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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, ravnateljica, 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-a je šolski parlament. 

 

Predstavitev odgovornih oseb v koledarskem letu 2019 
 

Ravnateljica: Jožica OZMEC, prof. (do 1. 8. 2019), Manja KOKALJ, prof. (od 1. 8. 2019) 

Pomočnice ravnateljice: šola – Marija PUPAHER (do 1. 8. 2019) in Maja Vačun, prof. (od 1. 

8. 2019), vrtec – Ladislava MILOŠEVIĆ  

Predsednici sveta zavoda: Danijela KRAMPL, prof. (do 18. 3. 2019) in Emica ŠKRINJAR 

(od 18. 3. 2019) 

Predsednica sveta staršev: Mirjana JESENEK MORI, prof. 
 

Najvišji organ zavoda je Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi. 

 

  

http://www.o-brezovica.lj.si/
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Poročilo predsednice Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi      

 

Leta 2019 je bilo sklicanih šest rednih in štiri dopisne seje Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi. 

Svet zavoda se je prvič sestal v novi sestavi 18. 3. 2019. Novoizvoljeni člani so soglašali s 

poročilom o delu sveta v minulem mandatnem obdobju od 26. 1. 2015 do 26. 1. 2019 in 

izglasovali razrešnico dosedanjemu svetu. Člani so bili seznanjeni o poteku in rezultatih volitev 

predstavnikov zavoda ter z imenovanjem predstavnikov Sveta staršev OŠ Selnica ob Dravi v 

Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi. Ugotovitveni sklep je bil, da Svet zavoda OŠ Selnica ob 

Dravi sestavljajo naslednji člani: Blaž Lovrič, Viktorija Pupaher, Emica Škrinjar, Petra Vogme 

Lukič in Ivan Možič – predstavniki šole, Mirjana Jesenek Mori, Urška Koren, Darko Dolinšek 

– predstavniki staršev, Sonja Črešnik, Štefan Lazar, Janez Lisjak – predstavniki Občine Selnica 

ob Dravi. Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani so predlagali in sprejeli predsednico 

Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi – Emico Škrinjar in njeno namestnico – Mirjano Jesenek 

Mori. Sprejet je bil nov poslovnik, člani pa so se seznanili s predpisi s področja vzgoje in 

izobraževanja in splošnimi akti zavoda, s potekom in sklepi inventurnih komisij za leto 2018, 

sprejeli so poslovno in evalvacijsko ter finančno poročilo za leto 2018, potrdili polletno poročilo 

za šolo in vrtec in ocenili delovno uspešnost ravnateljice, ki je dosegla 100 % vrednosti meril 

za ugotavljanje delovne uspešnosti.  

Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi je razrešil ravnateljico Jožico Ozmec s funkcije z dnem 31. 

7. 2019 na podlagi njene zahteve oz. predloga za razrešitev zaradi upokojitve, zato se ji je vročil 

Sklep o razrešitvi. Zavod je o razrešitvi obvestil lokalno skupnost in ministrstvo, pristojno za 

izobraževanje. Svet zavoda je razpisal prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice – v 

Uradnem listu RS (29. 3. 2019) in na Zavodu RS za zaposlovanje. Imenoval je tričlansko 

komisijo za izvedbo predhodnega postopka za izbiro ravnatelja, v katero so bili imenovani 

naslednji člani Sveta zavoda: Emica Škrinjar, Mirjana Jesenek Mori in Darko Dolinšek. 

Druga seja je bila dopisna, in sicer od 8. do 10. 4. 2019. Na njej so se člani Sveta zavoda OŠ 

Selnica ob Dravi seznanili z letnim načrtom notranjega revidiranja. 

Na tretji redni seji, 24. 4. 2019, so člani Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi pisno pozvali Občino 

Selnica ob Dravi in Svet staršev OŠ Selnica ob Dravi, da v roku 20 dni posredujeta obrazloženo 

mnenje k imenovanju nove ravnateljice. Pozvali so kandidatki za ravnateljico – Ireno Jelenko 

in Manjo Kokalj, da predstavita svoj program vodenja v sredo, 8. 5. 2019, ob 17. uri v jedilnici 

šole.  

Na četrti dopisni seji od 9. do 13. 5. 2019 se je sprejel sklep o porabi presežka prihodkov nad 

odhodki v višini 12.700 EUR za vzdrževanje in zavarovanje objektov šole. 

Peta redna seja je bila 20. 5. 2019, ko se je potrdil Program dela s kadrovskim in finančnim 

načrtom za leto 2019. Predsednica Sveta zavoda je članom predstavila pozitivno mnenje, ki sta 

ga poslala Občina Selnica ob Dravi in Svet staršev OŠ Selnica ob Dravi za kandidatko za 

ravnateljico Manjo Kokalj ter rezultate volitev strokovnih delavcev šole. Vsi so izrazili 

pozitivno mnenje za kandidatko Manjo Kokalj. Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi je na tajnem 

glasovanju za ravnateljico OŠ Selnica ob Dravi izglasoval Manjo Kokalj, stanujočo v Mariboru, 

Zorkova ulica 14. Člani so izrazili nestrinjanje, da se v bodoče sredstva, pridobljena iz 

dejavnosti šole, porabljajo za investicijsko vzdrževanje šole. 

Na šesti redni seji, 17. 6. 2019, so člani Sveta zavoda imenovali za ravnateljico OŠ Selnica ob 

Dravi Manjo Kokalj, stanujočo v Mariboru, Zorkova ulica 14. 

Na sedmi dopisni seji, od 28. 6. do 3. 7. 2019, so člani potrdili Finančni in kadrovski načrt za 

leto 2019. 

Na osmi dopisni seji, od 2. do 9. 8. 2019, so člani sprejeli sklep popisne inventurne komisije in 

potrdili odpis drobnega inventarja v vrednosti 1.077,92 EUR in osnovnih sredstev v vrednosti 

4.775,21 EUR. 

Na deveti redni seji je bilo sprejeto Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko 

leto 2018/19 in Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20. Člani so sklenili, da se 
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spremeni cena kosila za delavce šole, ki jedo v šoli – nova cena je 3,97 EUR z DDV in velja od 

1. 10. 2019; ostale cene ostanejo nespremenjene. Sprejeli so dopolnitve k Pravilom šolskega 

reda. Sprejet je bil tudi sklep, da za nabavo blaga in storitev do vrednosti 500,00 EUR ni 

potrebno zbirati treh ponudb, dovolj je ena ponudba; prav tako sta dovolj dve ponudbi, če tretje 

ni možno pridobiti. Člani so sprejeli sklep, da se staršem ponudi dodatna možnost prispevanja 

sredstev za šolski sklad vsak mesec, znesek se jim prišteje na položnicah. Prav tako se staršem 

šole in vrtca omogoči obročno plačilo šole v naravi tako, da se jim mesečno prišteje obrok pri 

položnici za plačilo prehrane oz. oskrbnine. Zadnji znesek se obračuna po izvedbi šole v naravi. 

Deseta seja je bila dopisna od 10. do 16. 10. 2019. Na njej so člani Sveta zavoda predlagali 

predstavnike iz vrst zaposlenih v Upravni odbor šolskega sklada OŠ Selnica ob Dravi (Polonca 

Perkuš, Petra Vogme Lukić in Danijela Krampl). Svet zavoda je potrdil Dopolnitve sklepa o 

ustanovitvi Šolskega sklada OŠ Selnica ob Dravi in vrtca Kobanček. 

  
1.3 Kratka predstavitev OŠ Selnica ob Dravi  

 

Ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi je Občina 

Selnica ob Dravi, s sedežem Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. Ustanoviteljske pravice 

izvršuje Občinski svet Občine Selnica ob Dravi. S svojo dejavnostjo izvajamo vzgojno-

izobraževalne vsebine za otroke iz naslednjih naselij: Črešnjevec ob Dravi, Gradišče na 

Kozjaku, Fala, Janževa Gora, Zgornji Boč, Veliki Boč, Spodnji Boč, Zgornji Slemen – del, 

Spodnji Slemen, Spodnja Selnica, Selnica ob Dravi, Zgornja Selnica, Sveti Duh na Ostrem vrhu 

in Vurmat – del. 

 

Centralna šola v Selnici ob Dravi je imela tako v šolskem letu 2018/19 kot 2019/20 osemnajst 

oddelkov učencev od 1. do 9. razreda. V šolskem letu 2018/19 smo imeli sedem oddelkov 

podaljšanega bivanja, v katere so bili vključeni učenci od 1. do 6. razreda, v šolskem letu 

2019/20 pa imamo en OPB več – torej osem. Za učence je organizirano jutranje varstvo (tri 

skupine: 1. razred, 2.–4. razred, 5.–9. razred vozači) in varstvo vozačev po pouku (7.–9. razred). 

Šola ima tudi dve podružnici: na Svetem Duhu na Ostrem vrhu sta bila v šol. letu 2018/19 po 

dva oddelka s kombinacijo otrok 1. in 4. ter 2. in 3. razred. V šol. letu 2019/20 imamo prav tako 

dva oddelka s kombinacijo otrok 1., 2. in 3. razred ter 4. in 5. razred. V Gradišču na Kozjaku 

sta bila v šol. letu 2018/19 po dva oddelka s kombinacijo otrok 2. in 5. ter 3. in 4. razred. V šol. 

letu 2019/20 imamo samo en oddelek s kombinacijo otrok 3., 4. in 5. razred. 

 

Od leta 2000 je k šoli priključen vrtec. Centralni vrtec je imel v šol. letu 2018/19 osem 

oddelkov, štiri od teh v prostorih šole, ter na podružnicah Sveti Duh na Ostrem vrhu in v 

Gradišču na Kozjaku po en oddelek (v Gradišču je bil poldnevni program). Od 1. septembra 

2019 ima centralni vrtec 10 oddelkov, šest od teh v prostorih šole, ter na podružnicah Sveti Duh 

na Ostrem vrhu in v Gradišču na Kozjaku po en oddelek (v Gradišču se izvaja krajši program). 

Vzgojne dejavnosti v vrtcu Kobanček izvajamo po nacionalnem Kurikulu, vse leto pa smo 

izvajali tudi obogatitvene in nadstandardne dejavnosti.  

 

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. V letu 2019 je prišlo do spremembe vodstva šole, saj se je 

ravnateljica Jožica Ozmec z mesecem avgustom upokojila. S 1. 8. 2019 je ravnateljsko mesto 

oz. vodenje zavoda prevzela ravnateljica Manja Kokalj, mesto pomočnice ravnateljice pa Maja 

Vačun. 

 

Naše delo na pedagoškem področju je bilo usmerjeno v kakovostno izvajanje ciljev in 

prednostnih nalog, ki smo si jih zadali v Letnem delovnem načrtu za šolski leti 2018/19 in 
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2019/20. Prizadevali smo si za uresničevanje temeljnih vrednot, kot so varnost, spoštovanje, 

odgovornost, samostojnost, dobri medsebojni odnosi med vsemi udeleženci izobraževanja, 

strpnost, sprejemanje drugačnosti ... Spodbujali smo močna področja vsakega posameznika in 

skrbeli za optimalni osebnostni razvoj in pozitivno samopodobo vseh otrok. Posebno skrb smo 

namenjali učencem s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami in nadarjenim učencem, z 

namenom razvijanja različnih interesov vseh učencev šole pa smo izvajali številne interesne 

dejavnosti, ki so jih vodili strokovni delavci šole in zunanji sodelavci. Bogat izbor 

obogatitvenih dejavnosti smo ponudili tudi otrokom v vrtcu oz. njihovim staršem. 

 

Med kvalitetno rast naše šole uvrščamo konstruktivno sodelovanje s starši, z ustanoviteljico, 

društvi, organizacijami, s šolami in centri v ožji in širši okolici.  
 

 

1.3.1 Prikaz števila otrok in učencev v letu 2019 
 

 

Preglednica 1: Pregled števila otrok v vrtcu, vpisanih v letu 2019 

 
 2018/19 2019/20 

Število oddelkov v vrtcu OŠ Selnica ob Dravi 8 10 

Skupaj število otrok 141 158 

Število oddelkov v vrtcu na podružnici 

Gradišče na Kozjaku  

1 1 

Skupaj število otrok 4 5 

Število oddelkov v vrtcu na podružnici Sv. 

Duh na Ostrem vrhu  

1 1 

Skupaj število otrok 13 12 

Skupaj število vseh otrok v vrtcu 158 175 

 

 

 

Preglednica 2: Pregled števila učencev v šolskih letih 2018/19 in 2019/20 
 

 2018/19 2019/20 

Število oddelkov na OŠ Selnica ob Dravi 18 18 

Skupaj število učencev 337 323 

Število oddelkov na podružnici Sv. Duh na 

Ostrem vrhu  

2 2 

Skupaj število učencev 13 15 

Število oddelkov na podružnici Gradišče na 

Kozjaku 

2 1 

Skupaj število učencev 11 10 

Skupaj število učencev 361 348 
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1.4   Pomembnejši dosežki   

 

VRTEC 

 

Obogatitvene in dodatne dejavnosti  

Poleg rednega programa po Kurikulu so strokovni delavci izvajali z otroki številne načrtovane 

obogatitve dejavnosti, v dogovoru s starši pa je vrtec program obogatil tudi z dodatnimi, 

nadstandardnimi dejavnostmi, ki so jih izvedli zunanji sodelavci oziroma institucije.  Zagotovo 

so predstavljali kakovostno obogatitev programa tudi skrbno načrtovani posebni tedni in dnevi 

dejavnosti v vrtcu (teden ustvarjalnosti, pustovanje, zeleni teden, Teden otroka, Tradicionalni 

slovenski zajtrk, praznični december), ki so bili namenjeni druženju in medsebojnemu 

spoznavanju otrok, povezovanju med skupinami, razvijanju interesov in sposobnosti otrok, 

spodbujanju njihove radovednosti in ustvarjalnosti. Vsebinsko so se navezovali na letne čase, 

praznike in projekte, ki jih izvajamo v vrtcu, prav v okviru posebnih dnevov in tednov 

dejavnosti pa je prišlo najbolj do izraza tudi sodelovanje s šolo.  

 

Obogatitvene in dodatne dejavnosti za otroke 1. starostnega obdobja in skupino Žogice (3–4 

leta) 

Od januarja do junija 2019 so se otroci in vzgojiteljice iz vseh štirih skupin v stavbi vrtca vsak 

mesec srečali v eni izmed igralnic, kjer so si skupaj ogledali lutkovno predstavo v izvedbi 

strokovnih delavk iz posamezne skupine. Tako so se ob t. i. pravljičnih petkih zvrstile naslednje 

lutkovne predstave: Rokavička (v januarju), Grad Gradiček (v tednu ustvarjalnosti), Mojca 

Pokrajculja (v marcu), Kratkovidna žirafa (ob dnevu odprtih vrat ob vpisu v vrtec) in Kakšne 

barve je poljubček? (v juniju). Poleg teh predstav so si otroci iz skupin Smehci in Škrati ogledali 

še predstavo Tacamuca v Hramu kulture Arnolda Tovornika (v maju).   

Od oktobra do decembra so si otroci iz petih skupin 1. starostnega obdobja in 3–4 leta stari 

otroci iz skupine Žogice lahko ogledali številne dramatizirane pravljice, ki jih je ob petkih 

izvajala ena izmed vzgojiteljic. Ogledali so si tudi tri predstave v izvedbi strokovnih delavk: 

Listek Trpetavček (v oktobru), Rokavička in Muca Copatarica (obe v decembru). V novembru 

so bili povabljeni še na ogled predstave Jabolčni kralj v izvedbi otrok in strokovnih delavk iz 

skupine Mavrice, v decembru pa na ogled predstave Babica Zima, ki so jo zaigrali člani KUD-

a Svoboda Bistrica ob Dravi.  

Od januarja do junija so enkrat mesečno ob četrtkih potekale plesne urice, ki jih je izvajala ena 

izmed vzgojiteljic, otroci iz skupin Škrati in Žogice pa so ob plesnih dejavnostih razgibali, 

razvedrili in razvijali svoje plesno-gibalne talente.  

Tudi sodelovanje s knjižnicami, namenjeno spodbujanju branja in razvijanju bralne kulture, je 

prispevalo k obogatitvi programa. V šolskem letu 2018/19 so se otroci iz skupin Škrati in Žogice 

v tednu ustvarjalnosti udeležili pravljične ure v splošni knjižnici v Hramu kulture Arnolda 

Tovornika, otroci iz skupine Smehci pa so obiskali šolsko knjižnico, kjer jim je knjižničarka 

predstavila Lepo Vido Franceta Prešerna. V šolskem letu 2019/20 je v sklopu dejavnosti v tednu 

otroka šolska knjižničarka obiskala otroke v vrtcu (skupini Sapramiški in Pedenjpedi ter skupini 

Škrati in Žogice).   

V vrtcu že vrsto let izvajamo gibalno-športni program Mali sonček z otroki od 2. leta starosti 

naprej. V okviru 1. stopnje programa (modri Mali sonček) in 2. stopnje programa (zeleni Mali 

sonček) smo v letu 2019 izvedli tudi nekaj skupnih dejavnosti, in sicer: EKO igre (v zelenem 

tednu v aprilu), sodelovanje v športno dobrodelnem projektu Okrog Slovenije 2019 – tek za 

Anžeta (Bibe in Žogice, 11. 9. 2019), množični tek za otroke Začni mlad – tekmuj pošteno (19. 

9. 2019), pohod po Jabolčni poti s starši in starimi starši v okviru akcije Simbioza Giba 201« in 

v sodelovanju z lokalnima kluboma karateistov in odbojkaric (14. 10. 2019). 
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V sklopu obogatitvenih dejavnosti poteka tudi sodelovanje na izbranih likovnih natečajih. V 

tednu ustvarjalnosti so vse skupine likovno ustvarjale za šolski likovni natečaj Impresija barve 

v letu 2019 in v septembru za natečaj ob prazniku jabolk Čebelica pripoveduje.  

K obogatitvi rednega programa so prav tako prispevale dejavnosti, ki so se izvedle v 

sodelovanju s krajem in z drugimi institucijami: obisk gasilskega doma, izdelovanje okraskov 

za božično drevo v TC Merkur Maribor Bohova, okrasitev smrečice pred Mercatorjem in 

srečanje z Božičkom. 

 

V sklopu dodatnih dejavnosti so si v šolskem letu 2018/19 najstarejši otroci iz stavbe vrtca, ki 

so obiskovali skupino Žogice, ogledali tri lutkovne predstave v okviru lutkovnega abonmaja 

Lutkovnega gledališča Maribor (Ščeper in MBA – 26. 2. 2019, Sneguljčica – 15. 4. 2019, 

Netopir Kazimir – 13. 5. 2019), se udeležili lego delavnice (31. 1. 2019) in naravoslovnega 

zaključnega izleta na CŠOD Škorpijon (21. 5. 2019). V šolskem letu 2019/20 so si tri skupine 

1. starostnega obdobja (Škrati, Sapramiške in Pedenjpedi) in skupina Žogice v okviru  

lutkovnega abonmaja Družinskega gledališča Kolenc ogledale predstavo Jelenček Rudolf 

praznuje božič v Hramu kulture Arnolda Tovornika (4. 12. 2019). 

 

Obogatitvene in dodatne dejavnosti za otroke 2. starostnega obdobja iz skupin v stavbi šole 

V skupinah 2. starostnega obdobja v šoli so v sodelovanju s šolsko knjižničarko, starši in z 

enoto Mariborske knjižnice v Hramu kulture Arnolda Tovornika nadaljevali z vrsto 

obogatitvenih dejavnosti s področja knjižne in knjižnične vzgoje: potujoči bralni nahrbtnik, 

čarobni lonček, predšolska bralna značka Palček Bralček, EKO bralna značka, ure pravljic …  

V šolski knjižnici so bile v letu 2019 izvedene naslednje dejavnosti: ure pravljic v tednu 

ustvarjalnosti, zaključek EKO bralne značke za skupini Mavrice in Pikapolonice (v juniju), ure 

pravljic v tednu otroka za vse skupine in začetek EKO bralne značke za skupino Metuljčki (v 

novembru). Knjižničarji Mariborske knjižnice so v knjižnici v Hramu kulture Arnolda 

Tovornika izvedli po dve pravljični uri za vsako skupino (v aprilu, maju in decembru). Od 

januarja do junija so se otroci iz skupin v šoli priložnostno zbrali tudi na urah pravljic pri 

Sončkih, ki jih je izvajala vzgojiteljica.   

