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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: Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi, ravnateljica, strokovni organi, Svet staršev OŠ 
Selnica ob Dravi. 
Strokovni organi šole: 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 2020 
 

Ravnateljica: Manja KOKALJ, prof.  
Pomočnice ravnateljice: šola – Maja Vačun, prof., vrtec – Ladislava Milošević (do 1. 8. 2020), 
Martina JAUNIK, prof. (od 1. 8. 2020) 
Predsednica Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi: Emica ŠKRINJAR  
Predsednica Sveta staršev OŠ Selnica ob Dravi: 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      
 
V letu 2020 so bile sklicane štiri seje Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi, od tega dve redni in 
dve dopisni seji. 
Na 11. dopisni seji, ki je bila 4.–7. 2. 2020, so člani potrdili predlagan odpis osnovnih sredstev 
(14.759,8 €) in drobnega inventarja (24.941,03 €) za leto 2019. Sklenili so razpisati 
nadomestne volitve za člana Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi – predstavnika upravno 
administrativno-tehničnega osebja. Volitve so bile izvedene 13. 2. 2020. Mandat člana Sveta 
zavoda OŠ Selnice ob Dravi se je zaradi upokojitve končal Ivanu Možiču. Zamenjal ga je Janez 
Možič, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah. 
Na 12. seji, 11. 3. 2020, so člani sprejeli Poslovno in evalvacijsko poročilo ter Finančno poročilo 
OŠ Selnica ob Dravi za leto 2019. Ravnateljica je predstavila poročilo o polletni realizaciji LDN 
za šolsko leto 2019/20 in pojasnila, da zaradi pojava koronavirusa odpadejo nekatere 
aktivnosti, ki so še bile načrtovane. Člani so sprejeli poročilo, potrdili so polletno poročilo za 
vrtec in sprejeli Pravilnik o videonadzoru na OŠ Selnica ob Dravi. Ocenili so uspešnost bivše in 
sedanje ravnateljice – obe sta dosegli 100 % vrednosti meril za ugotavljanje delovne 
uspešnosti.  
13. dopisna seja Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi je potekala 3.–7. 7. 2020, na njej pa so člani 
sprejeli finančni in kadrovski načrt zavoda ter program dela za leto 2020. Sprejete so bile tudi 
spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 
Selnica ob Dravi, objavljene v Medobčinskem vestniku št. 14 dne 18. 5. 2020. Spremembe smo  
vnesli v svoj poslovnik. 
14. seja Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi je potekala v sredo, 23. 9. 2020. Člani so potrdili 
Poročilo o realizaciji LDN za šolo in vrtec za šolsko leto 2019/20, sprejeli so LDN za šolsko leto 
2020/21 za šolo in vrtec, potrdili dvig cen pri vseh kategorijah kosila ter 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 2019/20 kot 2020/21 osemnajst 
oddelkov učencev 1.–9. razreda. V šolskem letu 2019/20 smo imeli osem oddelkov 
podaljšanega bivanja (OPB), v katere so bili vključeni učenci 1.–6. razreda, v šolskem letu 
2020/21 pa imamo sedem oddelkov OPB. 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 2019/20 in 
2020/21 dva oddelka s kombinacijo otrok 1.–3.  razreda in 4.–5. razreda. V Gradišču na Kozjaku 
smo imeli v šolskem letu 2019/20 en oddelek s kombinacijo otrok 3., 4. in 5. razreda. Tudi v 
šolskem letu 2020/21 imamo samo en oddelek – kombinacija 1., 2., 4. in 5. razred.  
 
Od leta 2000 je k šoli priključen vrtec. Centralni vrtec je imel v šolskem letu 2019/20 deset 
oddelkov (šest od teh v prostorih šole) ter na podružnicah Sveti Duh na Ostrem vrhu in v 
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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 2020 je prišlo do spremembe vodstva šole, saj se je 
pomočnica ravnateljice za vrtec Ladislava Milošević na svojo željo vrnila na delovno mesto 
vzgojiteljice, nova pomočnica pa je s 1. 8. 2020 postala Martina Jaunik.  
 

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 2019/20 in 
2020/21. 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 otrokom s posebnimi potrebami in nadarjenim otrokom, z namenom razvijanja 
različnih interesov otrok pa smo izvajali številne dejavnosti, ki so jih vodili strokovni delavci 
vrtca in šole ter zunanji sodelavci. Bogat izbor določenih dejavnosti smo ponudili tudi staršem 
otrok. 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 2020 
 

Preglednica 1: Pregled števila otrok v vrtcu, vpisanih v letu 2020 
 

 2019/20 2020/21 
Število oddelkov v vrtcu OŠ Selnica ob Dravi 10 10 

Skupaj število otrok 158 164 

Število oddelkov v vrtcu na podružnici 
Gradišče na Kozjaku 

1 1 

Skupaj število otrok 5 3 

Število oddelkov v vrtcu na podružnici Sv. 
Duh na Ostrem vrhu 

1 1 

Skupaj število otrok 12 11 

Skupaj število vseh otrok v vrtcu 175 178 

 
Preglednica 2: Pregled števila učencev v šolskih letih 2019/20 in 2020/21 
 

 2019/20 2020/21 
Število oddelkov na OŠ Selnica ob Dravi 18 18 

Skupaj število učencev 323 322 

Število oddelkov na podružnici Sv. Duh na 
Ostrem vrhu 

2 2 

Skupaj število učencev 15 16 

Število oddelkov na podružnici Gradišče na 
Kozjaku 

1 1 

Skupaj število učencev 10 9 

Skupaj število učencev 348 347 
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1.4   Pomembnejši dosežki   
 
VRTEC 
 
Zaradi pomladne in jesenske epidemije koronavirusa ter posledično zaprtja vrtcev in 
prepovedi združevanja otrok med skupinami je odpadlo veliko načrtovanih dejavnosti ali pa 
niso bile realizirane tako, kot smo si jih zastavili. 
 
Strokovni delavci so poleg rednega programa po Kurikulu izvajali z otroki številne načrtovane 
obogatitve dejavnosti, v dogovoru s starši pa je vrtec obogatil program 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, Teden otroka, Tradicionalni slovenski 
zajtrk, praznični december).  
V mesecu septembru 2020 smo nekoliko spremenili namen obogatitvenih dejavnosti. 
Obogatitveno dejavnost sedaj predstavljajo različne urice, s katerimi smo popestrili in 
obogatili program v vrtcu (ure pravljic, gibalne urice, sprostitvene urice, Mali pohodniki). 
Programe in projekte smo zapisali posebej. 
Zaradi epidemije smo tekom leta opustili druženja in medsebojna spoznavanja otrok in 
povezovanje med skupinami, saj to ni bilo dovoljeno. Dejavnosti smo izvedli znotraj skupin in 
pri tem razvijali interes in sposobnosti otrok, spodbujali njihovo radovednost in ustvarjalnost. 
Vsebinsko smo se navezovali na letne čase, praznike in projekte. 
 
Obogatitvene dejavnosti, ki so bile realizirane: 

 gibalno-športni program Mali sonček: tekom celega leta; 

 program Varno s soncem: junij, julij, avgust; 

 lutkovne predstave v izvedbi strokovnih delavk: otroci iz skupin 1. starostnega obdobja 
in Žogice so bili ob petkih vabljeni na številne dramatizacije in pravljice, ki so jih z 
lutkami animirale vzgojiteljice; žal je to trajalo kratek čas v začetku šolskega leta, saj 
zaradi korone ni bilo več združevanja skupin; v času zaprtja vrtca so vzgojiteljice 
objavile posnetke svojih dramatizacij od doma, povezave za ogled le-teh smo objavili 
na naši spletni strani v rubriki Vrtec na daljavo; 

 izvedba gibalnih uric in sprostitvenih uric v enoti Selnica ob Dravi: izvajale so se enkrat 
na teden, od septembra do konca oktobra, ko smo zaprli vrtec in imeli organizirane 
samo dežurne skupine; 

 gledališka skupina v 2. starostnem obdobju v enoti Selnica ob Dravi: srečanja so do 
zaprtja vrtca v mesecu marcu potekala redno (enkrat tedensko v jutranjem času); z 
novim šolskim letom nismo nadaljevali s temi uricami. 

 
Obogatitvene dejavnosti, ki zaradi zaprtja vrtca niso bile realizirane: 

 ure pravljic v knjižnici v Hramu kulture Arnolda Tovornika, 

 obogatitvena dejavnost Mali pohodniki, 

 določne načrtovane dejavnosti znotraj gibalnih in sprostitvenih uric, 

 lutkovne predstave v živo. 
 
Dodatne dejavnosti, ki so bile realizirane: 

 pustovanje v posameznih skupinah, 
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 delavnice priprave na šolo: v juniju je svetovalna delavka v številčno okrnjenih 
skupinah Mavrice in Metuljčki izvedla po dve delavnici za bodoče prvošolce, namenjeni 
socialno-čustveni pripravi otrok na prehod v šolo,  

 slovo od »mini maturantov« v mesecu juniju, 

 baloni želja: prireditev v enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu ob prvem šolskem dnevu, 

 prvi šolski dan z animatorji Športno-cirkuškega društva Eleja, 

 sodelovanje na natečajih: likovni natečaj ob kulturnem prazniku meseca februarja Kdo 
in kje sem ter kam grem?, likovni natečaj ob prazniku jabolk Viltuški palček 
pripoveduje, 

 množični tek za zdravje »Začni mlad, tekmuj pošteno«; izvedba na igrišču vrtca po 
posameznih skupinah, dne 23. 9. 2020, 

 pohod do bližnje kmetije, pomoč pri grabljanju listja, peka kostanjev, športne igre: 
mesec oktober; enota Sv. Duh na Ostrem vrhu, 

 obisk Gasilcev v vrtcu: začetek oktobra, enota Selnica ob Dravi, 

 Teden otroka v mesecu oktobru, tema »Odgovor je pogovor«, 

 otvoritev igral s kulturnim programom v enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu: 9. 10. 2020, 

 Tradicionalni slovenski zajtrk, 20. 11. 2020, 

 praznični december v dežurnih oddelkih meseca decembra, 

 sodelovanje v akciji Božičkova pošta, 

 povorka z Dedkom Mrazom in živalmi od hiše do hiše ter obdarovanje otrok: 18. 12. 
2020, enota Sv. Duh na Ostrem vrhu, 

 sodelovanje s šolsko knjižničarko: obisk knjižnice in knjižničarke v skupini v Tednu 
otroka, izposoja knjig za bralne značke ter priložnostni obiski v knjižnici tekom leta,  

 potujoči bralni nahrbtnik. 
 
Dodatne dejavnosti, ki zaradi zaprtja vrtca niso bile realizirane: 

 Zeleni teden v mesecu aprilu, 

 obisk policistov konjenikov v mesecu aprilu, 

 Kolesarčki,  

 pravljični večer v mesecu maju, 

 izdelovanje okraskov za božično drevo v Merkurju, 

 noč v vrtcu v enoti Gradišče na Kozjaku in enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu v mesecu 
decembru, 

 ure pravljic v knjižnici v Hramu kulture Arnolda Tovornika v mesecu decembru, 

 lutkovne predstave v  Lutkovnem gledališču Maribor v mesecu decembru. 
 
ŠOLA   
 
Učenci so imeli možnost pridobivati dodatna znanja v okviru dodatnega pouka in dela z 
nadarjenimi učenci. Tako kot druga področja je bilo tudi področje odkrivanja in dela z 
nadarjenimi zaznamovano z epidemijo. Izvedlo se je manj aktivnosti (odpadla sta dva 
popoldneva za nadarjene), odpovedane so bile tudi druge načrtovane aktivnosti: tabor v maju 
in obisk trampolin parka Woop v Ljubljani ter ogled gledališke predstave v SNG Maribor. 
Opraviti nismo mogli testiranja predlaganih nadarjenih in razgovorov s starši in z učenci, ki 
potekajo v času od novembra do januarja, prav tako nismo izvedli predavanja za starše v aprilu. 
V septembru 2020 smo za učence pripravili program za tekoče leto z naborom dodatnih 
dejavnosti in z vsakim nadarjenim učencem je razrednik načrtoval individualiziran program. Za 
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preteklo leto smo izpeljali vsa testiranja predlaganih nadarjenih učencev, pripravila so se tudi 
poročila za vsakega učenca, opravljeni so bili vsi razgovori z učenci in s starši, oblikovala so se 
poročila za srednjo šolo za vse nadarjene devetošolce, ki so to želeli. V skladu z razmerami smo 
ponudili učencem v spletni učilnici določene dodatne aktivnosti (npr. spletne koncerte, 
logično-matematični »hitori«, megakviz idr.), na katere pa je bil odziv slab. Nadarjeni so imeli 
možnost sodelovati pri različnih dejavnostih v okviru rednega pouka oz. učnih predmetov 
(dodatna in poglobljena obravnava snovi), sodelovati pri bralni znački, se pripravljati na 
tekmovanja oz. tekmovati, pisali so raziskovalne naloge, sodelovali v različnih projektih, 
natečajih, tudi na šolskem literarnem in likovnem natečaju ob slovenskem kulturnem 
prazniku, ustvarjali so proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Sodelovali so lahko tudi 
pri organizaciji in izvedbi Evropskega tedna mobilnosti na naši šoli, so in še zmeraj sodelujejo 
v prometnih aktivnostih, npr. akciji Pasavček in Varno na kolesu (oblikovanje in analiza 
anketnih vprašalnikov, priprava radijske oddaje, raziskovanje in analiza kolesarskih poti ...). 
Sodelujejo v UNESCO projektih Obudimo pisanje pisem, Dobre vesti, Učenec poučuje, Ko bi jaz 
vedela. Sodelovali so na obeležitvi UNESCO mednarodnega dne filozofije, so aktivni v šolskem 
UNESCO projektu Identiteta, ki traja vse šolsko leto. Sodelujejo lahko tudi na knjižničnih izzivih 
v času dela na daljavo, ki so bili tedensko objavljeni v spletni učilnici šolske knjižnice. V okviru 
pouka likovne umetnosti so se spremljali odzivnost, interes, sposobnosti in osebnostni razvoj 
učencev. Posredovana so jim bila vabila na sledeče likovne natečaje: Acin Memorial, Limbuš; 
Praznik jabolk; Robot in umetna inteligenca, LIDICE, Češka republika; Medgeneracijski natečaj 
v lesu (Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpostava Ruše); 
Razpis za likovni natečaj Pravljični december; Mednarodni likovni natečaj za učence osnovnih 
šol z naslovom »pokrajina« »landscape« (OŠ Marije Vere Kamnik); Natečaj OŠ Selnica ob Dravi 
ob kulturnem prazniku. 
Da bi pridobili povratno informacijo od nadarjenih, kako je potekalo delo v preteklem letu 
(zlasti v času pouka na daljavo) in kaj si želijo v prihodnje, smo v jeseni 2020 pripravili 
vprašalnik, na osnovi katerega bomo načrtovali nadaljnje delo. Odzvalo se je 27 učencev (57 
% vseh nadarjenih). Na vprašanje, ali imajo možnost tudi pri delu na daljavo razvijati svojo 
nadarjenost, jih večina o tem sploh ne razmišlja (20 učencev), tisti, ki so odgovorili pritrdilno, 
pa so v največji meri odgovorili, da so tekmovali in sodelovali na natečajih in pri kulturnih 
dogodkih, pisali raziskovalno nalogo in imeli dodatne ali drugačne zadolžitve pri posameznih 
učnih predmetih. Ugotavljamo, da večina otrok spletne učilnice v zavihku za nadarjene ni 
obiskala, slaba polovica (10 učencev) bi si želela, da aktivnosti še naprej objavljamo (navedli 
so, da si želijo računalniške, gledališke delavnice, delavnice, povezane z angleškim jezikom, 
dejavnosti v naravi, matematične naloge, delavnice in srečanja preko videokonferenc, 
reševanje kvizov, branje in nato izmenjava mnenj o knjigi, dramski krožek, spletne koncerte). 
Enako število učencev (10) pa navaja, da imajo dovolj drugih obveznosti in ne bi še kaj dodatno 
počeli, manjšina (5) je odgovorila, da za to nima motivacije. Ko smo jih vprašali ali in katerih 
dejavnosti, ki so bile načrtovane za popoldneve za nadarjene, bi se udeležili tudi na daljavo, 
jih je pritrdilno odgovorilo le 12 – zanimajo jih (skoraj) vse ponujene vsebine. Učence smo tudi 
vprašali, ali opravijo dodatne učne vsebine, ki jih sicer učitelji ponudijo pri učnih predmetih, 
na kar so v večini (17 učencev) odgovorili pritrdilno. Na vprašanje, ali bi bili tudi učenci sami 
pripravljeni aktivno sodelovati in pripraviti kakšne naloge za druge učence, jih 12 odgovarja 
pritrdilno, pripravili pa bi vsebine s področja: naravoslovja, dela v naravi, kemije, športa, 
slovenščine, geografije, zgodovine, matematike, angleščine; pripravili bi kviz, krajše zabavne 
naloge, igre/kode pri računalništvu. 
Aktivnosti za nadarjene smo skrbno izbirali (tudi na podlagi izkušenj iz prejšnjih let) in se trudili 
ponuditi široko paleto ter tako poskrbeti, da se najde za vsakega nekaj. Epidemija 
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koronavirusa, ki je močno zaznamovala leto 2020, je naš načrt v veliki meri oklestila, saj za 
mnoge aktivnosti ni bilo mogoče najti ustrezne zamenjave ali jih prirediti do te mere, da bi bile 
primerne za izvedbo na daljavo. 
 
Posledica epidemije v državi in dela na daljavo je bilo tudi to, da so bila na regijski oz. nacionalni 
ravni večinoma izvedena le tista tekmovanja, ki so bila načrtovana do meseca marca 2020. 
Nekatera tekmovanja so se tako izvedla le na šolski in/ali regijski ravni, ne pa tudi na državni, 
nekatera sploh niso bila izvedena.   
Do marca so učenci pod vodstvom učiteljev mentorjev sodelovali na več likovnih, literarnih in 
drugih natečajih. Konec januarja 2020 smo razpisali tradicionalni šolski likovni in literarni 
natečaj. Izbrani učenci so prejeli priznanja in/ali knjižne nagrade na proslavi pred slovenskim 
kulturnim praznikom. V mesecu marcu je potekal na daljavo likovni natečaj Vesolje, sodelovalo 
je 8 učencev. Nekaj učencev je sodelovalo tudi na natečaju Varno na kolesu – prejeli so 1. in 
3. nagrado. Dva učenca sta se odzvala na natečaj Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne 
damo – prejela sta priznanje na državnem nivoju.  
Učenci so brali za bralne značke: 164 učencev je osvojilo Prežihovo bralno značko, priznanje 
za EKO bralno značko je prejelo 50 učencev. Novost v šolskem letu 2019/20 je bilo branje za 
stripovsko bralno značko, ki pa jo je osvojilo 10 učencev. Bralno značko je uspešno opravilo 9 
staršev, deloval je tudi bralni klub za delavce zavoda, ki ga je obiskovalo 17 strokovnih delavk 
vrtca in šole.  
Ob zaključku osnovnega šolanja v šol. letu 2019/20 je Občina Selnica ob Dravi vsem 
devetošolcem podarila knjižno nagrado. 12 najuspešnejših devetošolcev je županja nagradila 
s plaketo “županjina petica”. 
Septembra 2020 so se učenci 2.–9. razreda lahko udeležili šolskega tekmovanja iz znanja 
logike. Tekmovalo je 28 učencev 2.–5. razreda – 16 jih je osvojilo bronasto priznanje, kar je 
največ na tej stopnji. Od 6. do 9. razreda je tekmovalo 26 učencev – 17 jih je osvojilo bronasto 
priznanje in 5 od teh se jih je uvrstilo na državno tekmovanje, ki je potekalo v mesecu oktobru. 
Pet učenk se je septembra udeležilo državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije, kjer 
so predstavile in zagovarjale dve raziskovalni nalogi. Za eno nalogo so učenke prejele zlato 
priznanje, za drugo nalogo pa srebrno.  
V oktobru 2020 so potekala še naslednja tekmovanja: šolsko tekmovanje za učence 8. in 9. 
razreda iz znanja o sladkorni bolezni, IATEFL tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. 
razreda in šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje. 
Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni je potekalo v novembru na daljavo. 
Tekmovali so štirje učenci iz 6. in 7. razreda, dva od teh sta osvojila bronasto priznanje.  
 
