
1 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
LETNO POROČILO 

OSNOVNE ŠOLE SELNICA OB 

DRAVI ZA LETO 2021 

 
 
 

 
RAVNATELJICA: Manja KOKALJ, prof. 
 
POSLOVNO IN EVALVACIJSKO POROČILO PRIPRAVILE: 
Manja KOKALJ, prof., Maja VAČUN, prof. in Martina JAUNIK, prof.  
 
RAČUNOVODSKO POROČILO PRIPRAVILA: Slavica JURŠE ŠKETA, računovodkinja 
 
 

Selnica ob Dravi, februar 2022 



2 

 

KAZALO VSEBINE 
 
1 POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE SELNICA OB DRAVI – splošni del ...... 3 

1.1 Osnovni podatki o šoli...................................................................................................... 3 

1.2 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb .............................................................. 3 
1.3 Kratka predstavitev OŠ Selnica ob Dravi ........................................................................ 5 

1.3.1 Prikaz števila otrok in učencev v letu 2021 ........................................................................... 6 
1.4   Pomembnejši dosežki ..................................................................................................... 6 

1.4.1 VRTEC .................................................................................................................................. 6 
Obogatitvene in dodatne dejavnosti ................................................................................................ 6 

1.4.2 ŠOLA ............................................................................................................................ 8 
1.5   Finančno poslovanje ..................................................................................................... 11 

 

2  POSLOVNO IN EVALVACIJSKO POROČILO – posebni del ................................... 12 
2.1   Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih OŠ Selnica ob Dravi za leto 2021 ................ 12 

2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje ................................ 12 
2.1.2 Vizija zavoda ....................................................................................................................... 12 
2.1.3  Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma ................ 13 
področnih strategij in nacionalnih programov .............................................................................. 13 
2.1.4   Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2021 ............................................................... 13 
2.1.5  Realizacija obsega pouka in drugih oblik organiziranega dela ........................................... 14 
2.1.6  Prednostne naloge zavoda ................................................................................................... 17 
2.1.7  Leto 2021 v vrtcu in šoli ..................................................................................................... 18 
2.1.8 Projekti in druge dejavnosti, ki smo jih izvajali .................................................................. 19 
Projekt NA-MA POTI .................................................................................................................. 19 
Zbirajmo kilometre ....................................................................................................................... 22 
Varno s Soncem ............................................................................................................................ 23 
2.1.9 Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/21 ............................................................. 27 
2.1.10    Knjižnica ......................................................................................................................... 30 
2.1.11  Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ............................................................... 32 
2.1.12  Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več ............ 32 
preteklih let ................................................................................................................................... 32 
2.1.13  Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ............................................................ 32 
2.1.14  Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora ................................................. 32 
2.1.15  Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, ..................... 32 
socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora ..................................................... 32 
2.1.16  Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter .................... 35 
poročilo o investicijskih vlaganjih ................................................................................................ 35 
2.1.17 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju.................... 36 
programa ....................................................................................................................................... 36 

 

3  RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2021 ................................. 37 
3.1 Uvod ............................................................................................................................... 37 

3.2 Računovodski izkazi s pojasnili ..................................................................................... 37 
3.2.1 Bilanca stanja  ...................................................................................................................... 37 
3.2.2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov  ......................................................................... 42 

3.3 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka ....................................................................................................................................... 48 
3.4 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  ........... 48 
3.5 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov ..................................... 48 
3.6 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 .............................................................................................................................................. 48 



3 

 

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 2021 
 

Ravnateljica: Manja KOKALJ, prof.  
Pomočnice ravnateljice: šola – Maja Vačun, prof., vrtec – Martina JAUNIK, prof.  
Predsednica Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi: Emica ŠKRINJAR  
Predsednica Sveta staršev OŠ Selnica ob Dravi: Mirjana JESENEK MORI, prof. (do 31. 8. 2021), 
nato Mojca TERGUŠEK, 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 2021 se je Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi sestal na dveh dopisnih in dveh rednih sejah. 
Prva dopisna seja je trajala od 3. do 5. 2. 2021 – sprejet je bil sklep, da se na OŠ Selnica ob 
Dravi odpiše 2.607,38 evra osnovnih sredstev in 9.744,45 evra drobnega inventarja, na obeh 
podružnicah 525,68 evra osnovnih sredstev in 397,00 evrov drobnega inventarja, v vrtcu pa 
3.038,37 evra drobnega inventarja. 
Na 16. seji, ki je bila 9. 3. 2021, je predsednica centralne inventurne komisije seznanila člane 
sveta zavoda s predlaganimi odpisi terjatev, osnovnih sredstev in drobnega inventarja na 
centralni šoli in obeh podružnicah, s popisom osnovnih sredstev in drobnega inventarja v vrtcu 
ter s popisom živil in embalaže v šoli in vrtcu. Sprejeto je bilo Poslovno in Evalvacijsko poročilo 
za šolo in vrtec ter Finančno poročilo OŠ Selnica ob Dravi za leto 2020. 
Člani Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi so sklenili, da se s 1. 4. 2021 povišajo cene prehrane za 
učence, delavce šole in zunanje odjemalce in znašajo, kot prikazuje spodnja preglednica. 
 
Preglednica 1: Cena prehrane za učence, delavce OŠ Selnica ob Dravi in za zunanje odjemalce 
 

Naziv obroka Cena (€)/kos 

malica  0,80 

kosilo 1. razred 2,06 

kosilo od 2. do 4. razreda 2,57 

kosilo od 5. do 9. razreda 2,96 

popoldanska malica 1,18 

malica za zaposlene  z 9,5 % DDV 2,23 

kosilo za zaposlene in zunanje z 9,5 % DDV 5,48 

Kosilo za zaposlene, ki jedo v šoli 4,47 
 

Člani sveta so na seji sklenili tudi, da se za redno delovno uspešnost ravnateljice Manje Kokalj 
nameni 5 % polletne mase njene osnovne plače. Predsednica sveta zavoda je seznanila člane  
s potekom ocenitve delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2020. Pojasnila je, da se ocenitev 
opravi na podlagi meril, ki jih določa Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 
direktorjev s področja šolstva, ki pa je dopolnjen – z dopolnitvijo pravilnika je omogočeno 
svetom zavoda, da se pri odločanju o upravičenosti do dela plače za delovno uspešnost za leti 
2020 in 2021 ne upoštevata pogoja iz prve in četrte alineje prvega odstavka ter drugega 
odstavka 19. člena pravilnika (zaradi epidemije bolezni COVID-19). Izpolnitev letnega 
programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda se ovrednoti z 
naslednjimi kriteriji: 

1. kriterij – realizacija obsega programa – do 25 % 
2. kriterij – kakovost izvedbe programa – do 35 % 
3. kriterij – razvojna naravnanost šole – do 35 % 
4. kriterij – zagotavljanje materialnih pogojev – do 5 % 

Ravnateljica Manja Kokalj je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti.  
 
Na dopisni seji 2.–6. 7. 2021 so člani sveta potrdili Finančni in Kadrovski načrt ter Program dela 
OŠ Selnica ob Dravi za leto 2021. 
 
18. redna seja je bila sklicana 13. 10. 2021; sprejelo se je Poročilo o realizaciji LDN šole in vrtca 
za šolsko leto 2020/21, Letni delovni načrt OŠ Selnica ob Dravi za šolsko leto 2021/22 in 
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Razvojni načrt šole in vrtca za obdobje 2021–2026. Sklenjeno je bilo, da bo namestnica 
predsednice Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi gospa Viktorija Pupaher. 
 

Člani sveta zavoda so na vsaki seji poudarjali in opozarjali ustanoviteljico, da je parkirni prostor 
za delavce šole neurejen. 
  
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. 
 
Pedagoški in poslovodni organ zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi je ravnateljica, ki ima dve 
pomočnici – za vrtec in šolo (delo opravljata v deležu po pravilniku). V koledarskem letu 2021 
smo imeli 18 oddelkov na centralni šoli, na podružnici Sveti Duh na Ostrem vrhu 2 kombinirana 
oddelka (1.–3. razred in 4.–5. razred) in 1 oddelek podaljšanega bivanja. Na podružnici 
Gradišče na Kozjaku pa je bil v šolskem letu 2020/21 1 oddelek s kombinacijo učencev 1., 2., 
4. in 5. razreda, v šolskem letu 2021/22 pa 1 oddelek s kombinacijo učencev 1., 2., 3. in 5. 
razreda. Oddelka podaljšanega bivanja na tej podružnici nismo imeli. V šolskem letu 2020/21 
smo imeli v centralni šoli 9 oddelkov podaljšanega bivanja (OPB) za učence 1.–6. razreda ter 
skupino varstva vozačev za učence 7.–9. razreda, v šolskem letu 2021/22 pa 8 oddelkov 
podaljšanega bivanja. Za učence so bile organizirane 3 skupine jutranjega varstva (1. razred, 
2.–4. razred in 5.–9. razred).  
V centralnem vrtcu je bilo 10 oddelkov (4 v stavbi vrtca in 6 v stavbi šole), 1 oddelek vrtca je 
bil na podružnici Sveti Duh na Ostrem vrhu in 1 oddelek vrtca v Gradišču na Kozjaku (do konca 
junija 2021). 
 
Naša šola že vrsto let nosi naziva Kulturna šola in Zdrava šola, zadnjih nekaj let tudi Unesco 
šola in Mreža gozdnih vrtcev in šol. Tako v okviru teh nazivov kot v sodelovanju s širšim 
okoljem smo izvajali številne projekte in dejavnosti, ki so pomenili velik doprinos k 
pridobivanju znanja in kompetenc naših otrok in učencev. Strokovni delavci Vrtca Kobanček in 
Osnovne šole Selnica ob Dravi smo si prizadevali za kakovostno izvajanje ciljev in prednostnih 
nalog iz Letnih delovnih načrtov 2020/21 in 2021/22. Uresničevali smo zastavljeno vizijo in 
naše poslanstvo ter v največji možni meri skrbeli za dobre in konstruktivne medsebojne 
odnose vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa. Delovali smo z zavedanjem, da sta 
timsko delo in soustvarjanje ključ do uspeha in da brez sodelovanja med učenci, učitelji in 
starši ne moremo doseči zastavljenih ciljev. Leto 2021 je zaradi epidemije koronavirusa 
zahtevalo številna prilagajanja vseh nas, a smo prav zaradi zavedanja pomena poslanstva in 
dobrih odnosov opravili svoje delo v tem letu zelo dobro. Učni proces smo prilagajali aktualnim 
razmeram v družbi, sledili spremembam, se spopadali z novimi izzivi in drugačnim načinom 
dela. Veseli in hvaležni smo bili za vso pomoč, ki so nam jo nudili starši v času dela na daljavo, 
da je učno delo lahko potekalo kar se da nemoteno. 
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1.3.1 Prikaz števila otrok in učencev v letu 2021  
 

Preglednica 2: Pregled števila otrok v vrtcu, vpisanih v letu 2021 
 

 2020/21 2021/22 

Število oddelkov v vrtcu OŠ Selnica ob Dravi 10 10 

Skupaj število otrok 164 163 

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

1 10 

Skupaj število otrok 11 10 

Skupaj število vseh otrok v vrtcu 175 173 

 
Preglednica 3: Pregled števila učencev v šolskih letih 2020/21 in 2021/22 
 

 2020/21 2021/22 

Število oddelkov na OŠ Selnica ob Dravi 18 18 

Skupaj število učencev 322 331 

Število oddelkov na podružnici Sv. Duh na 
Ostrem vrhu 

2 2 

Skupaj število učencev 16 15 

Število oddelkov na podružnici Gradišče na 
Kozjaku 

1 1 

Skupaj število učencev 9 7 

Skupaj število učencev 347 353 

 
1.4   Pomembnejši dosežki   
 
1.4.1 VRTEC  
 
Obogatitvene in dodatne dejavnosti 
V začetku leta 2021 je veliko načrtovanih dejavnosti odpadlo ali pa zaradi nadaljevanja 
upoštevanja Covid ukrepov in prepovedi združevanja otrok med skupinami niso bile realizirane 
tako, kot smo si jih zadali.   
 
Poleg rednega programa po Kurikulu so strokovni delavci izvajali z otroki številne načrtovane 
obogatitve dejavnosti, v dogovoru s starši pa je vrtec ponudil tudi nadstandardne dejavnosti, 
ki so jih izvedli zunanji sodelavci oziroma institucije. Kakovostno obogatitev programa so 
predstavljali tudi skrbno načrtovani posebni tedni in dnevi dejavnosti v vrtcu (teden 
ustvarjalnosti, pustovanje, Teden otroka, Tradicionalni slovenski zajtrk, praznični december). 
V šolskem letu 2020/21 smo nekoliko spremenili namen obogatitvenih dejavnosti. 
Obogatitveno dejavnost predstavljajo različne urice, s katerimi smo popestrili in obogatili 
program v vrtcu (ure pravljic, gibalne urice, sprostitvene urice, Mali pohodniki), dodali smo 
tudi glasbene urice. Programe in projekte smo zapisali posebej, ne več v sklopu obogatitvenih 
ali dodatnih dejavnosti. 
Zaradi Covid ukrepov tekom leta smo opustili druženja in medsebojna spoznavanja otrok in 
povezovanje med skupinami. Dejavnosti smo izvedli znotraj skupin in pri tem razvijali interes 
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in sposobnosti otrok, spodbujali njihovo radovednost in ustvarjalnost. Vsebinsko smo se 
navezovali na letne čase, praznike in izbrane projekte.  
V času, ko so nam ukrepi dopuščali združevanje, pa smo druženja med skupinami tudi skrbno 
načrtovali in izvedli. 
 