Otroci iz vseh ali posameznih skupin so si lahko v družbi prijateljev ogledali lutkovne predstave 

in dramatizacije, ki so jih zanje zaigrali strokovni delavci in tudi otroci: Grad Gradiček (v okviru 

kulturnega sodelovanja med skupinama Smehci in Sončki), Kratkovidna žirafa (ob slovesu mini 

maturantov), Kdo je napravil Vidku srajčico v izvedbi otrok in strokovnih delavcev iz skupine 

Pikapolonice (ob dnevu odprtih vrat ob vpisu v vrtec), Drevo Krištof (v Tednu otroka), Jabolčni 

kralj v izvedbi otrok in strokovnih delavk iz skupine Mavrice (v novembru) in Smrečica za 

medveda (v decembru). Otroci iz skupine Mavrice so si lahko v okviru prijateljskega 

sodelovanja s skupino Smehci ogledali tudi predstavi Listek Trepetavček (v oktobru) in 

Rokavička (v decembru). Lutkovni program pa je dodatno obogatila še predstava Babica Zima, 

ki so jo v prazničnem decembru otrokom iz vrtca zaigrali člani KUD-a Svoboda Bistrica ob 

Dravi. 

Strokovni delavci so z otroki svojih skupin izvajali naslednje stopnje programa Mali sonček: 

zeleni Mali sonček (3–4 leta stari otroci), oranžni Mali sonček (4–5 let stari otroci) in rumeni 

Mali sonček (5–6 let stari otroci). V okviru programa Mali sonček so bile izvedene tudi 

naslednje skupne dejavnosti: Tek podnebne solidarnosti (Mavrice in Pikapolonice, v zelenem 

tednu), pohod do kmetije Majster-Roj (v okviru projekta Nagajiva Tinka, v aprilu), sodelovanje 

v športno dobrodelnem projektu Okrog Slovenije 2019 – tek za Anžeta (Mavrice in Metuljčki, 

11. 9. 2019), množični tek za otroke Začni mlad – tekmuj pošteno (19. 9. 2019), pohod po 

Jabolčni poti s starši in starimi starši v okviru akcije Simbioza Giba 2019 in v sodelovanju z 

lokalnima kluboma karateistov in odbojkaric (17. 10. 2019). 
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Otroci iz skupin Mavrice in Pikapolonice, ki so se udeležili vrtca v naravi, so del obveznosti iz 

programa opravili tudi v okolici in na objektih CŠOD-ja Škorpijon (lov za zakladom, pohod do 

Avstrije, Škorpijonova športna olimpijada in pohod v smeri Žavcarjevega vrha). 

V sklopu obogatitvenih dejavnosti so se lahko otroci udeleževali vaj pevskega zbora Kobanček, 

ki ga je vodila pomočnica ravnateljice za vrtec. Vaje so potekale enkrat tedensko, pred nastopi 

tudi pogosteje. Zbor se je izkazal z uspešnim nastopom na območni reviji otroških in mladinskih 

pevskih zborov, ki je bila 4. 4. 2019 v Hramu kulture Arnolda Tovornika, v novem šolskem 

letu pa je sodeloval na šolski praznični prireditvi v decembru. 

Otroci od 4. leta naprej so v šolskem letu 2018/19 lahko obiskovali plesno dejavnost Kobanček 

pleše, ki jo je vodila vzgojiteljica. Ker je bil interes otrok zelo velik, so bili otroci razdeljeni v 

dve skupini, ki sta se zvrstili na štirinajst dni. V letu 2019 je plesna skupina nastopala na 

krajevni prireditvi ob materinskem dnevu v Hramu kulture Arnolda Tovornika. 

V sklopu obogatitvenih dejavnosti v vrtcu že nekaj let izvajamo tudi delavnico priprave na šolo, 

na kateri otroci skozi igro in vaje spoznavajo, kaj se spremeni in kaj pričakujemo od njih ob 

prehodu iz vrtca v šolo. V marcu in aprilu je skupini Mavrice in Pikapolonice obiskala šolska 

svetovalna delavka in izvedla z otroki prvo delavnico, drugo delavnico pa je v mesecu juniju z 

vsako skupino posebej izvedla svetovalna delavka Tjaša Mugerle. V okviru priprave na šolo so 

se bodoči prvošolci v juniju srečali tudi z bodočimi zaščitniki.   

Tudi sodelovanje na izbranih natečajih sodi v sklop obogatitvenih dejavnosti. Natečaji, ki so se 

jih v letu 2019 udeležile vse skupine 2. starostnega obdobja v šoli, so bili naslednji: Impresija 

barve v letu 2019 – šolski likovni natečaj v tednu ustvarjalnosti, Poštar Pavli na terenu – natečaj 

Pošte Slovenije, Škrati v otroškem svetu – natečaj VVZ-ja Slovenj Gradec (4 otroci iz skupine 

Pikapolonice so prejeli priznanja za sodelovanje na razstavi), Čebelica pripoveduje – natečaj 

ob prazniku jabolk (nagrajen je bil deček Matic Maček iz skupine Pikapolonice), Spoznavanje 

integritete v vrtcih skozi sliko in igro – natečaj Komisije za preprečevanje korupcije. Poleg tega 

je v šolskem letu 2019/20 skupina Mavrice sodelovala na natečaju Zavoda Zaupanje in podjetja 

Lidl – Ustvarjalne kuharije, v okviru katerega so bili nagrajeni za svojo pravljico Saj zmoreš, 

kralj Ananas! Posamezne skupine so sodelovale še na dveh natečajih Pošte Slovenije – Poštar 

Pavli rad bere (Mavrice in Metuljčki) in Božičkova pošta (Metuljčki) ter na natečaju podjetja 

Hofer – Moj Nasmeškotek (Sončki in Metuljčki).  

K obogatitvi rednega programa so prav tako prispevale dejavnosti, izvedene v sodelovanju vrtca 

s krajem in z drugimi institucijami: ogled trgovine podjetja Soven in mini delavnica polstenja 

volne ob dnevu odprtih vrat (Metuljčki, Mavrice), obisk kmetije Majster-Roj, obisk gasilskega 

doma, izdelovanje okraskov za božično drevo v TC Merkur Maribor Bohova, okrasitev 

smrečice pred Mercatorjem in srečanje z Božičkom. 

 

V celoti je bil realiziran načrtovani program dodatnih oz. nadstandardnih dejavnosti, in sicer: 

ogled treh lutkovnih predstav v Lutkovnem gledališču Maribor (Ščeper in MBA – 26. 2. 2019, 

Sneguljčica – 15. 4. 2019, Netopir Kazimir – 13. 5. 2019), lego delavnice (31. 1. 2019), 

delavnica polstenja volne za skupini Mavrice in Pikapolonice (1. 3. 2019), naravoslovni 

zaključni izlet na CŠOD Škorpijon za skupine in otroke, ki se niso udeležili vrtca v naravi (21. 

in 23. 5. 2019) in tridnevni vrtec v naravi za otroke iz skupin Mavrice in Pikapolonice (10.–12. 

6. 2019). V šolskem letu 2019/20 je bil z vsemi skupinami izveden obisk podjetja Soven in 

delavnica polstenja volne (v novembru) ter ogled predstave Jelenček Rudolf praznuje božič v 

okviru lutkovnega abonmaja Družinskega gledališča Kolenc v Hramu kulture Arnolda 

Tovornika (4. 12. 2019). 

 

Obogatitvene in dodatne dejavnosti v enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu 

V kombiniranem oddelku enote Sv. Duh na Ostrem vrhu so v letu 2019 redni program obogatili 

z naslednjimi dejavnostmi: 
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• dejavnosti s knjigo: predšolska bralna značka Palček Bralček, potujoči bralni nahrbtnik, 

knjižnica s pravljičnim kotičkom in priložnostni obiski šolske knjižnice, 

• gibalno-športni program Mali sonček, 

• program Varno s soncem, 

• pravljična ura v enoti Mariborske knjižnice v Hramu kulture Arnolda Tovornika, 

• velikonočne delavnice, 

• ogled predstave Tacamuca v Hramu kulture Arnolda Tovornika, 

• reševanje nalog iz Cici Vesele šole,  

• Simbioza Giba 2019, 

• Nacionalni mesec skupnega branja,  

• adventne delavnice in sejem, 

• pravljična noč v vrtcu s prihodom dedka Mraza,  

• praznovanje začetka letnih časov, rojstnih dni in počastitev praznikov, 

• obiski posebnih gostov v vrtcu (kurent, harmonikar, policist, klovn, gasilci, Miklavž 

…), 

• angleške minutke, 

• zobna preventiva z medicinsko sestro, 

• obiski svetovalne delavke, 

• ustvarjanje okraskov za Merkurjevo božično drevo,  

• sodelovanje s krajem: obisk pošte, pohod po Obmejni panoramski poti s sprejemom pri 

avstrijskih vojakih …, 

• sodelovanje na likovnih natečajih: Impresija barve v letu 2019, Čebelica pripoveduje, 

na katerem so prejeli skupinsko nagrado za panjske končnice, Poštar Pavli pomaga – 

pismo za dedka Mraza,  

• pester program ob posebnih dnevih in tednih dejavnosti (teden ustvarjalnosti, 

pustovanje, zeleni teden, slovo mini maturantov, Teden otroka, mednarodni dan 

prijaznosti in želja, Tradicionalni slovenski zajtrk, praznični december …), 

• izkoriščanje naravnih danosti – dejavnosti na prostem: gradnja lovske opazovalnice (v 

okviru Mreže gozdnih vrtec in šol Slovenije), pobiranje krompirja in nato peka bio 

čipsa, krasitev Vilibalda – božičnega drevesa na prostem … 

 

Otroci 2. starostnega obdobja so bili v dogovoru s starši deležni že omenjenih dodatnih oziroma 

nadstandardnih dejavnosti, pri katerih so se pridružili centralni enoti vrtca: lego delavnica, 

ogled treh lutkovnih predstav v okviru lutkovnega abonmaja Lutkovnega gledališča Maribor, 

naravoslovni zaključni izlet na CŠOD Škorpijon, vrtec v naravi na CŠOD-ju Škorpijon, obisk 

podjetja Soven in delavnica polstenja volne ter ogled predstave Jelenček Rudolf praznuje božič 

v okviru lutkovnega abonmaja Družinskega gledališča Kolenc v Hramu kulture Arnolda 

Tovornika. 

 

Obogatitvene in dodatne dejavnosti v enoti Gradišče na Kozjaku 

Tudi v enoti Gradišče na Kozjaku so v letu 2019 obogatili program s številnimi zanimivimi 

dejavnostmi: 

• dejavnosti s knjigo: potujoči bralni nahrbtnik, priložnostni obiski šolske knjižnice, 

• lutkovne predstave ali dramatizacije v izvedbi vzgojiteljice, 

• naravoslovni, fizikalni in kemijski poskusi, 

• angleške urice, 

• plesne urice, 

• masaža, 

• spoznavanje poklicev, 
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• obisk gasilcev, 

• gibalno-športni program Mali sonček, 

• ustvarjanje okraskov za Merkurjevo božično drevo,  

• zobna preventiva z medicinsko sestro, 

• obiski svetovalne delavke, 

• sodelovanje na izbranih likovnih natečajih: Impresija barve v letu 2019, Čebelica 

pripoveduje, Naj se sanje zapuščenih tačk uresničijo in Božičkov pošta, 

• pester program dejavnosti ob posebni dnevih in tednih v vrtcu: pustovanje, praznovanje 

rojstnih dni, letnih časov in državnih praznikov, Teden otroka, jesenski piknik, 

Tradicionalni slovenski zajtrk, praznični december … 

 

Poleg tega so otrokom v dogovoru s starši omogočili tudi naslednje nadstandardne dejavnosti, 

pri katerih so se pridružili otrokom iz centralne enote vrtca: lego delavnica, ogled treh lutkovnih 

predstav v okviru lutkovnega abonmaja Lutkovnega gledališča Maribor, naravoslovni zaključni 

izlet na CŠOD Škorpijon, obisk podjetja Soven in delavnica polstenja volne ter ogled predstave 

Jelenček Rudolf praznuje božič v okviru lutkovnega abonmaja Družinskega gledališča Kolenc 

v Hramu kulture Arnolda Tovornika. 

 

ŠOLA   

Izvedli smo dejavnosti in dogodke, ki smo jih načrtovali po nacionalnem šolskem koledarju ali 

v letnih delovnih načrtih za vrtec in šolo. Učni uspeh ob koncu šolskega leta je bil za vso šolo 

99,7 %, en učenec je s soglasjem staršev ponavljal prvi razred. Devetošolci so se vpisali v želene 

srednje šole.  

 

Učenci so imeli možnost poleg usvajanja znanja pri rednem pouku pridobivati tudi dodatna 

znanja v okviru dodatnega pouka in dela z nadarjenimi učenci. Udeleževali so se številnih 

šolskih, regijskih in državnih tekmovanj iz različnih področij znanja.  

Sodelovali so pri Veseli šoli in Cici-veseli šoli, na področju čebelarstva, sladkorne bolezni, prve 

pomoči, prometa, logike, računalništva, na tekmovanju Društva pljučnih bolnikov in 

astmatikov Slovenije. Znova so bili uspešni na področju raziskovalnih nalog, kjer sta dve ekipi 

učenk osvojili zlato priznanje na regijskem in srebrno na državnem tekmovanju. 

Na šolskih tekmovanjih je osvojilo bronasto priznanje 180 učencev. Na področnih in regijskih 

tekmovanjih je prejelo srebrno priznanje 5 posameznikov (slovenščina, fizika in geografija) in 

1 ekipa (kviz o Rudolfu Maistru). Na državnih tekmovanjih je prejelo srebrno priznanje 16 

učencev (matematika, nemščina, logika, biologija, kemija, Vesela šola, znanje o sladkorni 

bolezni, tekmovanje Društva pljučnih bolnikov), zlato priznanje pa 4 posamezniki (matematika, 

tekmovanje Društva pljučnih bolnikov) in 6 ekip (Prvaki znanja in mladi čebelarji, ki so bili 

tudi najuspešnejša šola na državnem čebelarskem tekmovanju). Zlato priznanje so osvojile še 

3 ekipe učencev, ki so tekmovale na kvizih znanja (kviz v muzeju NO – Človek osvaja vesolje 

in luno, kviz o Rudolfu Maistru). Četrtošolci so se udeležili Otroške varnostne olimpijade, se 

uvrstili na področno tekmovanje in osvojili 4. mesto. Uspešno so tekmovale tudi ekipe na 

tekmovanju Raziskovalci znanja in Prvaki znanja ter v znanju iz prve pomoči.  

Tako učenci šole kot otroci iz vrtca so sodelovali pri branju za bralne značke: 202 učenca sta 

osvojila Prežihovo bralno značko, priznanje za EKO bralno značko je prejelo 50 učencev in 49 

otrok v vrtcu. Bralno značko je uspešno opravilo 9 staršev, deloval pa je tudi bralni klub za 

delavce zavoda, ki ga je obiskovalo 22 delavk.  

V tem letu so bili uspešni mladi šahisti, ki so osvojili 1. mesto na regijskem in 4. mesto na 

državnem tekmovanju posameznikov v pospešenem šahu in 2. mesto na področnem 

tekmovanju ekip.  

Učenci so se udeleževali tudi šolskih in regijskih športnih tekmovanj. Zelo uspešni so bili 

nogometaši, ki so se prebili do območnega tekmovanja in zasedli 3. mesto. Učenci so osvojili 
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športne medalje, in sicer Zlatega sončka (129) in Krpana (124). Na zaključni prireditvi v mesecu 

juniju smo proglasili športnico in športnika šole.  

 

Učenci so bili vključeni v tečajni pouk nemščine in interesne dejavnosti, veliko učencev je bilo 

vključenih v športne in glasbene dejavnosti tudi izven šole. Delo v interesnih dejavnostih so 

učenci prikazali z nastopi na številnih prireditvah v kraju in izven, na tekmovanjih, s 

sodelovanjem na natečajih, revijah, kolonijah, razstavah … Tudi vključenost učencev v 

projekte je bila dobra.  

Izbrani učenci so v tednu ustvarjalnosti v mesecu februarju prejeli knjižne nagrade za prispevke 

ob literarnem in likovnem natečaju, najuspešnejši učenci skozi vse šolsko leto pa so si ob koncu 

prislužili nagradni izlet v Italijo (ogled pokopališča z ostanki avstroogrskih vojakov, kostnice 

Redipuglia, dvorca in parka Miramare) in kopanje v Piranu. Ob zaključku osnovnega šolanja je 

Občina Selnica ob Dravi vsem devetošolcem podarila knjižno nagrado in vsem uspešnim 

učencem sofinancirala njihovo udeležbo na nagradnem izletu. Pet najuspešnejših devetošolcev 

je županja nagradila s plaketo “zlata petica”. 

 

Ob koncu šolskega leta 2018/19 smo izdali Letopis ter v njem predstavili kronološki pregled in 

pomembnejše dejavnosti šolskega leta, v besedah in slikah pa smo se poslovili tudi od 

ravnateljice Jožice Ozmec. Ob začetku šolskega leta 2019/20 smo izdali Publikacijo vrtca in 

šole z vsemi pomembnimi informacijami za starše in učence. 

 

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 staršev otrok in 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 ipd. Sklad pridobiva sredstva iz 

prispevkov staršev in iz donacij. 
 

Finančno poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih šolskega sklada v letu 2019 

 

Šolski sklad – osnovna šola:  

 

Ostanek sredstev v letu 2018: 1.505,21 EUR 

Zbrana sredstva v letu 2019: 2.537,00 EUR 

Porabljena sredstva: 1.194,69 EUR                                  

Stanje sredstev na dan 31. 12. 2019: 2.847,52 EUR   

 

Šolski sklad – Vrtec Kobanček: 

Ostanek sredstev v letu 2018: 0,00 EUR 

Zbrana sredstva v letu 2019: 1.025,00 EUR 

Porabljena sredstva: 620,47EUR 



11 

 

Stanje sredstev na dan 31. 12. 2019: 404,53 EUR   

 

Šolski sklad – Vrtec Duh na Ostrem vrhu:  

Ostanek sredstev v letu 2018: 0,00 EUR 

Zbrana sredstva v letu 2019: 140,00 EUR 

Porabljena sredstva: 0,00 EUR 

Stanje sredstev na dan 31. 12. 2019: 140,00 EUR   

 

2  POSLOVNO IN EVALVACIJSKO POROČILO – posebni del 

       

2.1   Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih OŠ Selnica ob Dravi za leto 2019 
             

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 2018 in 2019 

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 
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2.1.2 Vizija zavoda  

 

Naša šola je šola tradicije, saj ohranjamo in razvijamo primere dobre prakse na različnih 

področjih že vrsto let, in je šola prihodnosti, saj sledimo mnogim smernicam sodobne družbe. 

Želimo si, da bi učenci brezskrbno in dobre volje prihajali v hram znanja, kjer se bodo počutili 

sprejete in enakopravne. Naše poslanstvo in dolžnost sta vzgojiti in izobraziti učence, ki bodo 

stopali v nadaljnje življenje opolnomočeni s kompetencami za 21. stoletje.  

Pri učencih smo in bomo razvijali njihova močna področja in spodbujali delovne, kulturne, 

socialne in druge vrednote. Naš cilj je spodbujati radovednost, samostojnost, kreativnost, 

inovativnost otrok in učencev, kritično razmišljanje in prevzemanje odgovornosti za svoja 

dejanja. 

 

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, Popestrimo 

šolo, Razširjeni program (RaP) – področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično 

počutje otrok itn.,  

• skrb za duševno in telesno zdravje otrok, učencev in zaposlenih, 

• graditev primernih kulturnih odnosov med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega 

procesa, pozitivna klima življenja v vrtcu in šoli, 

• spodbujanje bralne kulture, 

• kvalitetno sodelovanje s starši, 

• vključevanje vrtca v dejavnosti šole, medgeneracijsko sodelovanje, vertikalno, razredno 

in oddelčno povezovanje, tutorstvo, 

• povezovanje s šolami iz Slovenije in tujine ter z ustanoviteljico Občino Selnica ob 

Dravi. 

 

2.1.4   Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2019 

 

Cilji, ki smo jih načrtovali, zapisali v letnih delovnih načrtih za posamezni šolski leti in izvedli 

v koledarskem letu 2019, so vključevali spodaj zapisano.  

 

VRTEC: 

• skrb za jezikovni, čustveni in moralni razvoj v povezavi z lutkami, 

• omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti, skrb za optimalni gibalni razvoj otrok, 

• spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok, 

• uvajanje zgodnjega naravoslovja,  

• preizkušanje gradnikov naravoslovne in matematične pismenosti v vrtcu, 

• smiselna uporaba IKT-ja pri delu z otroki, 

• ustvarjanje spodbudnega učnega okolja, 

• spodbujanje ustvarjalne igre, 

• zgodnje odkrivanje primanjkljajev, namenjanje posebne skrbi in pozornosti otrokom s 

posebnimi potrebami, 

• omogočanje medgeneracijskega sodelovanja, 
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• vključevanje vrtca v dejavnosti šole, 

• učenje drug od drugega. 