Učenci so bili vključeni v tečajni pouk nemščine in interesne dejavnosti, veliko učencev je bilo 
vključenih v športne in glasbene dejavnosti tudi izven šole.  
 
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 
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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 2020 
 
Šolski sklad – osnovna šola:  
 
Ostanek sredstev v letu 2019: 2.847,52 EUR  
Zbrana sredstva v letu 2020: 749,51 EUR 
Porabljena sredstva (senzorično-gibalne učno in motivacijske nalepke, stroški tekmovanja iz 
logike in sladkorne bolezni): 3.567,68 EUR 
 
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2020: 29,35 EUR 
 
Šolski sklad – Vrtec Kobanček: 
Ostanek sredstev v letu 2019: 404,53 EUR 
Zbrana sredstva v letu 2020: 280,00 EUR 
Porabljena sredstva (blago za izdelavo kostumov, Cirkus animacija in osvežilci prostorov z 
eteričnimi olji): 684,53 EUR 
 
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2020: 0,00 EUR 
 
Šolski sklad – Vrtec Duh na Ostrem vrhu:  
Ostanek sredstev v letu 2019: 140,00 EUR  
Zbrana sredstva v letu 2020: 20,00 EUR  
Porabljena sredstva: 0,00 EUR 
 
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2020: 160,00 EUR 
 

2  POSLOVNO IN EVALVACIJSKO POROČILO – posebni del 

       
2.1   Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih OŠ Selnica ob Dravi za leto 2020 

             
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 
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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 2019 in 2020 

Vrtec Osnovna šola 

Zakon o vrtcih Zakon o osnovni šoli 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

Pravilnik o šolskem koledarju 

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

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja 
ter napredovanju učencev v OŠ 

Pravilnik o plačilih staršev za programe v 
vrtcih 

Pravilnik o dokumentaciji v OŠ 

Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za 
vrtce 

Pravilnik o normativih in standardih za 
izvajanje programa OŠ 

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih 
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

 
2.1.2 Vizija zavoda  
 
Naše poslanstvo in vizija sta temeljila na ustvarjanju varnega in spodbudnega učnega okolja za 
vse učence. Aktivnosti smo usmerili v dobro počutje otrok, pozitivno klimo, razvoj socialnih 
veščin in čustveno opismenjevanje. Ohranjali in razvijali smo primere dobre prakse, sledili 
smernicam sodobne družbe in predvsem aktualni družbeni situaciji. Razvijali smo močna 
področja učencev in spodbujali njihove delovne, kulturne, socialne in druge vrednote. Nudili 
smo jim kakovosten učni proces in personalizirana učna okolja. Podporo smo še posebej 
namenili ranljivim skupinam in se trudili upoštevati njihove individualne potrebe in zmožnosti. 
Bili smo vztrajni in pogumni, željni pridobivati nova znanja ter spodbujati samostojnost, 
kritično razmišljanje, kreativnost, inovativnost in prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja 
– tako pri učencih kot strokovnih delavcih. Svoje poslanstvo smo razumeli kot dolžnost vzgojiti, 
izobraziti in opolnomočiti učence s kompetencami za 21. stoletje. Pripravljeni smo bili na 
spremembe, sprejemanje novih izzivov in drugačen način dela, ki ga je narekovala aktualna 
družbena situacija. Naše delo je temeljilo na zavedanju, da sta timski pristop in soustvarjanje 
ključ do uspeha in da brez sodelovanja med učenci, učitelji in starši ne moremo doseči 
zastavljenih ciljev.  
 
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, 

 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 
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počutje otrok, NA-MA POTI, Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, Unesco šola, 
Gozdna šola in vrtec 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, 

 razvoj in nadgradnja digitalnih kompetenc pri učencih, učiteljih in starših ter e-
opismenjevanje za delo v šoli in na daljavo, 

 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 2020 
 
Cilji, ki smo jih načrtovali, zapisali v letnih delovnih načrtih za posamezni šolski leti in izvedli v 
koledarskem letu 2020, 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, 
 vključevanje vrtca v dejavnosti šole, 

 učenje drug od drugega. 
 
ŠOLA: 

 skrb za zdravje z gibanjem na prostem in poukom v naravi, promocija zdravja in gibanja, 

 razširitev ponudbe športnih aktivnosti in izboljšanje gibalnih sposobnosti otrok, 

 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 (tudi skozi izvajanje tovrstnih projektov),  

 uvedba računalniškega opismenjevanja po vertikali in skrb za odgovorno uporabo 
digitalne tehnologije,  

 nadgradnja digitalnih kompetenc pri učencih, učiteljih in starših ter e-opismenjevanje 

za delo v šoli in na daljavo, 
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 razvoj ključnih kompetenc in vseživljenjskih znanj za 21. stoletje,  

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

 izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture ter pravilne rabe slovenskega jezika. 

2.1.5  Realizacija obsega pouka in drugih oblik organiziranega dela  
 
Vzgojno-izobraževalno delo in ostale dejavnosti šolskih let smo načrtovali in izvedli po 
navodilih/koledarju MIZŠ ter v okviru svetovnih, nacionalnih ali lokalnih dogodkov in 
praznikov, ohranili pa smo tudi dobro prakso iz preteklih let. Organizacija in realizacija vsega 
načrtovanega je bila precej onemogočena zaradi epidemije COVID-19, katere posledica je bilo 
delo na daljavo, v času le-tega in po vrnitvi v šolo pa tudi prepoved druženja v obliki večjih 
dogodkov.  
 
Ure pouka in dneve dejavnosti smo uspeli realizirati v celoti oz. do predpisanega obsega. Do 
marca 2020 smo realizirali vse načrtovane dejavnosti (posebne dneve in tedne, strokovne 
ekskurzije, projekte, šoli v naravi za učence 5. razreda centralne šole in podružnic ter učence 
1.–3. razreda obeh podružnic). Od 16. marca dalje pa je bila onemogočena realizacija 
nekaterih projektov, dogodkov, šole v naravi za učence 2. in 7. razreda, plavalnega tečaja za 
učence 3. razreda in kolesarskega izpita za učence 5. razreda. Prav tako nismo mogli v celoti 
realizirati ur nekaterih neobveznih izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti, dodatnega in 
dopolnilnega pouka, dodatne individualne in skupinske učne pomoči učencem po odločbah, 
ki naj bi jih izvajali učitelji ter pedagoginja, psihologinja in inkluzivna pedagoginja. Smo pa v 
času dela na daljavo vzpostavili stik s temi učenci in z njihovimi starši, jim ponudili pomoč in 
glede na želje in potrebe pomoč tudi izvajali (tako v prvem kot drugem valu epidemije oz. dela 
na daljavo).  
Ob koncu šolskega leta 2019/20 je bila realizacija ur pouka za celotno šolo 99,91 %, realizacija 
dni dejavnosti pa 100 %. Učni uspeh ob koncu šolskega leta je bil za vso šolo 100 %. Osnovno 
šolo so uspešno zaključili vsi devetošolci in se vpisali na želene srednje šole. Zaradi epidemije 
COVID-19 jim ni bilo treba opravljati nacionalnega preverjanja znanja. 
 
Preglednice 3, 4, 5: Kazalniki učinkovitosti – realizacija po razredih na centralni šoli v % 
 
1. VIO 
 

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

1. a 98,81  88,57 

1. b 98,53 100,00 

2. a 98,28 91,43 

2. b 98,65 100,00 

3. a 99,73 91,43 

3. b 99,11 91,43 

Skupaj 98,85 93,81 

 
  



12 

 

2. VIO 
 

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

4. a 99,34 100,00 

4. b 99,27 100,00 

5. a 100,63 85,71 

5. b 99,84 100,00 

6. a 100,25 97,86 

6. b 99,28 97,86 

Skupaj 99,76 96,90 

 
3. VIO 
 

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

7. a 99,72 97,14 

7. b 99,65 95,71 

8. a 99,87 61,85 

8. b 99,54 61,85 

9. a 102,76 50,47 

9. b 103,90 42,85 

Skupaj 100,90 68,31 

 
Preglednica 6: Kazalniki učinkovitosti – realizacija po razredih na podružnici Gradišče na 
Kozjaku v % 
 

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

3. razred 99,11 100,00 

4. razred 99,70                  100,00 

5. razred 99,71 106,85 

Skupaj 99,50 102,28 

 
Preglednica 7: Kazalniki učinkovitosti – realizacija po razredih na podružnici Sveti Duh na 
Ostrem vrhu v % 
 

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

1. razred 99,13 91,43 

2. razred 98,96 91,43 

3. razred 99,05 91,43 

4. razred 99,58 97,14 

5. razred 106,05 94,29 

Skupaj 100,55 93,14 

 
Preglednica 8: Kazalniki učinkovitosti – realizacija obveznih izbirnih predmetov v % 
 

Predmet Razred Realizacija v % 

Čebelarstvo 7.–9. 112,50 

Filmska vzgoja 7.–9. 100,00 



13 

 

Kritično mišljenje 7.–9. 100,00 

Izbrani šport – nogomet 7.  102,86 

Izbrani šport – odbojka 7. 100,00 

Multimedija 8. 97,14 

Nemščina 1 7.  91,43 

Nemščina 3 9.  103,13 

Obdelava gradiv – les 7.–8. 97,14 

Obdelava gradiv – umetne mase 8.–9.  100,00 

Poskusi v kemiji 8.  97,14 

Robotika v tehniki 8.–9.  100,00 

Sodobna priprava hrane 7. 102,86 

Šolsko novinarstvo 7.–9.  102,86 

Šport za sprostitev 8.  100,00 

Šport za zdravje 9.  104,69 

Urejanje besedil 7.  97,14 

Skupaj  100,52 

 
Preglednica 9: Kazalniki učinkovitosti – realizacija neobveznih izbirnih predmetov v % 
 

Izbirni predmet Razred Realizacija v % 

NIP – TJA  1. 98,57 

NIP – TIT  4.  50,00 

NIP – RAČ  5. 100,00 

NIP – TIT  5. 50,00 

NIP – RAČ  6. 102,86 

NIP – ŠPO  6. a 100,00 

NIP – ŠPO  6. b 100,00 

Skupaj  85,92 

 
Preglednici 10, 11: Kazalniki učinkovitosti – realizacija jutranjega varstva (JV) in oddelkov 
podaljšanega bivanja (OPB) v % 
 

JV – razred Realizacija v % 

1. razred 100,00 

2.–4. razred 100,00 

5.–9. razred 100,00 

Skupaj 100,00 

 

OPB  Razred Realizacija v % 

OPB I  1. a, 2. a 100,00 

OPB II 1. b, 2. b 100,00 

OPB III 3. a, b 100,00 

OPB IV 2. a, b, 3. b 100,00 

OPB V 4. a, b 100,00 

OPB VI 5. a, b 100,00 

OPB VII 4. b, 5. b 100,00 

OPB VII 6. a, b 100,00 
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OPB Gradišče na Kozjaku 3.–5. g 100,00 

OPB Sveti Duh na Ostrem vrhu 1.–5. d 100,00 

Skupaj  100,00 

 
2.1.6  Prednostne naloge zavoda  
 
V letna delovna načrta vrtca in šole smo za šolski leti 2019/20 in 2020/21 zapisali spodaj 
navedene 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, 

 promocija zdravja in skrb za zdravo prehrano, 

 razvoj gibalnih sposobnosti in čim več bivanja na prostem, 

 spodbujanje pravilne izgovorjave in sproščene komunikacije pri otrocih, 

 omogočanje varnega in spodbudnega okolja za vsakega posameznika, 

 skrb za individualizacijo, celostni otrokov razvoj in odkrivanje otrokovih močnih 
področij, 

 sprejemanje drugačnosti med otroki, 

 urjenje v samostojnosti, vključevanju v okolje in prevzemanju odgovornosti. 
 

V povezavi z razvojnim načrtom so strokovni delavci od 1. 9. 2020 naprej izbrali prednostna 
področja, ki jim bodo v načrtovanju, izvedbi in evalvaciji dejavnosti z otroki v šolskem letu 
2020/21 posvečali posebno pozornost: 

 skupine 1. starostnega obdobja v enoti Selnica ob Dravi: jezik v povezavi z gibanjem, 

 skupine 2. starostnega obdobja v enoti Selnica ob Dravi ter enoti Gradišče na 
Kozjaku: gibanje v povezavi z naravo, 

 enota Sv. Duh na Ostrem vrhu: gibanje. 
 
ŠOLA: 

 skrb za zdravje z gibanjem na prostem in poukom v naravi, promocija zdravja in 

gibanja; čim več gibanja na svežem zraku, razširitev ponudbe športnih aktivnosti in 

izboljšanje gibalnih sposobnosti otrok; 

 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 (tudi skozi izvajanje tovrstnih projektov); 

 uvedba računalniškega opismenjevanja po vertikali in skrb za odgovorno uporabo 

digitalne tehnologije;  

 nadgradnja digitalnih kompetenc pri učencih, učiteljih in starših ter e-opismenjevanje 

za delo v šoli in na daljavo; 

 razvoj ključnih kompetenc in vseživljenjskih znanj za 21. stoletje; 
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 dvig ekološke ozaveščenosti, vzgoja za trajnostni razvoj, odgovoren odnos do sebe in 

okolja.  

 
2.1.7  Leto 2020 v vrtcu in šoli 
 
Leto 2020 se je precej razlikovalo od prejšnjih let. V tem letu je bila razglašena epidemija oz. 
pandemija Covid-19, kar je povzročilo, da so se zavodi med letom deloma ali v celoti zaprli kar 
dvakrat in vzgojno-izobraževalno delo ni potekalo, kot je bilo načrtovano. 
16. marca 2020 sta vrtec in šola prvič popolnoma zaprla vrata za vse otroke. Popolno zaprtje 
vrtca in šole je trajalo do 18. maja 2020, ko smo lahko vrtce odprli za manjši obseg otrok, šole 
pa za 1. VIO. Vsi otroci so se v vrtec vrnili s 1. 6. 2020, učenci pa so se v šolo vračali postopno, 
in sicer:  

 18. 5. vrnitev učencev 1., 2. in 3. razreda (na daljavo so delali 8 tednov), 

 25. 5. vrnitev učencev 9. razreda v šolo (9 tednov dela na daljavo), 

 1. 6. vrnitev učencev 4. in 5. razreda v šolo (10 tednov dela na daljavo), 

 3. 6. vrnitev učencev 6., 7. in 8. razreda v šolo (10 tednov in 2 dni dela na daljavo). 
 
19. oktobra 2020 se je zgodba ponovila – najprej so ostali doma učenci 6.–9. razreda, po 
podaljšanju jesenskih počitnic pa vsi. Učenci 6.–9. razreda so bili doma najdlje – skupno kar 
126 dni do 22. 2. 2021. Organizacija dela je bila v tem času v šoli in vrtcu zelo zahtevna in 
naporna. 
V vrtcu smo imeli v tem času zmanjšane normative, delovni časi so bili prilagojeni glede na 
potrebe staršev v posameznem oddelku. Trudili smo se, da smo upoštevali vse ukrepe NIJZ in 
MIZŠ. Zagotavljali smo »varne mehurčke«, ni bilo prehajanja med skupinami, druženja med 
otroki ali sodelavci iz različnih skupin, tudi za uporabo igrišča smo imeli narejene urnike.  
S 26. oktobrom smo po navodilih MIZŠ ponovno ukinili možnost vključitve vseh otrok v vrtec. 
Tokrat smo popolnoma zaprli enoto Sv. Duh na Ostrem vrhu in enoto Gradišče na Kozjaku. V 
enoti Selnica ob Dravi smo organizirali nujno varstvo za vse otroke, katerih oba starša sta 
zaposlena v določenih službah in so to dokazali s potrdili. Veliko strokovnih delavcev je bilo na 
čakanju, občasno so se menjavali pri delu v skupinah. Novembra in decembra 2020 smo imeli 
tri skupine otrok, v vrtec je hodilo povprečno 30 otrok. 2. decembra 2020 smo ponovno odprli 
enoto Sv. Duh na Ostrem vrhu, medtem ko je enota Gradišče na Kozjaku ostala zaprta do konca 
leta 2020. V jesenskem času epidemije smo se srečali tudi z okužbami strokovnih delavcev ter 
zaprtjem posameznih skupin zaradi karanten. Ves čas smo bili v stiku s starši po elektronski 
pošti in s pomočjo rubrike Vrtec na daljavo, ki smo jo že v mesecu aprilu vzpostavili na spletni 
strani OŠ Selnice ob Dravi. 
V šoli smo za delo na daljavo imenovali tehnični tim, ki je skupno 19 tednov skrbel za 
organizacijo dela, določena izobraževanja učiteljev in učencev ter za nemoten potek pouka na 
daljavo. Določili smo načine komuniciranja z učenci, s starši in med seboj v kolektivu ter uvedli 
digitalne poti za izvedbo. Na spletni strani smo v spletne učilnice tedensko nalagali gradiva za 
učence 1.–9. razreda, določena navodila in gradiva smo pošiljali preko e-pošte. Preko 
aplikacije Teams smo po prilagojenem urniku izvajali učne ure na daljavo. Na šolski spletni 
strani smo objavljali prispevke in izzive v povezavi s knjižnico, šolsko svetovalno službo, 
projektom POŠ, sledili smo utrinkom iz domače učilnice, učenci so sodelovali v različnih 
natečajih in tekmovanjih. V tem času smo izvedli tudi nekaj dni dejavnosti.  
Strokovni delavci so se trudili, da so ohranili stike z učenci, spodbujali so manj odzivne učence, 
jim nudili znanje na najrazličnejše načine. Sproti so spremljali delo učencev in jim pošiljali 
redne povratne informacije. Veliko pomoči je učencem in staršem nudila tudi svetovalna 
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služba, ki je skrbela za učno šibkejše učence, učence s posebnimi potrebami, učence iz ranljivih 
skupin in reševala različne težave ter stiske v družinah. Sedemindvajsetim družinam smo 
pomagali z izposojo računalniške opreme.  
Sodelovanje s starši je bilo zelo dobro. Učenci in starši so trikrat izpolnili vprašalnike o delu na 
daljavo, vsem je bila predstavljena tudi povratna informacija. Otrokom so pri šolskem delu 
doma prizadevno pomagali starši ali ostali člani njihovih družin, za kar smo vsem neizmerno 
hvaležni.  
Zaznali smo tudi kakšno krizo, trenutek naveličanosti, nemoči, dvom, negotovost, kako naprej, 
ali čustveno-socialno stisko. Zavedamo se, da zagotovo ni bilo realizirano načelo enake 
možnosti pridobivanja znanja za vse učence zaradi razmer v družinah ali drugih tehničnih 
težav. A kljub temu ocenjujemo, da smo vsi svoje delo zelo uspešno opravili in dokazali, da se 
znamo organizirati in prilagajati novim navodilom in smo dovzetni za novosti. 
Kljub zahtevnemu in drugačnemu delu smo se strokovni delavci vrtca in šole udeležili mnogih 
strokovnih izobraževanj v živo in na daljavo.  
Čeprav smo v začetku šolskega leta 2020/21 ponovno zelo skrbno načrtovali vse zadeve v 
skladu z LDN, je bilo v letu 2020 zaradi Covid-19 veliko sprememb. Vendar smo se v t. i. 
koronačasu naučili veliko novega, pridobili precej dragocenih izkušenj in se naučili tudi nekaj 
novih veščin, ki nam bodo koristile pri delu v prihodnje. 
 