Obogatitvene dejavnosti, ki so bile realizirane: 

– Izvedba sprostitvenih uric: izvajale so se enkrat na teden znotraj posameznih skupin, v 
septembru smo nadaljevali z izvedbo uric v starejših skupinah. 

– Izvedba gibalnih uric: z gibalnimi uricami smo ponovno pričeli v mesecu oktobru 2021, 
bile so  organizirane v mali telovadnici v kleti za tri skupine otrok, starih 2–3 leta.  

– Obogatitvena dejavnost Mali pohodniki: v šolskem letu 2020/21 zaradi ukrepov nismo 
izvedli načrtovanih dejavnosti, ponovno smo dejavnost načrtovali v letu 2021/22 in 
oktobra izvedli prvi pohod, kjer je bila udeležba zelo številčna (104 udeleženci). 

– Ure pravljic v knjižnici v Hramu kulture Arnolda Tovornika: ponovno smo jih lahko 
načrtovali v šolskem letu 2021/22 in v mesecu decembru izvedli prve obiske v Hramu 
kulture. 

– Glasbene urice: izvajajo se v 2. starostnem obdobju in so po dolgem času spet novost 
v vrtcu; to ni petje v zboru (kot pevske urice), ampak gre za širše poznavanje 
instrumentov, petja, glasbenega ustvarjanja. 

 
V letu 2021 smo realizirali naslednje dejavnosti: 

– teden ustvarjalnosti v začetku meseca februarja, 
– sodelovanje na kulturni prireditvi šole (videoposnetek na spletu), 
– sodelovanje v akciji Zlata pentlja, 
– pustovanje v posameznih skupinah, 
– materinski dan: mamice so po e-pošti prejele posnetke, deklamacije, fotografije, 

izdelke ali voščila otrok, 
– vseslovenska akcija Petje s srcem, 
– zeleni teden v mesecu maju, 
– poligon zdravja v sklopu programa Zdravje v vrtcu, 
– obisk pasje šole Alfakan, 
– obisk policistov konjenikov,  
– dejavnosti v sklopu ŠVK (športno-vzgojnega kartona), 
– tek podnebne solidarnosti,  
– Kolesarčki, 
– 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, 
– zaključna srečanja posameznih skupin (na prostem, 
– ogled razstave v Hramu kulture z učiteljem likovne umetnosti, mag. Otom Vogrinom,  
– dan odprtih vrat za novo sprejete otroke,  
– baloni želja: prireditev v enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu ob prvem šolskem dnevu, 
– prvi šolski dan z animatorji Športno-cirkuškega društva Eleja (brata Malek), 
– sodelovanje na natečajih: likovni natečaj Minimalizem ob kulturnem prazniku meseca 

februarja, likovni natečaj ob prazniku jabolk Oj, lepo je res na deželi, 
– v septembru 2021 nas je obiskala slepa študentka s psom vodnikom in se predstavila 

otrokom v šestih skupinah, 
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– množični tek za zdravje »Začni mlad, tekmuj pošteno«; izvedba na igrišču vrtca po 
posameznih skupinah, na jabolčni poti ter ob gozdni poti (Dolina miru), 

– teden otroka v mesecu oktobru; tema je bila »Razigran uživaj dan«, 
– obisk muzeja, otroci stari 4–6 let, delavnica »Igrajmo se nekoč in danes«,  
– obisk gasilskega doma, enota Selnica ob Dravi,  
– sodelovanje vrtca na Šolskih olimpijskih igrah 19.–22. 10. 2021,  
– igre brez meja v vseh skupinah Vrtca Kobanček,  
– Tradicionalni slovenski zajtrk,  
– praznični december; staršem smo poslali skupni praznični posnetek, 
– obisk dedka Mraza: 17. 12. 2021 v enoti Selnica ob Dravi in 23. 12. 2021 v enoti Sv. Duh 

na Ostrem vrhu, 
– sodelovanje v akciji Božičkova pošta,  
– lutkovne predstave v 1. st. obdobju (oktober, november, december), 
– vključitev svetovalne delavke v skupine 1. in 2. starostnega obdobja, 
– sodelovanje s šolsko knjižničarko: obisk knjižnice ter knjižničarke v skupinah v Tednu 

otroka in v prazničnem decembru, izposoja knjig za bralne značke ter priložnostni 
obiski v knjižnici tekom leta,  

– potujoči bralni nahrbtnik. 
 
1.4.2 ŠOLA   
 
Generalno gledano štejemo kot najpomembnejši dosežek vseh delavcev, učencev šole in 
staršev prilagajanje spremembam, ki jih je za šolo povzročila t. i. koronakriza. Izvajanje pouka 
na daljavo, pouka v šoli in/ali hibridnega pouka je za vse nas pomenilo nenehni trud za to, da 
bi učenci imeli vsaj približno enake možnosti za primarno in sekundarno šolsko delo. Ne glede 
na čas in prostor smo bili željni pridobivati nova znanja in spretnosti, spodbujali smo 
samostojnost, kritično razmišljanje, kreativnost, inovativnost in prevzemanje odgovornosti. 
 
Učni in vzgojni dosežki učencev so bili obravnavani na redovalnih konferencah, ki so potekale 
v živo ali na daljavo preko aplikacije Teams. Učni uspeh učencev je bil ob koncu šolskega leta 
2020/21 za vso šolo 100 % (po sklepu ministrice smo imeli samo eno ocenjevalno obdobje). 
Vsi devetošolci so uspešno zaključili osnovno šolanje in se vpisali v srednje šole. Ob 
upoštevanju zdravstveno-higienskih ukrepov smo v mesecu juniju 2021 izvedli tudi zaključni 
dogodek za devetošolce – valeto.  
 
Strokovni delavci so nudili učencem pomoč pri pridobivanju znanja na dopolnilnem pouku, 
dodatni razlagi, urah dodatne strokovne pomoči, ki jim pripadajo po odločbah o usmeritvi ali 
po individualiziranem delovnem načrtu pomoči, nekaj pa tudi preko ur za premagovanje učnih 
težav. V času dela na daljavo so nekateri strokovni delavci postali t. i. skrbniki izbranim 
učencem, ki so izkazovali težave ali primanjkljaje pri organizaciji dela in usvajanju znanja 
(pomoč so jim nudili ves čas dela na daljavo, na željo učencev pa tudi po vrnitvi v šolo). Sprotno 
so spremljali njihovo delo in učenje ter večkrat načrtovali in evalvirali delo posameznikov in 
šole kot celote. Za nadarjene učence smo na spletni strani šole pripravili dodatne aktivnosti z 
različnih področij dela/znanja; v času dela na daljavo smo jih s kratko anketo vprašali, ali in kaj 
si želijo za dodatno delo/učenje. Nekaj učiteljic je s temi učenci na daljavo izvedlo tudi 
konkretne dejavnosti, ki smo jih načrtovali na začetku šolskega leta in so bile primerne za 
tovrstno izvedbo. Žal v šolskem letu 2020/21 nismo mogli realizirati načrtovane ekskurzije in 
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tabora. Smo pa v mesecu novembru 2021 izvedli popoldanske delavnice za nadarjene in 
radovedne učence (filozofija za otroke, bistre glave, skulpture iz zobotrebcev in tea time).  
 
Epidemiološki situaciji v koledarskem letu 2021 so bila prilagojena tudi tekmovanja – nekatera 
so bila izvedena v živo, druga na daljavo, nekaj tekmovanj je ostalo nerealiziranih. Kljub 
potrebnemu prilagajanju sistemu smo bili ob koncu šolskega leta 2020/21 zadovoljni z 
rezultati naših učencev, ki so pokazali znanje in sposobnosti na visokem nivoju.  
 
Preglednica 4: Rezultati tekmovanj učencev ob koncu šolskega leta 2020/21 

Predmet/področje Vrsta/nivo Razred Število 
učencev 

Dosežki 

ANGLEŠČINA 
 

šolsko  8. 7 2 bronasti priznanji 

državno 2 1 srebrno priznanje 

šolsko  9. 11 9 bronastih priznanj 

BIOLOGIJA 
 

šolsko 8., 9. 3 3 bronasta priznanja 

državno 9. 2 1 srebrno priznanje 

FIZIKA 
 

šolsko 8. 1 1 bronasto priznanje 

državno 8. 1 1 srebrno priznanje 

DRUŠTVO PLJUČNIH 
IN ALERGIJSKIH 
BOLNIKOV 
SLOVENIJE 

 6.–9. 8 1 bronasta trstika, 1 srebrna 
trstika in 4 zlate trstike 

GEOGRAFIJA šolsko 7.–9. 6 4 bronasta priznanja 

KEMIJA 
 

šolsko 8., 9. 2 2 bronasti priznanji 

državno 8., 9. 2 1 srebrno priznanje 

 
LOGIČNA POŠAST 
 

šolsko 1.–5. 32 21 bisernih in 11 bronastih 
priznanj 

6.–9. 19 10 bisernih in 8 bronastih 
priznanj 

državno 1.–5. 11 7 srebrnih priznanj 

6.–9. 7 2 srebrni priznanji in 1 zlato 
priznanje  

LOGIKA šolsko 2.–5. 28 16 bronastih priznanj 

6.–9. 26 17 bronastih priznanj 

državno 7.–9. 5 1 zlato priznanje 

MATEMATIKA šolsko 1.–5. 52 24 bronastih priznanj 

6.–9. 37 11 bronastih priznanj 

državno 6.–8. 3 2 srebrni priznanji 

RAČUNALNIŠTVO – 
PROGRAMIRANJE 

državno 8., 9. 3 2 zlati priznanji 

RAZISKOVALNE 
NALOGE 
 

regijsko 9. 1 1 zlato priznanje 

SLADKORNA 
BOLEZEN 

šolsko 6.–9. 14 4 bronasta priznanja 

SLOVENŠČINA šolsko 4.–9. 17 7 bronastih priznanj 

VESELA ŠOLA 
 

šolsko 4.–9. 16 5 srebrnih priznanj 

državno 4., 6. 5 5 srebrnih priznanj 
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Učenci so sodelovali tudi na številnih natečajih, ki so potekali v živo ali na daljavo. V mesecu 
februarju 2021 smo realizirali šolski literarni in likovni natečaj, na katerem so učenci skupno 
prejeli 17 priznanj ter 6 individualnih in 2 skupinski nagradi. Priznanja in nagrade so prejeli tudi 
na drugih natečajih. Posebej bi izpostavili dosežke učencev na dejavnostih, povezanih s 
prometom – Varno na kolesu in Kolesarim v prostem času, na katerih so učenci dosegli 3. in 1. 
mesto (skupno so prekolesarili kar 35.524 km).  
Kolesarski izpit so v letu 2021 opravljali učenci 5. in 6. razreda, saj ga s slednjimi v preteklem 
letu zaradi epidemije koronavirusa nismo mogli izvesti. Kolesarskega izpita niso opravili trije 
učenci.  
Učenci so brali za Prežihovo, EKO in stripovsko bralno značko ter v okviru oddelčnih bralnih 
projektov. Vključeni so bili v nadstandarni progam nemščine (3.–6. razred), v interesne 
dejavnosti in razširjen program, veliko učencev je bilo vključenih tudi v športne, glasbene in 
druge dejavnosti izven šole. Junija 2021, ob zaključku osnovnega šolanja, je Občina Selnica ob 
Dravi podarila devetošolcem knjižne nagrade, 12 učencev pa je bilo nagrajenih tudi s plaketo 
'županjina petica'. 
Sodelovanje učencev na dodatnih aktivnostih je potekalo tudi od septembra do decembra 
2021.  
Septembra je ekipa učencev tekmovala na Malih sivih celicah in se uvrstila v drugi krog 
tekmovanja, naprej pa žal ne. Učenci so sodelovali na občinskem literarnem in likovnem 
natečaju in prireditvi ob Prazniku jabolk. Potekalo je šolsko tekmovanje iz znanja logike (2 
učenca sta se uvrstila na regijsko tekmovanje).  
V mesecu septembru so bili zelo uspešni naši šahisti – udeležili so se šahovskega tekmovanja 
na daljavo in dosegli visoke rezultate. Oktobra je potekalo še šolsko tekmovanje iz znanja o 
sladkorni bolezni (6 učencev je prejelo bronasto priznanje, 2 sta se uvrstila na državno 
tekmovanje) in šolsko tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje (3 učenci so osvojili 
bronasto priznanje, 1 srebrno in 1 zlato priznanje). 
Na državnem tekmovanju iz znanja logike, ki je potekalo v novembru, je 1 učenka osvojila zlato, 
2 učenca pa srebrno priznanje. V mesecu novembru je potekalo še šolsko tekmovanje iz 
slovenščine za Cankarjevo priznanje (11 učencev je prejelo bronasto priznanje, 2 učenki sta se 
uvrstili na regijsko tekmovanje, 1 je dosegla srebrno priznanje in se uvrstila na državno 
tekmovanje), tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. in 9. razreda ter šolsko tekmovanje 
iz znanja geografije (5 učencev je osvojilo bronasto priznanje, 2 učenca sta se uvrstita na 
državno tekmovanje). Trije devetošolci so sodelovali na Simpoziju bralne značke oz. okrogli 
mizi Društva BZ Slovenije – Motiviranje najstnikov zadnjega triletja OŠ in prvih dveh let srednje 
ali poklicne šole za prostočasno branje. 
Decembra je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine (6 učencev je osvojilo bronasto 
priznanje, 1 se je uvrstil na državno tekmovanje), šahovski turnir ŠKL (učenci so dosegli 1., 3. 