 

ŠOLA: 

• upoštevanje in doslednost pri uresničevanju šolskih pravil in dogovorov; 

• skrb za kulturno doživljanje in udejstvovanje, motivacija za branje; 

• izvajanje razširjenega programa (RaP) – področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično 

in fizično počutje otrok; 

• promocija zdravja in gibanja, uvajanje zdrave prehrane in izboljšanje kulture 

prehranjevanja; 

• spoštovanje vrednot in prijazne komunikacije, skrb za razvoj in ohranjanje kvalitetnih 

medsebojnih odnosov; 

• spoštovanje in sprejemanje raznolikosti, razvijanje in krepitev osebne, jezikovne in 

narodne identitete, spoznavanje bogastva evropske kulturne dediščine; 

• uvedba računalniškega opismenjevanja po vertikali in skrb za odgovorno uporabo 

digitalne tehnologije; 

• razvoj ključnih kompetenc in vseživljenjskih znanj za 21. stoletje in vzgoja za trajnostni 

razvoj.  

2.1.5  Realizacija obsega pouka in drugih oblik organiziranega dela  

 

Predmetnik je bil realiziran v celoti, zagotovljeni so bili ustrezni kadrovski in prostorski pogoji. 

Realizirani so bili pouk, tečajne oblike in dnevi dejavnosti. Realizacija ur pouka za celotno šolo 

je bila ob koncu šolskega leta 100,20 %, realizacija dni dejavnosti pa 100 %.  

Po šolskem koledarju smo izvedli načrtovane roditeljske sestanke in pogovorne ure, šole v 

naravi (za učence 2. razreda v CŠOD Škorpijon, 5. razreda v Ribnici na Pohorju, 7. razreda v 

CŠOD Breženka v Fiesi in 8. razreda v CŠOD Kavka v Kobaridu) ter druge planirane dejavnosti 

(kolesarski izpit v 5. razredu, plavalni tečaj v Športnem parku Ruše za učence 3. razreda).  

 

Dopolnilni pouk SLJ je obiskovalo 96 učencev, MAT 92, TJA 16 in FIZ 7 učencev. Dodatni 

pouk SLJ je obiskovalo 57 učencev, MAT 60, TJA 17, KEM 12 in FIZ 14 učencev.  

Realizirane so bile ure individualne/skupinske strokovne pomoči učencem po odločbah: 1542 

ur oziroma 100 % za premagovanje primanjkljajev, ki so jih izvajale pedagoginja, psihologinja 

in inkluzivna pedagoginja, ter 1141 ur učne pomoči. Prav tako so bile realizirane ure dodatne 

strokovne pomoči nadarjenim učencem in ure pomoči učencem z učnimi težavami.  

 

Preglednica 3: Kazalniki učinkovitosti – realizacija po razredih na centralni šoli v % 

 

1. VIO 

Razred Realizacija pouka v % Realizacija dop. in dod. pouka v % 

1. a 99,28 102,86 

1. b 99,28 102,86 

2. a 100,37 100,00 

2. b 99,75 100,00 

3. a 99,04 100,00 

3. b 98,57 100,00 

Skupaj 99,38 100,95 
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2. VIO 

4. a 99,87 100,00 

4. b 99,63 100,00 

5. a 100,62 102,86 

5. b 100,31 97,14 

6. a 100,00 109,09 

6. b 99,90 109,09 

Skupaj 100,05 103,03 

3. VIO 

7. a 99,63 100,00 

7. b 99,63 103,09 

8. a 100,02 100,95 

8. b 100,09 100,95 

9. a 104,36 100,00 

9. b 104,44 100,00 

Skupaj 101,36 100,83 

 
Preglednica 4: Kazalniki učinkovitosti – realizacija po razredih na podružnici Gradišče na 

Kozjaku v % 

 

Razred Realizacija pouka v % Realizacija dop. in dod. pouka v % 

2.  99,50 97,14 

3.  99,52 97,14 

4.  99,58 100,00 

5.  99,44 97,14 

Skupaj 99,51 97,86 

 

Preglednica 5: Kazalniki učinkovitosti – realizacija po razredih na podružnici Sveti Duh na 

Ostrem vrhu v % 

 

Razred Realizacija pouka v % Realizacija dop. in dod. pouka v % 

1.  100,28 100,00 

2.  99,87 100,00 

3.  99,64 102,86 

4.  99,87 97,14 

Skupaj 99,92 100,01 

 

2.1.6  Prednostne naloge zavoda  

 

V letna delovna načrta vrtca in šole smo za šolski leti 2018/19 in 2019/20 zapisali naslednje 

prednostne naloge:  

 

VRTEC: 

• uresničevanje prioritetnih nalog Razvojnega načrta Vrtca Kobanček za obdobje 2017–

2022: rastemo z lutkami, naravoslovje, gibanje, jezik in IKT za strokovne delavce;  

• posvečanje posebne pozornosti izbranim prednostnim področjem – v načrtovanju, 

izvedbi in evalvaciji dejavnosti z otroki.  

 

V šolskem letu 2018/19 so bila ta področja: naravoslovje (v oddelkih v stavbi vrtca), rastemo 

z lutkami (v oddelkih vrtca v šoli), gibanje (v enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu) in umetnost (v 
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enoti Gradišče na Kozjaku). V šolskem letu 2019/20 pa: lutke v povezavi z drugimi področji 

(v centralni enoti) in gibanje (v obeh podružničnih enotah).  

 

ŠOLA: 

• upoštevanje in doslednost pri uresničevanju šolskih pravil in dogovorov, 

• motivacija za branje, 

• spoznavanje bogastva evropske kulturne dediščine, 

• skrb za kulturno doživljanje in udejstvovanje, 

• izvajanje razširjenega programa (RaP) – področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično 

in fizično počutje otrok, skrb za zdravje z gibanjem na prostem in poukom v naravi, 

promocija zdravja in gibanja; 

• uvajanje zdrave prehrane, izboljšanje odnosa do hrane, razvijanje kulture 

prehranjevanja in vedenja v jedilnici; 

• krepitev samopodobe učencev, skrb za razvoj in ohranjanje kvalitetnih medsebojnih 

odnosov, spoštovanje vrednot in prijazne komunikacije; 

• razvijanje in krepitev osebne, jezikovne, narodne identitete, spoštovanje in sprejemanje 

raznolikosti; 

• uvedba računalniškega opismenjevanja po vertikali in skrb za odgovorno uporabo 

digitalne tehnologije; 

• razvoj ključnih kompetenc in vseživljenjskih znanj za 21. stoletje; 

• dvig ekološke ozaveščenosti, vzgoja za trajnostni razvoj, odgovoren odnos do sebe in 

okolja.  

 

2.1.7  Projekti in druge dejavnosti, ki smo jih izvajali                                   

 

VRTEC 

 

Projekt 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 vanj smo se vključili tudi v vrtcu. Petletni projekt bo potekal do leta 2022 v okviru teme 

Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih 

kompetenc. Udeleženci projekta se izobražujejo in preizkušajo kot raziskovalci lastne prakse 

na naslednjih delovnih področjih: sodelovalno timsko delo, odnos do naravoslovja in 

matematike, kritično mišljenje ter reševanje avtentičnih problemov. Cilji projekta so razviti in 

preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij 

pripomogle k celostnemu in h kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, 

matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) od vrtca do srednje šole.  

V prvem letu je bilo delo projektnih timov usmerjeno predvsem v oblikovanje gradnikov in 

podgradnikov naravoslovne in matematične pismenosti.  

V šolskem letu 2018/19 so člani projektnega tima pri neposrednem delu z otroki in učenci 

preizkušali 1. gradnik in podgradnike naravoslovne pismenosti (naravoslovno znanstveno 

razlaganje pojavov) ter 1. gradnik in podgradnike matematične pismenosti (matematično 

mišljenje, razumevanje in uporaba matematičnih pojmov ter postopkov, sporočanje). Članice 

projektnega tima so se v letu 2019 udeležile tudi naslednjih izobraževanj in delavnic za člane 

projektnih timov: predstavitev Vernierjevih brezžičnih senzorjev, izobraževanje na temo 1. 

gradnika naravoslovne in matematične pismenosti – predstavitev primerov dejavnosti, priprava 

gradiv z brezplačno programsko opremo in predstavitev 2. gradnika naravoslovne in 

matematične pismenosti. 

V šolskem letu 2019/20 se člani projektnih timov posvečajo preizkušanju 2. gradnika in 

podgradnikov naravoslovne pismenosti (načrtovanje, izvajanje in vrednotenje naravoslovno-
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znanstvenega raziskovanja, interpretiranje podatkov in dokazov) ter 2. gradnika in 

podgradnikov matematične pismenosti (reševanje problemov v raznolikih kontekstih (osebni, 

družbeni, strokovni, znanstveni), ki omogočajo matematično obravnavo. 

 

Pravljični večer  

V šolskem letu 2018/19 so strokovni delavci centralne enote vrtca načrtovali, da bodo z otroki 

pripravili predstavo, ki jo bodo zaigrali na velikem odru Hrama kulture Arnolda Tovornika v 

mesecu maju in tako poskrbeli za pravljični zaključek šolskega leta. Ker so priprave na tak 

odrski dogodek obsežne in zahtevajo učinkovito timsko delo, so jih zasnovali kot celoletni 

projekt. Že jeseni so sklenili, da bodo na oder postavili svojo izvirno priredbo pravljice Svetlane 

Makarovič Tacamuca. V izvedbo so bili vključeni prav vsi strokovni delavci, nekateri tudi kot 

nastopajoči, in otroci iz vseh skupin 2. starostnega obdobja. V januarju so seznanili otroke z 

zgodbo in se lotili skupinskih plesnih koreografij, od februarja do aprila so se srečevali na 

skupnih vajah, konec aprila in v maju pa so potekale priprave na odru. Predstavo so zaigrali 

dvakrat – 15. 5. 2019 za družine naših otrok in krajane, 17. 5. 2019 pa so jo ponovili za otroke 

in strokovne delavke vrtcev iz sosednjih občin, otroke 2. starostnega obdobja iz enote Sv. Duh 

na Ostrem vrhu in prvošolce z učiteljicami. Z obiskom so jih presenetili tudi učitelji OŠ Dositej 

Obradović iz Novega Sada. Povabilu na predstavo so se odzvali Vrtec Ruše, Vrtec Studenci, 

Vrtec Borisa Pečeta Enota Tomšičeva in Enota Brestrnica, ogledalo si jo je okoli 220 otrok. 

Generalko na dan prve uprizoritve so si lahko ogledali tudi učenci od 2. do 5. razreda z 

učiteljicami.   

Tudi v šolskem letu 2019/20 bodo strokovni delavci centralne enote vrtca izvedli projekt  

Pravljični večer. Tokrat bodo pripravili predstavo z naslovom Družinska komedija, po izvirnem 

scenariju, ki sta ga do konca leta oblikovali vodji projekta. V predstavi bodo tokrat nastopali 

samo otroci, ponovno iz vseh petih skupin 2. starostnega obdobja, pri  pripravah nanjo pa bodo 

sodelovali vsi strokovni delavci. Predstavo bodo zaigrali v mesecu maju, tudi tokrat dvakrat, 

saj bodo na obisk ponovno povabili vrtce iz sosednjih občin.  

 

Nagajiva Tinka 

Projekt Nagajiva Tinka so v skupinah 2. starostnega obdobja v šoli v šolskem letu 2018/19 

izvajali drugo leto zapored. S pomočjo lutke so povezovali prednostna področja vrtca (lutke, 

jezik in naravoslovje) in spodbujali otroke k radovednosti ter raziskovanju. Lutka Tinka je 

namreč otroke pogosto obiskala in jim pomagala spoznavati praznike in običaje, poklice, zdrave 

navade … Večina dejavnosti je potekala v povezavi s posebnimi dnevi in tedni v jesenskem in 

zimskem času. V letu 2019 so se otroci v okviru projekta ob kulturnem prazniku seznanili s 

himno in z zastavo ter skupaj s Tinko poslušali branje Prešernove poezije, v aprilu pa so obiskali 

kmetijo Majster-Roj.  

 

Posvojimo babico  

Ta projekt medgeneracijskega sodelovanja je v skupinah v stavbi vrtca v šolskem letu 2018/19 

potekal že šesto leto. Tokrat se je povabilu k sodelovanju odzvala upokojena učiteljica. S 

posvojeno babico so se družili ob menjavi letnih časov in skupaj z njo izvedli dejavnosti in igre, 

vezane na letni čas. V letu 2019 so jo obiskali na njenem domu na pustni dan, z njo so sejali 

semena v naravoslovnih kotičkih v vrtcu, jo povabili na ogled predstave Tacamuca, za 

zaključno druženje pa so jo povabili na poletno modno revijo na igrišču vrtca. Pogosto so se z 

njo srečali tudi takrat, ko je otroke z vzgojiteljicami pot zanesla mimo njenega doma.  

Cilj projekta je bil približati otrokom življenje in delo starejših ljudi, jih naučiti spoštovanja,  

vzpostavljanja in negovanja prijateljskih odnosov z ljudmi. Zato so se vzgojiteljice z otroki tudi 

veliko pogovarjale o starejših ljudeh, njihovih babicah in dedkih ter jim na to tematiko prebirale 

pravljice.  
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Varno s soncem 

Ta vseslovenski projekt oz. preventivni program v našem vrtcu izvajamo že mnogo let. 

Organizira ga Nacionalni inštitut za javno zdravje z namenom informiranja, opozarjanja in 

ozaveščanja o pomenu pravilne zaščite, s katero lahko učinkovito preprečimo ali zmanjšamo 

nastanek negativnih posledic škodljivega sončnega sevanja. 

V vrtcu iščemo različne možnosti, kako naj otroci čim več časa preživijo na prostem, ne da bi 

bili izpostavljeni škodljivim vplivom sončnih žarkov. Ob pojavu prvih vročih dni prilagodimo 

dnevni red dejavnosti tako, da omogočimo otrokom bivanje na prostem do 10. ure, ko vpliv 

sončnih žarkov ni nevaren. Starše informiramo o omenjeni problematiki, otroke pa navajamo 

na nošenje pokrival, uživanje zadostne količine vode, zadrževanje v senci, na željo staršev pa 

tudi na uporabo zaščitnih sredstev za sončenje in sončnih očal.   

V letu 2019 so strokovni delavci v okviru projekta izvedli z otroki naslednje dejavnosti: 

predstavitev projekta ob knjižici, izdelava plakata na temo Varno s soncem in predstavitev tega 

staršem, opazovanje vremena, igranje igre spomin na temo varovanja pred soncem, pogovor ob 

slikah (opekline), izdelava klobukov, rokavčkov, očal, ščitnikov, poletna modna revija, petje 

pesmi o soncu in poletju, branje pravljic, likovno ustvarjanje, igre z vodo in igre v senci.  

 

Prijateljstvo  

Tako smo poimenovali nov projekt v centralni enoti vrtca, ki smo ga načrtovali za leto 2019/20. 

V okviru projekta se ob različnih dejavnostih, ki jih strokovni delavci načrtujejo skupaj, med 

seboj prijateljsko povezujejo naslednje skupine starejših in mlajših otrok: Mavrice, Bibe in 

Smehci; Metuljčki, Žogice in Škrati; Pikapolonice in Pedenjpedi; Sončki in Sapramiške. V letu 

2019 so bile izvedene naslednje dejavnosti: spoznavno srečanje prijateljskih skupin v tednu 

otroka in tri srečanja v decembru v sklopu posebnih dnevov in tednov – praznični december 

malo drugače: sejanje božičnega žita, izdelovanje okraskov in voščilnic ter druženje ob plesu 

in prepevanju pesmic.  

Spoznavanje praznikov z Urško  

Rdeča nit tega novega projekta v šolskem letu 2019/20 so letni časi, vanj pa so vključeni otroci 

iz skupin 1. starostnega obdobja in Žogice. Vsak letni čas ima svoj vrhunec, ki ga bodo obeležili 

z določenim praznikom. Bistvo praznikov je prijetno počutje in da doživimo nekaj lepega. 

Otrokom ne bomo razlagali pomena praznika, pač pa jim ga bomo približali z dejavnostmi in 

primerno ureditvijo prostora. 

Cilji, ki jih želimo doseči s projektom, so: 

• spoznavanje praznikov in običajev, 

• negovanje občutka pričakovanja in čudenja ob spoznavanju praznikov, 

• razvijanje medsebojne povezanosti in pripadnosti, 

• poglabljanje občutka povezanosti z naravnimi ritmi.  

V letu 2019 sta bili v okviru projekta izvedeni dve dejavnosti:  

• praznik svetilk v novembru – vsaka skupina je izdelala svojo svetilko, s katero so otroci 

sodelovali v interaktivni predstavi v izvedbi strokovnih delavk, ki so si jo skupaj 

ogledali pri Sapramiškah; 

• pravljični kotički v decembru – v igralnicah so vzgojiteljice pripravile za otroke 

pravljične kotičke in povabile otroke v čarobni svet domišljije, pred prazniki pa so na 

obisk povabili tudi otroke iz drugih skupin, jim pokazali svoje kotičke in se skupaj igrali 

v njih. 

  

Projekti enote Sv. Duh na Ostrem vrhu 

V enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu so v šolskem letu 2018/19 nadaljevali z uspešnimi projekti iz 

preteklega šolskega leta: 

• Zdrav vrtec: skrbeli so za zdravje in posvetili pozornost gibanju; 



18 

 

• Lutka, naša prijateljica: lutka je bila čez vse leto sredstvo za komunikacijo med otrokom 

in okoljem, izdelali so si tudi različne vrste lutk; 

• Varno s soncem: skrbeli so za samozaščitno ravnanje, tako da so upoštevali uro, se umaknili 

v senco, opozarjali na oblačila in pokrivala ter otroke po potrebi tudi namazali, igrali so se 

igre s sencami in odsevi ogledal; 

• Mali sonček: izvajali so aktivnosti po programu.  

 

V šolskem letu 2019/20 so se odločili za dva nova projekta: 

• Gozdni vrtec: skozi vse leto bodo izkoriščali naravne danosti okolice, zato bo gozd njihova 

igralnica in vir idej za vsa področja Kurikula, imel bo tudi vpliv na zdravje in razvoj otrok 

ter njihovih vrednot, v okviru projekta pa so se priključili tudi Mreži gozdnih vrtcev 

Slovenije; 

• Simbioza giba: skozi vse leto bodo iskali različne možnosti za povezovanje vseh generacij, 

v okviru projekta so se pridružili tudi akciji Simbioza Giba 2019, ki je potekala v tednu 14.–

21. 10. 2019, in že v jesenskem času izvedli številne zanimive dejavnosti: pohod s sorodniki 

do mlina, pohod do Pike Nogavičke na palačinke velikanke, pohod z babicami po poti 

kostanjev z nalogami za razgibavanje, pohod s sorodniki do kmetije (pobiranje jabolk, peka 

jabolk na ognju, pokušanje jabolčnih dobrot), pohod do pekarne babice Dragice (gnetenje 

testa iz bele in ržene moke, modeliranje in peka kruhkov v obliki čebelic za tradicionalni 

slovenski zajtrk). 

 

Projekti enote Gradišče na Kozjaku 

V enoti Gradišče na Kozjaku so v šolskem letu 2018/19 izvajali naslednje projekte: 

• Palček Bralček: vsak petek so otroci odnesli pravljico v nahrbtniku domov, ki so jo v 

ponedeljek skupaj obnovili in v zvezek narisali svoja doživetja;  

• S pravljico po svetu: prebirali so pravljice vsega sveta in ga tako spoznavali; 

• Zdrav vrtec: skrbeli so za svoje zdravje, si umivali zobe in čistili okolico; 

• Varno s soncem: izdelovali so klobučke, se igrali v senci in poskrbeli za zaščito pred 

soncem.  

 

V šolskem letu 2019/20 so se odločili za projekt Zdrav vrtec, v okviru katerega bodo skozi vse 

leto kontinuirano potekale naslednje dejavnosti:   

• seznanjanje z zdravim načinom življenja in usvajanje navad, ki vključujejo zdrav način 

prehranjevanja, veliko gibanja, skrb za dobro psihofizično počutje, dobro in ustrezno 

osebno higieno – umivanje rok in zob; 

• skrb za čisto in urejeno okolje – pospravljanje igrač, urejanje prostora; 

• ločevanje odpadkov, zbiranje zamaškov in praznih baterij, varčna uporaba vode, elektrike, 

papirnatih brisač in mila …; 

• ustvarjalna raba odpadnih materialov.  

 

ŠOLA   

 

Projekti in druge dejavnosti, ki spremljajo redne ure pouka, pomenijo velik doprinos k 

celostnemu razvoju naših učencev, pridobivanju izkušenj, omogočajo stik z vsebinami, ki jih 

učni načrti ne predvidevajo, razvijajo njihova močna področja in podobno. Nove dejavnosti 

vselej načrtujemo in izbiramo premišljeno, z že utečenimi pa nadaljujemo v primeru, ko v 

izvedbi prepoznamo dobro, kvalitetno prakso.  