Izpostavili bi našo kuhinjo, ki je bila v letu 2020 popolnoma zaprta 40 delovnih dni, 10 tednov 
pa je obratovala v mnogo manjšem obsegu – prehrana za otroke v dežurnih oddelkih vrtca, 
brezplačna kosila za otroke vrtca, ki so bili doma, ter za učence in dijake; imeli smo skupaj 
samo 29 naročil v novembru in 33 v decembru (+ kosila za zunanje odjemalce – teh pa je bilo 
tudi manj kot sicer). To nam je povzročilo velik izpad dohodkov, prav tako je med starši vedno 
manj rednih plačnikov, saj imajo tudi sami finančne težave zaradi Covida ali drugih vzrokov.  
 
Analiza anketnih vprašalnikov za učence in starše 2020 
 
V letu 2020 smo v razvojnem timu za učence in starše pripravili 3 analize anketnih 
vprašalnikov. 
Prvi vprašalnik, ki smo ga izvedli po 14 dneh pouka na daljavo in je nanj odgovorilo 271 staršev 
in otrok, nam je bil v veliko pomoč pri načrtovanju nadaljnjega dela na daljavo. Ugotovili smo, 
da je otrokom doma v redu, da opravijo vso učno delo ali večino le-tega, pri čemer ga opravijo 
sami ali z nekaj pomoči, ki jim jo najpogosteje nudijo starši. Ugotovili smo, da učenci v 
povprečju porabijo za učno delo 2–3 ure oz. 4–5 ur na dan. Obseg dela se jim je zdel ravno 
pravšnji, v višjih razredih v večji meri prevelik, navodila so bila razumljiva, pogrešali pa so 
razlago učiteljev. Večina je navedla, da imajo enako ali celo več prostega časa, da pa se raje 
učijo v šoli kot doma. Večinoma so izrazili, da pogrešajo šolo. 
Naslednjo analizo vprašalnikov smo v obsežni obliki pripravili ob koncu šolskega leta 2019/20. 
Namen je bil celotna analiza šolskega leta – delo na daljavo, prehrana in odnosi, življenje in 
delo v šoli. Na vprašalnik za učence smo prejeli 229 odgovorov, na vprašalnik za starše pa 161.   
Ugotovili smo, da se učenci v šoli dobro počutijo, se med seboj razumejo, šolsko okolje 
doživljajo kot spodbudno, z jasnimi pravili in upoštevanjem le-teh. Učenci menijo, da v šoli 
pridobijo veliko znanja in so deležni spodbude za zdrav način življenja. Strokovni delavci jim 
prisluhnemo in pomagamo, kadar potrebujejo našo pomoč, v šoli ima večina otrok odraslo 
osebo, ki ji lahko zaupa svoje težave, v enaki meri doživljajo podporo vrstnikov. Manj 
zadovoljni so s šolsko prehrano. Delo na daljavo jim ni predstavljalo stiske in menijo, da so se 
pri pouku na daljavo veliko naučili. Najbolj učinkovito so se učili preko videokonferenc z učitelji 
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ter s posnetki razlage snovi s strani učiteljev. Dobra polovica otrok je uspela narediti vse učne 
obveznosti pri vseh predmetih, tretjina otrok večino učnega dela. Največje težave so imeli z 
motivacijo in s prevelikim obsegom dela. Skoraj polovici otrok se je pouk na daljavo zdel 
zahtevnejši kot pouk v šoli. Velika večina jih je bila pogosto ali nekajkrat v stiku z vrstniki tudi 
pri delu na daljavo, predvsem z namenom pogovora. Učenci so učitelje doživljali kot zelo 
odzivne. Pri nadaljnjem delu na daljavo bi si želeli predvsem več videokonferenc in manj učne 
snovi. Učenci so pogrešali predvsem prijatelje, sošolce in učitelje pa tudi razlago snovi.  
Starši ocenjujejo počutje, skrb za varnost in red na šoli z visokimi ocenami. Menijo, da na šoli 
spodbujamo samostojnost, odgovornost, sprejemanje drugačnosti, izvajamo kvaliteten pouk, 
razvijamo odnos do branja in nadarjenost otrok. Večina staršev meni, da šola prisluhne 
mnenju staršev, da jim nudimo pomoč, imamo z njimi korekten odnos, sledijo informacijam 
na spletu in so v večini na splošno zadovoljni z delom šole. Velika večina staršev je bila dobro 
informirana o delu na daljavo, otroci so doma potrebovali njihovo spodbudo in podporo. 
Skoraj vsi so imeli dovolj tehnične opreme, tekom časa pa so bili učenci enako ali vedno bolj 
uspešni in samostojni pri delu. O tem, koliko znanja so učenci pridobili pri delu na daljavo, 
starši odgovarjajo s srednjo oceno. Največji izziv pri delu na daljavo jim je bila razporeditev 
časa med vsemi obveznostmi in motiviranje otroka. Veliko staršev je podalo pohvalo za delo 
in sodelovanje, podali pa so tudi pobude in kritike, zlasti v zvezi z izvedbo pouka na daljavo. 
Da bi pridobili informacijo o delu na daljavo v šolskem letu 2020/21, smo analizo pripravili tudi 
v decembru 2020. Rezultati kažejo, da so učenci dobro informirani o zadolžitvah in delu za 
šolo, nalog in zadolžitev za šolo je ravno prav ali nekoliko preveč, največ učencev porabi 2–3 
ure oz. 3–4 ure na dan, da opravi delo za šolo (poleg videokonferenc), učenci večino dela 
opravijo sami ali z nekaj pomoči. Velika večina učencev opravi vso učno delo ali večino za 
tekoči teden, samo delo na daljavo pa so doživljali kot srednje stresno (vendar bolj stresno kot 
v spomladanskem času). Največ težav pri delu na daljavo so imeli učenci z motivacijo za šolsko 
delo. Starši so celotno organizacijo dela s strani šole ocenili kot zelo dobro oz. dobro, prav tako 
komunikacijo s strokovnimi delavci. Ob koncu je veliko otrok zapisalo, da pogrešajo šolo. 
Analize opravljamo vsako šolsko leto, največkrat ob koncu šolskega leta, ker pa je epidemija 
pred nas postavila številne nove izzive, na katere se nismo mogli pripraviti, je sprotno 
spremljanje doživljanja s strani vseh deležnikov – staršev, učencev in strokovnih delavcev 
(slednjih na tem mestu ne predstavljamo, jih pa predstavljamo in o njih razpravljamo na 
skupnih konferencah) zelo pomembno. Analize nam pomagajo bolje načrtovati naše nadaljnje 
delo, saj nam je pomemben tako glas otroka kot staršev in strokovnih delavcev. O rezultatih, 
podanih s strani otrok, razpravljamo tudi na Skupnosti učencev šole. 
 
Podpora učencem in sodelavcem na daljavo  
Spomladi smo se bili vsi primorani soočiti s situacijo, na katero se nihče izmed nas ni mogel 
pripraviti, prav tako nismo vedeli, kako se bodo dogodki odvijali v prihodnosti. Situacija je bila 
in še vedno je negotova. Prav vsi – učenci, starši in delavci šole – smo občutili zaskrbljenost in 
negotovost, morda tudi stisko, strah, jezo, žalost. Situacija je in še vedno od nas zahteva veliko 
potrpljenja, novega učenja, usposabljanj za uporabo za nas novih spletnih orodij, med nami 
smo morali vzpostaviti povsem drugačne načine komunikacije.  
Okolja oz. razmere, v katerih živimo, so zelo različne in žal ne za vse tudi spodbudne. Šolska 
psihologinja je za učence (pa tudi za starše) pripravljala spodbudne nagovore, sprva dnevne, 
nato tedenske objave na šolski spletni strani pod zavihkom »Utrinki iz domače učilnice«. 
Objave so vsebovale spodbudne, motivacijske vsebine, ideje za učenje, sprostitev, gibanje, 
ustvarjanje, organizacijo dneva ali učenja, z veliko vajami proti stresu, za dobre odnose v 
družini in kakovostno skupno preživljanje časa … V spomladanskem času so bili učenci in starši 
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pri soustvarjanju utrinkov zelo odzivni, prejeli smo veliko fotografij, tudi nekaj posnetkov, ki 
smo jih sproti tudi objavljali. V jesenskem času je bilo teh odzivov veliko manj. Menimo, da 
učenje od doma ni bilo več nekaj, kar bi nam bilo zgolj v izziv in kar moramo vzdržati le nek 
krajši čas, ampak je lahko povzročalo vse večje breme in negotovost.  
Ob spomladanskem zaprtju šol smo za učence in starše na šolski spletni strani pod zavihkom 
Svetovalno delo ustvarili posebno podstran Pomoč in podpora učencem na daljavo. Objavljali 
smo vsebine iz naslednjih področij: organizacija učenja in dela doma, moje počutje in čustva, 
prosti čas in sproščanje, ustvarjanje, gremo v svet pravljic, ko sem v stiski in zavihke za 
kakovostno učenje. V razširjenem obsegu se od začetka šolskega leta vse vsebine objavljajo v 
spletni učilnici, kjer je tudi posebna rubrika Ko sem v stiski, ko potrebujem nasvet, kjer učenci 
in starši najdejo vse kontakte, kam se lahko obrnejo po pomoč. 
Veliko vsebin za razbremenitev, sprostitev in kakovostno preživljanje prostega časa se za 
učence objavlja tudi v okviru RaP, POŠ, v spomladanskem času tudi OPB na daljavo. 
Z namenom pomoči otrokom smo veliko sodelovali z razredniki, imeli posvetovalne sestanke 
po videokonferencah z učitelji. Kjer smo zaznali večjo stisko, smo se individualno povezali z 
otrokom in s starši (na daljavo po telefonu ali videoklicu, v izjemnih situacijah tudi v šoli), v 
določenih primerih tudi s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor, 
pristojnimi centri za socialno delo, kriznim centrom, zdravstvenimi ustanovami. Izvedlo se je 
veliko individualnih obravnav oz. ur pomoči otrokom, kjer smo zaznali učne in druge težave; 
ne samo tistim po odločbi, ampak tudi ostalim učencem, ki so potrebovali našo spodbudo, 
pogovor, podporo in pomoč. Nekaterim učencem smo po posvetu z učitelji, razredniki in 
vodstvom omogočili pomoč t. i. učitelja »skrbnika«, ki je bil z učencem v rednem tedenskem 
kontaktu po videokonferencah, v nekaterih primerih tudi večkrat na teden. Učitelji so 
učencem pomagali veliko širše kot le na učnem področju – pogovor, podpora, motivacija, 
organizacija učnega dela, učenje samostojnosti idr. Za dva učenca smo pri delu na daljavo 
organizirali pomoč študentk. 
V jesenskem času smo imeli redna srečanja na daljavo tudi s predstavniki SUŠ (Skupnosti 
učencev šole), na katerih smo govorili o njihovih željah, pobudah, idejah, težavah.  
V podporo sodelavcem je šolska psihologinja še nadalje organizirala supervizijska srečanja na 
daljavo, od jesenskega časa naprej pa tudi delavnice čuječnosti na daljavo. V svetovalni službi 
so bile ves čas na voljo tudi za individualne pogovore po telefonu. 
 

2.1.8 Projekti in druge dejavnosti, ki smo jih izvajali                                   
 
VRTEC 
 
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 
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timov usmerjeno predvsem v oblikovanje gradnikov in podgradnikov naravoslovne in 
matematične pismenosti. 
V šolskem letu 2019/20 so se člani projektnih timov posvečali preizkušanju 2. gradnika in 
podgradnikov naravoslovne pismenosti (načrtovanje, izvajanje in vrednotenje naravoslovno- 
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. 
V šolskem letu 2020/21 so člani projektnih timov vključili nekatere izmed gradnikov in 
podgradnikov, ki jih doslej še niso preizkusili, predvsem pa jih zanima hkratna vključenost oz. 
povezava med 1. in 2. gradnikom/podgradniki obeh pismenosti ter krepitev povezav med 
matematično pismenostjo in naravoslovno pismenostjo. 
 
Pravljični večer  
V šolskem letu 2019/20 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 pripravili predstavo z naslovom Družinska komedija po 
izvirnem scenariju, ki sta ga do konca leta oblikovali vodji projekta. V predstavi bi tokrat 
nastopali otroci iz vseh petih skupin 2. starostnega obdobja, pri pripravah nanjo pa so 
sodelovali vsi strokovni delavci. Predstava je bila v mesecu maju odpovedana, saj smo 16. 
marca zaprli vrtce, zaradi česar so odpadle vse intenzivne priprave. Ker so bili vsi kostumi in 
pripomočki že narejeni, smo se odločili, da bomo omenjeno predstavo izpeljali v šolskem letu 
2020/21. Zaradi ponovnega zaprtja vrtcev v mesecu oktobru še nismo pričeli s pripravami in 
vajami na nastop. 
 
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 in sončnih očal. 
V letu 2020 so strokovni delavci v okviru projekta izvedli z otroki naslednje dejavnosti: izdelava 
plakata na temo Varno s soncem in predstavitev le-tega staršem, opazovanje vremena, igranje 
igre spomin na temo varovanja pred soncem, pogovor ob slikah (opekline), izdelava pokrival, 
opazovanje in merjenje sence, petje pesmi o soncu in poletju, branje pravljic, likovno 
ustvarjanje, igre z vodo in igre v senci. 
 
Program Mali sonček 
Poleg rednih aktivnostih po stopnjah zahtevnosti glede na starost otrok (Mali sonček – modri 
za 2–3, zeleni za 3–4, oranžni za 4–5 in rumeni za 5–6 let stare otroke) smo izvedli še Množični 
tek za otroke Začni mlad – tekmuj pošteno. 
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Ob koncu šolskega leta so otroci za opravljen program prejeli priznanja, najstarejši otroci pa 
medalje. Letos so bili pogoji za dokončanje programa prilagojeni situaciji, zato se je upošteval 
skrčen obseg zahtevanih nalog, med opravljene naloge pa so štele tudi športne oziroma 
gibalne aktivnosti, ki so jih otroci opravili s svojimi starši, ko so bili doma.  
 
Prijateljstvo 
Tako smo poimenovali nov projekt v letu 2019/2020 v centralni enoti vrtca. 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 2020 so bile nekatere 
dejavnosti izvedene znotraj skupin, saj druženje med skupinami ni bilo dovoljeno. Kljub delni 
realizaciji projekta smo ugotovili, da je bil projekt dobro zastavljen in je imel pozitiven vpliv na 
otroke, zato smo z njim nadaljevali v šolskem letu 2020/21. Od septembra naprej zaradi 
prepovedi združevanja med skupinami nismo imeli priložnosti izpeljati načrtovanih dejavnosti.  
 
Spoznavanje praznikov z Urško 
Rdeča nit tega novega projekta v šolskem letu 2019/20 so bili letni časi, vanj pa so bili vključeni 
otroci iz skupin 1. starostnega obdobja in Žogice. Vsak letni čas ima svoj vrhunec, ki so ga 
obeležili z določenim praznikom. Bistvo praznikov je prijetno počutje in da doživimo nekaj 
lepega. Otrokom ne razlagamo pomena praznika, pač pa jim ga približamo 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 2020 se zaradi pandemije načrtovani dejavnosti znotraj projekta nista mogli izvesti: 

 velikonočno praznovanje v mesecu aprilu, 

 praznovanje pomladi v mesecu naju. 
V šolskem letu 2020/21 smo se odločili, da s projektom ne bomo nadaljevali. 
  
Lutke v vrtcu 
Projekt Lutke je novost v letu 2020/21 in je namenjen otrokom 1. starostnega obdobja v enoti 
Selnica ob Dravi. Namen projekta je uporabiti lutko, ki olajša vzpostavljanje komunikacije med 
odraslim in otrokom – spodbujanje komunikacije (predstave bodo zasnovane interaktivno). 
Lutkovne predstave bodo povezovalni dejavnik med skupinami v vrtcu, poglabljanje 
doživljanja v okviru določenih vsebin, povezanih s posebnimi dnevi in tedni v vrtcu, s prazniki 
in letnimi časi, krepitev čustvenega in moralnega razvoja otrok preko estetskega doživljanja, 
spodbujanje smisla za humor – vpliv na dobro telesno in duševno počutje. V okviru projekta 
sta bili realizirani dve predstavi, načrtovani naknadno glede na razmere: 

 Pravljica o buči, ogledali sta si jo skupini Smehci in Bibe (21. in 22. 10. 2020), ostale 
skupine 1. starostnega obdobja si je zaradi razglasitve epidemije niso uspele ogledati,  

 Ciciban in čebela, ogledale so si jo vse štiri skupine v času nujnega varstva otrok (20. 
11. 2020) – v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. 

Zaradi onemogočenega zbiranja skupin in kasnejše razglasitve epidemije ni bilo mogoče 
izvesti načrtovanih predstav v Tednu otroka in v prazničnem decembru.  
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Trajnostna mobilnost  
Projekt je novost v letu 2020/21 in se izvaja v enoti Selnica ob Dravi. Namenjen je otrokom 2. 
starostnega obdobja. Cilji projekta so: spreminjanje potovalnih navad, zmanjševanje 
motoriziranega prometa v okolici vrtca, spodbujanje gibanja otrok h krepitvi njihovega zdravja, 
odprava nevarnega parkiranja avtomobilov in gneče v jutranjih urah ob dostavi otrok v vrtec. 
V okviru projekta so že pričeli s spoznavanjem prometa, z njegovim vplivom na okolje, pripravo 
na izdelavo makete, hiše. Vse ostale načrtovane dejavnosti bodo začeli izvajati v mesecu 
marcu 2021, ko bo vreme toplejše. 
 