ZGODOVINA 
 

šolsko 8., 9. 11 4 bronasta priznanja 

državno 9. 1 1 srebrno priznanje 

GEOGRAFIJA šolsko 7.–9. 12 4 bronasta priznanja 

ŠAH 
 

regijsko 2.–9. 8 1 prvo in 1 tretje mesto 
posamično 
1 prvo in 1 drugo mesto ekipno 

državno 2.–9. 3 1. mesto ekipa in 1. mesto 
posamezno 

štajerska 
kadetska liga 

2.–9. 8 1. mesto v skupnem seštevku 
med osnovnimi šolami (5 
turnirjev) 
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in dve 2. mesti), en devetošolec pa se je udeležil prve tekme šolske lige v programiranju v 
programskem jeziku Payton in dosegel 3. mesto. Ekipa deklic je sodelovala na  
predtekmovanju območnega prvenstva v odbojki za učenke 6.–9. razreda v Mariboru – 
osvojile so 1. mesto in se uvrstile v finalni turnir območnega prvenstva. Nekaj članov 
mladinskega pevskega zbora je nastopilo na koncertu V. Kreslina v Hramu kulture A. Tovornika. 
Pevci otroškega in mladinskega zbora pa so zadnji teden pouka v mesecu decembru polepšali 
jutra s petjem na hodnikih šole.  
Zelo velik dosežek v oktobru 2021 je bila organizacija in izvedba Šolskih olimpijskih iger. V 
okviru teh smo organizirali dva športna dneva za vse učence šole – športne igre in atletika. 
Najboljši učenci so prejeli priznanja ali medalje. Na zaključni slovesnosti smo razglasili tudi 'naj 
športnike' posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobij ter jim podelili pokale.  
Ob svetovnem dnevu učiteljev, je učiteljica Polonca Perkuš prejela Šilihovo priznanje.  
 
1.5   Finančno poslovanje  
 
Pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Selnica ob Dravi in Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport Republike Slovenije. Osnovna šola Selnica ob Dravi pridobiva sredstva za delo 
iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev otrok in učencev, sredstev od 
prodaje storitev in najemnin, donacij, drugih virov (Evropski socialni skladi, odškodnine). 
Na šoli je ustanovljen šolski sklad, iz katerega se financira nadstandardna dejavnost, ki ni 
sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financira iz javnih sredstev in je namenjena 
nakupu nadstandardne opreme, zvišanju standarda pouka ipd. Sklad pridobiva sredstva iz 
prispevkov staršev in iz donacij. 
 

Finančno poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih šolskega sklada v letu 2021 
 
Šolski sklad – centralna šola:  
Ostanek sredstev v letu 2020: 29,35 EUR  
Zbrana sredstva v letu 2021: 1.987,00 EUR 
Porabljena sredstva (polnilci za inhalatorje): 97,15 EUR 
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2021: 1.919,20 EUR 
 
Šolski sklad – podružnična šola Sv. Duh na Ostrem vrhu:  
Ostanek sredstev v letu 2020: 0,00 EUR  
Zbrana sredstva v letu 2021: 35,00 EUR  
Porabljena sredstva: 0,00 EUR 
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2021: 35,00 EUR 
 
Šolski sklad – Vrtec Kobanček: 
Ostanek sredstev v letu 2020: 0,00 EUR  
Zbrana sredstva v letu 2021: 1.067,00 EUR  
Porabljena sredstva: 0,00 EUR 
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2021: 1.067,00 EUR 
 

Šolski sklad – Vrtec Duh na Ostrem vrhu:  
Ostanek sredstev v letu 2020: 160,00 EUR  
Zbrana sredstva v letu 2021: 185,00 EUR  
Porabljena sredstva: 0,00 EUR 
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2021: 345,00 EUR 
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2  POSLOVNO IN EVALVACIJSKO POROČILO – posebni del 
       
2.1   Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih OŠ Selnica ob Dravi za leto 2021 

             
2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje  
 

Vrtec in osnovna šola 

Zakon o delovnih razmerjih 

Zakon o zavodih 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

Zakon o javnih financah 

Zakon o računovodstvu 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov 

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega 
prava 

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskega proračuna in 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna 

Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov 

Zakon o uravnoteženju javnih financ 

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 

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  
 
Vizija in poslanstvo našega zavoda sta bila še naprej usmerjena v ustvarjanje varnega in 
spodbudnega učnega okolja za vse učence. Skrbeli smo za dobro počutje otrok v šoli in na 
daljavo, za pozitivno klimo, razvoj socialnih veščin in čustveno opismenjevanje. Podporo smo 
nudili vsem učencem, še posebej pa ranljivim skupinam le-teh. Trudili smo se opazovati in 
opaziti individualne potrebe in zmožnosti učencev ter jih upoštevati.  
Učni proces smo usmerjali tako, da so učenci pridobivali vseživljenjska znanja in kompetence 
za 21. stoletje. Uporabljali smo učinkovite pristope dela, se prilagajali zahtevanih 
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spremembam, se učili in izpopolnjevali na področjih, za katere smo ocenili, da smo šibkejši. 
Ohranjali smo primere dobre prakse in medsebojno mreženje znanja. Z željo in s pozitivnim 
pristopom smo tvorili uspešno učečo se skupnost. Cenili smo vedoželjnost, spoštljivost, 
prijaznost, strpnost, poštenost, inovativnost, kritično razmišljanje in druge vrednote, ki so nam 
omogočale kvalitetno delo in sobivanje.  
 
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 
počutje otrok, NA-MA POTI, Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, Unesco šola, Mreža 
gozdnih vrtcev in šol, Šolske olimpijske igre 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 2021 
 
Cilji, ki smo jih načrtovali, zapisali v letnih delovnih načrtih za posamezni šolski leti in izvedli v 
koledarskem letu 2021, 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 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. 
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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, 

 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 šolskega leta 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. Realizacija nekaterih dejavnosti 
je bila prilagojena delu na daljavo in epidemiološki situaciji po vrnitvi učencev v šolo (delo v 
mehurčkih ipd.).   
Ure pouka smo uspeli realizirati do predpisanega obsega, v živo ali na daljavo smo izvedli vse 
načrtovane dneve dejavnosti. 
Izvedli smo plavalni tečaj za učence 4. razreda centralne šole in podružnic, šolo v naravi za 
učence 3., 7. in 9. razreda, jesenske in junijske ekskurzije, kolesarski izpit za peto- in šestošolce, 
pilotno e-testiranje za nacionalno preverjanje znanja šesto- in devetošolcev ter nacionalno 
preverjanje znanja učence.  
 
Iz pregleda dokumentacije ob zaključku šolskega leta 2020/21 je razvidno, da je realizacija ur 
pouka za celotno šolo 97,89 %, realizacija dni dejavnosti pa 100 %.  
 
Preglednice 5, 6, 7: Kazalniki učinkovitosti – realizacija po razredih na centralni šoli v % 
 
1. VIO 

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

1. a 97,00  100,00 

1. b 97,00 97,14 

2. a 97,64 100,00 

2. b 97,27 100,00 

3. a 97,26 97,14 

3. b 97,38 100,00 

Skupaj 97,25 99,04 
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2. VIO 
 

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

4. a 97,20 100,00 

4. b 97,78 100,00 

5. a 97,53 102,86 

5. b 97,64 97,14 

6. a 97,30 100,00 

6. b 97,52 100,00 

Skupaj 97,49 100,00 

 
3. VIO 
 

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

7. a 97,47 100,00 

7. b 97,25 100,00 

8. a 97,74 97,14 

8. b 97,95 97,14 

9. a 101,53 84,38 

9. b 101,42 100,00 

Skupaj 98,89 96,44 

 
Preglednica 8: Kazalniki učinkovitosti – realizacija po razredih na podružnici Gradišče na 
Kozjaku v % 
 

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

1. razred 98,13 91,43 

2. razred 98,06 91,43 

4. razred 97,77 91,43 

5. razred 97,83 91,43 

Skupaj 97,95 91,43 

 
Preglednica 9: 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 96,80 97,14 

2. razred 97,55 97,14 

3. razred 97,18 97,14 

4. razred 99,58 97,14 

5. razred 98,41 97,14 

Skupaj 97,90 97,14 
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Preglednica 10: Kazalniki učinkovitosti – realizacija obveznih izbirnih predmetov v % 
 

Predmet Razred Realizacija v % 

Čebelarstvo 7.–9. 96,88 

Filmska vzgoja 7.–9. 100,00 

Etična raziskovanja 8. 100,00 

Izbrani šport – nogomet 7.  97,14 

Retorika 9. 96,88 

Urejanje besedil  7., 8. 102,86 

Nemščina 2 8.  97,14 

Likovno snovanje 8. 97,14 

Obdelava gradiv – les 7.–8. 97,14 

Poskusi v kemiji 8.  97,14 

Robotika v tehniki 8.–9.  102,86 

Sodobna priprava hrane 7. 100,00 

Organizmi v naravnem in umetnem okolju 7. 97,14 

Jaz in drugi 8., 9,  100,00 

Šport za sprostitev 8.  97,14 

Šport za zdravje 9.  100,00 

Računalniška omrežja 9.  96,88 

Skupaj  98,60 

 
Preglednica 11: Kazalniki učinkovitosti – realizacija neobveznih izbirnih predmetov v % 
 

Izbirni predmet Razred Realizacija v % 

NIP – TJA  1. 95,71 

NIP – TIT  4.–6.  97,14 

NIP – RAČ  4., 5. 100,00 

NIP – FRA  4.–6. 102,86 

NIP – UME  4.–6. 105,71 

NIP – RAČ  6. 100,00 

Skupaj  100,23 

 
Preglednici 12, 13: Kazalniki učinkovitosti – realizacija jutranjega varstva (JV) in oddelkov 
podaljšanega bivanja (OPB) v % 
 

Razred Realizacija v % 

1. razred 100,29 

2.–4. razred 97,69 

5.–9. razred 100,00 

Skupaj 99,32 

 

Oddelek Razred Realizacija 
v % 

OPB I  1. a, 4. b 100,00 

OPB II 1. b, 4. a 100,00 

OPB III 2. a, 4. a/b 100,00 
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OPB IV 2. b, 5. a 100,00 

OPB V 3. a, 5. a/b 100,00 

OPB VI 3. b, 5. b 100,00 

OPB VII 6. a/b 100,00 

OPB Gradišče na Kozjaku 1., 2., 4., 5. g 100,00 

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

Skupaj  100,00 

 
Varstvo vozačev 
Realizacija ur varstva vozačev za učence 7. do 9. razreda je bila 100 %. 
 
2.1.6  Prednostne naloge zavoda  
 
V letna delovna načrta vrtca in šole smo za šolski leti 2020/21 in 2021/22 zapisali spodaj 
navedene prednostne naloge. 
 
VRTEC 
 
V letni delovni načrt vrtca smo zapisali naslednje prednostne naloge: 

– 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 šolskem letu 2020/21 so strokovni delavci nadaljevali s postopno realizacijo prioritetnih 
nalog, ki smo si jih zadali z Razvojnim načrtom Vrtca Kobanček za obdobje petih let (2017–
2022). Te naloge so bile: rastemo z lutkami, naravoslovje, gibanje, jezik in IKT za strokovne 
delavce. 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 enota Gradišče na Kozjaku: 

gibanje v povezavi z naravo, 
– enota Sv. Duh na Ostrem vrhu: gibanje. 

 
V šolskem letu 2021/22 smo si zadali nove naloge z Razvojnim načrtom Vrtca Kobanček za 
obdobje naslednjih petih let (2021/22–2026/27). Razvojni načrt zajema dve prednostni 
področji, to sta formativno spremljanje in IKT za strokovne delavce. Ti dve področji bosta 
aktualni vseh pet let in jih bomo poskusili vključevati v čim več aktivnosti v okviru dela z otroki. 
Razvojni načrt vsebuje tudi pet prioritetnih nalog. To so: matematika, jezik, naravoslovje in 
eko dejavnosti, gibanje v povezavi z vsemi področji kurikuluma in prikriti kurikulum.  
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V povezavi z razvojnim načrtom imamo v vrtcu od 1. 9. 2021 naprej enotno področje, ki mu 
bomo v načrtovanju, izvedbi in evalvaciji dejavnosti z otroki v šolskem letu 2021/22 posvečali 
posebno pozornost. To je področje matematike ter matematika v povezavi z gibanjem. 
 