 

Izvajali smo aktivnosti v okviru naziva Zdrava šola, katerega vizija je razumevanje zdravja kot 

temeljnega za zdrav razvoj učencev, njihovo uspešno odraščanje in razvijanje potencialov.  
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Kot osrednje teme Zdrave šole so se prepletale 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, teža šolske torbe, telesna 

dejavnost, regeneracija, spanje in počitek, kakovostno preživljanje prostega časa …) in uživanje 

zdrave prehrane (npr. oglaševanje hrane, prehrana športnika, sladkor in sladke pijače …). 

V skladu s temi temami smo izvajali delavnice v okviru dnevov dejavnosti in razrednih ur, na 

popoldnevu in taboru za nadarjene učence, njihova glavna cilja pa sta bila obnoviti oziroma 

povečati znanje o duševnem zdravju, gibanju in zdravi prehrani. Nadaljevali smo tudi z 

uresničevanjem ciljev v okviru šolskega učnega čebelnjaka in apiterapije.  

Na dan slovenske hrane (15. 11. 2019) smo že tradicionalno sodelovali v nacionalnem projektu 

Tradicionalni slovenski zajtrk. Po zajtrku, ki je bil sestavljen iz ajdovega kruha, masla, medu, 

mleka in jabolk, smo namenili dan spoznavanju ajde – učenci so prisluhnili predavanjem o ajdi, 

nato pa sodelovali v različnih delavnicah: jedi iz ajde, ajda v čebelarstvu, likovna delavnica, 

glasbena, kemijska delavnica itd. Na zajtrku so se nam pridružili predsednik in člani 

Čebelarskega društva Selnica ob Dravi ter predstavniki Občine Selnica ob Dravi. Kot vselej 

smo bili zelo ponosni, da so učenci jedli med, ki ga pridelajo čebele v šolskem učnem 

čebelnjaku.  

Na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo izvedli tehtanje šolskih torb, s katerim 

smo  želeli  preveriti obremenjenost otrok in ugotoviti, ali je potrebno ukrepati. Izpeljali smo 

akcijo Naj torba ne bo borba, kar pomeni, da šolska torba ne sme presegati 10 % telesne teže 

otroka. Tehtali smo naključno izbrane torbe učencev 2., 6., 7., 8. in 9. razreda in ugotovili, da 

so šolske torbe v vseh omenjenih razredih razen v 9. presegale 10 % telesne teže otroka – v 9. 

razredu je bila teža torbe glede na telesno težo pod 7 %.  

Za zdravje in zdravo prehrano učencev smo v prvi vrsti skrbeli pri pripravi dnevnih obrokov v 

šolski kuhinji, prav tako pa tudi skozi učne načrte pri posameznih predmetih ter z različnimi 

drugimi projekti, ki smo jih izvajali. Za šolsko leto 2019/20 smo načrtovali korenito spremembo 

jedilnikov, ki smo jih povsem približali nacionalnim smernicam zdrave prehrane. Zaposlili smo 

novo organizatorico prehrane in uvedli redne sestanke tima za šolsko prehrano.  

Še naprej smo sodelovali v projektu Šolska shema in se trudili dosegati osnovne cilje projekta, 

tj. spodbuditi porabo lokalne pridelave sadja in zelenjave ter povečati količino zaužitega sadja 

in predvsem zelenjave med našimi otroci. Sadje in zelenjavo smo ponujali otrokom kot dodatek 

k šolski malici, na določenih mestih v šoli pa so bile vselej razporejene tudi košare s sadjem, z 

namenom, da so učencem na razpolago pred ali po pouku in v času odmorov.   

V celoti smo poskrbeli za zdravstveno varstvo učencev. Uvajali smo celostno okoljsko vzgojo, 

razvijali spoštljiv in odgovoren odnos do sočloveka, ostalih živih bitij in okolja. Cilje EKO 

dejavnosti smo uresničevali v okviru pouka, razrednih ur, interesnih dejavnosti, projekta POŠ 

in drugih aktivnosti na šoli. Sodelovali smo v zbiralnih in humanitarnih akcijah.  

Izvedli smo EKO dan za vse učence – dejavnosti v okviru delovanja šolskega učnega 

čebelnjaka, v katerem so učenci skupaj z mentorjem uspešno čebelarili z osmimi čebeljimi 

družinami. Ob svetovnem dnevu čebel (20. 5.) so v čebelnjaku potekale dejavnosti v zvezi s 

čebelarstvom in z apiterapijo ter uporabo čebeljih pridelkov. Naši mladi čebelarji so sodelovali 

tudi v kampanji Sem sprememba (osveščanje o pomenu preživetja čebel in čebelarstva za 

preživetje človeštva) in v mesecu maju v medovitem vrtu ob čebelnjaku zasadili 40 rastlin 

ožepa.   

V 7. razredu je potekal program Nacionalnega inštituta za javno zdravje – To sem jaz. Med 

letom smo izpeljali še naslednje aktivnosti: socialne igre za sprejemanje drugačnosti, delavnico 

o konfliktih, delavnice spodbujanja dobrih medvrstniških odnosov in medsebojnega 

sodelovanja, delavnico o škodljivih posledicah alkohola, varni rabi interneta, 52 tednov v 

naravi, delavnice preprečevanja medvrstniškega nasilja, predavanje o neprimernih dotikih, šola 

v gozdu, medgeneracijsko druženje, čistilna akcija v okolici šole (Duh), športne aktivnosti 
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(aktivni odmori – nogomet, odbojka, košarka), zdrava prehrana, lokalna trajnostna oskrba, 

priprava in peka kruha z babico, čas za sadje, čiščenje okolice šole.  

Sodelovali smo v projektu Izvajanje vzgoje za zdravje v osnovnih šolah. Cilj in namen 

sodelovanja med šolo in zdravstvom v tem projektu je bil predvsem preventivne narave, kjer se 

krepi zdrav način življenja in se zmanjšuje škodljivost negativnih vplivov na zdravje šolarjev. 

Izvajalke vzgoje za zdravje so za vsak posamezni oddelek pripravile predavanje z delavnico, ki 

sta trajali dve šolski uri. 

Učenci 1.–5. razreda so 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. Posamezne oddelke je med šolskim letom večkrat obiskala medicinska sestra 

zdravstveno-vzgojne in preventivne dejavnosti v zobozdravstvu ter jih poučila in jim 

demonstrirala, kako si pravilno umivati zobe in kako pomembna je zdrava prehrana ter ob tem 

pitje nesladkanih napitkov. 

V mesecu aprilu smo testirali učence za športni karton. Učenci, ki so bili vključeni tudi v 

interesne dejavnosti s področja športa, so se navajali na pomen vsakodnevnega gibanja za 

telesno in duševno zdravje. Aktivno so se vključevali v raznolike športne dejavnosti, razvijali 

socialne odnose, sodelovanje z drugimi, medsebojno pomoč, oblikovali boljši odnos do sebe in 

razvijali s tem povezana pozitivna stališča, navade in ravnanja. Kar nekaj dejavnosti s področja 

fizičnega in psihičnega zdravja je potekalo ob izvajanju  poskusa Gibanje in zdravje – RaP: 

področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok.  

Obe podružnici sta bili vključeni v projekt Mreža gozdnih vrtcev in šol. Pri pouku so se veliko 

ukvarjali z vsebinami, ki so povezane z naravo. Učenci so se naravoslovne vsebine v večini 

primerov učili v naravnem okolju in tako urili svojo občutljivost in povezanost z naravo. Iz 

naravnih materialov so izdelovali najrazličnejše predmete in didaktične pripomočke, s pomočjo 

katerih so se učili in spoznavali sebe in okolje, ki jih obdaja. Gojili so tudi zdrav odnos do kraja, 

spoznavali in spoštovali njegovo kulturno in naravno dediščino, ljudi ter njihove navade in 

običaje.  

 

Pri uresničevanju naziva Kulturna šola smo skozi mnoge dejavnosti skrbeli za ustvarjalnost in 

spoznavanje kulture na različnih nivojih.  

Nadaljevali smo z mednarodnim sodelovanjem z dvema osnovnima šolama, in sicer 

sodelovanje centralne šole z OŠ Dositej Obradović iz Novega Sada in sodelovanje podružnice 

Sveti Duh na Ostrem vrhu z Volksschule Leutschach iz Avstrije. Učenci in učiteljice s 

podružnice so v mesecu aprilu obiskali učence šole v Lučanah, ki se učijo slovenščino, v 

mesecu juniju pa so Avstrijci obiskali naše učence – družili so se ob različnih športnih 

aktivnostih in na pohodu. V koledarskem letu 2019 nismo izvedli izmenjave učencev naše in 

srbske šole, je pa potekalo sodelovanje na daljavo. Med drugim tudi v okviru projekta Teden 

pisanja z roko, ki je potekal konec meseca januarja. Obe šoli sta vključili večino učencev, ki so 

pri rednem pouku in popoldanskih aktivnostih spoznavali razvoj pisave skozi zgodovino, 

prebirali stare rokopise, razglednice, spominske knjige, kuharske recepte, mlajši učenci so 

estetsko preslikavali besede, pisali čestitke, pisma in vabila prijateljem ipd. Kot skupen projekt 

sodelujočih šol je nastala spominska knjiga, v katero so učenci, ki se družijo z vrstniki iz 

Novega Sada in obratno, prijateljem zapisali (in narisali) nekaj misli v spomin. Na obeh šolah 

smo zaključili teden z razstavo ter objavo na šolskih spletnih straneh. Uspešno mednarodno 

sodelovanje šol smo predstavili v mesecu maju na Tržnici znanja 2019, ki je bila organizirana 

v okviru projekta Popestrimo šolo 2016–2021 in nacionalne kampanje EU projekt, moj projekt. 

Namen slednje je bil aktivno preživeti prosto popoldne, se družiti, izmenjati in krepiti različne 

spretnosti, veščine in znanja. Učenci in učitelji smo v ta namen v obliki učnih sprehodov in v 

sodelovanju z nekaterimi lokalnimi društvi pripravili za obiskovalce veliko aktivnosti: 

kuharsko, ustvarjalno, gledališko, plesno in glasbeno delavnico, športne aktivnosti, zabavne 

kvize, miselne in družabne igre, kemijske poskuse, računalniško programiranje. Na dogodku je 
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sodelovalo več kot 150 ljudi, med njimi zlasti učenci, starši, stari starši ter predstavniki društev 

in drugih organizacij.  

Vključeni smo bili v projekt EU doma – Zbliževanje EU in mladih (EU@Home), ki je potekal 

v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Njegovi glavni cilji so bili vezani na 

zbliževanje mladih in Evrope, opolnomočenje demokratične legitimnosti in spodbujanje 

politične participacije med mladimi, namen projekta pa je bil razviti inovativne in po meri 

narejene didaktične pristope za poučevanje EU vsebin bodočim volivcem – učencem. V 

projektu so sodelovali učenci 7. in 8. razreda. V mesecu marcu sta nas obiskala ga. Taja Vovk 

van Gaal – kreativna direktorica Hiše evropske zgodovine v Bruslju – in dr. Damjan Lajh s 

Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. V mesecu maju sta nas obiskali uradnica v 

Evropskem parlamentu – ga. Petra Hock – in dr. Meta Novak s Fakultete za družbene vede 

Univerze v Ljubljani. Učenci so po obisku obema napisali in poslali pismo s svojimi spoznanji 

o Evropski uniji. 

Tudi v tem letu so bile zelo odmevne šolske prireditve. Še posebej bi izpostavili šolsko in 

občinsko proslavo ob Prešernovem dnevu, ki smo jo poimenovali Hrepenenje lepe Vide, in 

zaključno prireditev za starše z naslovom Od doma do šole. Na obeh prireditvah so nastopali 

številni učenci 1.–9. razreda. Vključeni so bili pevci obeh zborov, dve plesni skupini, 

profesionalni plesalci – učenci, ki trenirajo ples izven šole, učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, 

člani šolske folklorne skupine in številni posamezniki, ki so se pokazali kot odlični igralci v 

dramskih prizorih. V mesecu januarju smo razpisali tradicionalni šolski literarni in likovni 

natečaj, katerega tema je bila Impresija barve. Nagrade in priznanja smo podelili izbranim 

učencem na dopoldanski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku. 

Na šolskih prireditvah in tistih, ki so potekale izven šole, so velikokrat nastopili tudi člani 

folklorne skupine Jabolko, ki je v šolskem letu 2018/19 dopolnila osem let delovanja. Vanjo so 

bili vključeni učenci 1.–6. razreda. S folklorno dejavnostjo smo želeli ponovno spodbuditi 

mlajše generacije k ohranjanju slovenskega ljudskega izročila, kjer učenci spoznajo značilnosti 

in zvrsti ljudskih plesov ter vlogo plesa in pesmi v življenju ljudi v preteklosti, oblačilni videz 

otrok v preteklosti, vzpostavljajo in vzdržujejo prijateljske odnose v skupini in izven nje, 

razvijajo domišljijo, ustvarjalne potenciale in veselje nad doživljanjem samega sebe. Aktivno 

so sodelovali tudi pri postavitvi folklornega spleta na oder, kar je pozitivno vplivalo na soočanje 

z rezultati osebnega in skupinskega dela. 

Delovala sta dva dramska krožka in lutkovni krožek. Skozi vse leto so potekale vaje in nastopi 

šolskih pevskih zborov, delovala je interesna dejavnost glasbena delavnica. Pevci obeh pevskih 

zborov so opravili kar nekaj nastopov, predvsem pa so se s sodelovanjem učili soustvarjanja v 

skupini, odgovornosti do drugih, vedenja na nastopih in seveda veliko novih pesmi.  

V okviru izbirnega predmeta šolsko novinarstvo je nastajal šolski časopis, ki so ga ustvarjalke 

letos poimenovale – Cajtnge. Popisoval je aktualne dogodke na šoli, v njem pa smo objavili 

tudi literarne in likovne prispevke naših učencev. V tem šolskem letu sta izšli dve številki – 

prva v mesecu decembru, druga v mesecu juniju. 

S sodelovanjem v projektih iEARN in Cultural Package Exchange so učenci spoznavali druga 

jezikovna okolja, kulturo in navade, vse skupaj pa je bila tudi prijetna popestritev pouka 

angleščine.  

Učiteljice in učenci 4. in 5. razreda so bili del razvojnega projekta Semena sprememb – 

Prihodnost Slovenije, katerega namen je bil povezovanje formalnega izobraževanja z metodami 

izkustvenega, priložnostnega in neformalnega učenja. Učenci so razvijali osebne kompetence 

za aktivno državljanstvo, odgovornosti do sebe, drugih, narave in družbe, v kateri živimo, 

spodbujeni so bili k samoaktivnosti in proaktivnosti.  

 

Skozi projekt Zaščitništvo smo poskrbeli za boljše počutje in večji občutek varnosti prvošolcev 

– mezinčkov in odgovornejšo ter zaščitniško vlogo devetošolcev – zaščitnikov. Ob druženju, 

branju knjig, skupnem ustvarjanju so uživali tako eni kot drugi.  
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Vključeni smo bili v projekt Filmska osnovna šola. Učitelji mentorji so izvedli z učenci kar 

nekaj vodenih ogledov filmov, učenci pa so se lahko udeležili tudi delavnice Stop animacije.  

 

Zelo dejavni so bili učenci in učiteljica projekta Popestrimo šolo – tako na ustvarjalnem 

področju, športnem udejstvovanju, v kulinariki, na pustovanju, v soncu in dežju so zbirali star 

papir, se učili novih digitalnih spretnosti, tekmovali na tekmovanju Logična pošast, govorili v 

slovenskem in nemškem jeziku, se dvobojevali v starih in novih družabnih igrah … predvsem 

pa so se veliko smejali in se imeli lepo. 

 

V okviru projekta NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, 

Tehnologija in Interaktivnost) so strokovni delavci pri delu z učenci razvijali in preizkušali 

nove pedagoške pristope in strategije, ki bi pripomogli k razvoju naravoslovne, matematične in 

drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok v osnovni šoli.  

 

V šolskem letu 2019/20 je šola postala kandidatka za pridruženo članico ASP mreže Unesco 

šol. Tako se pridružujemo več kot 100 drugim osnovnim in srednjim šolam ter vrtcem v 

Sloveniji, ki organizirajo in sodelujejo v različnih Unesco projektih. Do konca meseca 

decembra 2019 smo opravili že veliko dejavnosti: udeležili smo se 1. delovnega srečanja 

ASPnet Središča za osrednjo Štajersko, mirovniškega festivala Zlati rez v Slovenj Gradcu, 

sodelovali v projektu Ptice miru OŠ Lava Celje, v projektu Skupaj pod dežnikom OŠ Janka 

Padežnika Maribor, projektu Večerja SŠ za gostinstvo in turizem Novo mesto, projektu Učenec 

poučuje IV. OŠ Celje, obeležili smo svetovni dan miru in svetovni dan filozofije. 

 

Izvedli smo dejavnosti ob Tednu otroka – ekskurzije za vse učence, starejši učenci so brali 

mlajšim, imeli smo bralno popoldne za učence 1.–3. razreda, OPB kino, pouk malo drugače … 

Obeležili smo dan prijateljstva in sprejeli prvošolce v Skupnost učencev šole. 

 

V mesecu novembru je v jedilnici šole potekala dobrodelna licitacija likovnih del članov 

Likovne sekcije Kulturnega društva Pavza Selnica ob Dravi. Selniški likovniki so donirali slike 

v želji, da bi se zbrani denar namenil učencem naše šole. Na dogodku, ki je imel bogato etično 

in čustveno noto, smo uspeli zbrati kar 1.440 eur, česar smo zelo veseli. Denar smo namenili 

za namestitev motivacijskih talnih oz. stenskih nalepk po stopniščih šole. 

 

O pomembnih dnevih, tednih, dogodkih smo tedensko poročali po šolskem radiu. Oglašal se je 

ob petkih v času razrednih ur, po potrebi pa tudi večkrat oz. v drugem terminu. Učence smo 

seznanjali o preteklih dogodkih, rezultatih učencev na šolskih in izven šolskih tekmovanjih, 

obveščali o dogajanjih v prihodnosti, dajali razne napotke in navodila, skrbeli za zdravje, lepo 

vedenje, gibanje in razvedrilo. Za nastop pred mikrofonom so se opogumili tudi nekateri učenci, 

uvod v oddajo pa smo vselej popestrili s slovensko glasbo.  

 

Skozi vse šolsko leto smo dobro sodelovali s starši naših učencev, z občino ustanoviteljico, 

društvi, organizacijami, s šolami in centri v ožji in širši okolici. Več naših dogodkov je bilo 

objavljenih v lokalnem ali regionalnih časopisih, za afirmacijo šole v javnosti in hkrati za 

obveščanje staršev in ostalih pa smo skrbeli z rednim poročanjem o dogodkih preko šolske 

spletne strani. Dogodke šolskega leta smo že tradicionalno strnili in predstavili tudi v našem 

glasilu – Letopis.  

 

2.1.8 Samoevalvacijsko poročilo  

 

Vsebina samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2018/19 so projekti oziroma dejavnosti s 

področja Kulturne šole – naziva, ki ga na šoli skrbno negujemo in nadgrajujemo že šest let.  
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Oblikovano je na osnovi poročil vodij posameznih dejavnosti – bodisi vodij timov ali 

posameznikov –, ki so podali pisna poročila evalviranih dejavnosti. Pri zapisu poročil so vsi 

sledili osnovnim samoevalvacijskim vprašanjem, usmerjenim v cilje načrtovanih dejavnosti, 

ugotovitve in predloge za nadaljnje delo na tem področju/jih. Svojo oceno je zapisala tudi vodja 

Kulturne šole, ki spremlja kulturne dejavnosti že vrsto let. 

 

Za poročilo smo izbrali le nekaj večjih aktivnosti, dogodkov in prireditev v šolskem letu 

2018/19, in sicer: dan dejavnosti – Praznični običaji (1.–9. razred), dan dejavnosti – pustovanje, 

kulturni dan Škrat iz opere (učenci 1.–5. razreda in podružnici), koncert Ditke Čepin in Ferija 

Lainščka, proslave za šolo in kraj, Teden pisanja z roko, nastope šolskih pevskih zborov, 

likovne dejavnosti, plesne dejavnosti, dramsko sekcijo, dogodke, povezane z branjem.  

Poročilo je oblikovano na način, da je z osnovnimi podatki predstavljena vsaka dejavnost 

posebej, čemur so dodane skupne ugotovitve in predlogi.  

 

Vodja Kulturne šole – učiteljica Marinka Šober – bo seznanila z vsebino poročila strokovne 

delavce na pedagoški konferenci v mesecu novembru 2019. Ravnateljica šole bo poročilo 

posredovala in predstavila Svetu zavoda OŠ Selnica ob Dravi na prvi seji sveta v koledarskem 

letu 2020, ko ga bodo člani sveta v skladu z 48. členom ZOFVI-ja (Ur. l. RS št. 16/07 in 36/08) 

tudi obravnavali in potrdili.  