Zdravje v vrtcu 
V šolskem letu 2019/20 smo se v petih skupinah 1. starostnega obdobja in v skupini Žogice 
odločili, da se pridružimo programu Zdravje v vrtcu. V šolskem letu 2020/21 s projektom 
nadaljujemo, tokrat v vseh skupinah enote Selnica ob Dravi. 
Leto 2020 nas je s skrbjo za zdravje še posebej zaznamovalo, saj nas je epidemija soočila z 
doslej neznano razsežnostjo bolezni in nas nagovorila h globljemu razmisleku o skrbi in 
odgovornosti za zdravje, ki je postala naša skupna naloga tudi v vrtcu. Le-to so po vrnitvi v 
vrtec vzeli resno tudi najmlajši otroci med nami, predvsem s skrbnim umivanjem rok, ki so se 
ga naučili tudi s pomočjo krajšega filma Čiste roke za zdrave otroke. V septembru 2020 smo 
nadaljevali s projektom. V skupinah so od septembra do decembra izvajali naslednje 
dejavnosti:  

 seznanjanje s tehniko in pomenom umivanja rok,  

 utrjevanje higienskih navad, 

 uporaba videoposnetkov za pridobivanje znanja in novih informacij, 

 zbiranje igrač za prijatelja Mitjo,  

 skrb za ptice,  

 pomen počutja in čustev,  

 spoznavno srečanje z go. Slavico, sprehod po Jabolčni poti, srečanje z »Jabolčnim 
palčkom«, zdrav prigrizek pri stari preši, 

 pomen zdrave prehrane … 
Z zdravjem so bile povezane tudi številne dejavnosti v okviru posebnih dni in tednov v vrtcu: 
Množični tek za otroke – Začni mlad, tekmuj pošteno, Tradicionalni slovenski zajtrk.  
Številne vsebine, povezane z zdravjem, smo objavili tudi v rubriki Vrtec na daljavo, ki smo jo v 
pomoč staršem vzpostavili na naši spletni strani v času, ko smo morali biti zaradi epidemije 
doma. Objave so bile naslednje: ideje za izdelavo ropotuljic, videoposnetki dramskih iger, 
pripovedovanje pravljic, adventni koledar glasbenih presenečanj, družinski izziv – odštevanje 
do praznikov, sodelovanje v Božičkovi pošti … 
 
Zdrav vrtec 
V enotah Sveti Duh na Ostrem vrhu in Gradišče na Kozjaku je v okviru njihovega celoletnega 
projekta potekalo: 

 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.  
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Gozdni vrtec  
V enoti Sveti Duh na Ostrem vrhu so se priključili Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Od 
septembra 2020 so se pridružili še otroci iz enote Gradišče na Kozjaku. 
V letu 2020 so večkrat tedensko redno obiskovali gozd. Dejavnosti, igro in raziskovanje so 
prestavili v naravo. V gozdu in na travniku so se otroci dobro počutili in bili visoko motivirani 
za različne dejavnosti. S pogovori in z dejavnostmi so razvijali spoštljiv, odgovoren, naklonjen 
odnos do narave, do gozda. Skušali so vključiti dejavnosti z vseh kurikularnih področij – 
matematiko, jezik, umetnost, gibanje, družbo in tudi cilje s področja narave. Veliko časa so 
imeli tudi za samostojno raziskovanje in igro v gozdu; vodene dejavnosti pa so tudi ponavljali 
– odvisno od priložnosti in motivacije otrok. 
V sklopu gozdnega vrtca so torej uspeli uresničiti različne načrtovane dejavnosti: jutranje 
razgibavanje na travniku ob pripovedovanju pravljice, ponavljanje naučenih pesmi, skupna 
gradnja gozdne hiše in skrb zanjo, dogovarjanje in medsebojno sodelovanje, nabiranje 
kostanjev in kostanjev piknik za oddelek, nabiranje jesenskega materiala za raziskovanje z 
lupami, spoznavanje značilnosti jeseni, izvedba gozdnih sadnih malic in pogovor o zdravi 
prehrani, ustvarjanje gozdnih mozaikov iz nabranega naravnega materiala, telovadba z listi, 
raziskovanje zasnežene narave in opazovanje različnih stopinj v snegu, primerjanje stopinj po 
velikosti in prirejanje stopinj živalim/ljudem, gozdni pohodi, gibalno-slušna igra v gozdu 
'pokaži od kod prihaja zvok' … 
Zaradi zaprtja vrtca nismo uspeli uresničiti: fotografiranje zimskega gozda, risanje gozdnih slik 
po snegu, priprava gozdne hiške na zimo, izdelava ptičje hrane in skrb za ptice, pripovedovanje 
zimske pravljice v naravi, spodbujanje otrok k sodelovanju pri izmišljanju pravljice (in 
spodbujanje k spoštljivemu poslušanju drug drugega). 
 
Delo z otroki s posebnimi potrebami 
V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok so otroci v vrtcu usmerjeni 
po individualnem načrtu pomoči družini oz. zapisniku multidisciplinarnega tima, v katerem se 
opredeli pomoč otroku. Usmerjanja za predšolske otroke potekajo preko Razvojne ambulante. 
Za otroke, ki so usmerjeni, pripravimo individualiziran program in načrt pomoči oz. cilje za 
premagovanje ovir in primanjkljajev. Ta zakon je bil sprejet komaj leta 2019, zato je nekaj otrok 
v vrtcu usmerjenih še po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011). V Vrtcu 
Kobanček smo v tem času imeli 6 otrok, ki so imeli dodatno strokovno pomoč.  
V času epidemije smo dodatno strokovno pomoč v enakem obsegu izvajali na daljavo preko 
elektronske pošte. Staršem smo pošiljali gradivo na elektronski naslov ter jim zraven podali 
navodila. S starši smo bili ves čas v kontaktu. Enemu izmed otrok se je gradivo pošiljajo tudi 
po navadni pošti.  
 
ŠOLA   
 
Celotno družbo in posledično tudi šolo je v koledarskem letu 2020 močno zaznamoval 
koronavirus. Dejavnosti in projekte, ki smo jih načrtovali pred začetkom šolskega leta in 
zapisali v letnem delovnem načrtu zavoda, smo lahko nemoteno izvajali le do meseca marca, 
ko smo morali pričeti z delom in učenjem na daljavo. Največji projekt, ki ga nismo pričakovali 
in tudi ne načrtovali, je bila vzpostavitev šolanja na daljavo – z njim smo pričeli 16. marca 2020.  
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Kulturna šola 
Mesec januar in začetek februarja 2020 sta bila predvsem kulturno obarvana. Učence smo 
povabili k sodelovanju v šolskem literarnem in likovnem natečaju z naslovom »Kdo in kje sem 
ter kam grem«. Tretji teden v mesecu januarju smo na ravni zavoda izvedli projekt Teden 
pisanja z roko, v katerega se je vključilo tudi 120 otrok 2.–7. razreda s prijateljske šole iz 
Novega Sada. Veseli smo bili tudi vključitve naših bivših sodelavcev, ki so bili navdušeni nad 
projektom. Tako na OŠ Dositej Obradović kot na naši šoli smo pripravili razstavo. Pri nas je bila 
razstava vsebinsko razdeljena na sklope rokopisov učencev, družin, učiteljev in bivših 
sodelavcev. Ogledali so si jo vsi učenci, ob kulturnem prazniku pa so bili na ogled povabljeni 
še starši. 
Pred slovenskim kulturnim praznikom smo v Hramu kulture Arnolda Tovornika izvedli proslavo 
Pod svobodnim soncem. Nastopajoči so predstavili korenine slovenskega jezika od poganov 
do samostojne države. Ker je narečje temelj, iz katerega je zrasel naš knjižni jezik, je prostor v 
proslavi dobila tudi naša sokrajanka in dialektologinja dr. Zinka Zorko, ki se je vse življenje 
ukvarjala z raziskovanjem narečij. S priredbo dramskega besedila Andreja Rozmana Roze 
Najemnina ali we are the nation of the best location smo predstavili tudi današnjo podobo 
slovenščine, v katero vdira vse več tujih besed. Vsa besedila smo prepletli z glasbo in s plesom 
in tako vključili folkloriste, pevski zbor, številne glasbenike, ki obiskujejo Konservatorij za 
glasbo in balet Maribor, hip-hop plesalce in izrazni ples. Nastopilo je več kot 70 otrok 1.–9. 
razreda. Na proslavi smo podelili tudi priznanja in nagrade učencem, ki so sodelovali v šolskem 
literarnem in likovnem natečaju.   
Zaradi epidemije je v letu 2020 odpadlo precej načrtovanih kulturnih dogodkov in aktivnosti. 
Posamezne kulturne dejavnosti in krožki tako od marca do junija 2020 kot od septembra do 
decembra niso delovali ali pa le v majhnem obsegu. Realizirati nismo mogli kar nekaj 
načrtovanih dejavnosti: udeležba na folklornem festivalu, srečanju folklornih in gledaliških 
skupin, reviji pevskih zborov in Zborovskem boom-u, izvedli nismo zaključka bralnih značk in 
bralne noči v šoli, bralnih čajank, zaključne prireditve šole, srečanja z bodočimi prvošolci in 
njihovimi starši, ekskurzije v Anglijo in na Škotsko ter ekskurzije za učence nadstandardnega 
programa nemščina, nagradnega izleta za predlagane učence, projekta Spoznajmo pisatelje, 
četrtošolci se niso udeležili Otroške varnostne olimpijade, tretješolci niso mogli opraviti 
plavalnega tečaja in petošolci ne kolesarskega izpita. Odpadle so tudi zaključne ekskurzije za 
vse učence in šoli v naravi za učence 2. in 7. razreda. Na srečo so se devetošolci v mesecu juniju 
lahko poslovili od osnovne šole – izvedli smo valeto z upoštevanjem navodil in priporoči NIJZ. 
Od septembra do decembra smo izvedli: svečane sprejeme učencev, posebej prvošolcev, pred 
šolo, nastop folklorne skupine Jabolko na slovesnosti ob spominski prireditve gospe Zinki 
Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika, obisk paralutkovnega gledališča v Mariboru in 
sodelovanje v radijski oddaji Živeti z drugačnostjo, kulturni program učencev in vrtca 
podružnice Sv. Duh na Ostrem vrhu ob otvoritvi novih igral na Sv. Duhu, bralni klub za delavce 
zavoda na daljavo, spletna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti.  
Teden otroka je potekal v času 5.–9. 10. 2020. Osrednja tema tega tedna je bila »Odgovor je 
pogovor«. Učence smo o dejavnostih tega tedna seznanili preko oddaj šolskega radia in šolske 
spletne strani. Predstavili smo jim poslanico ob Tednu otroka, starejši učenci so brali mlajšim 
učencem, izvedli smo plesne odmore na prostem z vodenimi plesnimi koreografijami za vse 
učence, strokovne ekskurzije za vse učence šole po Sloveniji, nekaj učencev se je preizkusilo v 
vlogi učiteljev v projektu »Učitelj za  en dan – učenec poučuje«, čim več ur pouka smo izvedli 
na prostem, učenci pa so imeli tudi možnost izbire dejavnosti (namizne igre kot del pouka, 
rajalne igre, gibalne igre, ustvarjalnice …). V oddelkih OPB so imeli petkov kino in s tem ogled 
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risanke ali filma po izbiri učencev. Vse dejavnosti smo izvajali z upoštevanjem ukrepov za 
preprečevanje širjenja koronavirusa. 
 
Unesco šola 
Po dveh letih sodelovanja v Unesco projektih smo v šolskem letu 2019/20 podali vlogo za 
članstvo mreže Unesco ASP šol in naša šola je postala uradna članica UNESCO ASP mreže šol s 
1. 9. 2020. Vse šolsko leto smo poudarjali pomembnost štirih Delorsovih stebrov 
izobraževanja, ki so: Učiti se, da bi vedeli.; Učiti se delati.; Naučiti se živeti skupaj.; Učiti se biti. 
V šolskem letu 2019/20 smo na ravni zavoda obeleževali pet UNESCO dni, od katerih so bili v 
koledarskem letu 2020 izvedeni trije: mednarodni dan maternih jezikov, ki smo ga izvedli še v 
šoli (21. februar), ter dva dneva, ki smo ju izvedli na daljavo – svetovni dan knjige in avtorskih 
pravic (23. april) in svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj (21. maj). Vrednote 
UNESCO smo tudi v času dela na daljavo (tako v spomladanskem kot jesenskem času) uspešno 
vključevali v vsebine pouka in druge šolske dejavnosti. 
Kot kandidati za vključitev v mrežo slovenskih Unesco šol smo pripravili in organizirali projekt 
IdenTItet@ s ciljem izobraziti mlade ter jim med poukom, po pouku in v okviru dni dejavnosti 
približati razumevanje in sprejemanje pojmov, povezanih z osebno in družbeno identiteto: 
drugačnost, tujejezičnost, večkulturnost, varovanje podatkov in dediščina. K sodelovanju smo 
povabili tudi druge šole slovenske Unesco mreže ter pobrateno OŠ Dositej Obradović iz 
Novega Sada, saj je bil namen projekta navezovati in krepiti vezi med šolami, mednarodno 
sodelovati, izmenjati izkušnje poučevanja in krepiti kompetence vseživljenjskega učenja. 
Organizirali smo literarni natečaj ob slovenskem kulturnem prazniku. Zaradi posebnih razmer 
dela na daljavo nam v mesecu marcu ni uspelo obeležiti Unesco dneva poezije. Z aktivnostmi 
projekta IdenTItet@ smo pričeli v Tednu pisanja z roko (19. 1. 2020) in ga zaključili z 
obeležitvijo dneva kulturne raznolikosti za dialog in razvoj (21. 5. 2020). Omenjeni projekt je 
postal nacionalni UNESCO projekt, v katerega so se vključile OŠ France Prešeren Maribor, OŠ 
Dušana Flisa Hoče, OŠ Dositej Obradović Novi Sad, Volkschule Leutschach Avstrija, Center za 
komunikacijo sluha in govora Portorož in Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan. 
V šolskem letu 2020/21 smo do konca decembra 2020  realizirali naslednje dejavnosti: 

 sodelovanje v UNESCO projektu Učenec poučuje, 

 obeležitev mednarodnega dne filozofije v sodelovanju s šolsko knjižnico, z oddelkom 
za filozofijo Filozofske fakultete Maribor in drugimi UNESCO šolami, 

 sodelovanje na delovnem srečanju šolskih koordinatorjev Središča ASPnet za osrednjo 
Štajersko (18. 9. 2020 na OŠ Franceta Prešerna Maribor), 

 sodelovanje na delavnici Izobraževanja prihodnosti Središča ASPnet za osrednjo 
Štajersko (23. 10. 2020 na daljavo), 

 organizacija in izvedba delavnice Prihodnosti izobraževanja za strokovne delavce 
UNESCO tima šole, učence in starše. 

V tem obdobju smo se priključili še drugim UNESCO projektom, ki so in so bili v izvrševanju 
tudi v času dela na daljavo (Obudimo pisanje pisem, Pošljimo sapico prijateljstva, Ko bi jaz 
vedela, Dobre vesti, Od pšeničke do potičke, Drevo = življenje). 
 

Zdrava šola 
Kot osrednje teme Zdrave šole so se prepletale različne teme: duševno zdravje, spodbujanje 
gibanja in uživanja zdrave prehrane ter vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu. 
Naš temeljni namen je bil omogočiti vsem otrokom zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi 
njihovim zmožnostim, interesom, talentom, volji. Gibanje v naravi in doma pa je bilo prav 
posebno v času dela na daljavo razmer, saj smo ugotovili, da je lahko to zabavna in koristna 
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dejavnost v krogu družine. Na daljavo smo zelo uspešno izvedli športni dan za vse učence (1. 
4.), ki je bil namenjen pohodu, kolesarjenju, fartleku ali vadbi doma, tehniški dan – Dan zdravja 
in velika noč (14. 4.) in EKO dan (21. 4.), ko smo obeležili svetovni dan Zemlje. Na ravni 
posameznih razredov je na daljavo potekalo še nekaj drugih dni dejavnosti.   
Od septembra 2020 smo k že obstoječim nalogam in ciljem Zdrave šole preteklega leta 
pridružili še aktualne usmeritve glede epidemiološkega stanja v smeri zajezitve virusa Covid-
19 in s tem povezanimi ukrepi, higienskimi napotki, socialno razdaljo ter ohranjanjem 
odgovornosti do samega sebe in do drugih v smislu zdravstvenih razmer – poudarjali smo 
zavedanje, zakaj in na kakšen način je pomembno poskrbeti za svoje zdravje.  
Od septembra do decembra 2020 smo zaradi pouka na daljavo, ki je prinesel dodatne 
obveznosti in obremenjenost tako strokovnih delavcev kot učencev, delovali predvsem v smeri 
obveščanja in osveščanja o aktualnih razmerah.  
Vodja Zdrave šole se je udeležila dveh srečanj: Nacionalne konference ob mesecu 
preprečevanja zasvojenosti (4. 11. 2020) in prvega regijskega srečanja slovenske Mreže 
zdravih šol v šolskem letu 2020/2021 (16. 12. 2020). Obveščala je strokovne delavce o 
prispevkih v zvezi z aktualno problematiko – npr. ogled prispevka Česa se bojimo, primera 
dobre prakse Učitelji učiteljem v času Covid-19 ipd. Organizirala je akcijo Zbirajmo kilometre 
in povabila k sodelovanju strokovne delavce šole – do decembra 2020 se jih je odzvalo enajst. 
 
Mreža gozdnih vrtcev in šol 
Od januarja do septembra so bili v projekt Mreža gozdnih vrtcev in šol vključeni učenci z obeh 
naših podružničnih šol. V šolskem letu 2020/21 so se v projekt vključili še učenci vseh oddelkov 
1.–4. razreda ter učenci 6. razreda centralne šole. Poučevanje izven učilnic prinaša številne 
prednosti za učence, obenem tudi odgovor, kako pristopiti k novemu načinu šolanja v sedanjih 
razmerah in pri tem ohraniti kakovost dela. Poučevanje v naravi in bližnjem lokalnem okolju 
odpira številne nove priložnosti; ko otrokom omogočimo učenje skozi gibanje, naredimo 
največ tudi za njihov um in razvoj in jim damo veliko volje do učenja. 
Na podružnici Sveti Duh na Ostrem Vrhu so gozd v pozitivnem smislu izkoriščali skoraj vsak 
dan. Če je bilo le mogoče, so ure športa izvajali izven razreda in pri tem poudarjali prednost 
proste igre. Tudi v času pouka na daljavo so bili učenci motivirani in so veliko nalog opravili na 
prostem. Gozd in v gozdu so veliko raziskovali tudi na podružnici Gradišče na Kozjaku. Učenci 
1.–4. razreda centralne šole so imeli v septembru in oktobru vsaj en dan pouk v gozdu, nato 
pa zaradi pouka na daljavo te možnosti niso več imeli. So pa učiteljice organizirale učne vsebine 
tudi tako, da so morali učenci opravljali določene naloge v gozdu oziroma v naravi. 
Narava je ponujala veliko priložnosti in materiala za raziskovanje in ustvarjanje, učenje v njej 
pa je omogočalo sodelovalno delo, medsebojno dogovarjanje, delitev dela ter številne 
spretnosti in vrline. V vsakdanje dejavnosti so učiteljice vključevale tudi ekološko ozaveščanje, 
ki je nujno za trajnostni razvoj – učenci so čistili okolico šole in bližnji gozd. V času pouka na 
daljavo so učenci v domačem okolju skrbeli in urejali okolje s čiščenjem, z grabljanjem in s 
pospravljanjem pridelkov. V okolici gozda in v gozdu so izvajali razne športne elemente in iz 
gozdnih materialov izdelovali raznolike izdelke. V decembru so veliko časa preživeli na snegu 
ter redno pošiljali fotografije različnih športnih aktivnosti na snegu. Z uporabo avtentičnih 
primerov so usvajali in utrjevali tudi učno snov.  
Tudi sedmošolci so veliko učnih vsebin in ciljev iz naravoslovja usvojili v najboljši učilnici – v 
gozdu. Odpravili so se na učne sprehode, se nadihali svežega zraka in pretegnili mišice. Veliko 
časa so posvetili spoznavanju drevesnih in grmovnih vrst ter njihovih plodov. Uporabljali so 
tudi svoja čutila npr. tip, vonj, bolečino … Vsak izmed učencev si je izdelal svoj herbarij. Bili so 
pravi gozdni detektivi, saj so med odpadlim listjem iskali in prepoznavali, predvsem pa 
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opazovali in primerjali, živalske vrste. Uporabljali so različne pripomočke, kot so lupe, 
petrijevke, pincete … Ob uporabi pincet so krepili občutek za dotik in stisk. V času dela na 
daljavo so učenci pridno raziskovali gozd v okolici doma. Pri spoznavanju gozdne podrasti so 
načrtovali poskuse in jih nato preverili, razložili in utemeljili rezultate. Na gozd niso pozabili 
niti pri izbirnem predmetu, kjer jih je zanimalo življenje ptic. Učenci so si iz odpadne embalaže 
izdelali ptičje krmilnice, jih postavili na primerno mesto in opazovali ter popisovali vrste. Pri 
opazovanju so krepili natančnost in vztrajnost, hkrati pa tudi matematično-statistične 
sposobnosti. Ko je zapadel sneg, so učenci iskali v gozdu stopinje večjih živali in jih tudi merili. 
Na podlagi meritev in slik so določili, kateri živali pripada. Opazovali so tudi njihove iztrebke. 
Pridobljene podatke so vpisovali v tabelo. 
Odzivi otrok na vključevanje gozdne pedagogike v pouk so zelo pozitivni. Naše poslanstvo je, 
da pot v gozd, do bližnjega potoka ali travnika postane in ostane del življenja naših otrok in 
tudi nas samih. 
 