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; 

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

 
2.1.7  Leto 2021 v vrtcu in šoli  
 
Že drugo leto zapored nas je na vsakem koraku spremljal virus Covid-19. Leto je minilo v 
znamenju okužb učencev in zaposlenih s Covid-19, karanten oddelkov, obveznega tedenskega 
testiranja zaposlenih, cepljenja zaposlenih (po lastni želji) ter vodenja mnogih Covid evidenc. 
S 15. septembrom je v veljavo stopil pogoj PCT, v zavodu se je začelo preverjanje Covid potrdil. 
Od 17. 11. 2021 dalje so se učenci trikrat tedensko samotestirali s HAG testi. Dodatno 
nepedagoško delo nam je vzelo precej časa in je bilo izvedbeno zelo zahtevno. Trudili smo se, 
da smo upoštevali ukrepe NIJZ in MIZŠ. Reorganizirati smo morali način dela, da smo 
zagotavljali varne »mehurčke«, ni bilo prehajanja med oddelki, druženja med otroki ali 
sodelavci, tudi za uporabo jedilnice in igrišč smo prilagodili urnike. Posebno pozornost smo 
namenili razkuževanju in zračenju prostorov, nabavili smo tudi dva mobilna UV sterilizatorja 
zraka. Trikrat smo imeli inšpekcijski pregled s tega področja – nepravilnosti niso zaznali. 
V januarju 2021 smo za vse učence še izvajali pouk na daljavo, konec meseca pa so se učenci 
postopoma začeli vračati v šolo. V vrtcu smo imeli odprte samo dežurne oddelke. Ponovno 
smo zaprli vrata šole 1.–9. aprila, nato pa je sledilo postopno sproščanje vladnih korona 
ukrepov. 
Novo šolsko leto se je začelo po modelu B. Nekaj staršev je namesto upoštevanja ukrepov v 
šoli za svoje otroke raje izbralo pouk na daljavo od 17. 11. 2021 dalje (najprej je bilo doma 17 
otrok, konec decembra še trije: dve drugošolki in en sedmošolec). Pouk v maskah in 
kombinacija dela na daljavo in v živo sta bila za nas že stalnica. Učitelji so postali pravi 
strokovnjaki v izvajanju hibridnega pouka in celo leto so bili poleg rednega pouka obremenjeni 
še z nalaganjem snovi v spletne učilnice in s pošiljanjem vsebin za pouk otrokom, ki jih ni bilo 
v šoli. 
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Na daljavo smo realizirali večino zastavljenih pedagoških ciljev, vse planirane pogovorne ure, 
roditeljske sestanke in predavanja za starše. Strokovni delavci so z otroki pripravili in oblikovali 
veliko odličnih posnetkov, ki smo jih posredovali staršem (proslava ob kulturnem prazniku, 
prireditve ob  materinskem dnevu, pomladni nastopi, nastopi ob zaključku šolskega leta, 
praznični posnetki v decembru). Strokovni delavci šole smo se udeležili mnogih strokovnih 
izobraževanj v živo ali na daljavo, na spletni strani šole in v rubriki Vrtec na daljavo smo 
objavljali zanimive prispevke. 
V oktobru smo uspeli izvesti tradicionalne 7. Šolske olimpijske igre s povabljenimi gosti. V 
olimpijskem tednu smo sodelovali prav vsi, tudi malčki iz vrtca, za tiste, ki so bili doma zaradi 
karanten ali izolacij, pa smo organizirali prenose v živo iz šolske telovadnice. 
Nekaj dejavnosti smo zaradi ukrepov morali odpovedati ali pa smo prilagodili njihovo vsebino 
in izvedbo. 
Pri prehrani smo imeli izpad dohodka zaradi zaprtja šolske kuhinje v januarju, tekom leta pa 
zaradi velikega števila manjkajočih otrok in bolniških odsotnosti zaposlenih – posledično so 
kuharice pripravile in ponudile precej manj obrokov. Finančno stanje zavoda vseeno ni bilo 
tako slabo kot v letu 2020. 
Konec leta 2021 se je epidemiološka situacija ponovno poslabšala in porast okužb v vrtcu in  
šoli je bil zelo visok. Vsi zaposleni smo že zelo utrujeni od zahtevnega dela, nadomeščanja 
odsotnih sodelavcev in nenehnega prilagajanja spremembam, ampak s pozitivno energijo 
pogumno stopamo novim izzivom naproti. 
 

2.1.8 Projekti in druge dejavnosti, ki smo jih izvajali                                   
 
2.1.8.1 VRTEC  
 
Projekt NA-MA POTI 
OŠ Selnica ob Dravi je bila izbrana na razpisu ZRSŠ 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 konca oktobra 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 prvih letih je bilo delo projektnih timov usmerjeno predvsem v oblikovanje gradnikov in 
podgradnikov naravoslovne in matematične pismenosti. 
V šolskem letu 2020/2021 so člani projektnih timov vključili v dejavnosti nekatere izmed 
gradnikov in podgradnikov, ki jih doslej še niso preizkusili, predvsem pa jih je zanimala hkratna 
vključenost oz. povezava med 1. in 2. gradnikom obeh pismenosti ter krepitev povezav med 
matematično in naravoslovno pismenostjo. 
V šolskem letu 2021/22 smo in še bomo v projektu udejanjali strategije prožnih oblik učenja.  
Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe 
pedagoške strategije in pristope z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih 
tehnologij pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost, večjezičnost, 
matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, 
podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna 
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zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri učencih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje 
problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.  
Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo 
pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta NA-MA POTI, kar se udejanja 
na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij 
(IKT), z vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije.  
 

Projekt Lutke v vrtcu 
Projekt Lutke je bila novost v letu 2020/2021 in je bil 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 so povezovalni dejavnik med skupinami v vrtcu, 
poglabljajo doživljanje v okviru določenih vsebin, povezanih s posebnimi dnevi in tedni v vrtcu, 
s prazniki in z letnimi časi, krepijo čustveni in moralni razvoj otrok preko estetskega doživljanja, 
spodbujajo smisel za humor, vplivajo na dobro telesno in duševno počutje. V okviru projekta 
sta bili realizirani dve predstavi: 

 Mojca Pokrajculja: v živo so si jo ogledali otroci skupine Bibe in mešana skupina otrok 
v času nujnega varstva v mesecu aprilu, na daljavo pa so si lahko videoposnetek 
predstave ogledale vse skupine v vrtcu. Posnetek je objavljen tudi v rubriki Vrtec na 
daljavo, zato so si ga lahko ogledali otroci in starši tudi doma. Odigrali in posneli sta jo 
vzgojiteljici L. Krebs in L. Milošević; 

 Pikapolonica in pikice: v mesecu maju sta predstavo odigrali in posneli vzgojiteljici P. 
Badoko in L. Milošević, zato so si lahko na daljavo videoposnetek predstave ogledali v 
vseh skupinah v vrtcu. Ker je posnetek objavljen v rubriki Vrtec na daljavo, so si ga 
lahko ogledali tudi otroci in starši doma. 

Projekt Lutke se v letu 2021/2022 nadaljuje v 1. starostnem obdobju. Vsak tandem pripravi 
lutkovno predstavo in povabi ostale skupine na ogled. Do sedaj so bile realizirane že tri 
predstave: 

 Medved, lisica, volk in storž: v mesecu oktobru v Tednu otroka. Predstavo sta odigrali 
vzg. D. Kelbič in L. Krebs. 

 Jabolko: v mesecu novembru v sklopu slovenskega tradicionalnega zajtrka. Predstavo 
sta odigrali vzg. K. Perkovič in L. Vrenčur. 

 Nekega dne, ko medvedi spijo: v mesecu decembru. Predstavo je avtorsko uredila vzg. 
L. Milošević. Zaradi prepovedi združevanja so delavke v lastni režiji odigrale predstavo 
vsaka v svoji skupini (13.–17. 12. 2021). 

 
Trajnostna mobilnost  
Projekt je bil novost v letu 2020/2021 in se je izvajal v enoti Selnica ob Dravi. Namenjen je bil 
otrokom 2. starostnega obdobja. Cilji projekta so bili: 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, ko 
starši pripeljejo otroke v vrtec. V okviru projekta so izvedli vse začrtane dejavnosti znotraj 
posameznih skupin. Projekt so zaključili z maketo našega vrtca in okolice, kjer so sodelovale 
vse skupine 2. starostnega obdobja. Maketa je bila na razstavi v avli šole. 
 

Zdravje v vrtcu 
V šolskem letu 2020/2021 so v projektu sodelovale vse skupine enote Selnica ob Dravi. 
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Leto 2020/21 nas je s skrbjo za zdravje še posebej zaznamovalo. To so spomladi, po vrnitvi v 
vrtec, vzeli resno tudi najmlajši otroci, predvsem s skrbnim umivanjem rok, ki so se ga naučili 
tudi s pomočjo krajšega filma Čiste roke za zdrave otroke. V času zelenega tedna je bil izveden 
Poligon zdravja, kjer so skupine obnovile vso pridobljeno znanje tekom šolskega leta, 
sodelovali smo v projektu Varno s soncem (ustreza vsebini varnega bivanja na soncu) in v akciji 
Simbioza Giba 2021 (ustreza vsebinama: gibanje in duševno zdravje).  
V šolskem letu 2021/2022 s projektom nadaljujejo skupine 1. starostnega obdobja in tri 
skupine iz 2. starostnega obdobja (Pikapolonice, Raziskovalci in Metuljčki). Do sedaj so bile 
realizirane naslednje dejavnosti: v tednu pred Tradicionalnim slovenskim zajtrkom so si 
skupine 1. starostnega obdobja izdelale sadna nabodala ali pripravile sadne sokove, se 
pogovarjale o izvoru živil in šle na skupni sprehod po Jabolčni poti mimo sadovnjakov, 
hladilnice (pot jabolk do naših miz) ter na koncu do čebelnjaka (kjer se začenja pot do nastanka 
medu). S tematiko zdrave prehrane so nadaljevali tudi po Tradicionalnem slovenskem zajtrku. 
Pomen uživanja zdrave prehrane utrjujejo tudi ob praznovanju rojstnih dni, ki potekajo brez 
prinašanja hrane in pijače. V decembru so skupine 1. starostnega obdobja pekle oz. 
pripravljale presne sladice ter se ob tem učile higienskega pristopa pri ravnanju z živili in 
spoznavale postopke priprave le-teh (peka, priprava čaja, iztis sokov). Pomen gibanja na naše 
zdravje so v jeseni utrjevali skozi projekt Zbiramo kilometre, ob tem pa se hkrati učili varnega 
vključevanja in ravnanja v prometu. Z gibanjem je bilo povezano tudi sodelovanje na ŠOI – igre 
brez meja. 
Z zdravjem so bile povezane številne dejavnosti v okviru posebnih dni in tednov v vrtcu: 
Množični tek za otroke – Začni mlad, tekmuj pošteno, zeleni teden, Tradicionalni slovenski 
zajtrk.  
 
Zdrav vrtec 
V enotah Sv. Duh na Ostrem vrhu ter Gradišče na Kozjaku je v okviru njihovega celoletnega 
projekta od januarja do avgusta 2021 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.  
V šolskem letu 2021/22 s projektom ne nadaljujemo, saj so vsebine postale način življenja 
otrok in njihova stalnica pri načrtovanih dejavnostih v vrtcu. 
 
Gozdni vrtec  
V enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu so se priključili Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije. V 
prejšnjem šolskem letu so bili pridruženi tudi otroci iz enote Gradišče na Kozjaku. 
V letu 2021 so večkrat tedensko 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 oz. 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. 
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V šolskem letu 2021/22 smo se v Mrežo gozdnih vrtcev prijavili kot enoten Vrtec Kobanček. V 
projektu sodelujejo tudi 3 skupine iz enote Selnica ob Dravi (Raziskovalci, Sončki in Metuljčki). 
Na Duhu nadaljujejo z dejavnostmi, kjer se povezujejo tudi s šolo. V enoti Selnica so si otroci v 
jesenskem času že postavili gozdno učilnico, v kateri preživijo veliko časa. 
 