 

Dan dejavnosti – praznični običaji  

V začetku meseca decembra smo na šoli izvedli dan dejavnosti, ki smo ga poimenovali 

Praznični običaji. Glavni cilji so bili usmerjeni v ozaveščanje učencev in delavcev, da zimska 

ali decembrska praznovanja izhajajo iz starejših obdobij, poganskih verovanj in obredov naših 

prednikov ter da je potrebno ohraniti in prepoznati predmetno-simbolne oblike, ki še danes 

spremljajo naš praznični december. Kulturna dediščina nas obvezuje, da našo dragoceno in 

bogato dediščino ohranimo tudi našim zanamcem, da presežemo nevednost, površnost in ne 

zapademo zgolj v tehnološko ter potrošniško miselnost. Idejno zasnovo za izvedbo dejavnosti 

je oblikoval učitelj likovne umetnosti, pri načrtovanju in izvedbi pa so sodelovali vsi strokovni 

delavci zavoda. Izvedli smo oddajo po šolskem radiu, učenci so v delavnicah izvajali različne 

praznične predmete in okraske, s katerimi so skupaj okrasili smrekico v šolski avli in predali 

voščila vsem učencem in delavcem šole. Učenci so se na vsebine dobro odzvali, se aktivno 

vključevali v delavnice. Predvsem v zaključni predstavitvi voščil in prepevanja prazničnih 

pesmi  je bilo začutiti praznični december in pričakovanje dni, ki so prihajala. Vodja dejavnosti, 

učitelj LUM, meni, da so in smo prav s tem dosegli pričakovane cilje in da je prav zato smiselno 

podobne dneve izvajati tudi v prihodnjih letih. 

 

Dan dejavnosti – pustovanje 

Osnovni cilji pustovanja, ki smo ga na šoli izvedli kot dan dejavnosti za vse učence centralne 

šole in obeh podružnic, so bili usmerjeni v ozaveščanje kulturne dediščine, starih običajev, 

izdelovanje skupinskih mask, pripravo predstavitve, zabavno druženje mask, povorko po vasi 

in tehnično pripravo telovadnice z ekipo učencev. Ugotavljamo, da smo načrtovane cilje v celoti 

dosegli. Na rezultate dela je vplivala aktivnost in zavzetost učiteljev razrednikov in učencev. 

Priprava telovadnice z ozvočenjem in glasbo, povorka, nastopi mask in pospravljanje je 

potekalo brez težav. Povorka po vasi je potekala varno in postanek pred občino je bil sladek. 

Ob predstavitvi mask v telovadnici smo opazovali veselje in odlične ideje učencev in 

razrednikov. Večinoma so sodelovali vsi učenci v skupinskih maskah, predstavili so se tudi vsi 

oddelki. Ugotavljamo, da je tehniški dan, ki ga namenimo ohranjanju običaja maskiranja, 

povsem na mestu, da je potreben in otrokom zanimiv. Učenci višjih razredov se sicer temu že 

upirajo, a jih je s pomočjo razrednikov mogoče motivirati, pri tem pa se lepo kaže delo in 

druženje učencev in učiteljev za isti cilj. Ples, ki naj bi se nadaljeval po predstavitvi mask, se 
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sicer ne razvije – plešejo večinoma le učenci nižjih razredov, a ugotavljamo, da skupna zabava 

z učenci 1.–9. razreda nekako ni mogoča, predvsem zaradi različne glasbe, ki jih motivira in 

jim je všeč. Kot problem v preteklosti se je večkrat pokazalo tudi nagrajevanje mask, saj je 

potrebno pripraviti majhne nagrade, ki jih je treba načrtovati in temu nameniti denar. V 

prihodnje bi ta način pustovanja ohranili, seveda v sodelovanju z razredniki, občino in 

vodstvom šole. 

 

Kulturni dan za učence 1.–5. razreda – Škrat iz opere in pravljica Slonček Jakonček 

Glavna cilja te dejavnosti sta bila, da učenci na igriv, nevsiljiv način spoznajo dele opere ter se 

v proces spoznavanja le-te tudi aktivno vključijo. Načrtovanje kulturnega dne je potekalo na 

ravni strokovnega aktiva učiteljic 1. in 2. VIO v sodelovanju z učiteljico glasbene umetnosti. 

Izhodišče opernega potovanja učencev je bila opera Carmen, ki so jo učenci poslušali v razredih 

in si ogledali njene delčke. Nato so uživali na predstavi Škrat iz opere, ki so jo zaigrali zunanji 

izvajalci – igralka Bernarda Gašperčič ter igralec in violončelist Jaroslav Cafera. Slednja sta 

učencem na zabaven in hudomušen način predstavila še uverturo, arijo, balet … Učenci so si 

ogledali predstavo v Hramu kulture Arnolda Tovornika, nato pa nadaljevali delo v šoli. 

Učiteljice ocenjujejo, da je ta kulturni dan zelo uspel. Učence sta za delo še dodatno motivirala 

zunanja sodelavca, ki sta izvedla motivacijski prvi del dneva, kar je bila zelo dobro izhodišče 

za nadaljnje delo. Takšne kulturne dneve je vredno še ponoviti, saj zunanji sodelavec popestri 

delo z različnimi, novimi metodami. 

 

Koncert pevke Ditke Čepin in pesnika Ferija Lainščka 

Koncert pevke Ditke Čepin in pesnika Ferija Lainščka je potekal zadnji dan pouka v 

koledarskem letu, in sicer v veliki dvorani Hrama kulture Arnolda Tovornika.  Cilji načrtovanja 

tega koncerta so bili vezani na organizacijo skupnega glasbeno-pesniškega dogodka za vse 

učence šole – torej udeležba na koncertu, ki ga izvajata dva imenitna umetnika, poznana večini 

otrok preko glasbe ali besedil pesmi, vzgoja za kulturo in tovrstno umetnost ter polepšanje 

predprazničnega dneva učencem. Ogled koncerta smo omogočili učencem brezplačno – strošek 

je bil poravnan iz šolskega sklada. Ugotavljamo, da so bili cilji doseženi, saj so učenci lepo 

sledili poteku koncerta, pripravili predstavitev umetnikov in aktivno sodelovali pri njuni 

animaciji. Evalvacijo koncerta je z učenci opravila učiteljica GUM pri pouku – učenci so bili v 

glavnem zadovoljni, morda malo manj mlajši, ki niso ravno razumeli vseh pesmi obeh 

umetnikov, a so zato bolj sodelovali pri animacijah med petjem. Predlagamo, da se tako 

kvalitetni koncerti še večkrat ponudijo učencem, saj se le tako lahko dviga zahtevnost publike 

in se oblikuje njihov umetniški pogled.  

 

Proslave za šolo in kraj 

Z izvedbo prireditev želimo ponuditi učencem pravo kulturno doživetje in jih navajamo na 

kulturno spremljanje dogodka, kar nam omogoča Hram kulture Arnolda Tovornika. Učenci z 

nastopanjem v javnosti pridobivajo samozavest, navajamo jih na samostojnost in sproščenost 

pri javnem nastopanju. Teksti so izbrani z namenom, da širimo učencem literarno vedenje, da 

spodbujamo in razvijamo pozitiven odnos do maternega jezika in slovenske kulture ter krepimo 

njihovo nacionalno zavest. Dramska besedila prepletemo s pesmimi različnih avtorjev iz 

različnih literarnih obdobij in s tem učencem približamo poezijo na splošno. 

Vodji dveh večjih šolskih proslav – ob slovenskem kulturnem prazniku in zaključku šolskega 

leta – sta bili učiteljici slovenščine. Pri načrtovanju dejavnosti sta sodelovali z učiteljico 

glasbene umetnosti, učiteljicama plesnih dejavnosti, učiteljicama folklore in učiteljico v 

glasbeni šoli, ki je hkrati tudi mama naše učenke. Izvajanje načrtovanih dejavnosti in doseganje 

zastavljenih ciljev smo spremljali med vajami in  pred načrtovano predstavo. Strokovni delavci 

nismo evalvirali prireditev po izvedeni dejavnosti. Zadovoljstvo nastopajočih in mentorjev, 

pohvale strokovnih delavcev in staršev kažejo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih 
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ciljev. Ugotavljamo, da so bili cilji v celoti doseženi, saj so učenci izvrstno izvedli prireditev 

ob Prešernovem dnevu (Hrepenenje lepe Vide) in zaključno prireditev šole (Od doma do šole).  

Težave se pojavljajo pri izvedbi prireditve v Hramu kulture, kjer pogosto ni dovolj naglavnih 

mikrofonov, mikrofoni so mlajšim učencem preveliki, za nastop potrebujemo oblačila, ki si jih 

moramo sposojati v gledališču ali kupiti sami (dodatni stroški); ker je vključenih veliko učencev 

iz različnih razredov, imamo težave z usklajevanjem vaj. Učiteljice, ki pripravljajo prireditve, 

so v času zvočnih vaj in generalke odsotne od določenih ur pouka, prav tako so odsotni 

nastopajoči učenci. Ker so vsa besedila prirejena, potrebujejo veliko časa za pripravo 

dramskega besedila in nasploh za izvedbo prireditve. Škoda je, da je vsaka prireditev izvedena 

le enkrat. Vaje je potrebno uskladiti z urniki in obveznostmi, ki jih imajo tako učenci kot 

učitelji, to pa je zaradi velikega števila nastopajočih pogosto težava. Večkrat se sliši, da 

nastopajo le določeni učenci, a vedeti moramo, da na oder lahko postaviš le otroka, ki si želi 

nastopati in je v nastop pripravljen vložiti svoj prosti čas in trud – le tako bo prireditev kvalitetno 

izpeljana. 

Ugotavljamo, da je odnos in odziv učencev do prireditev in nastopanja zelo pozitiven. Učenci 

z nastopanjem krepijo samozavest in zaupanje vase. Veseli smo pozitivnega odziva staršev, 

kraja in občine. Menimo, da se šola s prireditvami potrjuje tudi v širši javnosti. Predlagamo, da 

je ena kvalitetna prireditev za en tim učiteljev na leto dovolj, saj se z menjavo tima spremeni 

tudi koncept prireditve. 

 

Teden pisanja z roko 

Projekt Teden pisanja z roko 2019 je potekal zadnji teden v mesecu januarju. Vanj se je naša 

šola vključila na pobudo nacionalnega društva Radi pišemo z roko, sodelovali pa so učenci 

centralne šole, obeh podružnic in učenci s prijateljske šole Dositej Obradović iz Novega Sada. 

Vključena je bila tudi večina učiteljev in predmetnih področij. Osnovni namen projekta je bil 

osveščati učence o pomenu pisanja z roko in spodbujanje le-tega. Učenci so pri rednem pouku 

in popoldanskih aktivnostih spoznavali razvoj pisave skozi zgodovino, prebirali stare rokopise, 

razglednice, spominske knjige, kuharske recepte in kontrolne naloge, mlajši učenci so estetsko 

preslikavali besede, pisali čestitke, pisma in vabila prijateljem, izdelali spominski album, 

izdelovali razglednice in jih tudi pisali, pri starejših pa je bil poudarek tudi na razvoju pisave in 

kaligrafiji. Kot skupen projekt sodelujočih šol je nastala spominska knjiga, v katero so učenci, 

ki se družijo z vrstniki iz Novega Sada in obratno, zapisali (in narisali) prijateljem nekaj misli 

v spomin. Na obeh šolah smo zaključili teden z razstavo ter objavo na šolskih spletnih straneh. 

Učenci in učitelji so projekt lepo sprejeli, še posebej so bili nad njim navdušeni na srbski šoli. 

Tako ugotavljamo, da otroci radi pišejo z roko in da je njihova pisava lepša, če se jim pri pisanju 

ne mudi oz. imajo zanjo dovolj časa. Vodja projektnega tedna kot zanimivost navaja, da se to 

pokaže tudi pri učencih, ki imajo kot eno izmed učnih težav diagnostricirano tudi težavo s 

pisanjem. Menimo, da je sodelovanje v tem projektu vsekakor smiselno, zato se bomo vanj še 

naprej vključevali s svojim delom, domislicami in prispevki.  

 

Nastopi šolskih pevskih zborov 

Otroški zbor sodi med redno in obvezno dejavnost šole, ki jo ponujamo za učence od 1. do 5. 

razreda. Glavna cilja pri delu v tem letu sta bila, da pevci usvojijo dovolj velik repertoar pesmic 

in jih nato dovolj kvalitetno predstavijo na prireditvah in reviji. Ob delu na vajah se naučijo tudi 

sodelovanja, vedenja, odgovornosti, razvijajo pevski obseg, memorirajo besedila in se navajajo 

na kulturno vedenje na nastopih. Najpomembnejši cilj z najmlajšimi otroki pa je ohranjanje 

pristnega veselja ob petju, tudi če ni vrhunsko. Delo in dejavnosti z učenci je samostojno 

načrtovala učiteljica glasbene umetnosti, ki je med šolskih letom nekajkrat preverjala napredek 

otrok. Pri tem je ugotavljala, da so otroci v glavnem precej razvili svoj glasovni obseg, dikcijo, 

se naučili pesmice po programu in uspešno nastopali. Načrtovani cilji so bili doseženi, saj je 

zbor uspešno nastopal vse šolsko leto tako na šolskih kot zunanjih prireditvah. Glede na oceno 
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učiteljice zbor tudi ni bil dovolj motiviran in pripravljen za nastop na regijskem tekmovanju, 

zato se nanj niso prijavili. Učiteljica GUM ugotavlja, da se v otroški zbor vpiše dovolj otrok, ki 

z veseljem hodijo na vaje, a imajo časa le za eno vajo na teden. Največja težava je v tem, da so 

učenci preveč zasedeni z drugimi dejavnostmi in nimajo časa za vaje zbora. Predlaga, da bi 

imeli zbor posebej za 1. in 2. razred kot interesno dejavnost, za starejše učence otroškega 

pevskega zbora pa obvezne vaje dvakrat tedensko.  

Pri mladinskem pevskem zboru so glavni cilji usmerjeni v razvijanje posluha, glasovnega 

obsega, oblikovanje lepega vokala, odgovornost do skupine, veselje ob nastopih, lepo vedenje 

in spoznavanje raznolikega pevskega programa. Ponudba mladinskega zbora je obvezna za 

šolo, a kljub temu deluje na učence kot njihov izbor in volja. Izvaja se štirikrat na teden. Tudi 

dejavnosti mladinskega pevskega zbora je učiteljica GUM načrtovala sama. Ocenjuje, da je 

izbrala dovolj primeren pevski program, pri čemer ni vedela, kako se bodo dekleta nanj odzivala 

in sodelovala. Izvedli so tudi dve pevski noči, ki so bile stoprocentno obiskane. Izvajanje in 

napredek pevk je učiteljica evalvirala sproti, saj je bilo v MPZ vključenih le 18 pevk. To je za 

mladinski zbor malo in bi si želela več učencev. Učiteljica prav tako ugotavlja, da vse vključene 

deklice niso sigurne pevke. Načrtovani cilji tako niso bili v celoti doseženi, saj se zbor ni uspel 

uvrstiti na regijski nivo. Na reviji je zbor zapel s preveč napakami, kljub temu da je bilo v 

priprave vloženega veliko dela. V bodoče bi bilo potrebno doseči večjo motivacijo pri deklicah 

(in fantih), da bi se resno lotile vaj in nastopov. Učenke vedno bolj pogojujejo sodelovanje s 

tem, da bi peli več popularnih pesmi, tudi v angleščini. Vključene članice niso vedno uvidevne 

do novih članic, so prestroge sodnice. Učiteljica predlaga, da bi bilo še naprej omogočeno, da 

bo čas ob četrtkih zjutraj res rezerviran za skupne vaje pevskega zbora. Razmišlja o izvedbi 

muzikala, ki bi vseboval petje in ples, a bo spet potrebno pritegniti dekleta in fante, ki bodo 

delali in z veseljem sodelovali. V glasbi in petju ne gre nič na hitro in ne na silo.  

 

Likovne dejavnosti 

Učenci so imeli med šolskim letom možnost likovnega udejstvovanja na likovnem področju in 

sodelovanja na številnih likovnih natečajih. Učitelji se z likovnimi izdelki učencev vključujejo 

v različne šolske, lokalne ali nacionalne natečaje. V tem šolskem letu so bili med vidnejšimi 

izvedeni: natečaj ob občinskem Prazniku jabolk, šolski likovni natečaj Impresija barve, v okviru 

katerega se je izvedla tudi izmenjava razstav med našo šolo in OŠ Dositej Obradović iz Novega 

Sada, mednarodni natečaj Plastika v okolju in umetnosti, mednarodni natečaj Dom, natečaj 

Zgodba o srečni vidri in drugi. Učiteljice razrednega pouka se za sodelovanje v natečajih 

večinoma odločajo samostojno, prav tako tudi učitelj likovne umetnosti. Slednji med šolskim 

letom tudi veliko sodelujejo z namenom skupnega ustvarjanja, učenja in izboljšav. Sodelovanje 

v natečajih je smiselno, saj učenci preko tega krepijo svoje likovno znanje. Učiteljice 

razrednega pouka in učitelj likovne umetnosti sicer niso podali ocene izvedenih dejavnosti, 

vodja Kulturne šole pa ocenjuje, da učitelj s svojim delom in motivacijo lepo vpliva na likovno 

ustvarjanje učencev od vrtca do konca šolanja.  

 

Plesne dejavnosti 

Del kulturnega udejstvovanja na šoli so bile tudi različne plesne dejavnosti, v katere so se učenci 

vključevali prostovoljno. Cilji slednjih so bili vezani na učenje plesnih elementov, ustvarjanje 

in improvizacijo plesnih vsebin, iskanje močnih področij učencev, premagovanje osebnih 

zadržkov, učenje vsaj treh plesnih kompozicij in predstavitev na šolskih in občinskih 

prireditvah. Načrtovanje plesnih koreografij je potekalo na ravni posameznih učiteljic izvajalk. 

V primeru, ko so učenci določenih plesnih skupin sodelovali na šolskih prireditvah ob 

slovenskem kulturnem prazniku in zaključku šolskega leta, so učiteljice plesa sodelovale z 

organizatoricama in ostalimi izvajalci prireditev. Pri načrtovanju določenih ciljev so sodelovali 

tudi učenci, ki obiskujejo ples. Spremljanje načrtovanih dejavnosti je potekalo sprotno, pri vsaki 

novi uri, skupaj z učenci skozi pogovor, analizo. Učiteljice ocenjujejo, da so bili načrtovani cilji 
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v celoti doseženi. Učenci so s plesnimi kompozicijami in nastopi popestrili številne prireditve 

ter se uspeli vsebinsko povezati s tematiko že omenjenih šolskih prireditev. Menijo, da bi bilo 

tudi v prihodnje dobro sodelovanje na tovrstnih prireditvah, saj učenci to radi počno in jim je 

nastop neke vrste nagrada za njihov trud. 

Na šolskih prireditvah in tistih, ki so potekale izven šole, so velikokrat nastopili tudi člani 

folklorne skupine Jabolko, ki je v tem šolskem letu dopolnila osem let delovanja. Vanj so bili 

vključeni učenci 1.–6. razreda. S folklorno dejavnostjo smo želeli ponovno spodbuditi mlajše 

generacije k ohranjanju slovenskega ljudskega izročila, kjer učenci spoznajo značilnosti in 

zvrsti ljudskih plesov ter vlogo plesa in pesmi v življenju ljudi v preteklosti, oblačilni videz 

otrok v preteklosti, vzpostavljajo in vzdržujejo prijateljske odnose v skupini in izven nje, 

razvijajo domišljijo, ustvarjalne potenciale in veselje nad doživljanjem samega sebe. Učenci so 

aktivno sodelovali tudi pri postavitvi folklornega spleta na oder, kar je pozitivno vplivalo na 

soočanje z rezultati osebnega in skupinskega dela. Učiteljici mentorici menita, da je potrebno 

biti pri načrtovanju ciljev dovolj objektiven in ne pretiravati s cilji, saj je potem pritisk na 

učence in učitelje prevelik. Ugotavljata, da se je pri dejavnostih, ki jih izvajamo v 

popoldanskem času, potrebno zavedati pomena pripravljenosti staršev, ki pripeljejo otroke na 

nastope. Poleg časa, ki ga porabijo za vožnjo, jih pot tudi stane, zato mentorici predlagata, da 

bi se v bodoče zahvalili staršem in jim povrnili stroške – pa ne ravno z denarjem. Težava 

popoldanskih vaj in nastopov je tudi v tem, da imajo učenci v tem času druge izvenšolske 

dejavnosti (npr. treninge, glasbeno šolo ipd.), zato se nastopov ne morejo udeležiti. 