NA-MA POTI 
Projekt NA-MA POTI je potekal tako v času pouka v šoli kot na daljavo. V obdobju od 1. 9. do 
31. 12. 2020 so člani projektnega tima izvedli pet delovnih srečanj, od tega štiri na daljavo. V 
vmesnem času so komunicirali preko e-pošte in šolske spletne učilnice. Vsebine delovnih 
srečanj so bile vezane na aktualna navodila, ki so jih posredovali z ZRSŠ, potekali so dogovori 
in načrtovanja smernic za delo v prihodnjih mesecih. Na sestanku s skrbnico, v mesecu 
septembru, so člani dobili tudi informacije o mreženju in o skrbniških sestankih v tem šolskem 
letu. V tem časovnem obdobju so člani sodelovali na štirih izobraževanjih (3. gradnik 
naravoslovne pismenosti; Kritično mišljenje; Finančna pismenost; S programiranjem v 
matematiko – uvod), se udeležili in aktivno sodelovali na delovnem srečanju v okviru mreženja 
med RVIZ in IVIZ OE Maribor.  
Koordinirali so izvajanje projektnih aktivnosti na VIZ, znotraj VIZ so se vertikalno in širše 
povezovali za razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter izvajali projektne aktivnosti. 
Načrtovali, razvijali, preizkušali in spremljali so razvoj didaktičnih pristopov in strategij 
naravoslovne in matematične pismenosti s poudarkom na uporabi IKT, kritičnem mišljenju in 
reševanju kompleksnih avtentičnih problemov (tudi pri delu na daljavo so načrtovali, razvijali 
in preizkušali osemnajst različnih dejavnosti, nekatere dejavnosti so zapisali na predlogo in jih 
oddali v skupno spletno učilnico vseh članov projekta). V mesecu decembru so se člani aktivno 
pripravljali na izvedbo on-line evalvacije napredka naravoslovne in matematične pismenosti v 
6. in 9. razredu, ki pa je bila zaradi organizacijskih težav izvedena v začetku meseca januarja 
2021.  
 

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje – formativno spremljanje 
Od septembra 2020 smo vključeni v razvojni projekt Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, 
katerega nosilec je Zavod RS za šolstvo. V obdobju od septembra do decembra 2020 smo 
namenili čas izobraževalnim vsebinam in pridobivanju novega znanja na naslednjih področjih 
formativnega spremljanja: učno okolje, moj pouk, načrtovanje pouka s sodobnimi pristopi in 
s formativnim spremljanjem do učinkovitih učnih okolij. Ker je zaradi razmer šolanje potekalo 
na daljavo, smo aktivnosti, ki se morajo izvesti v razredu, prestavili na čas, ko se učenci vrnejo 
v šolo.  
V razvojni nalogi bomo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi 
potrebami in zmožnostmi učencev, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja 
optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega učenca. Spodbujali bomo aktivno vlogo učencev 
pri učenju, se učeče vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter omogočali medvrstniško 
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sodelovalno učenje. Cilj je videti in slišati vsakega učenca ter s tem izboljšati njihovo učno 
motivacijo, ustvariti učno okolje, v katerem se bodo učenci počutili sprejete, vključene in bodo 
lahko razvijali svoje potenciale. Preizkušali bomo uvajanje izbranih strategij formativnega 
spremljanja v razredih.  
Aktivnosti, ki smo jih izvedli v času dela na daljavo, so: sodelovanje članic tima na seminarjih, 
priprava osebnih načrtov in učnih priprav, ki po akcijskih korakih vodijo k načrtovanju in 
uvajanju novih učnih okolij v lastno prakso, izmenjava izkušenj dobre prakse med članicami 
tima, spremljanje  in evalvacija dela in vpeljevanje sodobnih učnih okolij v učno prakso. 
 
Popestrimo šolo 
Leto 2020 je bilo posebno tudi za izvajanje projekta Popestrimo šolo – izvajal se je v šoli in na 
daljavo. V času dela v šoli smo uresničevali vsebine projekta pred poukom, po njem ter med 
vikendi in počitnicami. Po priporočilu strokovnjakov smo se posluževali metod in oblik pouka 
v naravi, pri čimer smo upoštevali smernice in priporočila za ohranjanje zdravja in varnosti. Pri 
realizaciji ciljev in vsebin smo se povezovali tudi z drugimi strokovnimi delavci in lokalnimi 
društvi ter organizacijami. Pri uresničevanju aktivnosti projekta smo v vse faze vzgojno-
izobraževalnega procesa vključevali učence, jih spodbujali h kritičnemu mišljenju in podajanju 
idej, hkrati pa smo se prilagajali njihovim željam in potrebam. Ponujali smo dejavnosti, ki so 
bile zanimive in inovativne in so temeljile na medvrstniškem sodelovanju, povezovanju in 
samostojnosti. V času dela na daljavo smo namenili posebno pozornost individualni pomoči 
učencem z določenimi primanjkljaji na področju učenja, učencem pa smo želeli popestriti 
dneve tudi z dodatnimi zanimivimi vsebinami in različnimi dejavnostmi, ki niso bile vezane na 
pouk. Izvajanje dejavnosti je bilo prostovoljno. Pomoč smo z idejami aktivnega preživljanja 
časa nudili tudi staršem, saj smo se vsi znašli v novi in neznani situaciji. Menimo, da smo bili 
pri tem uspešni in da smo vsebine projekta kljub omejitvam uspešno uresničevali. Negativna 
stvar, ki bi jo ob delu na daljavo izpostavili, je, da je bilo manj sodelovanja z drugimi 
organizacijami. Pri aktivnostih smo vključevali tako naravoslovne kot družboslovne vsebine, 
športne in druge vsebine. Visok interes učencev po vključevanju in njihova želja po krepitvi 
vseživljenjskih veščin sta omogočila, da smo tudi v času kriznih razmer in dela na daljavo 
uresničevali cilje in vsebine projekta, zato verjamemo, da smo tudi z malo drugačnimi 
dejavnostmi, učnimi oblikami in metodami v drugačnem učnem okolju prispevali k 
izoblikovanju učenčeve osebnosti ter k njegovemu miselnemu, kreativnemu in 
psihosocialnemu razvoju. V letu 2020 smo v okviru projekta POŠ izvajali različne aktivnosti, 
med katerimi bi izpostavili: 

 zbiranje starega papirja, 

 urejanje razstavne table z likovnimi deli učencev, 

 skrb za urejenost šole (šolska dekoracija), 

 dejavnosti vseživljenjskega učenja in spodbujanja samostojnosti (pranje predpasnikov, 
likanje, skrb za čistočo ...), 

 izdelava gledališča in lutk, 

 razvijanje socialnih veščin – samopodoba in poznavanje samega sebe ter pozitivne 
klime v razredu, 

 krepitev osnovnih veščin (vezanje vezalk, oblačenje ...), 

 zbiranje zamaškov, 

 vzpostavitev spletne rubrike za delo na daljavo, 

 objavljanje prispevkov na šolski spletni strani, 

 izdelovanje pustnih mask in sodelovanje na pustni povorki v Selnici ob Dravi, 

 priprava razstave likovnih del učencev v trgovini Jager v Selnici ob Dravi, 



28 

 

 izvedba dveh poletnih taborov na Rogli, 

 počitniške dejavnosti v času zimskih in poletnih počitnic. 
 

Preventiva in vzgoja v cestnem prometu 
Skrbeli smo za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Cilji prometne varnosti učencev so bili 
vezani na seznanjanje s problematiko pomembnosti odnosa do varnosti in varnega ravnanja v 
prometu, na informiranje in učenje prometnih pravil, ustrezno ravnanje v prometnih 
situacijah, pridobivanje različnih vedenj in znanj, na osveščanje in oblikovanje ugodnih stališč 
in prepričanj za varno ravnanje v prometu, usposabljanje, pridobivanje in izboljšanje 
spretnosti za varno ravnanje v prometu. V času od septembra do decembra 2020 je naše delo 
s tega področja zajemalo naslednje aktivnosti: 
 organizacija in izvedba kolesarskega izpita v 6. razredu – zaradi prekinitve v šolskem letu 

19/20 smo ga morali realizirati v mesecu septembru 2020, 
 organizacija aktivnosti v Evropskem tednu mobilnosti (ambasadorji), 
 organizacija aktivnosti v preventivnih programih Jumicar, 
 vključevanje prometne vzgoje v programe Rap (Varna pot vsepovsod) in pripravo na 

sodelovanje v različnih prometno-preventivnih programih: tekmovanja Kaj veš o prometu, 
Bodi preViden, Pasavček idr., 

 koordinacija za zagotavljanje potrebnih preventivnih gradiv, ki jih zagotavlja AVP preko 
občinskih SPV, 

 sodelovanje z občinskim SPV, Društvom šoferjev Ruše, policijo.  
 
Delo z učenci s posebnimi potrebami 
V skladu z  Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami smo strokovni delavci šole in 
zunanji sodelavci pripravili individualizirane programe pomoči za učence s posebnimi 
potrebami, ki vsebujejo osnovne podatke, podatke o strokovnem mnenju in odločbi, članih 
strokovne skupine, število ur, vloge učencev, staršev in institucije, učne cilje, cilje za odpravo 
primanjkljajev, ovir oz. motenj in prilagoditve.  Strokovni delavci šole in zunanji sodelavci smo 
izvajali dodatno strokovno pomoč, ki obsega pomoč za odpravo primanjkljajev, ovir oz. 
motenj, učno pomoč in svetovalno storitev. Dodatno strokovno pomoč so izvajali strokovni 
delavci naše šole (svetovalne delavke in učitelji) in zunanji sodelavci. Ure so se izvajale 
individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka v vzgojno-izobraževalnem zavodu. 
Svetovalno storitev, ki obsega svetovanje učencem, delo z razredom ter delo s starši, so izvajali 
vsi strokovni delavci, ki obravnavajo določenega učenca. V OŠ Selnica ob Dravi na podlagi 
odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (PP), nudimo dodatno strokovno pomoč 
33. učencem. Od tega ima 17 učencev opredeljeno eno motnjo, ostali pa več motenj. Obseg 
in način izvajanja dodatne strokovne pomoči je določen z odločbo o usmeritvi za posameznega 
učenca.  
 
Preglednica 12: Vrste učne pomoči in skupno tedensko število ur  
 

Vrsta učne pomoči Število ur/tedensko 

Pomoč za odpravo primanjkljajev, ovir oz. motenj 59 

Učna pomoč 57 

Svetovalna storitev 33 
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V času epidemije smo dodatno strokovno pomoč v enakem obsegu izvajali na daljavo s 
pomočjo videokonferenc v okolju Teams. Sodelovali smo preko elektronske pošte, 
videokonferenc in telefona. Na daljavo smo po potrebi izvajali tudi sestanke s starši. 
Svetovalne delavke so na šolski spletni strani oblikovale posebno rubriko Pomoč in podpora 
učencem pri delu na daljavo – aktivnosti so bile usmerjene v pomoč učencem pri organizaciji 
učenja in dela doma, vajam pozornosti, koncentracije, orientacije, vajam grafomotorike in 
pisanja, branju in matematiki, nasvetom za dobro počutje, organizaciji prostega časa in 
sproščanja itn.  
 
2.1.9 Samoevalvacijsko poročilo  
 
Vsebine samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2019/20 so vezane na projekt Zdrava šola 
in z njim povezani projekti oz. dejavnosti. Odločitev za slednje izhaja iz prednostnih nalog šole, 
ki so med drugim: skrb za zdravje z gibanjem na prostem in poukom v naravi, promocija zdravja 
in gibanja, uvajanje zdrave prehrane, izboljšanje odnosa do hrane ter razvijanje kulture 
prehranjevanja in vedenja v jedilnici. Aktualno šolsko leto je bilo sicer zelo nenavadno zaradi 
epidemije koronavirusa v državi. Seveda je imelo to vpliv tudi na izvedbo vseh načrtovanih 
dejavnosti šole, tudi projekta, ki je predmet pričujočega poročila.  
 
Samoevalvacijsko poročilo je oblikoval strokovni tim na osnovi evalvacij posameznih članov 
tima, ki so pridobili podatke v ožjih ali širših skupinah. Ravnateljica šole bo posredovala in 
predstavila poročilo Svetu zavoda OŠ Selnica ob Dravi na prvi seji sveta v koledarskem letu 
2021, 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. Strokovni delavci so bili seznanjeni s poročilom korespondenčno – po 
elektronski pošti, poročilo pa je oddano tudi v e-zbornico. 
 
PROJEKT ZDRAVA ŠOLA 
V šolskem letu 2019/20 smo nadaljevali z izvajanjem evropskega projekta Zdrava šola, 
katerega vizija je razumevanje zdravja kot temeljnega za zdrav razvoj učencev, njihovo 
uspešno odraščanje in razvijanje potencialov. Pri izvajanju ciljev smo sledili dvanajstim ciljem 
Evropske mreže zdravih šol: 

 aktivna podpora pozitivne samopodobe učencev, 

 skrb za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med vsemi deležniki VIZ 
procesa, 

 ozaveščanje s socialnimi cilji šole, 

 spodbujanje učencev k različnim dejavnostim skozi sooblikovanje raznovrstnih pobud, 

 izboljševanje šolskega okolja, 

 razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo, 

 razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta 
zdravstvene vzgoje, 

 zgled učiteljev in šolskega osebja za zdravo vedenje, 

 upoštevanje komplementarne vloge šolske prehrane pri učnem načrtu zdravstvene 
vzgoje, 

 sodelovanje s specializiranimi službami v skupnosti z namenom svetovanja in pomoči 
pri zdravstveni vzgoji, 

 poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in z zobozdravstveno službo. 
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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 odmori, teža šolske torbe, telesna 
dejavnost, regeneracija, spanje in počitek, kakovostno preživljanje prostega časa …) in 
uživanja zdrave prehrane (npr. oglaševanje hrane, prehrana športnika, sladkor in sladke pijače 
…). V skladu s temami smo izvajali delavnice na dnevih dejavnosti in razrednih urah. 
Nadaljevali smo z uresničevanjem ciljev v okviru šolskega učnega čebelnjaka in apiterapije. 
Vsem učencem smo omogočali, da so vplivali na svoje telesno, duševno, socialno in okoljsko 
zdravje, in jih pri tem spodbujali. V zvezi z vsebinami Zdrave šole smo učence obveščali po 
šolskem radiu.  
Dejavnosti, ki so bile načrtovane in izvajanje z namenom doseganja zastavljenih ciljev, je 
spremljal oz. evalviral vsak vodja zase, nato je potekala še skupna evalvacija na sestankih 
Zdrave šole.  
Žal ciljev v veliki meri nismo dosegli. Ugotavljamo, da je glavni razlog za to preobremenjenost 
učiteljev s poučevanjem in z ostalimi šolskimi projekti/dejavnostmi. Posledica je njihova 
nezainteresiranost ali časovna stiska. Dejavnosti so prostovoljne in zato večkrat predstavljajo 
dodatno obremenitev. Poleg tega siljenje k zastavljenim dejavnostim vnaša slab odnos med 
sodelavci.  
Kot problem vidimo tudi koordiniranje in vodenje Zdrave šole na nacionalni ravni, saj so 
aktivnosti sporočene prepozno, prav tako na sestankih vodje ne dobijo koristnih informacij, ki 
bi jih lahko prenesli na nivo šole. Ugotavljamo, da za teme, ki jih določajo, učitelji nismo 
kompetentni, NIJZ MB pa ne ponuja predavanj strokovnjakov v zvezi z omenjenimi temami.  
Smo mnenja, da bi morali še vedno spodbujati zdravje na vseh ravneh, vendar ne po navodilih 
Zdrave šole. Menimo tudi, da bi moral vodenje Zdrave šole na nacionalni ravni prevzeti nekdo, 
ki vidi smisel v tem delu.  
 
DUŠEVNO ZDRAVJE – DELAVNICE O MOŽGANIH 
Osnovni cilji delavnic o možganih so bili vezani na ozaveščanje učencev o delovanju možganov 
in vplivih nanje. Cilje je načrtovala le izvajalka, saj so bile tudi ideja, pobuda in izvedba delavnic 
zgolj njene.  
Na začetku šolskega leta je ponudila učiteljem pet različnih predavanj z delavnicami, ki bi jih 
izvajala v posameznem oddelku v času razredne ure ali po dogovoru s posameznim učiteljem. 
Ponujene so bile naslednje teme:  

 Kako naj pripravim možgane, da se bodo učili? (1.–4. razred) 

 Možgani in zasvojenost (5.–9. razred) 

 Samopodoba (6., 7., 9. razred) 

 Možgani in hrup (5.–9. razred) 

 Možgani in počitek (5.–9. razred) 
Kot rečeno, je bila izvedba delavnic odvisna od povabila izvajalke s strani učiteljev. Največkrat 
je bila izvedena delavnica Kako naj pripravim možgane, da se bodo učili, in sicer v 
kombiniranem oddelku podružnice Gradišče na Kozjaku ter v 3. a, 3. b, 4. a, 4. b in 5.a. Druga 
najpogosteje izvedena delavnica je bila Možgani in zasvojenost, in sicer v 7. a, 7. b, 9. a, 9. b. 
Delavnica Možgani in spanje je bila izvedena trikrat – v 7. a, 7. b in 8. a. 
Doseganje zastavljenih ciljev je izvajalka spremljala sproti, na koncu pa je pripravila tudi 
anketni vprašalnik za učitelje, pri katerih so bile izvedene delavnice. Glede na njihove 
odgovore ugotavljamo, da si le-ti želijo podobnih delavnic in predavanj še v bodoče. Večina jih 
meni, da so bile delavnice koristne za njihove učence, a so mnenja, da se napotkov drži le 
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približno polovica učencev. En učitelj je v anketnem vprašalniku zapisal, da delavnice niso bile 
primerne za njegov razred.  
Predlagamo, da bi člani tima Zdrave šole ponudili več različnih tem za predavanja in/ali 
delavnice z učenci. Mogoče bi učitelji, ki do sedaj niso zaznali koristi za svoje učence,  v večjem 
naboru tem našli kaj koristnega.   
 