Simbioza giba 
V mesecu maju je potekala vseslovenska akcija Simbioza giba, kateri smo se pridružili vsi 
oddelki centralnega Vrtca Kobanček in podružnična oddelka v Gradišču na Kozjaku in na Sv. 
Duhu na Ostrem vrhu. Potekala je pod sloganom »Za zdravje in dobro počutje – Gibajmo 
skupaj, četudi narazen«. 
Glavni cilji in poslanstvo projekta so bili združiti mlade in mlade po srcu, seznanjanje ljudi z 
novimi gibalnimi aktivnostmi, spodbujanje k že znanim športno-gibalnim aktivnostim, 
ozaveščanje vseh generacij, zlasti staršev otrok, glede zdravega načina življenja in 
pomembnosti gibanja vseh 365 dni v letu. V teh časih, ko je naše duševno zdravje še posebej 
na preizkušnji, sta telesna aktivnost in vzdržljivost še bolj pomembni za vse nas, posebej pa za 
naše otroke. Zaradi ukrepov, povezanih s Covidom, nam je bilo druženje onemogočeno, 
zato  smo dejavnosti izvajali z otroki v posameznih skupinah, starše, stare starše in druge 
krajane Selnice pa smo vključili posredno s pozivi preko elektronskih sporočil, pošte in 
telefonskih pogovorov. V samem zaključku akcije sta se nam pridružili naši upokojeni 
sodelavki. 
Organizatorji akcije Simbioza giba so nam vsak teden v maju zastavljali različne »gibalne izzive« 
(prehoditi 10.000 korakov, izvesti  sprehod v naravo, izvajati različne plese, nabrati šopek 
travniškega cvetja, v gozdu prisluhniti različnim zvokom, objeti najljubše drevo). Skupaj smo 
preverjali različne »mite oziroma resnice« (ali vadba vpliva na naše počutje, ali naše zdravje 
sestoji iz fizičnega, psihičnega in čustvenega zdravja, kako epidemija vpliva na naše počutje, 
pomen medsebojnih odnosov). Ponujali so različne »giba navdihe« (tibetanske vaje, vaja 
pozdrav Soncu, osnovni joga položaji ter druge vaje). 
Strokovni delavci smo se odpravili z otroki na krajše ali daljše sprehode in izlete po Jabolčni 
poti, na Janževo goro, v Dolino miru, na Vinski vrh, do čebelnjaka in kozolca na Jabolčni poti. 
Izvajali smo vadbene ure in gibalne minutke v igralnicah in šolski telovadnici. S plesi, z rajalnimi 
igrami, s prepevanjem in z različnimi naravnimi oblikami gibanja smo se zabavali v igralnicah, 
telovadnici in na prostem. Otroci so se preizkusili v spretnostni vožnji s tricikli, skiroji in 
poganjalci ter raziskovali varne poti do vrtca. Seznanjali smo jih z zdravo prehrano, jih učili 
prisluhniti prijatelju, ptičjemu petju in zvokom v gozdu. Opazovali smo naravo v vsej njeni 
lepoti. Otroci na podružnici Gradišče so odšli na pohod do partizanske bolnišnice. V najmlajši 
skupini sta strokovni delavki skupaj z malčki posneli video z vajami za razgibavanje ob pesmici 
»Dežek«. Veseli smo bili fotografij, ki so jih posneli starši pri izvajanju aktivnosti z otroki. Tudi 
člani različnih društev (Društvo upokojencev Selnica ob Dravi in Fala ter Turistično društvo) so 
se odzvali našemu povabilu in se gibali »na daljavo« po svojih zmožnostih. Za upokojene 
vzgojiteljice in druge delavke vrtca so otroci narisali risbice, ki smo jih poslali po pošti. Veseli 
in ponosni, da zmoremo vse, kar si zadamo, smo h koncu »pripeljali« tudi letošnjo »koronsko« 
akcijo SIMBIOZA GIBA.  
 
Zbirajmo kilometre 
Projekt Zbirajmo kilometre je v šolskem letu 2021/22 novost. Vključene so vse skupine Vrtca 
Kobanček. Cilj projekta je spodbujanje gibanja, ki presega vsakodnevno obremenitev ter 
spremljanje napredka iz meseca v mesec in mesečno izboljševanje rezultata. Namen projekta 
je tudi skrb za telo in zdrav način življenja. Pohodi (in beleženje podatkov v zvezi s tem) bodo 
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služili spodbudi in motivaciji za izboljšanje in napredovanje v usvajanju kilometrov. Vse 
skupine beležijo število kilometrov, ki jih mesečno opravijo, in jih vnašajo v tabelo. Nekatere 
skupine imajo izmerjene posamezne poti ali celo poimenovane po živalih, ki jih na poti srečajo. 
 
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 2021 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 leta, zeleni za 3–4 leta, oranžni za 4–5 let in rumeni za 5–6 let stare otroke) smo izvedli 
tudi Množični tek za otroke »Začni mlad – tekmuj pošteno«. 
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. 
 
Projekti in programi, ki niso bili realizirani: 

– Pravljični večer, 
– Projekt Prijateljstvo. 

 
2.8.1.2 ŠOLA   
 
Projekte, prireditve in dogodke smo načrtovali na ravni oddelkov, razredov in celotne šole. 
Vključevali smo se v nacionalne projekte, zasnovali nove in ohranjali tiste, ki so se v preteklosti 
izkazali kot dobra praksa. Izvedbo smo prilagajali pouku v šoli, na daljavo in/ali hibridni obliki 
pouka. Nekaj dejavnosti, ki smo jih izvajali za učence, smo navedli že v zgornjih poglavjih 
poročila.  
 
Naša šola je bila še naprej šola, ki promovira zdravje – Zdrava šola. Uvedli smo strukturiran in 
sistematičen načrt za zdravje, za dobro počutje in razvoj družbenega kapitala vseh učencev in 
zaposlenih. Učence smo ozaveščali o vzpostavljanju duševnega ravnotežja v nas samih, 
spodbujali povezovanje ter sodelovanje z drugimi deležniki in zavedanje o pomenu ohranjanja 
okolja/narave, v kateri živimo. Podajali smo aktualne usmeritve, povezane z epidemiološkim 
stanjem v državi, spodbujali telesno dejavnost učencev doma in v šoli. Uresničevali smo cilje v 
okviru šolskega učnega čebelnjaka in apiterapije, spodbujali več telesne dejavnosti v šoli in 
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doma, še posebej v okviru evropskega tedna športa in ob dnevu slovenskega športa. Poudarjali 
smo skrb za varno uporabo digitalne tehnologije in interneta, preprečevanje zlorab in 
negativnega vpliva na zdravje.  Na šoli izvajamo tudi projekt RaP – razširjen program. Učencem 
smo ponudili širok nabor aktivnosti s področja gibanja, hrane in prehranjevanja ter zdravja in 
varnosti. Za gibanje smo poskrbeli tudi strokovni delavci šole, ki smo vse od januarja 2021 
zbirali kilometre s hojo, tekom ali kolesarjenjem na prostem. 
 
Pod okriljem Kulturne šole so delovali otroški in mladinski pevski zbor, glasbena delavnica, 
likovni atelje, gledališki krožek, projekta mednarodno sodelovanje s šolama iz Avstrije in 
Novega Sada itn. Potekali so bralni projekti Prežihova in EKO bralna značka, Knjigoljub, 
Spoznajmo pisatelje, Naša mala knjižnica, bralni klub za delavce zavoda, Bralko potovalko itn. 
Prireditve in nastope učencev smo prilagajali epidemiološkim razmeram – posledično smo jih 
izvedli v živo ali na daljavo. Realizirali smo šolski literarni in likovni natečaj, obeležili slovenski 
kulturni praznik s svojo prvo in izjemno e-proslavo, izvedli smo branje poezije na daljavo, 
projekt Teden pisanja z roko, proslavi pred dnevom državnosti ter dnevom samostojnosti in 
enotnosti, koncert v parku, gledališko predstavo za učence ob zaključku šolskega leta itn.   
 
Kot polnopravna članica UNESCO ASP mreže šol Slovenije smo v šolskem letu 2020/21 za naše 
učence organizirali veliko dejavnosti in dogodkov, v katerih smo se posvečali uresničevanju 
vrednot in ciljev UNESCA in poudarjali pomembnost štirih Delorsovih stebrov. V šolskem letu 
2020/21 smo vse leto izvajali projekt IdenTItet@, za šolsko leto 2021/22 pa smo zasnovali 
projekt Šolske olimpijske igre, v okviru katerega smo načrtovali izvedbo fotografskega 
natečaja, olimpijskega kviza, izdajo glasila … V koledarskem letu 2021 smo obeležili nekaj 
svetovnih Unesco dnevov, in sicer: mednarodni dan maternih jezikov, svetovni dan poezije, 
UNESCO ASP tek mladih, svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj, svetovni dan 
filozofije in svetovni dan človekovih pravic. 
  
Nadaljevali smo s projektom Mreža gozdnih vrtcev in šol. Poučevanje izven učilnic je prinašalo 
številne prednosti za učence. Projekt smo izvajali z učenci obeh podružnic ter učenci 1.–4. 
razreda in 7. razreda centralne šole. V mesecu septembru 2021 je naša podružnična šola s Sv. 
Duha na Ostrem vrhu prejela priznanje Štajerske gospodarske zbornice za družbeno inovacijo 
Gozdna šola. 
 
Od leta 2016 smo bili vključeni v projekt Popestrimo šolo (POŠ), s septembrom 2021 se je 
projekt zaključil. Aktivnosti projekta POŠ so se izvajale pred poukom, po njem ter med vikendi 
in počitnicami. Ob pomoči projektnega tima jih je izvajala multiplikatorka v prostorih šole, v 
šolski okolici, v društvenih in kulturnih prostorih. Redno smo sodelovali z drugimi učitelji, 
razredniki, s strokovnimi delavci, starši, z lokalnimi društvi in organizacijami. V proces 
načrtovanja in izvajanja dejavnosti POŠ so bili vključeni tudi učenci, saj so s svojimi predlogi in 
pobudami soustvarjali vsebine. Z aktivnostmi so učenci pridobivali znanja, spretnosti in 
veščine, prilagojene njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem in nadarjenostim. 
Ponudili smo jim drugačne metode in oblike dela, razvijali njihovo kritično mišljenje, stremeli 
k boljši socialni vključenosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje in boljši učni 
uspešnosti. Aktivnosti projekta Popestrimo šolo bodo učenci zagotovo pogrešali, saj so jih 
sprejeli kot del urnika, le da smo jih lahko bolje prilagajali situaciji in potrebam. Veseli smo, da 
je projekt tekel tudi na naši šoli.  
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Vključeni smo bili v projekt Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje – formativno spremljanje, 
katerega nosilec je Zavod RS za šolstvo. Dejavnosti v okviru projekta so z učenci izvajale 
učiteljice, ki so članice projektnega tima. Slednje so spodbujale aktivno vlogo učencev pri 
učenju, spodbujale, da so se učenci učeče vključevali v sooblikovanje učnega procesa, ter 
omogočale medvrstniško sodelovalno učenje. Delo je potekalo tako v šoli kot na daljavo, 
usmerjeno pa je bilo predvsem v naslednja področja formativnega spremljanja: učno okolje, 
moj pouk, načrtovanje pouka s sodobnimi pristopi in s formativnim spremljanjem do 
učinkovitih učnih okolij. V novem šolskem letu smo pričeli s hospitacijskimi nastopi za članice 
tima. Znanje smo mrežili tudi skozi sodelovanje s skrbnico naše šole – svetovalko z ZRSŠ, ki se 
je decembra udeležila hospitacijske ure pri nas in po njej vodila evalvacijo ure in pedagoški 
pogovor med članicami tima.  
 
Oktobra 2021 smo po štirih letih ponovno prižgali olimpijski ogenj in s tem otvorili 7. Šolske 
olimpijske igre na naši šoli. Moto letošnjih iger je bil 'Čutimo skupaj'. Projekt je trajal od 19. do 
22. oktobra, nanj pa smo se pripravljali že nekaj mesecev prej. Šolski projektni tim je skrbno 
načrtoval podrobnosti otvoritve, zaključka in poteka iger, načrtovanje in izvedbo pa je v 
precejšnji meri oteževala koronakriza, ki je omejevala zbiranje in združevanje. Kljub temu smo 
bili na koncu z izvedbo iger zelo zadovoljni. V okviru Unesco projekta Šolske olimpijske igre 
smo na dan otvoritve gostili nekaj učencev in učiteljev s štirih Unesco šol. Teden, ki smo ga 
namenili športu, ni bil le športno obarvan – družili so nas tudi kultura, umetnost, strpnost, 
solidarnost, povezanost … 
 

Novost v letu 2021 je bil projekt Fraktalna risba, ki ga je vodila šolska psihologinja. Učenci so 
spoznali metodo fraktalne risbe – posebne tehnike risanja, ki jo ustvarimo z zaprtimi očmi in 
potem po določenih pravilih pobarvamo. V projekt so bili vključeni učenci s podružnice Sv. Duh 
in učenci 4. a oddelka centralne šole. Izkušnje otrok kažejo, da delavnice risanja fraktalov 
pomenijo popestritev pouka, ustvarjanje pa pozitivno vpliva na počutje otrok in hkrati na 
kvalitetno učno delo nasploh.  
 

S septembrom 2021 smo se prvič vključili v projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do 
podjetnosti, ki ga finančno podpira Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt vzpodbuja izvajanje aktivnosti s cilji, 
kot so zagotavljanje spodbujanja razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost 
(ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti …), oblikovati 
osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, 
podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo ipd. V projekt smo vključili učence 7. in 
8. razredov, s katerimi smo izvedli  tehniški dan in ustvarjalni vikend v šoli. 
 