 

Dejavnosti knjižnice, povezane z branjem 

Motiviranje učencev za branje je že nekaj let ena izmed prednostnih nalog šole in tako so bile 

tudi v šolskem letu 2018/19 izvedene številne dejavnosti in projekti, ki so omogočali stik 

učencev s knjigami in jih načrtno spodbujali k branju leposlovja. Osrednji cilji slednjih so bili 

vezani na motivacijo učencev za prostočasno branje leposlovja, privzgajanje pozitivnega 

odnosa učencev do knjig, dvigovanje bralne kulture, poudarjanje vrednot, ki jih nudijo knjige, 

vzgoja s knjigo, samostojno obiskovanje in uporaba knjižnice z namenom izposoje gradiva za 

prostočasno branje ali učenje/izobraževanje, razvijanje pozitivnega odnosa do knjižnice in 

njenega gradiva, razvijanje sposobnosti in veščin za samostojno uporabo knjižnice in 

informacijskih virov (informacijska pismenost) idr. Knjižničarka je nekatere dejavnosti 

načrtovala in izvajala samostojno, pri večini pa je sodelovala z učiteljicami razrednega in/ali 

predmetnega pouka. V šolskem letu 2018/19 smo v knjižnici izvajali naslednje bralne projekte: 

projekt Knjigoljub z učenci 2. razreda, projekt Naša mala knjižnica z učenci 1. in 3. razreda 

centralne šole ter vseh razredov z obeh podružnic, projekt Spoznajmo pisatelje z učenci 4. 

razreda, projekt Rastem s knjigo z učenci 7. razreda, Nacionalni mesec skupnega branja, 

Mednarodni mesec šolskih knjižnic. Knjižničarka ocenjuje, da poteka načrtovanje in izvedba 

teh projektov dobro, da učiteljice enakovredno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji. 

Skupne ugotovitve so, da je s projekti smiselno nadaljevati, saj učenci z branjem preko njih 

veliko pridobijo, so dodatno motivirani za prostočasno branje in se prav zaradi izvedbe teh 

projektov branje tudi povečuje. Branje za Prežihovo bralno značko smo otvorili z obiskom 

pisatelja Primoža Suhodolčana (obisk je bil načrtovan iz izveden v sodelovanju z Mariborsko 

knjižnico), zaključili pa z obiskom pisatelja Igorja Plohla (za učence 1.–5. razreda) in bralno 

nočjo v šoli (za učence 4.–9. razreda). Ugotavljamo, da pri bralni znački sodelujejo večinoma 

mlajši učenci, medtem ko se branje za BZ v višjih razredih ne povečuje. Dobra motivacija za 

sodelovanje je sicer bralna noč v šoli, s katero pridobimo kar nekaj bralcev. V bodoče pa bo 

potrebno razmisliti, kaj narediti tudi na tem področju. Prav tako bo potrebna prenova bralne 

značke za starše.  

Pomemben bralni dogodek v šolskem letu 2018/19 je bil literarno-glasbeni popoldan Ljubezen 

je, ki sta ga načrtovali in izvedli knjižničarka in učiteljica glasbene umetnosti. Pri branju 

ljubezenskih pesmi je sodelovalo kar 35 bralcev, med katerimi so bili učenci, delavci šole in 
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starši, dogodek pa so s petjem in z igranjem popestrili tudi učenci pevci in glasbeniki. 

Organizatorici ocenjujeta, da je izvedba tega dogodka zelo smiselna, saj je poleg promocije 

poezije, ki je njegov osnovni cilj, njegova dodana vrednost tudi v medgeneracijskem 

sodelovanju.  

Velik dogodek v organizaciji knjižnice je bila obeležitev svetovnega dneva knjige v mesecu 

aprilu, ko smo izvedli v knjižnici okroglo mizo o branju s povabljenimi gosti, otvorili 

Knjigobežnico v šolskem parku in imeli sejem rabljenih knjig.  Z razmišljanjem o tem, ali in 

kako je moč vplivati na to, da bi branje (p)ostalo ena izmed prostočasnih dejavnosti naših otrok 

in mladostnikov in kakšne so možnosti, da knjige ostanejo konkurenčne sodobnim 

informacijsko-komunikacijskim pripomočkom, smo naredili premik k celostnemu pogledu in 

reševanju te problematike. S postavitvijo Knjigobežnice pa smo se v promociji branja povezali 

z občino oz. s krajani.  

V knjižnici je v tem letu deloval tudi bralni klub za delavce, v katerega je bilo vključenih 22 

strokovnih delavk šole in vrtca.  

Knjižničarka ocenjuje, da je šolska knjižnica dobro vpeta v življenje in delo šole in da s svojimi 

dejavnostmi veliko pripomore k promociji branja učencev, delavcev in staršev – je tudi 

pomembna vez med slednjimi. Meni, da branje ne bi bilo tako uspešno, če za sodelovanje s 

knjižnico ne bi bili v tako veliki meri pripravljeni učitelji, saj so le-ti ti pogoj za izvedbo vseh 

ur medpredmetnega sodelovanja, ki imajo za posledico samostojni obisk knjižnice učencev. Si 

pa knjižničarka želi, da bile te ure še bolj raznolike oz. da bi potekale tudi v sodelovanju z 

učitelji nekaterih razredov oz. predmetov, ki v tovrstnem sodelovanju s knjižnico ali 

knjižničarko do sedaj še niso prepoznali vrednosti.  

 

Ugotavljamo, da smo pri uresničevanju naziva Kulturna šola skozi zgoraj opisane in mnoge 

druge dejavnosti skrbeli za ustvarjalnost učencev in spoznavanje kulture na različnih nivojih in 

da je imelo veliko otrok priložnost izraziti svojo nadarjenost na različnih interesnih področjih. 

Vodja Kulturne šole, ki že šest let skrbno beleži vse večje in manjše kulturne dogodke, nastope 

in prireditve, ki smo jih z učenci in za učence in krajane pripravili in izvedli v šoli, ocenjuje, da 

na tem področju delamo veliko in dobro in da s tem učencem res ustvarjamo čudovite izkušnje 

in nepozabne spomine. Mnogo skupnih uric na vajah, pripravah, generalkah in nastopih se 

sigurno zapiše med lepše šolske dogodke. Vzgajamo kulturno občinstvo, bodoče gledalce, 

poslušalce in bralce, pisatelje, pevce, plesalce, slikarje in druge vrste ustvarjalcev, ki se v 

mladih letih še iščejo in v naših ponujenih dejavnostih najdejo tisto, kar jih veseli početi, ali pa 

vsaj ugotovijo, kaj res ni za njih. Zaradi naših dodelanih, izvrstnih kulturnih prireditev smo 

prepoznani in priznani tudi v širšem okolju, ne le v Selnici. Brez našega dela in prispevkov 

otrok bi bile krajevne proslave brez veselja in iskrenosti. Želimo si, da nam nikoli ne bi 

zmanjkalo navdiha in volje do ustvarjanja z učenci in za njih.  

Strokovni delavci, ki pripravljajo nastope, koncerte in proslave, pa vidijo težavo v tem, da 

nimajo dovolj časa za vaje in generalke z učenci. Mnogokrat imajo težave tudi s kostumi, 

pripomočki, z rekviziti – za vse to morajo poskrbeti sami, poiskati, kupiti ali uporabljati svoje 

stvari. Radi bi nastopali tudi izven kraja, pa ni možnosti zaradi prevoza, ki stane, ali pouka, ki 

mora biti čim manj moten. Ker so naše skupine večinoma številčne, pri pouku manjka veliko 

otrok. Pri tem pa vodja ugotavlja, da se tovrstna težava ne pojavlja, ko se posamezni učenci ali 

skupine učencev pripravljajo na tekmovanje v znanju – da v tem primeru manjkanje učencev 

ni problem in se sprašuje, zakaj bi bila razlika, ko se nekdo pripravlja na ples, petje, igro … 

Zavedati se moramo tudi, da na vse nastope, ki so v popoldanskem času, starši vozijo otroke in 

jih tudi poslušajo in gledajo. Ti so tudi naša najzvestejša publika, ki jim moramo vedno znova 

izraziti zahvalo, saj brez njihovih otrok in časa ter tudi denarja, mi ne bi mogli uspešno delati 

in ustvarjati. 

Če bi prešteli vse otroke, ki so ustvarjali tako in drugače, če bi prešteli vse, ki so kdaj, vsaj v 

času osnovne šole imeli priložnost stati na odru, če bi čutili vse strahove pred nastopom, če bi 
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čutili vso radost ob aplavzih, če bi prešteli vse poslušalce in gledalce, ki smo jih navdušili v teh 

letih ali pa le v tem zadnjem, bi bili presenečeni in navdušeni. Ker so kulturne dejavnosti 

najštevilčnejše med interesi otrok v šoli, bi si zaslužili toliko več pozornosti in pomena, in so 

tudi v bodoče vsekakor smiselne.  

Za naprej bi bilo dobro, da bi bila vodja Kulturne šole učiteljica domačinka, ki bi jo vabili na 

kak sestanek kulturnih društev in bi imela več stika z ljudmi in njihovimi željami in akcijami. 

 

2.1.9 Projekt Popestrimo šolo 

 

       

 

Osnovna šola Selnica ob Dravi je bila v projekt Popestrimo šolo 2016–2021 – Izobraževanje 

strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih (v nadaljevanju POŠ) vključena s 1. 11. 

2016. Z realizacijo ciljev in aktivnostmi projekta smo nadaljevali tudi v letu 2019, v skladu z 

razpisno dokumentacijo.  

Aktivnosti projekta POŠ se izvajajo pred poukom, po njem ter med vikendi in počitnicami. Ob 

pomoči projektnega tima jih izvaja multiplikatorica v prostorih šole, v šolski okolici, v 

društvenih in kulturnih prostorih. Redno sodelujemo z drugimi učitelji, razredniki, strokovnimi 

delavci, starši, lokalnimi društvi in organizacijami. 

V proces načrtovanja in izvajanja dejavnosti POŠ so vključeni tudi učenci, saj s svojimi 

predlogi in pobudami soustvarjajo vsebine. Z aktivnostmi so učenci pridobivali znanja, 

spretnosti in veščine, prilagojene njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem in 

nadarjenostim. Ponudili smo jim drugačne metode in oblike dela, razvijamo njihovo kritično 

mišljenje, stremimo k boljši socialni vključenosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje 

in boljši učni uspešnosti. 

Multiplikator POŠ vsaj 75 odstotkov svojega delovnega časa izvaja vzgojno-izobraževalne 

aktivnosti neposredno z učenci in dijaki, preostanek delovnega časa pa nameni usposabljanju 

strokovnih delavcev, lastnemu profesionalnemu razvoju in vsem spremljajočim strokovnim 

aktivnostim. 

V letu 2019 smo izvajali različne aktivnosti iz vsebin projektne dokumentacije, pri katerih bi  

izpostavili: 

− udeležbo na pustni povorki v Selnici ob Dravi – multiplikatorica je skupaj z učenci 

izdelala pustne maske, s katerimi so se predstavili na pustni povorki. Iz odpadne 

kartonske embalaže so izdelali emotikone; 

− sodelovanje z drugimi šolami, organizacijami, društvi in posamezniki pri ustvarjanju 

aktivnosti in prireditev (ustvarjalne delavnice v sodelovanju z društvom Godi mi, 

praznik jabolk, novoletni sejem s prižigom lučk - Turistično društvo Selnica ob Dravi, 

projekt Ptice miru – OŠ Lava, Tržnica znanja – EU projekt, moj projekt, noč branja, 

sejem knjig, Pikino bralno popoldne za učence razredne stopnje z ustvarjalnimi 

delavnicami, Maratonsko društvo Robič – 9. jabolčni tek); 

− udeležba učencev razredne stopnje na tekmovanja Logična pošast, kjer so krepili 

matematične in logične kompetence; 

− vključevanje v prostovoljne dejavnosti, saj so učenci sodelovali pri dobrodelnem 

projektu Bogomirja Dolenca Okrog Slovenije 2019 – za male viteze. V sredo, 11.9. 

2019 smo tekli za učenca naše šole, ki je izgubil bitko s težko boleznijo in druge male 

viteze, ter zadnje izdelali plakat. Učenci se radi vključujejo tudi v druge prostovoljne 

dejavnosti, kot je zbiranje papirja, ki ga v okviru projekta POŠ organiziramo 3-4x letno 

in skrb za urejene predpasnike, kjer učenci ob pomoči multiplikatorice perejo, obešajo, 

likajo in zlagajo predpasnike; 
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− sodelovanje pri licitaciji likovnih del KD Pavza. Sredstva so bila namenjena ureditvi 

šolskih stopnišč z talnimi nalepkami; 

− obisk Trampolin parka v Ljubljani – na željo učencev tokrat ne v pustolovski park. 

Športni izlet smo združili z ogledom starega mestnega jedra Ljubljane. Aktivnosti se je 

udeležilo kar 69 učencev, ki so pod nadzorom vaditeljev krepili svoje fizične 

kompetence in aktivno preživljali svoj prosti čas. Aktivnost je požela veliko navdušenja 

in bo v prihodnje zagotovo še kdaj izvedena. 

− aktivno preživljanje prostega časa v času šolskih počitnic. Razvijali so ročne spretnosti, 

krepili socialne kompetence, razvijali vztrajnost in zdravo tekmovalnost, se skozi igro 

učili; 

− sodelovanje na novoletnem sejmu OŠ Selnica ob Dravi. Z učenci smo pripravili 

uporabne izdelke za stojnico naše šole. Preizkusili smo se tudi kot prodajalci. 

− skrb za pozitivno šolsko vzdušje. Z učenci smo poskrbeli za dekoracijo šole že v času 

šolskih počitnic pa vse do konca leta. Redno smo v sodelovanju s podaljšanim bivanjem  

krasili hodnike, oglasne deske, učilnice. Spoznavali smo različne materiale, učence smo 

spodbujali k inovativnosti, samostojnemu in sodelovalnemu delu, sooblikovanju 

šolskega prostora. 

− izdelava gibalnega poligona za učence razredne stopnje ob tednu otroka. 

Multiplikatorica je ob pomoči učenk 5. razreda izdelala gibalni poligon na hodniku šole. 

Izdelali smo talne in stenske nalepke, ki pa na žalost niso trajne. Preizkusili so ga ne le 

učenci razredne stopnje, ampak celo starejši otroci. 

 

Tudi v letu 2019 je bila organizirana prireditev »Tržnica znanja«, saj se nam je ponudila 

priložnost sodelovati v kampanji EU projekt, moj projekt, s katero ne promoviramo samo 

šolskega dela v okviru projekta, pač pa tudi sodelovanje šole z drugimi zavodi, društvi, 

organizacijami in posamezniki. 

Svoje delo dokumentiramo s fotografijami (za aktivnosti od 1. 7. 2019 jih hrani multiplikatorica 

Ksenja Jovič) in izdelki učencev. 

 

Preglednica 6: Načrtovani in realizirani kazalniki za leto 2019 

 

Kazalniki rezultatov in napredovanje projekta za leto 2019 

 Načrtovan kazalnik Realiziran 

kazalnik za leto 

2019 

Realiziran 

kazalnik do leta 

2019 

Število strokovnih delavcev, 

vključenih v usposabljanje 

45 4 205 

Število vključenih učencev 30 136 166 

Število sodelujočih organizacij 3 9 19 

Predstavitev projekta na spletni 

strani 

1 1 1 

 

V letu 2019 v izobraževanje in usposabljanje ni bilo vključenih veliko strokovnih delavcev. To 

je posledica menjave multiplikatorice in tega, da smo že zelo blizu cilja, to je 218 strokovnih 

delavcev. Število učencev, ki so vključeni v projekt se je zvišalo, učenci se radi udeležujejo 

aktivnosti projekta POŠ. Trudimo se, da so aktivnosti za učence zanimive, razgibane in poučne. 

Skozi celo leto smo sodelovali z različnimi organizacijami in lokalnimi društvi.  

O aktivnostih POŠ-a učence in starše obveščamo preko obvestil in prijavnic, počitniške 

dejavnosti so predstavljene na oglasnih deskah, preko šolskega radia in na spletni strani. Na 

spletni strani glede aktivnosti POŠ-a nismo ažurni, zato se bomo potrudili v prihodnje to 

izboljšati.  
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V mesecu juliju je prišlo do zamenjave multiplikatorice, saj je multiplikatorica Rahela Nidorfer 

podala odpoved o zaposlitvi. Nadomestila jo je multiplikatorica Ksenja Jovič. 

Glede na ponovno zamenjavo multiplikatorice smo zadovoljni z realizacijo kazalnikov. V 

prihodnjih letih si želimo vse ključne kazalnike doseči ali preseči. Redno sodelujemo tudi z 

Urško Breznik, ki svetuje, sodeluje in pomaga pri urejanju potrebne dokumentacije. 

Dosedanje izkušnje in ugotovitve pri izvajanju projekta so sledeče: 

− razgiban, nestalen urnik; 

− vsebine, oblike in metode dela so prosto načrtovane; 

− večkrat se aktivnosti prekrivajo z drugimi šolskimi aktivnostmi. V letošnjem šolskem 

letu je izredno veliko ponujenih obšolskih dejavnosti, zato se je potrebno prilagajati tudi 

temu; 

− učenci v okviru projekta aktivno preživljajo prosti čas; 

− vsi učenci imajo možnost, da se vključijo v ponujene aktivnosti; 

− dobro sodelovanje z vodstvom, drugimi strokovnimi delavci, lokalno skupnostjo, 

društvi in organizacijami; 

− nenehno iskanje idej, da so aktivnosti zanimive, vzame veliko časa; 

− nepoznavanje dela predhodne multiplikatorice; 

− ob zamenjavi multiplikatorice ponovno seznanjanje s projektom, ogromno časa za 

prebiranje in pisanje dokumentacije. 

Aktivnosti POŠ učencem ponujajo dodatne možnosti za kulturno, športno, socialno 

udejstvovanje. Veseli nas, da se vključuje vedno več učencev. Ponujamo jim drugačne metode 

in oblike dela, spodbujamo prožne oblike učenja, razvijamo različne spretnosti in veščine, 

kritično mišljenje, izvajamo individualne in skupinske vzgojno izobraževalne aktivnosti. S tem 

projektom veliko prispevamo k razvoju tako posameznikov kot celotne lokalne skupnosti in 

veseli nas, da smo lahko del tega. 

 

2.1.10    Knjižnica 

 

Delovanje šolske knjižnice je potekalo v skladu s predpisanimi nacionalnimi cilji in cilji 

internega letnega delovnega načrta. Knjižnico smo vključevali v številne dejavnosti, ki smo jih 

načrtovali na ravni zavoda ali po aktivih med šolskim letom. Uporabniki knjižnice – otroci iz 

vrtca, učenci in delavci zavoda – so obiskovali knjižnico individualno in/ali skupinsko, odvisno 

od interesov oziroma dogovorov. Pouk knjižničnih informacijskih znanj se je izvajal v vseh 

oddelkih centralne šole in obeh podružnic. Vsebine ur in časovni termin izvedbe so bili 

načrtovani po predhodnem dogovoru med knjižničarko in učiteljem v posameznem oddelku. 

Ob skupinskih obiskih knjižnice so se učenci navajali na knjižnično okolje in vzdušje 

knjižničnega prostora, zavzemali pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva, doživljali 

ugodje ob branju/poslušanju pravljic/zgodb, se informacijsko opismenjevali ipd. 

Realizirali smo vse po LDN načrtovane dejavnosti, ki so bile tako ali drugače povezane z 

branjem oz. s knjigami. Nekaj dejavnosti smo načrtovali tudi med šolskim letom in se na ta 

način odzvali sprotnim dogodkom/povabilom na nacionalni ali šolski ravni.  

Ob svetovnem dnevu knjige – 23. aprila 2019 – smo v šolski knjižnici izvedli okroglo mizo o 

branju. S povabljenimi gosti (klinični psiholog mag. France Prosnik, županja Selnice ob Dravi 

dr. Vlasta Krmelj, bibliotekarja Marjan Rajšp in Mirko Nidorfer, ravnateljica Jožica Ozmec, 

mamica dveh učenk Gordana Rakar) smo razmišljali o tem, ali in kako je moč vplivati na to, da 

bi branje (p)ostalo ena izmed prostočasnih dejavnosti naših otrok in mladostnikov in kakšne so 

možnosti, da knjige ostanejo konkurenčne sodobnim informacijsko-komunikacijskim 

pripomočkom. V pogovoru smo osvetlili različne vidike motiviranja otrok in mladostnikov za 

branje, pri čimer nismo zaobšli izjemnega pomena družinskega branja in obiskovanja knjižnic 

ter povezovanja med občino, krajevno in šolsko knjižnico. 
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Po pogovoru v knjižnici smo v šolskem parku otvorili t. i. knjigobežnico – hišico na drevesu, 

katere namen je, da bi učenci, delavci zavoda, starši in krajani Selnice ob Dravi vanjo po želji 

podarili knjigo, ki je več ne potrebujejo, ali iz nje vzeli katero, ki jim bo všeč. Žal je 

knjigobežnica postala tarča vandalizma kar trikrat do meseca junija, zato smo jo z novim 

šolskim letom preselili v šolske prostore. 