DAN DEJAVNOSTI  – EKO DAN 
V začetku šolskega leta smo po letnem delovnem načrtu zasnovali EKO dan za vse učence šole 
v t. i. Zelenem tednu v mesecu aprilu. Zaradi šolanja na daljavo nismo mogli izvesti načrtovanih 
aktivnosti, saj so bile le-te med drugim vezane na gibanje in izvedbo s strani zunanjih 
izvajalcev. Dejavnosti in cilje smo tako prilagodili izvajanju od doma in posebnega vpliva na to, 
ali bodo cilji doseženi, nismo imeli. Evalvacijo smo sicer opravili glede na dokaze dela, ki so jih 
mlajši učenci poslali razredničarkam po elektronski pošti, starejši učenci pa so jih oddali v 
spletne učilnice. Pri nekaterih učencih so bili cilji v celoti doseženi (predvsem mlajši učenci so 
se vsi pozitivno odzvali na dejavnosti in ob njih uživali), pri nekaterih delno, pri manjšem deležu 
predvsem starejših učencev pa sploh ne.  
Pri načrtovanju ciljev so sodelovali učitelji, ki so bili določeni v tim za EKO dan. Izvedli smo ga 
21. aprila, dan pred dnevom Zemlje. Osnovni cilji so bili vezani na ozaveščanje učencev o 
pomenu ohranjanja čistega okolja in lastnem delovanju/pomoči pri tem – cilj je bil narediti 
nekaj zase in za svoj planet. Pri učencih 4.–9. razreda so bili cilji še izdelati insektarij in merilnik 
padavin, posaditi medovito rastlino, posaditi ali posejati različne vrtnine ali poljščine. 
Učenci od 1. do 3. razreda so prebirali knjige z EKO vsebino in naredili izdelek ter tako 
sodelovali v EKO bralni znački. Spoznavali in razmišljali so o tem, na kakšne načine 
onesnažujemo okolje in kako bi lahko tudi sami pripomogli k temu, da bi zmanjšali 
onesnaževanje. Seznanili so se z glavnimi onesnaževalci našega planeta in tudi z načini, kako 
bi to onesnaževanje lahko zmanjšali. Za nalogo so izdelali poljuben izdelek iz odpadne 
embalaže. Kdor je želel, je lahko izdelal še gozdno tablico s prijaznim sporočilom za obiskovalce 
gozda – povabilo k ohranjanju čistega gozda. Učencem so ob zahtevnejših nalogah pomagali 
starši, kar pomeni, da so bili pomemben deležnik pri izvedbi našega dneva dejavnosti. Starejši 
učenci so se odločali med ponujenimi dejavnostmi in nekateri izdelali insektarij, drugi merilnik 
padavin, nekaj jih je posadilo medovite rastline, različne vrtnine ali poljščine.  
Ocenjujemo, da je bil dan dejavnosti uspešno izveden glede na razmere, v katerih smo bili. Na 
sploh so tovrstne aktivnosti zelo pomembne in dobrodošle, saj združujejo več različnih 
področij – učenje za življenje, ročne spretnosti, miselne kreacije, socialni stik, medsebojne 
odnose ... Načrtujemo, da bomo dan dejavnosti z vsebinami, ki jih zaradi korone nismo mogli 
izvesti v živo, izvedli v naslednjem šolskem letu. 
 
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je bil tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov Dneva 
slovenske hrane, ki ga smo obeležili na nacionalni ravni v petek, 15. novembra. Načrtovali smo 
ga v povezavi z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za kulturo in številnimi 
drugimi partnerji. Na šolski ravni je bil za načrtovanje dejavnosti zadolžen za to določen tim, 
izvajalci oz. spremljevalci pa so bili nato vsi učitelji. 
Osnovni cilji samega zajtrka so bili vezani na osveščanje učencev o pomenu zajtrka ter na sploh 
o pomenu rednega in zdravega prehranjevanja ter lokalne oskrbe s hrano. Osrednja tema 
ostalih spremljevalne dejavnosti je bila povezano z žitom ajdo. 
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Dejavnosti dneva so evalvirali člani tima, evalvacija pa je bila opravljena tudi na aktivih za 
posamezno vzgojno-izobraževalno obdobje. Ocenjujemo, da so bile dejavnosti 
Tradicionalnega slovenskega zajtrka uspešno izvedene in da ima projekt, ki ga izvajamo vsako 
šolsko leto v obliki deneva dejavnosti, pomembno sporočilo za učence in vpliv nanje. Menimo, 
da ga je vsekakor smiselno nadaljevati. 
 
TEŽA ŠOLSKE TORBE 
Cilji dejavnosti so bili ugotoviti, kako težke so torbe učencev in kaj so vzroki za morebitno 
preseganje teže šolskih torb pri posameznih učencih. Teža šolske torbe naj namreč ne bi 
presegala 10 % učenčeve teže.  
Dejavnost je bila predlagana s strani nacionalnega projekta Zdrava šola. Za načrtovanje in 
izvedbo dejavnosti na ravni naše šole so bili zadolženi člani tima Zdrave šole, ki bi morali vsak 
v svojem oddelku dvakrat letno stehtati torbe svojih učencev.  
Prvo tehtanje torb smo izvedli v mesecu oktobru – učiteljice so stehtale torbe učencev iz 3. a, 
4. b in iz vseh oddelkov s podružničnih šol.  
Tehtanje torb je pokazalo, da so bile šolske torbe pretežke pri večini učencev. Razlog za to je 
bil, da so imeli učenci v šolskih torbah predmete, ki jih niso potrebovali za sam pouk v šoli (npr. 
igrače, dodatne knjige, albume z nalepkami, plastenke z vodo ipd.). Poleg tega so imeli učenci 
v torbah tudi zvezke in delovne zvezke, ki jih niso potrebovali tisti dan po urniku. Ugotavljamo, 
da je na sploh velikokrat vzrok za pretežke torbe ravno to, da si učenci ne pripravljajo 
potrebščin po urniku, ampak imajo v torbah vedno vse šolske potrebščine.  
Drugo tehtanje šolskih torb je bilo načrtovano za mesec april, vendar ga zaradi dela na daljavo 
nismo izvedli. Prav tako nismo izvedli končne evalvacije dejavnosti, za kar je bilo krivo t. i. 
korona leto – ko so se učenci vrnili v šolo v mesecu maju/juniju, smo dali prednost učnemu 
procesu. 
Ocenjujemo, da je v nižjih razredih osnovne šole zelo pomembno, da starši redno pregledujejo 
vsebino torbe svojega otroka in pomagajo pri pripravi le-te. Glede na to, da je učencem vseh 
razredov omogočeno, da lahko učbenike, delovne zvezke in druge pripomočke, ki jih ne 
potrebujejo vsakodnevno, puščajo v šoli, ne vidimo razloga za to, da bi morale biti šolske torbe 
vsakodnevno pretežke. Bi pa bilo najbrž potrebno več osveščati učence o tej problematiki, da 
bi dosegli želene cilje. 
 
ZBIRAMO KILOMETRE 
Dejavnost Zbiramo kilometre smo prevzeli po sosednji osnovni šoli, saj se nam je zdela 
smiselna z vidika prednostnih nalog naše šole. Cilji, ki smo si jih zastavili, so bili vezani na skrb 
za zdravje in zdrav način življenja ter ozaveščanje in spodbujanje pomena gibanja za naše telo. 
Izvedbo dejavnosti so potrdili člani šolskega tima Zdrave šole, vodja tima pa je nato predstavila 
dejavnost strokovnim delavcem šole in jih povabila k izvajanju le-te z učenci.  
Namen je bil, da se učenci skupaj z učiteljico kadarkoli (ne glede na vreme) med poukom za 10 
minut odpravijo ven na svež zrak in izvedejo različne oblike gibanja (hitra hoja, počasna hoja, 
počasni tek), ob tem seštevajo prehojene metre/kilometre in jih zapišejo v za to pripravljeno 
tabelo. Vsak oddelek je izdelal tudi svoj plakat – zemljevid Slovenije, na katerem je označeval 
prehojeno pot. Odločitev za odhod iz šole je lahko bila vezana na opažanje učitelja o zmanjšani 
koncentraciji pri učencih, njihovi utrujenosti, nemiru in nezainteresiranosti za delo. Ob koncu 
vsakega meseca so sešteli kilometre.  
Z akcijo zbiranja kilometrov smo pričeli v Tednu otroka, 8. 10. 2019. Izvajali smo jo do meseca 
februarja, od marca dalje, ko se je pričelo delo od doma, pa je bilo dejavnost nemogoče 
izvajati.  
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Ugotavljamo, da so učenci radi odhajali na t. i. aktivne odmore in so redno spremljali zbiranje 
kilometrov. Bilo pa je nekaj negodovanja s strani nekaterih učiteljev, ki so to akcijo razumeli 
kot dodatno obremenitev zanje in se jim je zdela nemogoča za izvedbo (npr. nemogoče je kar 
prekiniti pouk, oblačenje učencev vzame preveč časa ipd.). Zato ocenjujemo, da je izvajanje 
akcije Zbiramo kilometre smiselna še naprej, a mora dopuščati prosto odločanje zanjo s strani 
učiteljev, na katere pa so žal vezani učenci. Mogoče bi v prihodnje lahko k izvedbi povabili tudi 
starše, ki bi z otrokom/otroki zbirali kilometre v popoldanskem času, jih beležili, učenec bi 
povedal število prehojenih kilometrov razredniku, ta pa bi jih zapisal v skupno kvoto 
prehojenih kilometrov dotičnega oddelka.  
 
TEKMOVANJE ČISTI IN ZDRAVI ZOBJE 
V tekmovanje za čiste in zdrave zobe je naša šola vključena že več let. Smisel sodelovanja 
vidimo v namenu, ki je poleg spodbujanja skrbi za zdrave zobe učencev vezan tudi na učenje 
pravilne ustne higiene in spodbujanje učencev k uživanju zdrave prehrane – ne samo v 
domačem, ampak tudi v šolskem okolju. 
Dejavnost smo izvajali z učenci 1.–5. razreda centralne šole in obeh podružnic. Učenci so si 
vsak dan po malici in kosilu umili zobe. Za zobno preventivo je skrbela tudi medicinska sestra 
z ZD dr. Adofa Drolca Maribor, ki je enkrat mesečno preverjala, kako čiste zobe imajo učenci. 
Za učence je pripravila tudi predstavitev o zobeh in jih učila, kako si pravilno umivati zobe in 
zakaj je to tako pomembno. Vsak razred je imel plakat, v katerega je medicinska sestra vnašala 
ocene za posameznega učenca. Ob koncu šolskega leta bi na osnovi rezultatov razglasila 
zmagovalca, ki bi dobil posebno nagrado. Priznanje pa bi dobili tudi uspešni posamezniki 
vsakega oddelka. Žal zaradi epidemiološke situacije v državi od februarja dalje akcije nismo 
mogli več izvajati.  
Ocenjujemo, da je to vsekakor dobra dejavnost, vezana na preventivno skrb za zdrave in čiste 
zobe učencev. Zato jo že toliko let izvajamo in bomo nadaljevali v prihodnje. Kot pozitivno 
vidimo tudi to, da učenci vzpodbujajo drug drugega, saj so lahko zmagovalci le kot skupina. Vsi 
morajo prispevati k dobremu rezultatu, kar prispeva k sodelovanju in zaupanju skupine. 
 
NATEČAJ NA MARSU ŽIVETI NE ZNAMO, ZATO ZEMLJE NE DAMO 
Natečaj Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo je razpisala Zveza prijateljev mladine 
Slovenije, ki je tudi načrtovala cilje dejavnosti. Osredotočeni so bili na aktualne podnebne 
spremembe in vprašanje, kako v prihodnosti omejiti njihovo razsežnost. Pobuda za učence je 
bila, da bi se na dano temo likovno ali literarno izrazili, pokazali svoje fotografske in video 
spretnosti ter veščine uporabe svetovnega spleta. 
Na natečaju so sodelovali učenci iz OPB-ja in učenci 7. razreda. Mentorica dejavnosti (učiteljica 
naravoslovja) se je z učenci dogovorila o dejavnostih in vrsti končnega izdelka. Učenci so risali, 
ustvarili so model Zemlje (tehnika kaširanja) in dokumentarni video. Tema je bila zanje izredno 
zanimiva in privlačna. Končne izdelke smo poslali organizatorju. 
Žal smo dobili zelo slabe povratne informacije o dosežkih otrok. Zato smo se odločili, da v 
kolikor ne bo boljših informacij o rezultatih in vrednotenju del sodelujočih, se takšnih 
natečajev ne bomo več udeležili. 
 
TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni je potekalo na nacionalni ravni – pripravilo ga je 
Društvo diabetikov Slovenije, ki je tudi načrtovalo cilje, dejavnosti in gradivo. Temeljni cilji so 
bili: širjenje in poglabljanje znanja o sladkorni bolezni in o življenjskem slogu, ki preprečuje 
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pojave sladkorne bolezni, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja, spodbujanje druženja 
mladih iz različnih šol in okolij. 
Na doseganje ciljev pri učencih je vplivalo poglobljeno pridobivanje znanja, reševanje nalog, 
pogovori in predavanja, ki so jih opravili učenci skupaj z mentorico. Učenci so dosegli bronasta 
priznanja na šolskem tekmovanju in srebrno ter zlato priznanje na državnem tekmovanju. 
Ker je sladkorna bolezen že zelo razširjena, tudi med mladimi, menimo, da je zelo pomembno, 
da o tem ozavestimo že otroke. Tudi način, kot je tekmovanje, je zelo primeren za pridobivanje 
raznolikega znanja o tej bolezni. 
 
TEKMOVANJE IZ ZNANJA O PRVI POMOČI  
Organizator tekmovanje je bilo društvo Rdeči križ Slovenije, ki je načrtovalo cilje, dejavnosti in 
gradivo. Učenci so skozi pripravo na tekmovanje pridobili teoretično in praktično znanje prve 
pomoči, da lahko pomagajo sebi in drugim ob nesrečah, nezgodah in nenadnih obolenjih. 
Spoznali so različne nezgodne situacije in se naučili pravilno ukrepati. Izoblikovali so si 
preventivno miselnost. Zaradi epidemije je bilo tekmovanje sicer odpovedano, so pa učenci 
skupaj z mentorico cilje v celoti dosegli predvsem s praktičnimi vajami, poglabljanjem v 
teoretično gradivo in z reševanjem različnih nalog. 
Ocenjujemo, da je tovrstno tekmovanje izrednega pomena. Učenci se do neke mere naučijo 
pomagati sočloveku, izoblikujejo prvi čut za odgovornost ter si krepijo ročne in miselne 
spretnosti. 
 
PROJEKT MREŽA GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL 
V projekt Mreža gozdnih vrtec in šol so bili vključeni učenci 1.–5. razreda obeh podružničnih 
šol. Učiteljice so dejavnosti izvajale v sklopu rednih ur pouka in v oddelkih podaljšanega 
bivanja.  Z izvedbo so nadaljevali tudi v času pouka na daljavo. 
Cilji dejavnosti so bili načrtovani s strani nacionalne Mreže gozdnih vrtcev in šol. V tem šolskem 
letu smo jih v celoti realizirali: 

 pomagati prepoznati vrednost gozda kot učilnice na prostem in učnega 
pripomočka, 

 vzpostaviti standarde poučevanja na prostem, 

 razviti koncept gozdne pedagogike, 

 razviti koncept pedagogike v naravnih okoljih, 

 se učiti in živeti skupaj. 
Naš moto v tem šolskem letu je bil: narava je naša najboljša učiteljica in učilnica. 
Izvedli smo naslednje dejavnosti: 

 ne glede na vreme smo večkrat na teden obiskali gozd in druga naravna okolja, 

 upoštevali smo zmožnosti otrok in njihove individualne lastnosti, 

 z različnimi metodami in oblikami dela v naravnih okoljih smo pomagali učencem, da 
so lažje dosegli različne zastavljene cilje, 

 preselili smo pouk izven učilnice (učenje pesmic in opismenjevanje na prostem, naravni 
poligoni, gozdna matematika, land art, oblikovanje iz naravnih materialov, izdelava 
didaktičnih pripomočkov iz naravnih materialov, izdelava gozdne hišice …), 

 glavnino ur športa smo izvedli v gozdu, 

 v času pouka na daljavo smo realizirali gozdne olimpijske igre, 

 vključevali smo gradnike in podgradnike projekta NA-MA poti, 

 ustvarili smo mrežo naravnih lokalnih okolij za učenje, 

 skrbeli smo za dobro počutje vseh deležnikov (učencev in strokovnih delavcev) v 
naravnih okoljih, 
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 učenci so doživljali naravna okolja z vsemi čutili, 

 sproščali smo se v gozdu, 

 uredili in zasadili smo cvetlična korita v okolici šole, 

 očistili smo gozd. 
Za lažje gibanje na prostem v slabem vremenu je šola v začetku šolskega leta kupila učencem 
gumijaste škornje, ki so se izkazali za odlično pridobitev. Želja izvajalk je, da v naslednjem letu 
dobijo še dežne plašče. 
Vse realizirane aktivnosti so bile objavljene na spletni in facebook strani Mreže gozdnih vrtcev 
in šol. Odkar je naša šola vključena v Mrežo gozdih vrtcev in šol, je postala tudi bolj 
prepoznavna v širši okolici. Deležni smo zelo pozitivnih odzivov na naše delo iz različnih delov 
Slovenije, za kar je zaslužna tudi koordinatorica projekta na državni ravni. 
Delo na podružnici Sv. Duh na Ostrem vrhu sta učiteljici v mesecu oktobru 2020 predstavili na 
4. nacionalni konferenci didaktike na prostem v organizaciji CŠOD. Ena od učiteljic je v času 
izobraževanja na daljavo pomagala svetovalkam Zavoda za šolstvo pri pripravi gradiv in 
priporočil glede izobraževanja na prostem za učiteljice razrednega pouka.  
Ocenjujemo, da je izvajanje tega projekta zelo smiselno in si želimo, da bi se vanj vključilo še 
več oddelkov naše šole.  
 
 2.1.10    Knjižnica 
 
Uporabniki knjižnice – otroci iz vrtca, učenci in delavci zavoda – so obiskovali knjižnico 
individualno in/ali skupinsko, odvisno od interesov oziroma dogovorov. 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. 
 
V prvi polovici šolskega leta 2020/21 so bile v skladu z načrtovanimi rednimi nalogami in deli 
ter v okviru drugih dogodkov in projektov realizirane naslednje knjižnične dejavnosti: 

 pregled, nabava, obdelava, promocija in izposoja knjižničnega gradiva, 

 obeležitev dneva Zlatih knjig (17. 9. 2020) in uradna otvoritev branja za Prežihovo, 
stripovsko in EKO bralno značko, 

 bralne dejavnosti v Tednu otroka, v času Mednarodnega meseca šolskih knjižnic in 
Nacionalnega meseca skupnega branja (september, oktober), 

 predstavitev primerov dobre prakse delovanja šolske knjižnice v času izobraževanja 
na daljavo v šolskem letu 2019/2020 na študijskem srečanju šolskih knjižničarjev ZRSS 
(23. 9. in 24. 9. 2020), 

 informacijsko opismenjevanje (redne ure KIZ-a v sodelovanju z vzgojitelji in učitelji, 
ure KIZ-a v okviru projekta NA-MA POTI, informacijsko opismenjevanje v okviru dni 
dejavnosti 29. in 30. 9. 2020), 

 spodbujanje in razvijanje branja preko projektov: Naša mala knjižnica, Knjigoljub, 
Spoznajmo pisatelje,  

 delovanje bralnega kluba za strokovne delavce zavoda, 

 izvedba nagradnega knjižničnega izziva v času Evropskega tedna mobilnosti. 
Delu na daljavo (tako od marca do junija kot od oktobra do decembra) smo prilagodili tudi 
delovanje šolske knjižnice. Zaradi izrednih razmer nam ni uspelo organizirati popoldanskega 
bralnega druženja z učenci in s starši, ki smo ga načrtovali v sklopu akcije Beremo skupaj. Sta 
pa knjižničarki v času dela na daljavo: 

 redno sodelovali in načrtovali dejavnosti šolske knjižnice na daljavo, 
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 nudili pomoč pri delu z IKT (bili dodeljeni kot skrbnici posameznim oddelkom in 
učencem, ki so potrebovali pomoč pri delu na daljavo), 

 omogočali vrnitev in izposojo knjižničnega gradiva dvakrat tedensko v času epidemije 
(od 7. 12. 2020 dalje), 

 skrbeli za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva preko sistema COBISS, 

 izvajali redne ure KIZ na daljavo v sodelovanju z učitelji, 

 spodbujali in razvijali branje na daljavo preko aktivnosti projektov Naša mala 
knjižnica, Knjigoljub, Spoznajmo pisatelja, Bralni klub za učitelje, 

 tedensko objavljali nagradne knjižnične izzive v spletni učilnici šolske knjižnice, 

 spodbujali in omogočali pripovedovanje za bralne značke na daljavo, 

 skrbeli za ažurno spletno učilnico in spletno stran šolske knjižnice, 

 organizirali in izvedli obeležitev dneva filozofije v okviru UNESCO šole v sodelovanju s 
filozofskim oddelkom Filozofske fakultete Maribor in drugih UNESCO šol (19. 11. 
2020), 

 se udeležili videosrečanja šolskih knjižničarjev v okviru ZRSS (2. 12. 2020), 

 pripravili učne ure v okviru šolskega literarnega natečaja za učence 4. in 5. razredov 
centralne šole in podružnice Sv. Duh. 

