material 330 - - 

4601  STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA 1.826 2.324 79 

 Delovne obleke 1.826 2.324 79 

4602 STROŠKI ENERGIJE 40.877 37.011 110 

 Električna energija 20.280 20.967 97 
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 Plin  3.075 2.930 105 

 Kurilno olje 13.474 9.241 146 

 Goriva in maziva za kombi, kosilnico 4.048 3.873 105 

4603 STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSNOVNA SREDSTVA 
IN MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE OSNOVNIH SREDSTEV 

 
7.586 

 
3.966 

 
191 

 Nadomestni deli in material za opremo  3.655 2.998 122 

 Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil 3.931 968 406 

4605 STROŠKI STROKOVNE LITERATURE 3.033 1.808 168 

 Strokovna literatura, časopisi, revije 1.743 1.808 96 

 Delovni zvezki za 1. razred  1.290 - - 

4606 STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 5.512 4.178 132 

4608 STROŠKI MATERIALA IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ  - 23 - 

4609 DRUGI STROŠKI MATERIALA 486 1.468 33 

461 STROŠKI STORITEV 142.328 197.978 72 

4610 STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM 
DEJAVNOSTI 

 
29.167 

 
39.308 

 
74 

 Poštnina in kurirske storitve 2.975 3.010 99 

 Telefon, GSM 2.664 2.880 93 

 Storitve oglaševanja  541 163 332 

 Dimnikarske storitve 165 252 65 

 Storitve študentov in dijakov 551 9.531 6 

 Šola v naravi 7.134 10.593 67 

 Ekskurzije, športni dnevi, tekmovanja učencev 2.177 1.902 114 

 Plavalni tečaji učencev  1.871 1.591 118 

 Vstopnine, parkirnine, izposojnine 7.733 6.231 124 

 Varstvo pri delu in požarne varnosti  1.555 1.656 94 

 Naravoslovni dnevi otrok iz vrtca 1.801 1.499 120 

4611 STROŠKI STORITEV TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA 
VZDRŽEVANJA TER NAJEMNIN 

 
25.689 

 
25.353 

 
101 

 Računalniške storitve 8.216 8.356 98 

 Najemnine in zakupnine  7.548 7.971 95 

 Storitve tekočega vzdrževanja objektov  4.121 4.578 90 

 Storitve tekočega vzdrževanja opreme 2.362 3.175 74 

 Storitve tekočega vzdrževanja vozil 1.090 1.273 86 

 Storitve investicijskega vzdrževanja objektov  2.352 - - 

4612 STORITVE ZAVAROVALNIH PREMIJ TER PLAČILNEGA IN 
BANČNEGA PROMETA 

 
6.516 

 
6.498 

 
100 

 Zavarovalne premije za motorna vozila 713 699 102 

 Zavarovalne premije objektov  5.622 5.609 100 

 Storitve plačilnega in bančnega prometa  181 190 95 

4613 STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV 10.245 8.677 118 

 Strokovno izobraževanje zaposlenih  4.750 3.284 145 

 Stroški zdravstvenih storitev (ZZZV MB) 2.424 2.531 96 

 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev  - 101 - 

 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve  546 599 91 

 Zdravstveni pregledi zaposlenih  2.525 2.162 117 

4614 STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV  62.340 111.752 56 

 Voda 4.357 4.559 96 

 Republiška taksa za obremenitev vode 4.857 4.285 113 

 Odvoz smeti  12.851 12.021 107 

 Odvoz pomij  424 362 117 
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 Prevozi učencev  38.561 89.496 43 