Za prometno vzgojo je na šoli skrbel tim učiteljic. Naša naloga je bila osveščati učence in starše,  
oblikovati ugodna stališča in prepričanja za njihovo varno ravnanje v prometu ter pridobivati 
znanja in spretnosti s področja prometa. Vsebine o prometu so učenci pridobivali med rednim 
poukom, v okviru dejavnosti razširjenega programa Varna pot vsepovsod in projekta 
Popestrimo šolo. Redno smo sodelovali z občinskim SPV, Društvom šoferjev Ruše in Policijsko 
postajo Ruše. Sodelovali smo v nacionalni preventivni akciji Varnostni pas, v projektu Varno 
na kolesu, organizirali servis koles itn.  
 
Izvedli smo plavalni tečaj za učence 4. razreda centralne šole in podružnic, šolo v naravi za 
učence 3., 7. in 9. razreda, junijske in oktobrske ekskurzije, pilotno e-testiranje za nacionalno 
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preverjanje znanja šesto- in devetošolcev ter nacionalno preverjanje znanja učencev, 
popoldan za nadarjene in radovedne učence, akcije zbiranja odpadnega papirja, druge 
posebne dneve in tedne, predstavitev srednjih šol za devetošolce in vpis v srednje šole, 
sprejem tretješolcev med mlade člane rdečega križa, Tradicionalni slovenski zajtrk … 
 
Delo z učenci s posebnimi potrebami  
 
V skladu z  Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so strokovni delavci šole  in 
zunanji sodelavci pripravili za učence s posebnimi potrebami individualizirane programe 
pomoči, ki vsebujejo osnovne podatke, podatke o strokovnem mnenju in odločbi, članih 
strokovne skupine, številu 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. Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. 
motenj so izvajale strokovne delavke naše šole in zunanji sodelavci, učno pomoč pa učitelji 
razrednega pouka in učitelji posameznih predmetnih področij. Ure dodatne strokovne pomoči 
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) 
prejema dodatno strokovno pomoč 39 učencev. 
 
Preglednici 14, 15: Vrste učne pomoči in skupno tedensko število ur  
 

Motnja Natančna opredelitev Število učencev  

otroci z motnjami v duševnem razvoju lažja motnja v duševnem 
razvoju 

1 

slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro 
vidne funkcije 

/ / 

gluhi in naglušni otroci / / 

otroci z govorno jezikovnimi motnjami lažja GJM,  
zmerna GJM 
težka GJM 

3 
13 
1 

gibalno ovirani otroci lažja gibalna oviranost 
zmerna gibalna oviranost 

1 
1 

dolgotrajno bolni otroci / 19 

otroci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 

/ 21 

otroci s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami 

čustvene motnje 2 

  
Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči je določen z odločbo o usmeritvi za 
posameznega učenca. Skupno število določenih ur tedensko je razvidno iz spodnje tabele. 
 

Vrsta učne pomoči Število ur/tedensko 

Pomoč za odpravo primanjkljajev, ovir oz. motenj 76 

Učna pomoč 54 

Svetovalna storitev 39 
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Za največjo korist in dobrobit učencev smo sodelovali z zunanjimi institucijami: Svetovalni 
center za otroke, mladostnike in starše Maribor, Oddelek za otroško psihiatrijo Maribor, 
Center za sluh in govor Maribor, Zasebna klinično-psihološka ambulanta Barbara Vajd Ledinek, 
Klepetalnica – logopedsko svetovanje, Pediatrična klinika – Služba za otroško psihiatrijo KC 
Ljubljana. 
 
2.1.9 Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/21  
 
UVOD 
 
Za šolsko leto 2020/21 smo kot element samoevalvacije izbrali delo na daljavo, ki je bilo 
posledica epidemije koronavirusa. Izbor izhaja iz dejstva, da smo bili v zadnjih dveh šolskih 
letih vrženi v novo družbeno situacijo ter posledično povsem nov način dela in poučevanja. 
Prav zaradi tega, ker gre za novost v šolskem prostoru in ker smo predvidevali, da tovrsten 
način dela ne bo vezan le na eno šolsko leto, smo se odločili, da zanj opravimo samoevalvacijo, 
katere ugotovitve bodo osnova za delo v prihodnje. 
 
Ravnateljica šole bo posredovala in predstavila samoevalvacijsko poročilo Svetu zavoda OŠ 
Selnica ob Dravi na seji v marcu 2022, 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 bodo seznanjeni s 
poročilom na pedagoški konferenci v mesecu januarju. Poročilo bo tudi sestavni del letnega 
poročila zavoda za koledarsko leto 2021. 
 
DELO NA DALJAVO V ŠOLSKEM LETU 2020/21 
 
Glede na epidemiološko situacijo v državi, ki je veljala pred pričetkom šolskega leta, in izkušnje 
leto poprej smo za šolsko leto 2020/21 načrtovali dejavnosti tako v obliki pouka v šoli kot 
pouka na daljavo. Izhodišče za načrtovanje dela na daljavo so bile poleg izkušenj na 
individualni ravni učiteljev in izkušenj na ravni celotnega kolektiva tudi evalvacije, ki smo jih v 
šolskem letu 2019/20 opravljali sproti na strokovnih aktivih in pedagoških konferencah ter ob 
koncu šolskega leta. Vanje smo vključili tudi učence in starše. 
 
Za učence 6.–9. razreda je pouk na daljavo potekal od 19. oktobra 2020. Po enotedenskem 
podaljšanju jesenskih počitnic so doma ostali še učenci 1.–5. razreda. Učenci iz 1. VIO so se v 
šolske prostore vrnili 26. januarja (ob tem je bilo uvedeno tudi obvezno testiranje za učitelje 
in cepljenje po želji), ostali učenci pa šele 22. februarja. Ponovno smo zaprli vrata šole 1.–9. 
aprila za 6 delovnih dni. V aprilu je nato sledilo postopno sproščanje vladnih korona ukrepov. 
 
Za nemoten potek pouka na daljavo smo imenovali tehnični tim, ki je vse leto skrbel za 
organizacijo tovrstnega dela, izobraževanja učiteljev in učencev ter za pomoč vsem 
deležnikom v učnem procesu. Dodatno težavo nam je povzročala odsotnost računalnikarja; 
zaradi menjave delovnih mest smo bili kar nekaj časa brez njega. Iz preteklega šolskega leta, 
ko smo pričeli z delom na daljavo, so nam bili že znani načini komuniciranja z učenci, s starši 
in v kolektivu, precej bolj so bile že utečene digitalne poti za izvedbo tovrstnega dela. 
Računalniško ter z njim povezano komunikacijsko znanje in kompetence, ki smo jih pridobili v 
prvem valu epidemije, smo le še nadgradili. Naš glavni cilj je bil, da skušamo čim več dejavnosti 
in redni pouk po učnih načrtih izpeljati nemoteno in kakovostno, pri tem pa upoštevati 
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potrebe, predloge in želje učencev ter staršev. Z izposojo računalniške opreme smo pomagali 
27. družinam. 
 
Način izvedbe pouka smo načrtovali na ravni pedagoškega kolegija, tehničnega tima in vodstva 
šole. Za vse učence smo pripravili urnik videosrečanj/pouka, ki smo jih izvajali preko Microsoft 
Teamsa. Za učence 1.–5. razreda je bil urnik prilagojen, za učence 6.–9. razreda pa je potekal 
po rednem urniku, le da smo na željo/predlog učencev skrajšali učno uro za pet minut in za 
toliko podaljšali odmor. Za osnovno pisno komunikacijo z učenci smo določili Arnesove spletne 
učilnice, v katere so učitelji nalagali potrebna navodila in gradiva za učence. Pripravili so tudi 
mape, kamor so učenci oddajali opravljene naloge, učitelji pa so jim podajali povratne 
informacije o opravljenem delu. Potek pouka na daljavo smo sproti evalvirali z učenci na 
razrednih urah, pri rednih urah pouka in na Skupnosti učencev šole, izvedli pa smo tudi dve 
obsežni analizi/evalvaciji v mesecih decembru in juniju, v katere smo zajeli 
mnenja/vtise/izkušnje učencev in staršev. Mnenja staršev smo pridobivali na pogovornih urah, 
roditeljskih sestankih, veliko komunikacije je bilo izven tega tudi po elektronski pošti in 
telefonu. Strokovni delavci smo komunicirali, načrtovali in evalvirali delo na številnih 
pedagoških sestankih in konferencah. 
 
Ob rednem pouku na daljavo je potekalo tudi več spremljevalnih dejavnosti, ki so popestrile, 
olajšale ali kakorkoli drugače pripomogle k lažjemu ali bolj razbremenjenemu domačemu delu 
(npr. dnevi dejavnosti, prireditve, projekti, natečaji, tekmovanja …). Te smo načrtovali na ravni 
pedagoškega kolektiva ali timov za posamezne dejavnosti. Realizirali smo vse načrtovane 
pogovorne ure, roditeljske sestanke in predavanja za starše, ohranili smo celo mednarodno 
sodelovanje s šolama iz Avstrije in Novega Sada. Na daljavo so bile izvedene tudi nekatere 
dejavnosti za nadarjene in radovedne, knjižnične dejavnosti, v celoti so se izvajali dodatna 
razlaga, dopolnilni pouk, dodatna strokovna pomoč za učence s posebnimi potrebami. Določili 
smo učitelje tutorje, ki so bili na voljo učencem za pomoč pri učnem delu, organizaciji dela, 
dodatni razlagi ali zgolj za podporo in pogovor. Poleg učiteljev so veliko pomoči nudile 
učencem in staršem tudi šolske svetovalne delavke, ki so še posebej skrbele za učno šibkejše 
učence, učence s posebnimi potrebami, učence iz ranljivih skupin in so po potrebi reševale 
različne težave v družinah, saj smo zaznali tudi kakšno krizo, trenutke naveličanosti, nemoči, 
negotovosti, kako naprej, ali čustveno in socialno stisko. Za strokovne delavce sta v organizaciji 
šolske psihologinje delovali dve supervizijski skupini, organiziranih pa je bilo tudi pet delavnic 
čuječnosti in sproščanja.  
Zanimive in popestritvene aktivnosti smo objavljali tudi na spletni strani šole, potekal je OPB 
na daljavo, delovala je spletna stran Utrinki iz domače učilnice ter podporna stran Pomoč in 
podpora učencem na daljavo (z nasveti, kako organizirati učenje, kako se sprostiti, kako 
preživljati prosti čas, ideje za ustvarjanje idr.). V organizaciji Skupnosti učencev šole smo za 
celotno šolo oblikovali hiške želja in drevesa hvaležnosti. Nekaj aktivnosti je žal odpadlo (npr. 
šole v naravi, nastopi …), seveda pa so bile tudi ostale realizirane na način, kot ga je delo na 
daljavo omogočalo.   
 
Ob prvi evalvaciji, ki smo jo opravili konec meseca decembra in je potekala v obliki ankete, 
raziskovalni vzorec pa so tvorili učenci 4.–9. razreda in vsi starši, smo ugotavljali, da:  

 so bili učenci dobro informirani o zadolžitvah in delu za šolo, 
 je bilo nalog in zadolžitev za šolo ravno prav ali nekoliko preveč, 
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 je največ učencev porabilo 2–3 ure oz. 3–4 ure na dan, da so opravili delo za šolo (poleg 
videokonferenc), učenci s podružnic in 1. VIO najmanj, 10 % najstarejših otrok (6.–9. 
razreda) pa je porabilo za šolsko delo še dodatnih 5 ur na dan, 

 so učenci večino dela opravili sami ali z nekaj pomoči, 
 so največ pomoči učencem nudili starši ali sorojenci in sošolci, 
 je velika večina učencev opravila vso učno delo ali večino za tekoči teden, 
 je bilo doživljanje dela na daljavo za učence (povprečna ocena) srednje stresno – težko, 

a hkrati pozitivno, za mlajše bolj pozitivno, 
 so imeli učenci največ težav pri delu na daljavo z motivacijo za šolsko delo, 
 se je zdel zastavljeni urnik videokonferenc večini učencev primeren,  
 so starši ocenjevali celotno organizacijo dela s strani šole kot zelo dobro oz. dobro,  
 da so starši ocenjevali komunikacijo s strokovnimi delavci kot zelo dobro ali dobro, 
 so tako učenci kot starši zapisali nekaj zahval, pohval pa tudi kritik, med katerimi smo 

razbrali, da vsi pogrešajo šolo in stike v živo. 
 