 

Nabava knjižničnega gradiva je bila v koledarskem letu 2020 omejena – tako zaradi dela na 
daljavo kot slabega finančnega stanja zavoda. Pod okriljem knjižnice je nemoteno deloval 
učbeniški sklad. 
 

2.1.11  Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 
Zastavljeni cilji so bili v letu 2020 delno uresničeni, kar je razvidno iz mnogih zapisov v tem 
letnem poročilu. Vzrok za pedagoške in organizacijske težave je bil zagotovo Covid-19, vzrokov 
za finančne težave pa je bilo več. Ob koncu leta 2020 smo vse uspešno rešili. 

 
2.1.12  Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več  
            preteklih let 
 
V letu 2020 je rezultat poslovanja presežek odhodkov nad prihodki.  
 
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) 2.924.827  

= = 0,9975 
Odhodki (AOP 887) 2.932.266  
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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 pričujočega 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 2020 smo izvedli postopek javnih naročil za kuhinjo. 
 
Sociala  
V vrtcu so se v letošnjem šolskem letu udeležili akcije Trije zimski botri. Akcija je potekala v 
sodelovanju z DPM Maribor. Trije otroci iz našega vrtca, ki prihajajo iz socialno šibkejšega 
okolja, so prejeli darila. V času epidemije so starši 4 otrok iz vrtca prihajali v šolo po kosilo – 
strošek je v dogovoru s starši in z vodstvom vrtca poravnala Občina Selnica ob Dravi. 
V mesecu decembru 2020 smo preko družabnih omrežij izvedeli za socialno ogroženo družino, 
ki živi na Janževi Gori. Otroka iz te družine obiskujeta naš vrtec. Z vodstvom vrtca smo se skupaj 
odločili, da družini pomagamo in zberemo nekaj sredstev, da jim polepšamo praznične dni. 
Zbrana sredstva (oblačila, stvari za osebno higieno, hrano, darila) smo družini odpeljali takoj 
po božičnih praznikih. 
 
Na področju socialne skrbi za učence smo le-tem pomagali z različnimi oblikami subvencij, ki 
smo jih pridobili z različnih virov pomoči, donacij. Število učencev, ki so imeli subvencionirano 
šolsko prehrano, se je iz meseca v mesec spreminjalo glede na podatke, ki so jih starši 
posredovali pristojnemu centru za socialno delo. Nekateri učenci so imeli subvencionirano 
prehrano daljše časovno obdobje od začetka šolskega leta, drugi so bili upravičeni do 
subvencije med šolskim letom ali le določen mesec. Vsi obroki so bili subvencionirani s strani 
MIZŠ, s strani Občine Selnica ob Dravi ali iz drugih virov (donatorstvo).  
Učenci so imeli subvencionirano dopoldansko malico in kosilo na podlagi Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Do subvencije v višini cene kosila so bili v celoti 
upravičeni učenci, ki so se redno šolali, so bili prijavljeni na kosilo in tisti učenci, pri katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ni presegal  
36 % povprečne plače v Republiki Sloveniji. Do subvencionirane malice so bili v celoti 
upravičeni učenci, katerih odstotek povprečne mesečne plače na družinskega člana ni presegal 
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 mesecu septembru 2020 prejemali brezplačno prehrano, je sledeče: 

 s strani MIZŠ je imelo brezplačno dopoldansko malico 206 učencev, od teh je imelo 80 
učencev subvencionirano tudi kosilo (število upravičencev se je iz meseca v mesec 
spreminjalo zaradi ekonomskega statusa posamezne družine);    

 6 učencev je imelo brezplačno kosilo iz občinskih sredstev; 

 s sklepom Krajevne organizacije RK Selnica ob Dravi sta imeli 2 učenki brezplačno 
popoldansko malico. 
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V času epidemije oz. šolanja na daljavo je imelo s strani MIZŠ subvencionirano kosilo 
povprečno 20 učencev na mesec. Občina Selnica ob Dravi je v času šolanja na daljavo 
subvencionirala kosilo štirim učencem.  
V letu 2020 zaradi epidemije ni bila izvedena dobrodelna akcija RK Drobtinica, zato so bila na 
voljo le preostala sredstva iz preteklega leta. Ta sredstva so namenjena učencem, ki živijo v 
težkih materialnih razmerah –  za subvencijo stroškov šolske prehrane, dnevov dejavnosti, šole 
v naravi, taborov, ekskurzij … Iz sredstev Drobtinice smo v času šolanja na daljavo 
subvencionirali pet kosil devetošolki, ki izhaja iz socialno šibkejše družine. Preostala sredstva 
iz tega projekta bomo porabili v naslednjem letu.  
V mesecu decembru 2020 je v sodelovanju z DPM Maribor 10 otrok prejelo darilo dobrodelne 
akcije Trije zimski botri. Otroci, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin, so Trem zimskim botrom 
napisali ali narisali zahvalno pismo z željami.  
O dodelitvi subvencij učencem iz socialno šibkejših oz. manj spodbudnih okolij je odločala 
komisija za dodelitev subvencij, ki jo vodi šolska socialna delavka. Komisija je odločala o 
predlogih, ki so jih oddali starši, razredniki ali drugi strokovni delavci šole.  
Za učence smo organizirali prevoze s šolskim kombijem in avtobusom, jutranje varstvo, 
oddelke podaljšanega bivanja (1.–6. razred) in varstvo vozačev (7.–9. razred). V okviru 
učbeniškega sklada šole so si vsi lahko brezplačno izposodili komplete učbenikov. 
 
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, ki je potekal na daljavo. Učenci s pomočjo učitelja mentorja skrbijo za 
šolski čebelnjak in zeliščni vrt, ki je ob njem.  
 
Regionalni razvoj  
Področje regionalnega razvoja je bilo vpeto v različne učne vsebine v okviru pouka in obšolskih 
dejavnosti – razredne ure, raziskovalno in projektno delo, dneve dejavnosti, interesne 
dejavnosti, UNESCO šolo, RaP, NA-MA POTI, POŠ, delo z nadarjenimi idr. 
Kot šola smo se povezovali s številnimi društvi, z drugimi osnovnimi in srednjimi šolami 
podravske regije, s fakultetami, z zavodom za zaposlovanje, Zavodom za šolstvo, s centri za 
socialno delo, ki so pristojni za obravnavo naših otrok (Ruše, Maribor), z ZD Maribor, s 
Čebelarskim društvom Selnica ob Dravi, Čebelarsko zvezo Slovenije Maribor, z Lovskim 
društvom Selnica ob Dravi, s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpijon, Turističnim 
društvom Selnica ob Dravi, s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor, z 
Oddelkom za otroško psihiatrijo Maribor, s Centrom za sluh in govor Maribor, z Zasebno 
klinično-psihološko ambulanto Barbara Vajd Ledinek, Pediatrično kliniko in Službo za otroško 
psihiatrijo KC Ljubljana. Dobro smo sodelovali z občino ustanoviteljico, lokalno organizacijo 
Rdečega križa, s predstavniki Hrama kulture Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi. Sodelovanje 
naše šole z zunanjimi institucijami je pomembno obogatilo, dopolnjevalo in nadgrajevalo naše 
delo, hkrati pa smo s sodelovanjem promovirali naše kvalitetno delo ali v sodelovanju z 
določenimi institucijami nudili pomoč našim otrokom, ki jo potrebujejo. 
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V mesecu novembru 2020 so se učenci 7.–9. razreda v okviru dneva dejavnosti udeležili 
virtualnega kariernega sejma. Seznanili so se z dejavniki, ki vplivajo na karierno odločitev 
(želje, osebnostne lastnosti, sposobnosti, možnosti), z osnovnimi spletnimi stranmi za karierno 
orientacijo, obnovili so način zbiranja točk za vpis v srednjo šolo, razmišljajo o sebi v 
prihodnosti, si zamišljajo sebe v določenem poklicu, ocenili so svoje osebnostne lastnosti v 
povezavi s poklicem in se informirali o možnosti sodelovanja na nagradnem natečaju Vem, 
kam grem. 
Za promocijo šole v javnosti ter za obveščanje staršev in ostalih smo skrbeli z rednim 
poročanjem o dogodkih preko elektronske pošte, šolske spletne strani ter z najavo/objavo 
dogodkov v občinskem glasilu, v regionalnih časopisih, z veseljem pa smo se odzvali tudi 
povabilom za nastop na radiu in televiziji. Dogodke šolskega leta smo strnili in predstavili tudi 
v našem glasilu ob koncu šolskega leta – v Letopisu.  
 

2.1.16  Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter    
            poročilo o investicijskih vlaganjih 
 
Kadri  
 

Preglednica 13: Preglednica zaposlenih v vrtcu in šoli glede na izobrazbo 
 

 I.–II. III.–IV. V. VI. VII. VIII. Skupaj 

31. 12. 2019 6 10 22 24 37 
 

1 100 

31. 12. 2020 6 10 21 25 39 1 102 

 
Preglednica 13 prikazuje izobrazbeno strukturo zaposlenih. V tabeli so šteti vsi zaposleni – tako 
tisti, ki so v daljšem bolniškem staležu, kot tisti, ki jih nadomeščajo. 
 
Preglednici 14, 15: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v vrtcu in šoli  
 

 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 (POŠ) + 1/3 (NAMA POTI) 

Vzgojiteljice v vrtcu 12 (od teh sta dve kombinacija vzgojiteljice in pomočnice 
vzg.) 

Pomočniki vzgojiteljic 12 

Administrativni delavci 5 
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 31. 12. 2020 

Vodstveni delavci 3 
 

Učitelji na razredni stopnji od 
1. do 5. razreda 

18 

Učitelji na predmetni stopnji 
oz. od 6. do 9. razreda 

18 + 2 (zaposlitev še na drugi šoli –  
Bevc, Podlesek) 

Učitelji v oddelkih PB, JV, VV 2 (od teh je ena ½ pedagoginja) – Pogorelc, Mugerle 
vsi ostali učitelji, ki imajo OPB, JV in VV hkrati tudi 

poučujejo določeno število ur v razredih  

Svetovalni delavci, pedagog, 
psiholog, inkluzivni pedagog 

4  

Drugi strokovni delavci 1 (knjižničarka) + 1 (organiz. prehrane in zdr. hig. 
režima) + 

 1 (računalnikar) + 1/2 spremljev. gib. oviranega otroka 
(ostalo ima OPB) 

Zaposleni na projektih 1 (POŠ) + 1/3 (NAMA POTI) – hkrati učiteljica 

Vzgojiteljice v vrtcu 12 (od teh je ena kombinacija vzgojiteljice in  
pomočnice vzg.) 

Pomočniki vzgojiteljic 13  

Administrativni delavci 5 (Premovič v deležu, zaposlitev še na drugi šoli) 

Tehnični delavci 19 

Javni delavci 1 

Skupaj zaposleni  102  
(3 delavke so za manjši delež: Premović, Bevc, 

Podlesek) 

* Delavci, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce (porodniška ali daljša bolniška odsotnost). 

Iz preglednice 15 je razvidna sprememba števila dejansko zaposlenih: 

 število javnih delavcev se je zmanjšalo z 2 na 1, 

 za polovični delovni čas smo s 1. 9. 2020 zaposlili spremljevalko gibalno oviranega 
otroka (T. Volmajer), 

 zaradi povečanega števila otrok s posebnimi potrebami in povečanega deleža ur za te 
otroke smo zaposlili dodatno pedagoginjo za polovični delovni čas (T. Mugerle), 

 prvič smo zaposlili učiteljico francoščine – za majhen delež (M. Podlesek), 

 8 delavcev je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih za krajši delovni čas od polnega: B. O. 
Kirijakopulos, H. Ladinek, S. Nidorfer, D. Godec, D. Cepec, A. Pušnik, I. Možič (do 
upokojitve z 31. 3. 2020), nato smo zaposlili drugega hišnika za polovični delovni čas, 
Zorica P. (računovodkinja za delež, ki ga ima B. Tajke manj – ZPIZ). 

 4 zaposleni so dopolnjevali svojo obvezo na drugih šolah: O. Vogrin, T. Bevc, M. 
Podlesek, F. Jakoš. 

Novembra 2020 se je računalnikar zaradi spremembe normativa zaposlil v celoti na drugi šoli, 
zato smo zaposlili novega računalnikarja za polni delovni čas (P. Kolenko). 
 
  

Tehnični delavci 19 

Javni delavci 2 

Skupaj zaposleni  100 
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Poročilo o investicijskih vlaganjih  
 
V letu 2020 so se opravila naslednja večja vlaganja oz. dela: 

 nakup računalniške opreme, 

 preureditev gospodinjske učilnice v OŠ Selnica ob Dravi in nakup nove kuhinje v njej, 

 nakup plinskega štedilnika,  

 obnova na podružnični šoli Sveti Duh na Ostrem vrhu: parket v vrtcu, beljenje v vrtcu, 
na hodnikih in v jedilnici, nove talne obloge v skupnih prostorih, ureditev vhoda v vrtec, 

 postavitev novih igral na igrišču vrtca na Svetem Duhu na Ostrem vrhu (financer Občina 
Selnica ob Dravi – delno preko projekta LAS), 

 redna vzdrževalna dela na štirih stavbah. 
 
2.1.17 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju                 
           programa 
 
Nedopustnih posledic pri izvajanju programa vzgojno-izobraževalnega dela nismo zaznali, 
nepričakovanih posledic pa je bilo zaradi Covid-19 v letu 2020 kar nekaj. 
 

3  RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2020 

 
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, 

 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.   
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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. 2020. 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 53.904,19 EUR (to je računalniško 
omrežje v vrednosti 43.958,15 EUR in računalniška programska oprema v vrednosti 9.946,04 
EUR). Zanje je oblikovan popravek vrednosti v višini 40.357,34; na dan 31. 12. 2020 je znašala 
njihova sedanja vrednost 13.546,85 EUR. 
 
3.2.1.1.2 Nepremičnine 
 
Preglednica 16: Vrednost nepremičnin 
 

Vrsta 
sredstva 

Nabavna 
vrednost 

(1. 1. 2020) 

Popravek 
vrednosti 

(1. 1. 2020) 
 
 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

 
Amortiza-

cija  

Sedanja 
vrednost 

(31. 12. 2020) 

Zemljišča 82.610,60 - - 4.896,69 - - 77.713,91 

Zgradbe 2.829.839,81 2.093.130,62 896,74 114.214,62 123.449,68 68.812,89 678.028,10 

Druge 
zgradbe 

 
8.065,08 

 
1.814,63 

 
- 

 
- 

 
- 

 
241,95 

 
6.008,50 

Skupaj 2.920.515,49 2.094.945,25 896,74 119.111,31 123.449,68 69.054,84 761.750,51 

 
Kot je razvidno iz preglednice, se je v letu 2020 povečala nabavna vrednost nepremičnin v 
višini 896,74 EUR in zmanjšala za 119.111,31 EUR. Popravek vrednosti nepremičnin se je 
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zmanjšal v višini 123.449,68 EUR. V znesku 69.054,84 EUR je bila obračunana amortizacija – 
tako je sedanja vrednost nepremičnin znašala 761.750,51 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 17: Vrednost opreme 
 

Vrsta opreme Nabavna 
vrednost 

(1. 1. 2020) 

Popravek  
vrednosti 

(1. 1. 2020) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti  

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

 
Amortiza-

cija 

Sedanja 
vrednost 
(31. 12. 
2020) 

Oprema za 
opravljanje osnovne 
dejavnosti 

 
 

161.954,49 

 
 

144.778,95 

 
 

27.288,31 

 
 

1.434,12 

 
 

1.434,12 

 
 

13.786,68 

 
 

30.677,17 

Oprema za obdelavo 
podatkov 

 
13.403,21 

 
12.715,30 

 
0,00 

 
436,06 

 
436,06 

 
537,58 

 
150,33 

Oprema za 
transport, 
vzdrževanje, 
čiščenje … 

 
 

72.621,28 

 
 

72.243,17 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

378,11 

 
 

0,00 

Pohištvo 119.500,39 99.281,00 8.196,54 584,36 584,36 4.487,96 23.927,97 

Druga oprema 17.563,94 13.731,51 3.307,65 0,00 0,00 1.140,10 5.999,98 

Drobni inventar  668.596,19 668.596,19 24.813,59 13.549,72 13.549,72 24.813,59 0,00 

Skupaj 1.053.639,50 1.011.346,12 63.606,09 16.004,26 16.004,26 45.144,02 60.755,45 

 
Preglednica prikazuje, da so nove nabave znašale 63.606,09 EUR. Na dan 31. 12. 2020 je 
odpisana vrednost opreme znašala 1.056.490,14 EUR, sedanja vrednost opreme pa 60.755,45 
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. 2020 znašala 39.506,61 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. 2020, ki se nanašajo na 
zaračunano prehrano učencev in zunanjih odjemalcev ter zaračunano oskrbnino otrok v vrtcu. 
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Visok izkazan znesek (34.988,83 EUR) kratkoročnih terjatev je posledica načina zaračunavanja 
storitev. Račune izstavljamo v pretežni meri kupcem v naslednjem obračunskem mesecu (za 
mesec december 2020 torej v začetku januarja 2021).  
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. 2020 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. 2020 
znašale skupaj 226.209,58 EUR. Seznam teh terjatev, po posameznih uporabnikih enotnega 
kontnega načrta, je naveden v spodnji preglednici. 
 

Preglednica 18: Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 

Zap. št. Naziv uporabnika EKN Znesek terjatve v EUR 

1 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 149.308,43 

2 Občina Selnica ob Dravi  69.438,87 

3 Občina Podvelka  1.881,90 

4 Občina Ruše 1.873,23 

5 Občina Apače 624,41 

6 Občina Pesnica  624,41 

7 Občina Lovrenc na Pohorju  1.248,82 

8 Občina Semič 624,41 

9 Zavod RS za zaposlovanje 585,10 

 
3.2.1.2.5 Druge kratkoročne terjatve  
 
Vrednost drugih kratkoročnih terjatev je na dan 31. 12. 2020 znašala 9.104,77 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 (9.084,84 EUR) in 
terjatve do države za vstopni davek na dodano vrednost (19,93 EUR). 
 
3.2.1.2.6 Aktivne časovne razmejitve  
 
Aktivne časovne razmejitve so na dan 31. 12. 2020 znašale 301,56 EUR. Gre za oblikovanje 
prihodkov v zvezi s projektom, kot je Šolska shema, in programa v okviru Zavoda za 
zaposlovanje Slovenije »Usposabljam se 2020« (stroški so že nastali, vendar prihodki še niso 
mogli biti zaračunani).  
 
3.2.1.2.7 Zaloge 
 
Na dan 31. 12. 2020 izkazujemo zaloge živil, ki so znašale 1.453,09 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.  
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3.2.1.3 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  
 

3.2.1.3.1 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih   
 

Na dan 31. 12. 2020 so kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašale 204.831,35 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. 2020 zapadejo v plačilo v začetku leta 
2021; te so znašale 14.123,21 EUR. Obveznosti, ki so zapadle na dan 31. 12. 2020, so bile 
poravnane.   
 