 Prevozi otrok iz vrtca 1.271 1.008 126 

 Prevozi zaposlenih na izobraževanja 19 21 90 

4615 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 7.625 5.455 140 

 Dnevnice v državi in v tujini 3.177 1.467 217 

 Kilometrina  3.460 2.558 135 

 Potni stroški za javni prevoz 376 30 - 

 Nočnine v državi 481 1.306 37 

 Terenski dodatek  131 94 139 

4617 STROŠKI REPREZENTANCE 14 200 7 

4618 STROŠKI STORITEV IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ 203 50 406 

4619 STROŠKI DRUGIH STORITEV 529 685 77 

462 AMORTIZACIJA  25.015 23.912 105 

 Amortizacija osnovnih sredstev – zgradbe 60.764 62.829 97 

 Amortizacija osnovnih sredstev – oprema 32.810 31.279 105 

 Amortizacija drobnega inventarja  31.883 29.243 109 

 Zmanjšanje amortizacije (v breme virov) -100.442 -99.439 101 

464 STROŠEK DELA 2.140.702 2.017.745 106 

4640 PLAČE ZAPOSLENIH 1.672.498 1.581.314 106 

 Bruto plače zaposlenih 1.624.594 1.550.615 105 

 Boleznine do 30 dni 47.904 30.699 156 

4642 POVRAČILA ZAPOSLENIM 106.440 102.319 104 

 Prehrana med delom 63.333 61.540 103 

 Prevoz na delo in z dela  43.107 40.779 106 

4644 REGRES ZA LETNI DOPUST 73.435 63.252 116 

4645 DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENIH – NARAVA STROŠKOV 
DELA 

 
3.262 

 
9.002 

 
36 

 Jubilejne nagrade  2.426 4.793 51 

 Odpravnine ob upokojitvi  143 4.209 3 

 Solidarnostne pomoči  693 - - 

4646 PRISPEVKI IZPLAČEVALCA OD PLAČ, NADOMESTIL 
PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH 

 
270.636 

 
261.858 

 
103 

 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 148.784 141.397 105 

 Prispevki za zdravstveno zavarovanje  110.111 104.526 105 

 Prispevki za poškodbe pri delu 8.881 8.427 105 

 Prispevki za zaposlovanje  1.185 1.037 114 

 Prispevki za starševsko varstvo  1.675 1.590 105 

4643 Strošek dodatnega pokojninskega zavarovanja  – ZVPSJU 14.431 4.881 296 

4649 DRUGI STROŠKI DELA - - - 

465 DRUGI STROŠKI 1.399 770 182 

4651 TAKSE IN PRISTOJBINE - - - 

4652 DRUGE DAJATVE, KI NISO ODVISNE OD STROŠKOV DELA 23 - - 

4655 NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM NA DELOVNI 
PRAKSI SKUPAJ Z DAJATVAMI  

 
234 

 
160 

 
146 

4659 OSTALI STROŠKI 1.142 610 187 

 Članarine  305 351 87 

 Cestnine, RTV prispevek  122 259 47 

 Stroški nadomestila (SAZOR) 715 - - 

 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov  - - - 

468 DRUGI ODHODKI - - - 
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469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 7.310 6.595 111 

4691 Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja  6.859 6.595 104 

 Prevrednotovalni odhodki zaradi zmanjšanja odbitka DDV 451 - - 

 
Celotni odhodki so znašali 2.548.795 EUR in so bili v primerjavi z letom 2016 višji za 3,32 
%. Največji delež odhodkov predstavlja strošek dela v višini 2.140.702 EUR, kar je 83,99 % 
vseh odhodkov – ti so v primerjavi s preteklim letom višji za 6,09 %. Razlogi za njihovo 
porast so: 

 javni uslužbenci, ki so v letu 2016 napredovali v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, 
so po Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 
2016 (ZUPPJS16) pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, 
pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. 12. 2016; 

 s 1. septembrom 2016 so se plače dvignile na raven pred znižanjem (uveljavitev plačnih 
razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012); 

 v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS so se od januarja 
2017 dalje uveljavile višje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence;  

 izplačilo višjega regresa za letni dopust; 
 dodatne zaposlitve v okviru izvajanja projektov in dodatnega oddelka na podružničnih šolah z 

jutranjim varstvom in OPB-jem. 
 
Drugi največji delež odhodkov predstavljajo stroški materiala in storitev – v znesku 374.369 
EUR predstavljajo 14,69 % vseh odhodkov; ti stroški so za 10,41 % nižji od enakih stroškov 
leta 2016. Na njihovo zmanjšanje vplivajo predvsem nižji stroški prevozov učencev v šolo in 
iz šole – od meseca februarja 2017 naprej Občina Selnica ob Davi za učence, ki obiskujejo 
centralno šolo, plačuje obveznosti storitev (prevozi učencev) neposredno dobavitelju.      
Ostali odhodki (amortizacija in drugi stroški) predstavljajo preostali manjši delež vseh 
odhodkov. 
 
Preglednica 15: Pregled poslovanja v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 
 
 2017 2016 Indeks 
Celotni prihodki  2.575.164 2.508.172 103 
Celotni odhodki  2.548.795 2.466.877 103 
Presežek prihodkov nad odhodki 26.369 41.295  
 
Rezultat poslovanja je presežek prihodkov nad odhodki, ki je v primerjavi s preteklim letom 
nižji in je ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka (26.369 EUR) – ta se lahko 
zmanjša za presežek, izračunan po 77. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1718). 
Ker zavod izkazuje presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku, ne izračunava 
presežka po 77. členu ZPRS1718. 
 
3.3 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka – priloga 3 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Zavod mora kot določeni uporabnik enotnega 
kontnega načrta v svojih poslovnih knjigah evidentirati poslovne dogodke tudi po načelu 
denarnega toka. Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 1.176 
EUR.  
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3.4 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov – 
priloga 4 
 
Zavod ne izkazuje izdatkov za nakup naložb v vrednostne papirje, v deleže podjetij in ne daje 
posojil. 

 
3.5 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov – priloga 5  
 
Zavod ne izkazuje najetih kreditov. V 'obrazcu računa financiranja določenih uporabnikov' je 
izpolnjen samo podatek pod AOP 573 – zmanjšanje sredstev na računih, ki predstavlja 
presežek odhodkov nad prihodki izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka. 
 
3.6 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti – priloga 6 
 
V tem izkazu razčlenimo podatke o dejavnostih po vrstah dejavnosti, in sicer: dejavnost, ki jo 
opravljamo kot javno službo, kot osnovne dejavnosti na področju osnovnošolskega 
izobraževanja, dejavnosti vrtca in tržne dejavnosti, h katerim štejemo prihodke od uporabe 
telovadnice in prostorov šole, prodaja malic in kosil zaposlenim in zunanjim odjemalcem.  
Pri razmejevanju odhodkov, ki se nanašajo na dejavnost javne službe oziroma na tržno 
dejavnost, je zavod uporabil sodilo – razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri 
opravljanju dejavnosti javne službe (98,08 %), in prihodki tržne dejavnosti (1,92 %). 
Omenjeno sodilo zavod ni uporabil za prevrednotovalne odhodke in odhodke, kot so stroški 
dela in živila; te je delil na javno službo in tržno dejavnost po dejanskih podatkih.  
.  
 
 

4 ZAKLJUČEK 

 
Letno poročilo Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2017 bo obravnaval Svet zavoda OŠ 
Selnica ob Dravi na svoji seji dne 7. 3. 2018. 
 
 
 
 
 
Selnica ob Dravi, 27. 2. 2018  
 
 
 
 
 
Za računovodsko poročilo:                                                                Ravnateljica: 
Slavica Jurše Šketa, računovodja                                                      Jožica Ozmec, prof.                