Ob evalvaciji dela na daljavo, ki je potekala ob koncu šolskega leta in je poleg staršev in 
učencev v raziskovalni vzorec zajela tudi mnenje strokovnih delavcev, smo ugotavljali, da: 

 večini učencev delo od doma ni predstavljalo večjega stresa, stisk ali težav, manj pa so 
bili prepričani o tem, da so se pri delu na daljavo veliko naučili, 

 so učenci kot bolj učinkovit način dela na daljavo ocenjevali videokonference po 
rednem šolskem urniku, saj so tako slišali razlago, delali skupaj z učitelji in se več 
naučili, 

 je velika večina učencev nasploh ocenila videokonference kot način pouka na daljavo, 
pri katerem se največ naučijo (v primerjavi s samostojnim delom po navodilih, posnetki 
razlag ipd.), 

 bi bilo tudi v prihodnje smiselno ohraniti nekatere oblike sodelovanja na daljavo 
(mnenje tretjine staršev), 

 smo strokovni delavci delo na daljavo v letu 2020/21 doživljali kot nekoliko manj 
stresno v primerjavi z letom prej (izražena je nekoliko bolj pozitivna srednja mera), kot 
najbolj stresno pa smo doživljali preverjanje in ocenjevanje znanja ter načrtovanje 
učnega dela, manj stresno za nas je bilo delo s tehnologijo in z uporabo novih spletnih 
orodij v primerjavi z letom prej, daleč največ podpore pa smo doživljali znotraj 
kolektiva sodelavcev, 

 smo bili strokovni delavci v veliki večini (zelo) zadovoljni tako z obveščanjem, 
zadolžitvami, organizacijo dela s strani vodstva kot s tehnično podporo, v veliko manjši 
meri kot starši pa bi si želeli ohraniti nekatere oblike sodelovanja s starši na daljavo 
(četrtina), 

 smo strokovni delavci pouk v živo ocenili kot veliko bolj efektiven in uspešen, zlasti 
zaskrbljeni smo bili za določene učence, ki živijo v nespodbudnem domačem okolju ali 
imajo večje učne oz. kakršnekoli druge težave. 

 
Vsem udeležencem v anketnem vzorcu smo podali povratne informacije o rezultatih anket. 
Slednje so nam delavcem služile kot vodilo za načrtovanje dela za vnaprej.  
Ob vrnitvi učencev v šole smo se trudili, da smo upoštevali ukrepe NIJZ in MIZŠ. Reorganizirati 
smo morali način dela, da smo zagotavljali varne »mehurčke«, ni bilo prehajanja med oddelki, 
druženja med otroki ali sodelavci, tudi za uporabo jedilnice in igrišč smo prilagodili urnike. 
Organizacija dela je bila v tem času zelo zahtevna in naporna, prav tako samo izvajanje učnega 
in vzgojnega procesa.  
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ZAKLJUČEK 
 
Menimo, da smo se strokovni delavci, kljub temu da je bilo delo na daljavo zahtevno, stresno 
in naporno, veliko naučili in nudili učencem kakovosten pouk na daljavo, kar sta bila tudi naš 
osnovni cilj in obveza. Učitelji, ostali strokovni delavci in vodstvo šole smo vložili mnogo truda, 
časa in energije, da so učenci tudi v tem letu pridobili čim več kvalitetnega znanja in da so bili 
čim manj prikrajšani za pomembne vzgojne elemente ter socialne medvrstniške stike. 
 
Zavedamo se, da so otrokom pri šolskem delu doma prizadevno pomagali starši, brez katerih 
naši cilji ne bi mogli biti realizirani, in smo jim za to neizmerno hvaležni. Sodelovanje s starši je 
bilo kljub vsem oviram zelo dobro. Večina je razumela, da smo se morali vsi nenehno prilagajati 
spremembam. Prejeli smo precej pohval, tudi sami pa smo se staršem velikokrat iskreno 
zahvalili za pomoč in podporo.  
 
Ne glede vse pozitivne ugotovitve, ki smo jih izpeljali iz situacije, v katero smo bili prisiljeni in 
je zahtevala povsem drugačno načrtovanje in izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela, smo 
strokovni delavci prepričani, da je tovrstno delo precej manj učinkovito kot delo v razredu. 
Menimo, da je pristen stik med učiteljem in učencem, ki ga omogoča le sobivanje v učilnici, 
nenadomestljiv in zato dlje časa trajajoče delo na daljavo prinaša negativne učne in socialne 
posledice za učence. Poleg omenjenih stikov so nenadomestljivi tudi medvrstniški stiki, ki se 
dogajalo v šolskih prostorih. Strokovni delavci smo bili pri delu na daljavo v skrbeh za znanje 
učencev, saj ga nismo mogli neposredno vsak trenutek šolske ure preverjati. Čeprav smo se 
trudili dajati učencem dobre in učinkovite sprotne povratne informacije o delu, teh prav tako 
največkrat nismo mogli podati enakovredno, kot bi jih, če bi lahko pristopili do učenca in sproti 
preverili njegove izdelke. Da je znanje učencev slabše, kot bi bilo, če bi ga usvajali v prostorih 
šole, se je pokazalo, ko so se le-ti vrnili v šolo. Veliko časa po tem smo namenili preverjanju in 
utrjevanju znanja, a rezultati mnogokrat niso bili takšni, kot bi si želeli.  
 
Glede na vse navedene izsledke menimo, da je tudi v prihodnje, v kolikor bo potrebno 
ponovno organizirati delo na daljavo, smiselno ohraniti dosedanjo organizacijo dela, pri čemer 
moramo biti tudi v prihodnje posebej pozorni na ranljive učence (učence, ki imajo kakršnekoli 
učne ali druge težave in že sicer s težavo usvajajo znanja oz. sledijo učnemu delu, na učence, 
ki prihajajo iz manj spodbudnih domačih okolij idr.) in vse učence, pri katerih bi se delo na 
daljavo v primerjavi z delom v šoli kakorkoli poslabšalo.  
 
2.1.10    Knjižnica  
 
Delovanje šolske knjižnice je bilo v času izrednih razmer zaradi COVID-19 v začetku leta 2021 
nekoliko prilagojeno, a je potekalo v skladu z načrtovanimi cilji in aktivnostmi. Šolska knjižnica 
je ohranila svoj namen in poslanstvo ter dokazala, da je tudi na daljavo pomemben vir za 
pridobivanje in poglabljanje znanja in najrazličnejših informacij. 
Svojim uporabnikom, učencem in strokovnim delavcem, sta knjižničarki tudi v času dela na 
daljavo z različnimi knjižničnimi aktivnostmi omogočali nemoteno delovanje knjižnice, 
podpirali in nadgradili kvaliteto poučevanja, organizirali dejavnosti za socialni in kulturni razvoj 
in razvijali bralno kulturo. 
V skladu z načrtovanimi rednimi nalogami in deli ter v okviru drugih dogodkov in projektov so 
bile v času dela na daljavo realizirane naslednje dejavnosti: 

 pregled, nabava in obdelava knjižničnega gradiva preko sistema COBISS, 
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 promocija knjižničnega gradiva v spletni učilnici šolske knjižnice (knjižnični izzivi, 
uganke, kvizi in druge naloge), 

 redne ure KIZ na daljavo v sodelovanju z učitelji tudi v okviru projekta NA-MA POTI, 

 dvakrat tedensko (torek in četrtek) omogočena izposoja gradiva v šoli, 

 spodbujanje in razvijanje branja na daljavo preko aktivnosti Naša mala knjižica, 
Knjigoljub, Spoznajmo pisatelja, Bralni klub za učitelje, 

 sodelovanje pri izboru literarnih izdelkov literarnega natečaja ob kulturnem prazniku, 

 organizacija obeležitve mednarodnega UNESCO dne maternega jezika z vključevanjem 
v dejavnosti razširjenega programa, 

 organizacija popoldanskega dogodka branja poezije v sklopu šolskega in nacionalnega 
UNESCO projekta IdenTItet@, kjer so učenci, starši, strokovni delavci in drugi 
interpretativno brali poezijo na temo identiteta, 

 spodbujanje in omogočanje pripovedovanja za bralno značko preko video aplikacij, 

 pomoč pri delu z IKT posameznim oddelkom in skrb za ažurno spletno učilnico in 
spletno stran šolske knjižnice, 

 pomoč pri organizaciji dneva dejavnosti z obeležitvijo mednarodnega UNESCO dne 
kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. 

 
Kljub temu da so učenci vse leto uspešno brali za Prežihovo bralno značko, nam zaradi izrednih 
razmer ni uspelo realizirati zaključne prireditve in bralne noči. 
Ves čas je pod okriljem knjižnice nemoteno deloval učbeniški sklad, nabava knjižničnega 
gradiva pa je bila obsežnejša s pričetkom novega šolskega leta. 
Po vrnitvi učencev in strokovnih delavcev v šolo so se knjižnične aktivnosti in dejavnosti  
nadaljevale v ustaljenem ritmu, knjižničarki pa sta dejavnosti evalvirali in načrtovali delovanje 
šolske knjižnice za novo šolsko leto.  
Z novim šolskim letom so bile v skladu z načrtovanimi nalogami in deli že realizirane naslednje 
dejavnosti: 

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

 obeležitev dneva Zlatih knjig in uradna otvoritev branja za Prežihovo bralno značko, 

 bralne dejavnosti v evropskem tednu mobilnosti (september), 

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

 pomoč pri organizaciji Tedna šolskih olimpijskih iger, 

 ure KIZ v sodelovanju z učitelji in v okviru projekta NA-MA poti in Formativno 
spremljanje, 

 organizacija aktivnosti ob dnevu dejavnosti - Tradicionalni slovenski zajtrk 
(november), 

 organizacija in izvedba obeležitve svetovnega dne filozofije v okviru UNESCO šole 
v sodelovanju s filozofskim oddelkom Filozofske fakultete Maribor (november), 

 predstavitev primera dobre prakse medpredmetne povezave (šolska knjižnica in 
predmet etika in državljanska vzgoja) v okviru projekta Formativno spremljanje 
(december 2021), 

 spodbujanje in razvijanje branja preko projektov Naša mala knjižnica, Knjigoljub, 
Spoznajmo pisatelja, Eko bralna značka in Stripovska bralna značka. 
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V sodelovanju s šolsko knjižnico smo v letu 2021 prvič pričeli z izvajanjem izbirnega predmeta 
Informacijsko opismenjevanje, knjižničarki pa sta se redno udeleževali tudi izobraževanj in 
usposabljanj v okviru knjižnične dejavnosti (ZRSŠ in IZUM – avgust, september, oktober). 
 

2.1.11  Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
 
Zastavljeni cilji so bili v letu 2021 v veliki večini uresničeni, kar je razvidno iz mnogih zapisov v 
tem letnem poročilu. Vzrok za pedagoške in organizacijske težave je bil še vedno Covid-19, ki 
je povzročil tudi nekaj finančnih težav. Ob koncu leta 2021 se je začel novi val okužb in veliko 
delavcev in učencev je bilo odsotnih. Kljub vsem Covid omejitvam smo bili zadovoljni z 
realizacijo zastavljenih nalog in ciljev. 

 
2.1.12  Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več  
            preteklih let  
 
V letu 2021 je rezultat poslovanja presežek prihodkov nad odhodki.  
 
2.1.13  Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 
Naloge, ki smo si jih zastavili, smo temeljito premislili in načrtovali. Upoštevali smo možnosti, 
sposobnosti in izkušnje ter se sproti prilagajali Covid situaciji. Menimo, da smo ravnali s 
sredstvi skrajno racionalno in gospodarno na vseh področjih, saj smo vse porabili strogo 
namensko – kot jih prejmemo od ustanovitelja, MIZŠ, evropskih socialnih skladov in drugih 
virov. 
 
Gospodarnost 
 

Prihodki (AOP 870) 3.499.251  

= = 1,0083 
Odhodki (AOP 887) 3.470.544  

 
 
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 tega 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 2021 smo izvedli postopek javnih naročil za kuhinjo. 
 
Sociala 
 

Na šoli se trudimo, da učencem pomagamo z različnimi oblikami subvencij, ki jih pridobimo iz 
različnih virov pomoči.  
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Število učencev, ki so imeli subvencionirano šolsko prehrano, se je iz meseca v mesec 
spreminjalo, in sicer glede na podatke, ki so jih starši posredovali pristojnemu centru za 
socialno delo. Nekateri učenci so imeli subvencionirano prehrano celo leto, drugi so bili 
upravičeni do subvencije med šolskim letom ali le določen mesec. Šolski obroki posameznih 
učencev so subvencionirani s strani MIZŠ, s strani Občine Selnica ob Dravi ali iz drugih virov 
(donatorstvo).  
Učenci imajo subvencionirane šolske obroke, in sicer dopoldansko malico in kosilo, na podlagi 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Do subvencije v višini cene kosila so v celoti 
upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni 
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % povprečne 
plače v Republiki Sloveniji. Do subvencionirane malice v celoti so upravičeni učenci, katerih 
odstotek povprečne mesečne plače na družinskega člana ne presega 53 %. Upravičenost do 
subvencij malice ali kosila iz državnega proračuna šola ugotavlja samodejno na osnovi 
podatkov, pridobljenih iz CEUVIZ-a, in jih upošteva pri obračunu rednih mesečnih položnic. 
 
Število učencev, ki so v letu 2021 prejemali brezplačno prehrano, je sledeče (podatki ob koncu 
šolskega leta, junij 2021): 

 s strani ministrstva je imelo brezplačno dopoldansko malico 200 učencev, od teh je 
imelo 76 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. 
 

Konec šolskega leta je imelo skupno 206 učencev subvencionirano šolsko prehrano, kar 
predstavlja 58 % vseh učencev. Skupno je bilo na šoli subvencioniranih 282 obrokov. Učenci 
so imeli možnost prevzema šolskih kosil tudi v času šolanja na domu.  
 