3.2.1.3.3 Kratkoročne obveznosti iz poslovanja  
 
Na dan 31. 12. 2020 znašajo druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 40.795,72 EUR in se 
nanašajo na obveznost za dajatve na plače (32.106,83 EUR), obveznost odtegljajev od plač 
(4.838,04 EUR), obveznost za dodatno pokojninsko zavarovanje – ZVPSJU (3.294,89 EUR), 
obveznost za RTV prispevek (3,77 EUR), obveznost za plačilo razlike med obračunanim in 
vstopnim davkom na dodano vrednost (348,28 EUR) in obveznost za davek od dohodka  
(203,91 EUR).  
 
3.2.1.3.4 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta smo na dan 31. 12. 2020 
izkazali v skupni vrednosti 12.449,51 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. 2020 izkazuje pasivne časovne razmejitve v višini 6.246,54 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 so na dan 31. 12. 2020 znašale 12.328,54 EUR. To so 
dolgoročno odloženi prihodki v višini 3.005,41 EUR in donacije za osnova sredstva v višini 
9.323,13 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 19: Obveznosti in 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. 2019 

 
877.253,51 

Povečanje v letu 2020 54.794,92 

Zmanjšanje v letu 2020 104.697,56 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na 
dan 31. 12. 2020 

 
827.350,87 

 
Na dan 31. 12. 2019 so bile obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 
izkazane v višini 877.253,51 EUR. Povečanje v letu 2020 predstavlja nakup računalniške 
opreme iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, sredstev od javnega 
zavoda Arnes v okviru programa SIO-2020 in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
Na povečanje vplivajo tudi sredstva od ustanoviteljice, namenjena za investicije in investicijsko 
vzdrževanje, kot so namestitev igrala, obnova parketa in talnih oblog  ter tlakovanje in ureditev 
poti pri podružnični šoli Sveti Duh na Ostrem vrhu. Zmanjšanje predstavlja obračunana 
amortizacija in izločitev zemljišča. Vrednost obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, je 
tako na dan 31. 12. 2020 znašala 827.350,87 EUR.  
 
Preglednica 20: Presežek prihodkov nad odhodki 
 

Presežek prihodkov nad odhodki Znesek v EUR 

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2019 42.845,72 

Zmanjšanje v letu 2020 32.477,13 

Povečanje v letu 2020 1.216,19 

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2020 11.584,78 

 
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let je na dan 31. 12. 2019 znašal 42.845,72 EUR 
in se je v letu 2020 zmanjšal za 32.477,13 EUR, in sicer zaradi pokrivanja materialnih stroškov 
obračunskega obdobja (8.858,59 EUR), nakupa računalniške opreme (6.192,86 EUR), 
pleskanje in nakup opreme za gospodinjsko učilnico (7.551,59 EUR), nakup plinskega štedilnika 
za šolsko kuhinjo (2.147,97 EUR), pleskanje učilnic in igralnic, tlakovanje in ureditev poti ter 
obnova parketa in talnih oblog na podružnični šoli Sveti Duh na Ostrem vrhu (7.294,12 EUR) 
ter pokritje stroškov za nabavo sadja in zelenjave v okviru projekta Šolska shema, zaradi 
zavrnitve zahtevka v letu 2019 (432,00 EUR). V obračunskem obdobju se je presežek prihodkov 
nad odhodki iz preteklih let povečal za 1.216,19 EUR. Na dan 31. 12. 2020 je znašalo stanje 
presežka prihodkov nad odhodki 11.584,78 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, 
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 občinskega proračuna, 

 prispevkov občanov (starši), 

 sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost), 

 donacij in drugih virov. 
 
Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za: 

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

 permanentno izobraževanje, 

 programske materialne stroške, 

 učila in učne pripomočke, 

 učbenike, 

 subvencioniranje šolske prehrane učencev (malice, kosila), 

 sofinanciranje šolskih ekskurzij, 

 sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi (5. razred), 

 subvencioniranje plačil staršev v vrtcih. 
 
Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za: 

 plače s prispevki in 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. 
Staršem učencev zaračunavamo storitve za prehrano, ekskurzije, šolo v naravi, dneve 
dejavnosti. 
 

Preglednica 21: Struktura celotnih prihodkov 
 

 PRIHODKI 2020 2019 Indeks 

 CELOTNI PRIHODKI 2.924.827 2.906.247 101 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 2.917.963 2.897.421 101 

7600 PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 2.651.633 2.522.945 105 

 Prihodki od MIZŠ 1.845.705 1.783.142 104 

 Plače in drugi prejemki 1.696.712 1.606.424 106 

 Materialni stroški 45.205 46.274 98 

 Učbeniški sklad 8.115 7.621 106 

 Šola v naravi (5. razred) 5.858 4.126 142 

 Subvencionirana prehrana učencev  33.438 68.791 49 
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 Sofinanciranje plačil staršev v vrtcih  30.501 26.457 115 

 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - - - 

 Plače in drugi prejemki – projekti (SLO udeležba) 5.175 4.690 110 

 Plače in drugi prejemki – projekti (EU udeležba) 20.701 18.759 110 

 Prihodki od Občine Selnica ob Dravi  730.595 650.071 112 

 Plače in drugi prejemki (predšolska vzgoja, nadstandard) 614.831 495.233 124 

 Plače in drugi prejemki, MS – javna dela 4.015 11.057 36 

 Materialni stroški za vzdrževanje (predš. in osnovnoš. dejavnost) 88.803 103.277 86 

 Permanentno izobraževanje delavcev (predšolska vzgoja, 
nadstandard) 

 
1.569 

 
1.531 

 
102 

 Didaktični material  4.233 5.798 73 

 Kurilno olje 6.564 11.347 58 

 Prevozi učencev  7.010 16.683 42 

 Subvencionirana prehrana učencev 2.016 3.855 52 

 Eko šola, plavalni tečaj 1.554 1.290 120 

 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - - - 

 Prihodki od drugih občin 56.445 60.452 93 

 Domicil 53.708 53.529 100 

 Prevozi učencev 2.737 6.923 40 

 Prihodki od Zavoda RS za zaposlovanje – javna dela 6.555 16.520 40 

 Prihodki  od Zavoda RS za šolstvo – projekt NA-MA POTI 10.276 9.347 110 

 Prihodki od Agencije za kmetijske trge in razvoj – Šolska shema, 
Tradicionalni slovenski zajtrk 

 
2.057 

 
2.313 

 
89 

 Prihodki od javnih zavodov (osnovne šole) - 70 - 

 Javni štipendijski, razvojni, invalid. in preživninski sklad RS - 1.030 - 

7601 PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV  225.272 369.261 61 

 Starši za prehrano učencev  53.711 105.713 51 

 Zaposleni in zunanji za prehrano 33.539 48.953 69 

 Starši za oskrbnine 117.843 177.529 66 

 Starši za razširjen program učencev in otrok vrtca 18.593 35.722 52 

 Uporaba šolskih prostorov in telovadnice 516 1.344 38 

 Publikacija   1.070 - - 

7603 PRIHODKI OD DONACIJ 7.234 5.215 139 

7608 PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19  
33.824 

 
- 

 
- 

 Prihodki od MIZŠ zaradi COVID-19 za nadomestila plač zaposlenih v 
šolski kuhinji  

 
4.434 

 
- 

 
- 

 Prihodki od MIZŠ zaradi COVID-19 za brezplačne tople obroke  2.019 - - 

 Prihodki od MIZŠ zaradi COVID-19 za zaščitno opremo  1.304 - - 

 Prihodki od ustanoviteljice zaradi COVID-19 - 39.čl. KPJS 18.315 - - 

 Prihodki od ustanoviteljice zaradi COVID-19 - 71.čl. ZIUZEOP 6.300 - - 

 Prihodki od ustanoviteljice zaradi COVID-19 za brezplačne tople obroke 627 - - 

 Prihodki od ZZZS zaradi COVID-19 za nadomestila plač zaposlenih 825 - - 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  1.192 3.470 34 

7611 Prihodki od prodaje odpadnega papirja 1.192 3.470 34 

762 FINANČNI PRIHODKI - - - 

7620 PRIHODKI OD OBRESTI - - - 

763 DRUGI PRIHODKI 181 1.026 18 

7630 PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE - 366 - 

7639 DRUGI PRIHODKI 181 660 27 
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764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 5.491 4.330 127 

 
Celotni prihodki so znašali 2.924.827 EUR in so bili za 0,64 % višji kot v letu 2019. 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 uporabe telovadnice in prostorov šole, prodaje publikacij, malic 
in kosil zaposlenim in zunanjim odjemalcem ter promocijske storitve. Ta del zajema v deležu 
celotnih prihodkov 1,21 %. 
 
Preglednica 22: Razmerje med prihodki opravljanja javne službe in tržno dejavnostjo 2020, 
2019 
 

 2020 2019 Indeks  

Prihodki za izvajanje javne službe 2.889.533 2.857.167 101 

Prihodki tržne dejavnosti 35.294 49.080 72 

Celotni prihodki 2.924.827 2.906.247 101 

 
 
3.2.2.2 Odhodki 
 

Preglednica 23: Struktura celotnih odhodkov 
 

 ODHODKI 2020 2019 Indeks 

 CELOTNI ODHODKI 2.932.266 2.900.140 101 

460 STROŠKI MATERIALA 166.326 244.711 68 

4600 STROŠKI IZDELOVALNEGA MATERIALA 122.504 189.675 65 

 Izobraževalno delo 3.635 4.665 78 

 Pokali, priznanja  183 191 96 

 Živila  97.670 157.889 62 

 Živila (Šolska shema) 2.057 2.046 101 

 Živila (Tradicionalni slovenski zajtrk) - 230 - 

 Čistila, higienski material  15.151 17.239 88 

 Material za sprotno vzdrževanje objektov 3.788 7.305 52 

 Sanitetni material 20 110 18 

4601  STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA 2.694 2.712 99 

 Delovne obleke 2.694 2.712 99 

4602 STROŠKI ENERGIJE 29.059 40.335 72 

 Električna energija 16.923 21.341 79 

 Plin  3.322 4.047 82 

 Kurilno olje 6.564 11.346 58 

 Goriva in maziva za kombi, kosilnico 2.250 3.601 62 

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

 
1.503 

 
1.242 

 
121 

 Nadomestni deli in material za opremo  1.401 1.177 119 

 Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil 102 65 157 

4605 STROŠKI STROKOVNE LITERATURE 5.336 4.993 107 

 Strokovna literatura, časopisi, revije 2.047 2.589 79 

 Delovni zvezki za učence od 1. do 3. razreda   3.289 2.404 137 

4606 STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 4.125 5.334 77 
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4608 STROŠKI MATERIALA IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ  - - - 

4609 DRUGI STROŠKI MATERIALA 1.105 420 263 

461 STROŠKI STORITEV 125.653 167.773 75 

4610 STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI  
36.880 

 
42.708 

 
86 

 Poštnina in kurirske storitve 3.930 4.049 97 

 Telefon, GSM 2.994 2.971 101 

 Storitve oglaševanja  120 169 71 

 Dimnikarske storitve - 205 - 

 Storitve študentov in dijakov 3.764 912 413 

 Šola v naravi 13.707 13.735 100 

 Ekskurzije, športni dnevi, tekmovanja učencev 637 1.812 35 

 Plavalni tečaji učencev  2.561 2.035 126 

 Vstopnine, parkirnine, izposojnine 5.564 13.020 43 

 Varstvo pri delu in požarne varnosti  3.603 1.629 221 

 Naravoslovni dnevi otrok iz vrtca - 2.171 - 

4611 STROŠKI STORITEV TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA TER 
NAJEMNIN 

 
31.322 

 
31.019 

 
101 

 Računalniške storitve 7.049 7.159 98 

 Najemnine in zakupnine  9.378 8.429 111 

 Storitve tekočega vzdrževanja objektov  5.504 4.451 124 

 Storitve tekočega vzdrževanja opreme 4.506 6.399 70 

 Storitve tekočega vzdrževanja vozil 4.885 4.581 107 

4612 STORITVE ZAVAROVALNIH PREMIJ TER PLAČILNEGA IN BANČNEGA 
PROMETA 

 
5.095 

 
6.097 

 
84 

 Zavarovalne premije za motorna vozila 791 775 102 

 Zavarovalne premije objektov  4.150 5.132 81 

 Storitve plačilnega in bančnega prometa  154 190 81 

4613 STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV 8.550 13.002 66 

 Strokovno izobraževanje zaposlenih  2.104 5.190 41 

 Stroški zdravstvenih storitev  2.387 2.842 84 

 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev  - - - 

 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve  1.549 3.282 47 

 Zdravstveni pregledi zaposlenih  2.510 1.688 149 

4614 STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV  35.128 63.882 55 

 Voda 3.776 4.602 82 

 Republiška taksa za obremenitev vode 4.826 5.821 83 

 Odvoz smeti  8.892 12.032 74 

 Odvoz pomij  825 419 197 

 Prevozi učencev  16.731 39.570 42 

 Prevozi otrok iz vrtca - 1.157 - 

 Prevozi zaposlenih na izobraževanja 78 281 28 

4615 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 2.115 7.523 28 

 Dnevnice v državi in v tujini 575 1.982 29 

 Kilometrina  1.343 4.400 31 

 Potni stroški za javni prevoz 28 74 38 

 Nočnine v državi 115 919 13 

 Terenski dodatek  54 148 36 

4617 STROŠKI REPREZENTANCE 88 18 489 

4618 STROŠKI STORITEV IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ - - - 
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4619 STROŠKI DRUGIH STORITEV 6.475 3.524 184 

462 AMORTIZACIJA  18.730 27.291 69 

 Amortizacija osnovnih sredstev – zgradbe 69.055 68.991 100 

 Amortizacija osnovnih sredstev – oprema 25.324 25.133 101 

 Amortizacija drobnega inventarja  24.813 44.271 56 

 Zmanjšanje amortizacije (v breme virov) -100.462 -111.104 90 

464 STROŠEK DELA 2.618.609 2.447.128 107 

4640 PLAČE ZAPOSLENIH 2.034.480 1.882.035 108 

 Bruto plače zaposlenih 1.868.049 1.838.982 102 

 Bruto nadomestila plače zaposlenih (boleznine do 30 dni, čakanje na 
delo doma, karantena) 

 
166.431 

 
43.053 

 
387 

4642 POVRAČILA ZAPOSLENIM 104.361 114.983 91 

 Prehrana med delom 65.616 69.637 94 

 Prevoz na delo in z dela  31.583 45.346 70 

 Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev  7.162 - - 

4644 REGRES ZA LETNI DOPUST 91.808 85.211 108 

4645 DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENIH – NARAVA STROŠKOV DELA  
21.298 

 
20.970 

 
102 

 Jubilejne nagrade  3.812 4.620 83 

 Odpravnine  17.486 16.350 107 

 Solidarnostne pomoči  - - - 

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

 
366.662 

 
306.949 

 
119 

 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 178.370 168.762 106 

 Prispevki za zdravstveno zavarovanje  134.984 124.744 108 

 Prispevki za poškodbe pri delu 10.859 10.049 108 

 Prispevki za zaposlovanje  1.477 1.498 97 

 Prispevki za starševsko varstvo  2.049 1.896 108 

4643 Strošek dodatnega pokojninskega zavarovanja – ZVPSJU 38.923 36.980 105 

4649 DRUGI STROŠKI DELA - - - 

465 DRUGI STROŠKI 2.928 1.725 170 

4651 TAKSE IN PRISTOJBINE - - - 

4652 DRUGE DAJATVE, KI NISO ODVISNE OD STROŠKOV DELA 50 91 55 

4659 OSTALI STROŠKI 2.878 1.634 176 

 Članarine  458 407 112 

 Cestnine, RTV prispevek  282 408 69 

 Stroški nadomestila (SAZOR) 821 819 100 

 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov  1.317 - - 

467 FINANČNI ODHODKI 17 37 46 

4670 Odhodki za obresti  17 37 46 

468 DRUGI ODHODKI - - - 

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 3 11.475 - 

4691 Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja  3 11.475 - 

 
Celotni odhodki so znašali 2.932.266 EUR in so bili v primerjavi z letom 2019 višji za 1,11 %. 
Največji delež odhodkov predstavlja strošek dela v višini 2.618.609 EUR, kar je 89,30 % vseh 
odhodkov – ti so v primerjavi s preteklim letom višji za 7,01 %. Razlogi za njihovo porast so: 

 javni uslužbenci, ki so v letu 2019 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. 2019, 
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 od januarja 2020 dalje so se uveljavile višje premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence,  

 izplačilo redne delovne uspešnosti,  

 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 291.979 
EUR je to 9,96 % vseh odhodkov; ti stroški so za 29,21 % nižji od enakih stroškov leta 2019. Na 
zmanjšanje stroškov je vplivala epidemija COVID-19, saj se je osnovnošolska dejavnost kar 
nekaj mesecev izvajala na daljavo, predšolska dejavnost pa se za določeno obdobje ni izvajala 
ali pa samo delno.         
Ostali odhodki (amortizacija in drugi stroški) predstavljajo preostali manjši delež vseh 
odhodkov. 
Preglednica 24: Pregled poslovanja v letu 2020 v primerjavi z letom 2019  

  
 2020 2019 Indeks 

Celotni prihodki  2.924.827 2.906.247 101 

Celotni odhodki  2.932.266 2.900.140 101 

Presežek prihodkov nad odhodki  6.107  

Presežek odhodkov nad prihodki 7.439   

Presežek odhodkov nad prihodki z upoštevanjem davka od 
dohodka  

 
7.643 

  

 
Rezultat poslovanja je presežek odhodkov nad prihodki z upoštevanjem davka od dohodka in 
je ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka. Na izkazan rezultat poslovanja so 
vplivali predvsem začasni ukrepi za omejitev in odpravo posledic COVID-19 (izvajanje 
osnovnošolske dejavnosti na daljavo), kar je negativno vplivalo na poslovanje šolske kuhinje, 
saj v okviru šolske kuhinje zavod zaposluje delavke, ki se financirajo iz sredstev pridobljenih 
od staršev ter pristojnega ministrstva in ustanoviteljice, ki subvencionirata obroke prehrane 
učencev. Kljub prejeti pomoči od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju 
ministrstvo) za nadomestila plač zaposlenih v šolski kuhinji, za čas čakanja na delo doma, v 
prvem delu razglašene epidemije COVID-19 in povračila stroškov brezplačnih toplih obrokov 
ministrstva in ustanoviteljice v drugem delu epidemije COVID-19, v zavodu ni prišlo do 
pozitivnega poslovanja šolske kuhinje. 
 
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 29.160 EUR.  
Ker zavod izkazuje presežek odhodkov nad prihodki, po denarnem toku ne izračunava 
presežka po fiskalnem pravilu. 
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3.4 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov – Priloga 4 
 
Zavod ne izkazuje izdatkov za nakup naložb v vrednostne papirje, v deleže podjetij in ne daje 
posojil. 

 
3.5 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov – Priloga 5  
 
Zavod ne izkazuje najetih kreditov. V obrazcu računa financiranja določenih uporabnikov je 
izpolnjen samo podatek pod AOP 573 – zmanjšanje sredstev na računih, 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 uporabe 
telovadnice in prostorov šole, prodaje publikacij, malic in kosil zaposlenim in zunanjim 
odjemalcem ter promocijske storitve.  
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 (98,79 %) in prihodki tržne dejavnosti (1,21 %). Omenjenega sodila 
zavod ni uporabil za neposredne stroške materiala, storitev in dela ter prevrednotovalne 
odhodke – te je razčlenil na javno službo in tržno dejavnost po dejanskih podatkih. 
 
 
 
 
 

Letno poročilo Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2020 bo obravnaval Svet zavoda OŠ 
Selnica ob Dravi na svoji seji dne 9. 3. 2021. 
 
Selnica ob Dravi, 25. 2. 2021  
 
 
Za računovodsko poročilo:                                                                Ravnateljica: 
Slavica Jurše Šketa, računovodja                                                      Manja Kokalj, prof. 
 
 
 