Z namenom podarjanja knjige, ki lahko neznancu obogati dan, hkrati pa tudi knjigi vdihne novo 

življenje, smo 23. in 24. aprila izvedli tudi sejem rabljenih knjig. Z vsemi omenjenimi dogodki 

smo se vključili v vseslovenski projekt spodbujanja branja – Noč knjige 2019. 

 

Branje za Prežihovo in EKO bralno značko smo zaključili v mesecu juniju. Za učence 1.–5. 

razreda smo izvedli zaključek z obiskom pisatelja Igorja Plohla, ki je potekal v veliki dvorani 

Hrama kulture A. Tovornika. Za učence 4.–9. razreda smo prvi petek v mesecu juniju (7. 6.) 

organizirali bralno noč z dejavnostmi v šoli, ki se je je udeležilo 45 učencev.   

K branju za bralno značko smo povabili tudi starše – zaključilo jo je le 9 staršev, ki smo jih 

obdarili s knjižnimi nagradami.  

Nekaj delavk šole in vrtca se je udeleževalo srečanj bralnega kluba. Na zaključno srečanje za 

šolsko leto 2019/20, ki je potekalo v juniju, smo povabili avtorja zadnjih dveh izbranih knjig – 

pisatelja in knjižničarja Marjana Rajšpa. Od septembra do decembra 2019 smo se delavke 

družile s knjigami in ob knjigah dvakrat – v oktobru in decembru.  

 

Konec meseca junija 2019 je šolska knjižnica doživela veliko spremembo – potrebno jo je bilo 

preseliti na novo lokacijo, saj je občina obstoječi prostor predvidela za dve igralnici vrtca. Tako 

smo med poletnimi počitnicami uredili vse potrebno za postavitev knjižnice v avli šole. Z 

mesecem avgustom pa je šolska knjižničarka prevzela delovno mesto pomočnice ravnateljice v 

deležu 50 % zaposlitve, zato smo za ta delež na njeno delovno mesto zaposlili še eno 

knjižničarko. Od septembra 2019 tako delovanje knjižnice upravljata dve knjižničarki.  

 

V šolskem letu 2019/20 smo knjižnico uradno odprli na dan zlatih knjig, to je 17. septembra, ki 

je tudi uradni začetek branja za Prežihovo bralno značko. Poleg individualnih bralcev, ki so že 

nestrpno čakali, da se odpro vrata nove knjižnice, so knjižnični prostor ta dan za dve uri 

napolnili tudi naši prvošolci z učiteljicami. Zanje je bil dan še posebej prazničen, saj so jih 

pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS obdarili s slikanico Škrat Kuzma dobi nagrado 

(Svetlana Makarovič).  

Konec oktobra sta šolski knjižničarki organizirali bralni dogodek Beremo skupaj, in sicer v 

sklopu praznovanja Mednarodnega meseca šolskih knjižnic in Nacionalnega meseca skupnega 

branja 2019. Popoldanskega bralnega druženja se je udeležilo skupno 45 učencev 1.–6. razreda 

in njihovih staršev oz. spremljevalcev. Osnovni namen je bil družiti se s knjigami, predvsem pa 

drug z drugim ob branju in knjigah ter doživljati pozitivne občutke ob skupnem branju 

odraslega z otrokom. Udeleženci so uro in pol uživali ob bralnih dejavnostih, največja vrednost 

pa je bila v tem, da so drug drugemu namenili svoj čas in same sebe. 

V mesecu novembru je v knjižnici potekal t. i. dan odprtih vrat filozofije za otroke (FzO), s 

katerim smo obeležili svetovni dan filozofije. Knjižničarka je izvedla štiri šolske ure pouka 

FzO, pri katerih sta bila prisotna in aktivno udeležena tudi dr. Rudi Kotnik, profesor z oddelka 

za filozofijo Univerze v Mariboru, in študent 4. letnika filozofije z istega oddelka. 

V organizaciji knjižnice so potekali tudi drugi načrtovani bralni projekti:  

• Naša mala knjižnica v obeh oddelkih 1.–3. razreda in na obeh podružnicah. V mesecu 

juniju so bili učenci nagrajeni z obiskom založnikov in izvedbo kviza, sodelovali smo v 

izmenjavi knjižnih junakov med sodelujočimi šolami.   

• Knjigoljub: učenci 2. razreda so glede na svoje bralne sposobnosti samostojno brali 

knjige s treh različnih zahtevnostnih stopenj in ob tem razvijali in krepili bralne 

sposobnosti.  
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• Spoznajmo pisatelje: učenci 4. razreda so brali knjige izbranih pisateljev, ki so določeni 

pri slovenščini v 4. razredu. Namen je spoznavanje otroških in mladinskih pisateljev, 

predvsem pa motivacije za individualno prostočasno branje. 

Skozi vse leto smo poročali o aktualnih dogodkih ali pomembnih datumih, povezanih s 

knjigami, po šolskem radiu in na spletni strani šole.  

 

Pomembno delo knjižnice v letu 2019 je bil tudi prenos gradiva v vzajemni knjižnični sistem 

Cobiss, ki sta ga knjižničarki pričeli uporabljati za izposojo z mesecem septembrom. Nabava 

potrebnega in/ali želenega gradiva je potekala v dogovoru z ravnateljicama in v skladu s 

finančnimi zmožnostmi zavoda.  

Knjižničarki pa sta skrbeli tudi za nemoteno delovanje šolskega učbeniškega sklada.  

 
2.1.11  Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

 

Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2019 ugotavljamo, da so bili le-ti uresničeni. Učni uspehi 

učencev so dobri, na tekmovanjih in drugih področjih so velikokrat dosegali odlične rezultate. 

 

2.1.12  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 2019 je 

rezultat poslovanja presežek prihodkov nad odhodki.  

 

2.1.13  Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja  

 

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

sposobnosti in izkušnje. 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)  2.906.247    
 = 

 

 = 1,0021  

Odhodki (AOP 887)  2.900.140    

 

 

2.1.14  Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

 

Izpolnili smo samoocenitveni vprašalnik. Ravnateljica je nato pripravila izjavo o oceni 

notranjega nadzora, ki je priloga Letnega poročila.  

   

2.1.15  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. Konec leta 2019 smo izvedli postopek javnih naročil za kuhinjo. 
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Sociala  

Na šoli pomagamo učencem z različnimi oblikami subvencij, ki jih pridobimo iz raznih virov 

pomoči. 

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. Nekateri učenci so imeli subvencionirano prehrano od meseca septembra 2019 dalje, drugi 

so bili upravičeni do subvencije med šolskim letom ali le določen mesec. Vsi obroki so 

subvencionirani s strani MIZŠ, Občine Selnica ob Dravi ali iz drugih virov (donatorstvo).  

Učenci imajo subvencionirane šolske obroke, tj. dopoldansko malico in kosilo, na podlagi 

Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Do subvencije v višini cene kosila v celoti so 

upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni 

dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % povprečne plače 

v Republiki Sloveniji. Do v celoti subvencionirane malice so upravičeni učenci, katerih 

odstotek povprečne mesečne 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, in jih upošteva pri obračunu rednih mesečnih položnic. 

  

Število učencev, ki so v letu 2019 prejemali brezplačno prehrano, je sledeče (podatki ob koncu 

šolskega leta, junij 2019): 

• s strani MIZŠ je imelo brezplačno dopoldansko malico 211 učencev, od teh je imelo 96 

učencev subvencionirano tudi kosilo (število upravičencev se je iz meseca v mesec 

spreminjalo zaradi ekonomskega statusa posamezne družine);    

• 7 učencev je imelo brezplačno kosilo iz občinskih sredstev; 

• 1 učenec je imel brezplačno popoldansko malico iz občinskih sredstev; 

• s sklepom Krajevne organizacije RK Selnica ob Dravi so imele 3 učenke brezplačno 

popoldansko malico. 

 

Konec šolskega leta je imelo skupno 211 učencev subvencionirano šolsko prehrano, kar 

predstavlja 58 % vseh učencev (dopoldansko malico 211 učencev, 103 učenci, ki so imeli poleg 

malice subvencionirano še kosilo, in 4 učenci, ki so imeli poleg dopoldanske malice 

subvencionirano še popoldansko malico). Skupno je bilo na šoli subvencioniranih 318 obrokov. 

 

V sodelovanju s Krajevno organizacijo RK Selnica ob Dravi smo tudi v letu 2019 pridobili 

sredstva s prodajo kruha v akciji Drobtinica v vrednosti 600,00 EUR. Ta sredstva so namenjena 

učencem, ki živijo v težkih materialnih razmerah, in sicer za subvencijo stroškov šolske 

prehrane, dnevov dejavnosti, šole v naravi, taborov, ekskurzij … Del teh sredstev smo namenili 

za subvencioniranje šolske prehrane socialno šibkejših učencev – 1 učenki kosilo za mesec 

november in december 2019 ter 30 učencem za stroške dnevov dejavnosti. Preostala sredstva 

iz projekta Drobtinica bomo porabili v naslednjem letu. 

Iz namenskih sredstev MIZŠ za šolo v naravi smo delno subvencionirali stroške šole v naravi 

8 učencem 5. razreda, 4 učencem pa iz donatorskih sredstev Zavarovalnice Triglav; skupno je 

imelo subvencionirano šolo v naravi 13 petošolcev. Znesek subvencije je bil na posameznega 

učenca različen, odvisno od socialno-ekonomskega statusa družine. 

Zaprosili smo tudi za dodatna donatorska sredstva KORK Selnica ob Dravi. Iz teh sredstev smo 

subvencionirali šolo v naravi 11. učencem 7. in 8. razreda. 

V mesecu juniju 2019 smo iz donatorskih sredstev podjetja Terra line d. o. o. krili stroške dneva 

dejavnosti (zaključna strokovna ekskurzija) 33. učencem in 6. učencem iz preostalih sredstev 

projekta Podarimalico, v mesecu oktobru pa iz sredstev istega projekta še strokovno ekskurzijo 

2 učencema.  
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V začetku koledarskega leta smo obnovili tri pogodbe o dobrodelnem donatorstvu za 

subvencijo popoldanske malice med tremi podpisniki, tj. starši učencev (7., 8. in 9. razred), 

plačnikom RK Slovenije – Območno združenje Maribor (KORK Selnica ob Dravi) in OŠ 

Selnica ob Dravi. Donator (Rdeči križ) je do konca leta 2019 nadaljeval z donatorstvom za 2 

učenca naše šole (6. in 8. razred) za subvencioniranje šolske prehrane, stroške potrebščin in 

ostalih dejavnosti v organizaciji šole. 

 

O dodelitvi subvencij učencem iz socialno šibkejših oz. manj spodbudnih okolij je odločala 

komisija za dodelitev subvencij, ki jo vodi socialna delavka. Komisija je odločala o predlogih, 

ki so jih oddali starši, razredniki ali drugi strokovni delavci šole. Učence, ki čutijo socialno-

ekonomsko stisko, oskrbimo na šoli z oblačili, obutvijo, s šolskimi potrebščinami, kar je 

prispevek delavcev šole ali Krajevne organizacije RK Selnica ob Dravi. 

 

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  

Področje regionalnega razvoja je vpeto v različne učne vsebine v okviru pouka in obšolskih 

dejavnosti – razredne ure, raziskovalno in projektno delo, dnevi dejavnosti idr. 

Učenci 9. razreda so bili v maju in juniju testirani z elektronskim testom umskih sposobnosti 

eMFBT z namenom kariere orientacije. 

V mesecu oktobru smo za učence 7.–9. razreda organizirali tehniški dan Spoznavanje poklicev 

in srednjih šol. Preživeli smo poučen in pester dan dejavnosti na Srednji šoli za gostinstvo in 

turizem Maribor, Srednji trgovski šoli Maribor, Prometni šoli Maribor in v podjetju Seltron 

d.o.o. Učenci so spoznali programe šol, si jih ogledali, njihove dejavnosti pa podrobneje 

spoznali pri sodelovanju v delavnicah. 

V soorganizaciji z OŠ Janka Glazerja Ruše smo v novembru izvedli poklicni sejem za učence 

7.–9. razreda v Hramu kulture Arnolda Tovornika – Spoznavanje poklicev in srednjih šol. 

Predstavilo se je 18 srednjih šol in Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, 

sejem pa je obiskal veliko učencev in njihovih staršev.  

V sodelovanju s Fundacijo Prizma Maribor smo za učence 8. razreda organizirali obisk 

Kariernega središča Maribor – z namenom karierne orientacije. Učenci so dobili informacije o 

vlogi kariernega središča, sledil je pogovor o izobraževanju, o srednjih šolah, srednješolskih 

programih, interesih, sposobnostih, poklicih … Vsak učenec je individualno reševal interesni 

vprašalnik Kam in kako? in na podlagi rešenega vprašalnika dobil natisnjen list z izbranimi 

poklici.  
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2.1.16  Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter    

            poročilo o investicijskih vlaganjih 

 

Kadri  
 

Preglednica 7: Preglednica zaposlenih v vrtcu in šoli glede na izobrazbo 

 

 I.–II. III.–IV. V. VI. VII. VIII. Skupaj 

31. 12. 2018 6 10 22 24 33 1 96 

31. 12. 2019 6 10 22 24 37 1 100 

 

Preglednica 7 prikazuje izobrazbeno strukturo zaposlenih. V tabeli so šteti vsi zaposleni – tako 

tisti, ki so v daljšem bolniškem staležu, kot tisti, ki jih nadomeščajo. 

 

Preglednici 8 in 9: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v vrtcu in šoli  

 

 

 

*  

  

 31. 12. 2018 

Vodstveni delavci 3 

Učitelji na razredni stopnji oz. v 1. in 2. VIO 14 

Učitelji na predmetni stopnji oz. v 3. VIO 16 

Učitelji v oddelkih PB, JV 7 

Svetovalni delavci, pedagog, psiholog, inkluzivni pedagog 4 

Drugi strokovni delavci (knjižničarka) 1 

Zaposleni na projektih 1+1* 

Vzgojiteljice v vrtcu 10 

Pomočniki vzgojiteljic 10+2* 

Administrativni delavci 5 

Tehnični delavci 18+1* 

Javni delavci 3 

Skupaj zaposleni  92 +4* 

 31. 12. 2019 

Vodstveni delavci 3 

Učitelji na razredni stopnji od 1. do 5. razreda 16 

Učitelji na predmetni stopnji oz. od 6. do 9. razreda 19 + 1* (nadom. NEM) + 1 (zaposlitev še na drugi 

šoli) 

Učitelji v oddelkih PB, JV, VV 1 

vsi ostali učitelji, ki imajo OPB, JV in VV, hkrati tudi 

poučujejo določeno število ur v razredih  

Svetovalni delavci, pedagog, psiholog, inkluzivni 

pedagog 

4 + 1* (nadom. por.) 

Drugi strokovni delavci 1 (knjižničarka) + 1 (organiz. prehrane in zdr. hig. 

režima) +  1 (računalnikar) 

Zaposleni na projektih 1  

Vzgojiteljice v vrtcu 12 (od teh sta dve kombinacija vzgojiteljice in 

pomočnice vzg.) 

Pomočniki vzgojiteljic 12 

Administrativni delavci 5 

Tehnični delavci 19 

Javni delavci 2 

Skupaj zaposleni  100 
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* Delavci, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce (porodniška ali daljša bolniška odsotnost). 

 

Iz preglednice 9 je razvidna sprememba števila dejansko zaposlenih: 

 

• v oktobru 2019 smo zaposlili eno osebo za polovični delovni čas: organizatorica 

prehrane v šoli in vrtcu ter organizatorica zdravstveno-higienskega režima,   

• v vrtcu se je povečalo število zaposlenih za 4 zaradi odprtja dveh novih oddelkov v 

centralnem vrtcu, 

• število javnih delavcev se je zmanjšalo s 3 na 2, 

• 8 delavcev je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih za krajši delovni čas od polnega: B. 

O. Kirijakopulos, H. Ladinek, S. Nidorfer, D. Godec, D. Cepec, A. Pušnik, I. Možič, Z.  

Premovič (računovodkinja za delež, ki ga ima B. Tajke manj – ZPIZ), 

• 3 zaposleni dopolnjujejo svojo obvezo na drugih šolah: O. Vogrin, T. Bevc, F. Jakoš. 

 

Delavci so se po LDN-ju udeleževali strokovnih izobraževanj.  

 

Poročilo o investicijskih vlaganjih  

 

V letu 2019 so se opravila naslednja dela: 

– nakup računalniške opreme, 

– preureditev knjižnice v dve igralnici v OŠ Selnica ob Dravi, 

– obnova sanitarij na podružnični šoli Sveti Duh na Ostrem vrhu.    

 

2.1.17 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju                 

           programa 

 

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa vzgojno-izobraževalnega dela 

nismo imeli.  

 

3  RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2019 

 

3.1 Uvod 

 

Osnovna šola Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: zavod) je pri obravnavanju računovodskih 

postavk ter 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, 
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• 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 spodaj navedeni obliko in vsebino 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. 2019. 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. 

 

3.2.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

 

3.2.1.1.1 Neopredmetena sredstva   

 

Skupna nabavna vrednost neopredmetenih sredstev znaša 54.582,71 EUR (to je računalniško 

omrežje v vrednosti 43.958,15 EUR in računalniška programska oprema v vrednosti 10.624,56 

EUR). Zanje je oblikovan popravek vrednosti v višini 36.042,67; na dan 31. 12. 2019 je znašala 

njihova sedanja vrednost 18.540,04 EUR. 

 

3.2.1.1.2 Nepremičnine 

 

Preglednica 10: Vrednost nepremičnin 

 
Vrsta 

sredstva 

Nabavna 

vrednost 

(1. 1. 2019) 

Popravek 

vrednosti 

(1. 1. 2019) 

 

 

Povečanje 

nabavne 

vrednosti 

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti 

 

Amortizacija 

Sedanja 

vrednost 

(31. 12. 

2019) 

Zemljišča 82.610,60 - - - - 82.610,60 

Zgradbe 2.796.087,94 2.104.455,46 33.751,87 80.073,58 68.748,74 736.709,19 
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Druge 

zgradbe 

 

8.065,08 

 

1.572,68 

 

- 

 

- 

 

241,95 

 

6.250,45 

Skupaj 2.886.763,62 2.106.028,14 33.751,87 80.073,58 68.990,69 825.570,24 

 

Kot je razvidno iz preglednice, se je v letu 2019 povečala nabavna vrednost nepremičnin v 

višini 33.751,87 EUR in zmanjšal popravek vrednosti nepremičnin v višini 80.073,58 EUR. V 

znesku 68.990,69 EUR je bila obračunana amortizacija – tako je sedanja vrednost nepremičnin 

znašala 825.570,24 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 (v našem zavodu 2 %). 

Opremo uvrstimo takoj ob nabavi v poslovne knjige. Popravek vrednosti začnemo obračunavati 

prvega dne v naslednjem mesecu. Pri drobnem inventarju smo oblikovali 100 % popravek 

vrednosti.    

 

Preglednica 11: Vrednost opreme 

 
Vrsta opreme Nabavna 

vrednost 

(1. 1. 2019) 

Popravek  

vrednosti 

(1. 1. 2019) 

Povečanje 

nabavne 

vrednosti 

Zmanjšanje 

nabavne in 

popravka 

vrednosti 

 

Amortizacija 

Sedanja 

vrednost 

(31. 12. 

2019) 

Oprema za opravljanje 

osnovne dejavnosti 

 

167.303,26 

 

146.436,95 

 

10.010,31 

 

15.359,08 

 

13.701,08 

 

17.175,54 

Oprema za obdelavo 

podatkov 

 

14.841,39 

 

14.361,52 

 

901,98 

 

2.340,16 

 

693,94 

 

687,91 

Oprema za transport, 

vzdrževanje, čiščenje … 

72.621,28 71.676,03 - - 567,14 378,11 

Pohištvo 117.976,19 95.552,53 2.175,92 651,72 4.380,19 16.219,39 

Druga oprema 15.666,60 14.599,78 3.081,39 1.184,05 315,78 3.832,43 

Drobni inventar  653.411,48 653.411,48 44.271,47 29.086,76 44.271,47 0,00 

Skupaj 1.041.820,20 996.038,29 60.441,07 32.834,82 63.929,60 42.293,38 

 

Preglednica prikazuje, da so nove nabave znašale 60.441,07 EUR. Na dan 31. 12. 2019 je 

odpisana vrednost opreme znašala 1.059.967,89 EUR, sedanja vrednost opreme pa 45.781,91 

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. 2019 znašala 68.902,45 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. 2019, ki se nanašajo na 

zaračunano prehrano učencev in zunanjih odjemalcev, zaračunano oskrbnino otrok v vrtcu in 
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zaračunane uporabe prostorov telovadnice. Visok izkazan znesek (40.249,29 EUR) 

kratkoročnih terjatev je posledica načina zaračunavanja storitev. Račune izstavljamo v pretežni 

meri kupcem v naslednjem obračunskem mesecu (za mesec december 2019 torej v začetku 

januarja 2020).  

Med terjatvami izkazujemo tudi oslabljene terjatve v znesku 24.182,16 EUR. 

 

3.2.1.2.3 Dani predujmi in varščine  

 

Na tej postavki na dan 31. 12. 2019 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. 2019 znašale 

skupaj 215.130,60 EUR. Seznam teh terjatev, po posameznih uporabnikih enotnega kontnega 

načrta, je naveden v spodnji preglednici. 

 

Preglednica 12: Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

 

Zap. št. Naziv uporabnika EKN Znesek terjatve v 

EUR 

1 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 145.298,28 

2 Občina Selnica ob Dravi  58.869,93 

3 Občina Maribor 1.291,84 

4 Občina Podvelka  5.029,48 

5 Občina Ruše 720,11 

6 Občina Pesnica  439,23 

7 Občina Kostanjevica na Krki   468,33 

8 Občina Lovrenc na Pohorju  1.062,53 

9 Občina Radlje ob Dravi  112,09 

10 Občina Apače 313,43 

11 Zavod RS za zaposlovanje 1.525,35 

 

3.2.1.2.5 Druge kratkoročne terjatve  

 

Vrednost drugih kratkoročnih terjatev je na dan 31. 12. 2019 znašala 2.860,30 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 (2.513,77 EUR), terjatve 

do Zavarovalnice Triglav (300,00 EUR) in terjatve do države za vstopni davek na dodano 

vrednost (46,53 EUR). 

 

3.2.1.2.6 Aktivne časovne razmejitve  

 

Aktivne časovne razmejitve so na dan 31. 12. 2019 znašale 1.036,12 EUR. Gre za oblikovanje 

prihodkov v zvezi s projektoma, kot sta Šolska shema in Tradicionalni slovenski zajtrk (stroški 

so že nastali, vendar prihodki še niso mogli biti zaračunani), in oblikovanje kratkoročno 

odloženih odhodkov za vnaprej plačane naročnine, ki so bile zaračunane v letu 2019 in se 

nanašajo na leto 2020.  
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3.2.1.2.7 Zaloge 

 

Na dan 31. 12. 2019 izkazujemo zaloge živil, ki so znašale 1.656,55 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. 2019 so kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašale 176.092,83 EUR in so se 

nanašale 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. 2019 zapadejo v plačilo v začetku leta 

2020; te so znašale 39.227,11 EUR. Obveznosti, ki so zapadle na dan 31. 12. 2019, so bile 

poravnane.   

 

3.2.1.3.3 Kratkoročne obveznosti iz poslovanja  

 

Na dan 31. 12. 2019 znašajo druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 36.550,43 EUR in se 

nanašajo na obveznost za dajatve na plače (27.624,85 EUR), obveznost odtegljajev od plač 

(5.168,17 EUR), obveznost za dodatno pokojninsko zavarovanje – ZVPSJU (3.153,67 EUR), 

obveznost za RTV prispevek (3,77 EUR), obveznost za plačilo razlike med obračunanim in 

vstopnim davkom na dodano vrednost (484,14 EUR) in ostale kratkoročne obveznosti iz 

poslovanje (115,83 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 2020 in poravnane v skladu s plačilnimi roki, smo na dan 31. 12. 2019 izkazali v 

skupni vrednosti 15.753,88 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 

 

Zavod na dan 31. 12. 2019 izkazuje pasivne časovne razmejitve v višini 17.972.16 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. 2019 izkazujemo v znesku 9.760,35 EUR. 

 

3.2.1.4.2 Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 

  

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, sestavljajo obveznosti za neopredmetena 

dolgoročna sredstva in opredmetena sredstva ter presežek prihodkov nad odhodki.  
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Preglednica 13: 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. 2018 

 

840.944,49 

Povečanje v letu 2019 146.706,17 

Zmanjšanje v letu 2019 110.397,15 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 

na dan 31. 12. 2019 

 

877.253,51 

 

Na dan 31. 12. 2018 so bile obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 

izkazane v višini 840.944,49 EUR. Povečanje v letu 2019 predstavlja nakup računalniške 

opreme iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let in sredstev od javnega 

zavoda Arnes v okviru programa SIO-2020. Na povečanje vplivajo tudi sredstva od 

ustanoviteljice, namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje, kot sta preureditev 

knjižnice v dve igralnici v OŠ Selnica ob Dravi in obnova sanitarij na podružnični šoli Sveti 

Duh na Ostrem vrhu. Zmanjšanje predstavlja obračunana amortizacija. Vrednost obveznosti za 

sredstva, prejeta v upravljanje, tako na dan 31. 12. 2019 znaša 877.253,51 EUR.  

  

Preglednica 14: Presežek prihodkov nad odhodki 

 

Presežek prihodkov nad odhodki Znesek v EUR 

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2018 42.427,25 

Zmanjšanje v letu 2019 15.932,88 

Povečanje v letu 2019 16.351,35 

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2019 42.845,72 

 

Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let je na dan 31. 12. 2018 znašal 42.427,25 EUR 

in se je v letu 2019 zmanjšal za 15.932,88 EUR, in sicer zaradi pokrivanja materialnih stroškov 

obračunskega obdobja (10.243,87 EUR) in nakupa računalniške opreme (5.689,01 EUR). V 

obračunskem obdobju se je presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let povečal za 

16.351,35 EUR. Na dan 31. 12. 2019 je znašalo stanje presežka prihodkov nad odhodki 

42.845,72 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 vršita iz: 

• državnega proračuna, 

• občinskega proračuna, 

• prispevkov občanov (starši), 

• sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost), 

• donacij in drugih virov. 

 

  



43 

 

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 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), za nadstandardni program (izvajanje podaljšanega bivanja 

učencev 6. razreda in varstva 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. 

 

Proračunski prihodki se realizirajo z mesečnimi dotacijami in z refundacijo dejanskih stroškov 

na podlagi zahtevkov. 

Učencem zaračunavamo storitve za prehrano, ekskurzije, šolo v naravi, dneve dejavnosti. 

 

Preglednica 15: Struktura celotnih prihodkov 

 
 PRIHODKI 2019 2018 Indeks 

 CELOTNI PRIHODKI 2.906.247 2.739.669 106 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 2.897.421 2.728.450 106 

7600 PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 2.522.945 2.400.347 105 

 Prihodki od MIZŠ 1.783.142 1.670.199 107 

 Plače in drugi prejemki 1.606.424 1.484.452 108 

 Materialni stroški 46.274 44.598 104 

 Učbeniški sklad 7.621 5.509 138 

 Specifični stroški šole - 192 - 

 Šola v naravi (5. razred) 4.126 3.357 123 

 Subvencionirana prehrana učencev  68.791 72.230 95 

 Sofinanciranje plačil staršev v vrtcih  26.457 18.545 143 

 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - - - 

 Plače in drugi prejemki – projekti (SLO udeležba) 4.690 8.263 57 

 Plače in drugi prejemki – projekti (EU udeležba) 18.759 33.053 57 

 Prihodki od Občine Selnica ob Dravi  650.071 623.368 104 

 Plače in drugi prejemki (predšolska vzgoja, nadstandard) 495.233 458.738 108 

 Plače in drugi prejemki, MS – javna dela 11.057 13.384 83 
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 Materialni stroški za vzdrževanje (predš. in osnovnoš. dejavnost) 103.277 114.422 90 

 Permanentno izobraževanje delavcev (predšolska vzgoja, 

nadstandard) 

 

1.531 

 

1.940 

 

79 

 Didaktični material  5.798 3.589 162 

 Kurilno olje 11.347 11.574 98 

 Prevozi učencev  16.683 15.528 107 

 Subvencionirana prehrana učencev 3.855 2.531 152 

 Eko šola, plavalni tečaj 1.290 1.462 88 

 Podpora mednarodnega tekmovanja (čebelarstvo) - 200 - 

 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - - - 

 Prihodki od drugih občin 60.452 57.392 105 

 Domicil 53.529 50.597 106 

 Prevozi učencev 6.923 6.795 102 

 Prihodki Zavoda RS za zaposlovanje – javna dela 16.520 25.549 65 

 Prihodki Zavoda RS za šolstvo – projekt NA-MA POTI 9.347 10.499 89 

 Prihodki od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano – Šolska shema, Tradicionalni slovenski zajtrk 

 

2.313 

 

1.900 

 

122 

 Prihodki Zavoda za šport RS Planica – projekt Zdrav 

življenjski slog 

 

- 

 

10.190 

 

- 

 Prihodki od javnih zavodov (osnovne šole) 70 - - 

 Javni štipendijski, razvojni, invalid. in preživninski sklad RS 1.030 1.250 82 

7601 PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV  369.261 320.338 115 

 Starši za prehrano učencev  105.713 95.975 110 

 Zaposleni in zunanji za prehrano 48.953 46.872 104 

 Starši za oskrbnine 177.529 148.521 120 

 Starši za razširjen program učencev in otrok vrtca 35.722 27.384 130 

 Uporaba šolskih prostorov in telovadnice 1.344 1.586 85 

7603 PRIHODKI OD DONACIJ 5.215 7.765 67 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  3.470 3.771 92 

7611 Prihodki od prodaje odpadnega papirja 3.470 3.771 92 

762 FINANČNI PRIHODKI - 37 - 

7620 PRIHODKI OD OBRESTI - 37 - 

763 DRUGI PRIHODKI 1.026 2.648 39 

7630 PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE 366 2.044 18 

7639 DRUGI PRIHODKI 660 604 109 

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 4.330 4.763 91 

 

Celotni prihodki so znašali 2.906.247 EUR in so bili za 6,08 % višji kot v letu 2018. Kot kaže 

zgornja preglednica, so bili prihodki doseženi z izvajanjem javne službe kot osnovne dejavnosti 

na področju osnovnošolskega izobraževanja, dejavnosti vrtca in dopolnilne (tržne) dejavnosti, 

h kateri štejemo prihodke od prodaje malic in kosil zaposlenim in zunanjim odjemalcem. Ta 

del zajema v deležu celotnih prihodkov 1,69 %. 

 

Preglednica 16: Razmerje med prihodki opravljanja javne službe in tržno dejavnostjo 2019, 

2018 

 

 2019 2018 Indeks  

Prihodki za izvajanje javne službe 2.857.167 2.691.211 106 

Prihodki tržne dejavnosti 49.080 48.458 101 

Celotni prihodki 2.906.247 2.739.669 106 
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3.2.2.2 Odhodki 
 

Preglednica 17: Struktura celotnih odhodkov 

 
 ODHODKI 2019 2018 Indeks 

 CELOTNI ODHODKI 2.900.140 2.721.499 107 

460 STROŠKI MATERIALA 244.711 244.203 100 

4600 STROŠKI IZDELOVALNEGA MATERIALA 189.675 181.913 104 

 Izobraževalno delo 4.665 4.456 105 

 Pokali, priznanja  191 126 152 

 Živila  157.889 151.587 104 

 Živila (Šolska shema) 2.046 1.640 125 

 Živila (Tradicionalni slovenski zajtrk) 230 176 131 

 Čistila, higienski material  17.239 15.555 111 

 Material za sprotno vzdrževanje objektov 7.305 8.159 90 

 Sanitetni material 110 214 51 

4601  STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA 2.712 1.856 146 

 Delovne obleke 2.712 1.856 146 

4602 STROŠKI ENERGIJE 40.335 41.692 97 

 Električna energija 21.341 23.539 91 

 Plin  4.047 2.172 186 

 Kurilno olje 11.346 11.575 98 

 Goriva in maziva za kombi, kosilnico 3.601 4.406 82 

4603 STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSNOVNA SREDSTVA 

IN MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE OSNOVNIH SREDSTEV 
 

1.242 

 

8.867 

 

14 

 Nadomestni deli in material za opremo  1.177 5.568 21 

 Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil 65 3.299 2 

4605 STROŠKI STROKOVNE LITERATURE 4.993 3.119 160 

 Strokovna literatura, časopisi, revije 2.589 1.831 141 

 Delovni zvezki za 1. in 2. razred   2.404 1.288 187 

4606 STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 5.334 5.361 99 

4608 STROŠKI MATERIALA IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ  - - - 

4609 DRUGI STROŠKI MATERIALA 420 1.395 30 

461 STROŠKI STORITEV 167.773 147.378 114 

4610 STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM 

DEJAVNOSTI 

 

42.708 

 

35.083 

 

122 

 Poštnina in kurirske storitve 4.049 3.395 119 

 Telefon, GSM 2.971 2.844 104 

 Storitve oglaševanja  169 541 31 

 Dimnikarske storitve 205 108 190 

 Storitve študentov in dijakov 912 467 195 

 Šola v naravi 13.735 9.863 139 

 Ekskurzije, športni dnevi, tekmovanja učencev 1.812 2.346 77 

 Plavalni tečaji učencev  2.035 2.402 85 

 Vstopnine, parkirnine, izposojnine 13.020 9.005 145 

 Varstvo pri delu in požarne varnosti  1.629 1.586 103 

 Naravoslovni dnevi otrok iz vrtca 2.171 2.526 86 

4611 STROŠKI STORITEV TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA 

VZDRŽEVANJA TER NAJEMNIN 
 

31.019 

 

25.777 

 

120 

 Računalniške storitve 7.159 7.464 96 

 Najemnine in zakupnine  8.429 8.210 103 
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 Storitve tekočega vzdrževanja objektov  4.451 6.104 73 

 Storitve tekočega vzdrževanja opreme 6.399 2.642 242 

 Storitve tekočega vzdrževanja vozil 4.581 1.357 338 

4612 STORITVE ZAVAROVALNIH PREMIJ TER PLAČILNEGA IN 

BANČNEGA PROMETA 
 

6.097 

 

6.344 

 

96 

 Zavarovalne premije za motorna vozila 775 739 105 

 Zavarovalne premije objektov  5.132 5.424 95 

 Storitve plačilnega in bančnega prometa  190 181 105 

4613 STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV 13.002 11.757 111 

 Strokovno izobraževanje zaposlenih  5.190 3.987 130 

 Stroški zdravstvenih storitev  2.842 2.704 105 

 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev  - - - 

 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve  3.282 2.118 155 

 Zdravstveni pregledi zaposlenih  1.688 2.948 57 

4614 STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV  63.882 57.710 111 

 Voda 4.602 4.295 107 

 Republiška taksa za obremenitev vode 5.821 4.765 122 

 Odvoz smeti  12.032 12.032 100 

 Odvoz pomij  419 383 109 

 Prevozi učencev  39.570 35.248 112 

 Prevozi otrok iz vrtca 1.157 987 117 

 Prevozi zaposlenih na izobraževanja 281 - - 

4615 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 7.523 8.613 87 

 Dnevnice v državi in v tujini 1.982 2.908 68 

 Kilometrina  4.400 4.464 99 

 Potni stroški za javni prevoz 74 66 112 

 Nočnine v državi 919 1.068 86 

 Terenski dodatek  148 107 138 

4617 STROŠKI REPREZENTANCE 18 727 2 

4618 STROŠKI STORITEV IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ - - - 

4619 STROŠKI DRUGIH STORITEV 3.524 1.367 258 

462 AMORTIZACIJA  27.291 29.251 93 

 Amortizacija osnovnih sredstev – zgradbe 68.991 68.128 101 

 Amortizacija osnovnih sredstev – oprema 25.133 27.293 92 

 Amortizacija drobnega inventarja  44.271 33.295 133 

 Zmanjšanje amortizacije (v breme virov) -111.104 -99.465 112 

464 STROŠEK DELA 2.447.128 2.287.816 107 

4640 PLAČE ZAPOSLENIH 1.882.035 1.750.786 107 

 Bruto plače zaposlenih 1.838.982 1.709.888 108 

 Boleznine do 30 dni 43.053 40.898 105 

4642 POVRAČILA ZAPOSLENIM 114.983 108.878 106 

 Prehrana med delom 69.637 64.779 107 

 Prevoz na delo in z dela  45.346 44.099 103 

4644 REGRES ZA LETNI DOPUST 85.211 78.867 108 

4645 DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENIH – NARAVA STROŠKOV 

DELA 
 

20.970 

 

29.171 

 

72 

 Jubilejne nagrade  4.620 5.775 80 

 Odpravnine  16.350 22.703 72 

 Solidarnostne pomoči  - 693 - 
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4646 PRISPEVKI IZPLAČEVALCA OD PLAČ, NADOMESTIL 

PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH 

 

306.949 

 

284.998 

 

108 

 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 168.762 156.734 108 

 Prispevki za zdravstveno zavarovanje  124.744 115.906 108 

 Prispevki za poškodbe pri delu 10.049 9.340 108 

 Prispevki za zaposlovanje  1.498 1.255 119 

 Prispevki za starševsko varstvo  1.896 1.763 108 

4643 Strošek dodatnega pokojninskega zavarovanja – ZVPSJU 36.980 35.116 105 

4649 DRUGI STROŠKI DELA - - - 

465 DRUGI STROŠKI 1.725 2.936 59 

4651 TAKSE IN PRISTOJBINE - - - 

4652 DRUGE DAJATVE, KI NISO ODVISNE OD STROŠKOV DELA 91 20 455 

4655 NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM NA DELOVNI PRAKSI 

SKUPAJ Z DAJATVAMI  
 

- 

 

1.160 

 

- 

4659 OSTALI STROŠKI 1.634 1.756 93 

 Članarine  407 621 66 

 Cestnine, RTV prispevek  408 389 105 

 Stroški nadomestila (SAZOR) 819 746 110 

 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov  - - - 

467 FINANČNI ODHODKI 37 - - 

4670 Odhodki za obresti  37 - - 

468 DRUGI ODHODKI - - - 

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 11.475 9.915 116 

4691 Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja  11.475 9.915 116 

 

Celotni odhodki so znašali 2.900.140 EUR in so bili v primerjavi z letom 2018 višji za 6,56 %. 

Največji delež odhodkov predstavlja strošek dela v višini 2.447.128 EUR, kar je 84,38 % vseh 

odhodkov – ti so v primerjavi s preteklim letom višji za 6,96 %. Razlogi za njihovo porast so: 

• javni uslužbenci, ki so v letu 2018 napredovali v višji plačni razred, naziv oziroma višji 

naziv, so pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, s pridobljenim 

nazivom ali z višjim nazivom s 1. 12. 2018, 

• v letu 2019 je bilo večje število javnih uslužbencev, ki je izpolnilo pogoj za izplačilo 

odpravnine, 

• od januarja 2019 dalje so se uveljavile višje premije kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence,  

• izplačilo višjega regresa za letni dopust, 

• dvig plač v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18 z dne 7. 12. 2018), 

• dodatne zaposlitve v predšolski dejavnosti (od 1. septembra 2019) zaradi dveh 

novoustanovljenih oddelkov 1. starostnega obdobja.  

 

Drugi največji delež odhodkov predstavljajo stroški materiala in storitev – v znesku 412.484 

EUR je to 14,24 % vseh odhodkov; ti stroški so za 5,3 % višji od enakih stroškov leta 2018. Na 

njihovo povišanje so vplivali predvsem višji stroški prevozov učencev, vstopnin in stroškov 

šole v naravi. Razlogi za njihov porast so v večjem številu izvedb dnevov dejavnosti in večjega 

števila učencev, udeleženih v šoli v naravi.        

Ostali odhodki (amortizacija in drugi stroški) predstavljajo preostali manjši delež vseh 

odhodkov. 
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Preglednica 18: Pregled poslovanja v letu 2019 v primerjavi z letom 2018  
 

 2019 2018 Indeks 

Celotni prihodki  2.906.247 2.739.669 106 

Celotni odhodki  2.900.140 2.721.499 107 

Presežek prihodkov nad odhodki 6.107 18.170  

 

Rezultat poslovanja je presežek prihodkov nad odhodki in je ugotovljen po načelu nastanka 

poslovnega dogodka. 

 

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.  

V tem izkazu zavod izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v znesku 6.670 EUR.  

Ker zavod izkazuje presežek odhodkov nad prihodki, po denarnem toku ne izračunava presežka 

po fiskalnem pravilu. 

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, kar 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 prodaje 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, doseženimi pri opravljanju 

dejavnosti javne službe (98,31 %) in prihodki tržne dejavnosti (1,69 %). Omenjenega sodila 

zavod ni uporabil za neposredne stroške materiala in storitve, prevrednotovalne odhodke in 

odhodke, kot so stroški dela, ter finančne odhodke, te je razčlenil na javno službo in tržno 

dejavnost po dejanskih podatkih.  
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