Od septembra dalje občina plačuje otrokom tudi zajtrk. Tega ponudimo učencem od 1. do 5. 
razreda, ki so že zgodaj zjutraj v šoli (približno 35 obrokov na dan). 
 
V letu 2021 zaradi epidemije koronavirusa ni bilo izvedene dobrodelne akcije RK Drobtinica, 
zato so bila na voljo le preostala sredstva iz preteklega leta. Ta sredstva so namenjena 
učencem, ki živijo v težkih materialnih razmerah, in sicer za subvencijo stroškov šolske 
prehrane, dnevov dejavnosti, šole v naravi, taborov, ekskurzij, šolskih potrebščin … Tako smo 

preostala sredstva od dobrodelnega projekta RK Drobtinica, projekta Podari malico ter ostalih 
donatorskih sredstev za socialno šibkejše učence iz preteklega šolskega leta namenili za 
subvencijo dneva dejavnosti v mesecu juniju (dan dejavnosti – zaključna strokovna ekskurzija), 
in sicer 21 učencem, sedmošolcu smo subvencionirali del šole v naravi, poravnali smo 5 kosil 
v času pouka na daljavo za učenko 9. razreda ter subvencijo šole v naravi za učenca 3. razreda. 
Vsa sredstva projekta Drobtinica in Podari malico so porabljena. Preostala donatorska 
sredstva, namenjena socialno šibkejšim učencem v znesku 84,99 EUR, bomo porabili v 
naslednjem letu.  
 
Učence, ki čutijo socialno-ekonomsko stisko, na šoli oskrbimo z oblačili, obutvijo, šolskimi 
potrebščinami, kar je prispevek delavcev šole in Krajevne organizacije Rdečega križa Selnica 
ob Dravi. V koledarskem letu 2021 zaradi korona ukrepov ni bila izvedena zimska šola v naravi 
za učence 5. razreda, ki je drugače subvencionirana iz sredstev ministrstva. Vsekakor bodo 
subvencije za šolo v naravi namenjene šestošolcem v letu 2022. 
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V mesecu oktobru 2021 so štirim učencem 7. razreda poravnali del sredstev za šolo v naravi 
na RK Maribor – subvencija za vsakega učenca je znašala 40,00 EUR. 
V mesecu decembru 2021 so v sodelovanju z DPM Maribor štirje otroci prejeli darila 
dobrodelne akcije Trije zimski botri. Vsi so prejeli bogata darila in so se zanje tudi zahvalili s 
pismom ali z risbo. 
 
O dodelitvi subvencij učencem iz socialno šibkejših oz. manj spodbudnih okolij je odločala 
komisija za dodelitev subvencij, ki jo vodi socialna delavka. Komisija je odločala o predlogih, ki 
so jih oddali starši, razredniki ali drugi strokovni delavci šole.  
 
Med poletnimi počitnicami naši učenci letujejo z organizacijami, kot sta Rdeči križ in Zveza 
prijateljev mladine. Del sredstev učencem za letovanje subvencionira tudi Občina Selnica ob 
Dravi. Preko dobrodelne akcije Pomežik soncu, v izvedbi ZPM Maribor, sta na predlog šole 
letovala 2 učenca. 
 

Varstvo okolja  
V okviru varstva okolja izvajamo EKO dejavnosti, projekte Zdrava, Kulturna šola ter Popestrimo 
šolo. Teme vključujemo pri razrednih urah, interesnih dejavnostih, izbirnih predmetih, pri 
pouku in na ekskurzijah. S pomočjo teh projektov razvijamo pozitivne medsebojne odnose, 
ozaveščamo o ponovni rabi odpadnega materiala, se izobražujemo o učinkoviti rabi naravnih 
virov, racionalni rabi energije in ločevanju odpadkov.  
Sodelovali smo na številnih akcijah zbiranja odpadnega papirja, zamaškov, baterij.  
Beremo za EKO bralno značko. Skozi vse šolsko leto urejamo šolsko okolico. Izvedli smo zeleni 
teden z EKO dnevom. Učenci s pomočjo učitelja mentorja skrbijo za šolski čebelnjak in zeliščni 
vrt, ki je ob njem.  
 
Regionalni razvoj  
Področje regionalnega razvoja je 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 UKC Ljubljana. Dobro smo sodelovali z občino ustanoviteljico, lokalno organizacijo 
Rdečega križa, s predstavniki Hrama kulture Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi, s podjetji iz 
domačega kraja. 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. 
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 
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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 16: Preglednica zaposlenih v vrtcu in šoli glede na izobrazbo 
 

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

31. 12. 2021 3 11 23 15 49 1 102 

 
Preglednica 16 prikazuje izobrazbeno strukturo zaposlenih. V tabeli so šteti vsi zaposleni – tako 
tisti, ki so v daljšem bolniškem staležu, kot tisti, ki jih nadomeščajo. 
 
Preglednica 17: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v vrtcu in šoli  
 

 31. 12. 2021 

Vodstveni delavci 3 
(ravnateljica + pomočnica za vrtec + pomočnica za šolo, ki 

je hkrati tudi knjižničarka) 

Učitelji na razredni stopnji 
od 1. do 5. razreda 

16 

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

17 + 2 (zaposlitev še na drugi šoli –  
Bevc*/Mori, Podlesek) 

Učitelji v oddelkih PB, JV, 
VV 

6 (ena od teh je ½ spremljevalka dolgotrajno bolnega 
otroka, 1* nadom. porodn.)  

vsi ostali učitelji, ki imajo OPB, JV in VV hkrati tudi 
poučujejo določeno število ur v razredih  

Svetovalni delavci, 
pedagog, psiholog, 
inkluzivni pedagog 

5 (4 šola + 1 vrtec) 

Drugi strokovni delavci 1 (knjižničarka, delno učiteljica) + 1 (organiz. prehrane in 
zdr. hig. režima za pol. del. čas) + 1 (računalnikar)  

Zaposleni na projektih 1 (POŠ do 30. 9. 21) + 1 (NAMA POTI – hkrati je za pol. del. 
čas učiteljica) 

Vzgojiteljice v vrtcu 11  

Pomočniki vzgojiteljic 13 (*ena delavka je v dolgotrajni bolniški od septembra 
2021, ena na porodniškem dopustu od januarja in ena od 

maja 2021), od teh je ena za pol. čas spremljevalka 

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

Tehnični delavci 19 

Javni delavci 0 

Skupaj zaposleni  102  

 
* Delavci, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce (porodniška ali daljša bolniška odsotnost). 
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Sprememba števila zaposlenih glede na prejšnje leto: 

 število javnih delavcev se je zmanjšalo iz 1 na 0, 

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

 9 delavcev je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih za krajši delovni čas od polnega: D. 
Cepec, M. Koisek, H. Ladinek, S. Nidorfer, B. O. Kirijakopulos, A. Pušnik, J. Šporin, Z. 
Premović (računovodkinja za delež, ki ga ima B. Tajke manj – ZPIZ), 

 3 zaposleni so dopolnjevali svojo obvezo na drugih šolah: O. Vogrin, T. Bevc oz. A. Mori, 
M. Podlesek, 

 v vrtcu smo na novo zaposlili spremljevalko dolgotrajno bolnega otroka za polovični 
del. čas (D. Možič), 

 2 delavki sta na lastno željo dali konec decembra odpoved: M. Koisek zaradi 
zdravstvenih razlogov in A. Subašić zaradi zaposlitve drugje. 

 
Poročilo o investicijskih vlaganjih  
 
V letu 2021 so se opravile naslednje investicije: 

 popravilo strehe nad tajništvom, 

 ureditev tople vode – dobava in montaža treh bojlerjev in omejevalcev toplote v 
igralnicah vrtca v šoli,  

 nakup novih žaluzij in popravilo obstoječih žaluzij v nekaterih igralnicah in učilnicah. 
 

Večja popravila in vzdrževalna dela: 

 popravilo dela napušča pod streho centralne šole, 

 namestitev termostatskih ventilov v stavbi vrtca, 

 zamenjava dotrajanega dimnika na podružnici Gradišče, 

 delna zamenjava odtočnih cevi v sanitarijah, 

 zamenjava glavnega ventila vode za šolo, 

 dobava in zamenjava oljnega gorilnika na podružnici Gradišče, 

 redna vzdrževalna dela in popravila na štirih stavbah, 

 pregled in preizkus varnostne razsvetljave v vseh stavbah, 

 izvedba rednih periodičnih električnih meritev v vseh stavbah, 

 pregled in čiščenje cisterne kurilnega olja na podružnici Gradišče, 

 letni pregled gasilnih aparatov in hidrantov v vseh stavbah.  
 
2.1.17 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju                 
           programa 
 
Nedopustnih posledic pri izvajanju programa vzgojno-izobraževalnega dela nismo imeli, 
zaznali pa smo nekaj nepričakovanih posledic v letu 2021 zaradi Covid-19. 
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3  RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2021  
 
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.   

 
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. 2021. Zakon o računovodstvu zahteva, da mora bilanca stanja izkazovati 
resnično in pošteno vrednost sredstev in obveznosti do njihovih virov. Pri sestavljanju bilance 
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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 45.070,81 EUR; na dan 31. 12. 2021 je 
znašala njihova sedanja vrednost 8.833,38 EUR. 
 
3.2.1.1.2 Nepremičnine 
 
Preglednica 18: Vrednost nepremičnin 
 

Vrsta 
sredstva 

Nabavna 
vrednost 

(1. 1. 2021) 

Popravek 
vrednosti 

(1. 1. 2021) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

 
Amortiza-

cija  

Sedanja 
vrednost 

(31. 12. 2021) 

Zemljišča 77.713,91 - - - - - 77.713,91 

Zgradbe 2.716.521,93 2.038.493,83 - - 9.448,84 68.150,38 619.326,56 

Druge 
zgradbe 

 
8.065,08 

 
2.056,58 

 
- 

 
- 

 
- 

 
241,95 

 
5.766,55 

Skupaj 2.802.300,92 2.040.550,41 - - 9.448,84 68.392,33 702.807,02 

 
Kot je razvidno iz preglednice, se je v letu 2021 popravek vrednosti nepremičnin zmanjšal v 
višini 9.448,84 EUR. V znesku 68.392,33 EUR je bila obračunana amortizacija – tako je sedanja 
vrednost nepremičnin znašala 702.807,02 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 19: Vrednost opreme 
 

Vrsta opreme Nabavna 
vrednost 

(1. 1. 2021) 

Popravek  
vrednosti 

(1. 1. 2021) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti  

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

 
Amortiza-

cija 

Sedanja 
vrednost 
(31. 12. 
2021) 

Oprema za 
opravljanje osnovne 
dejavnosti 

 
 

187.808,68 

 
 

157.131.51 

 
 

16.360,56 

 
 

6.787,22 

 
 

6.787,22 

 
 

14.134,29 

 
 

32.903,44 
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Oprema za obdelavo 
podatkov 

 
12.967,15 

 
12.816,82 

 
- 

 
1.009,21 

 
1.009,21 

 
150,33 

 
0,00 

Oprema za 
transport, 
vzdrževanje, 
čiščenje … 

 
 

72.621,28 

 
 

72.621,28 

 
 

3.443,07 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

57,38 

 
 

3.385,69 

Pohištvo 127.112,57 103.184,60 - - - 4.770,04 19.157,93 

Druga oprema 20.871,59 14.871,61 2.182,67 - - 1.966,52 6.216,13 

Drobni inventar  679.860,06 679.860,06 29.956,77 22.182,61 22.182,61 29.956,77 0,00 

Skupaj 1.101.241,33 1.040.485,88 51.943,07 29.979,04 29.979,04 51.035,33 61.663,19 

 
Preglednica prikazuje, da so nove nabave znašale 51.943,07 EUR. Na dan 31. 12. 2021 je 
odpisana vrednost opreme znašala 1.091.521,21 EUR, sedanja vrednost opreme pa 61.663,19 
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. 2021 znašala 87.373,96 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. 2021, ki se nanašajo na 
zaračunano prehrano učencev in zunanjih odjemalcev, oskrbnino otrok v vrtcu in zaračunane 
uporabe prostorov telovadnice. Visok izkazan znesek (64.970,98 EUR) kratkoročnih terjatev je 
posledica načina zaračunavanja storitev. Račune izstavljamo v pretežni meri kupcem v 
naslednjem obračunskem mesecu (za mesec december 2021 torej v začetku januarja 2022).  
Med terjatvami izkazujemo tudi oslabljene terjatve v znesku 23.067,77 EUR.  
 
3.2.1.2.3 Dani predujmi in varščine  
 
Na tej postavki na dan 31. 12. 2021 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. 2021 
znašale skupaj 233.211,66 EUR. Seznam teh terjatev je po posameznih uporabnikih enotnega 
kontnega načrta naveden v spodnji preglednici. 
 

Preglednica 20: Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 

Zap. št. Naziv uporabnika EKN Znesek terjatve v EUR 

1 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 164.318,13 

2 Občina Selnica ob Dravi  61.417,83 

3 Občina Maribor  2.616,92 

4 Občina Podvelka  602,29 

5 Občina Ruše 2.119,19 

6 Občina Apače 639,53 
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7 Občina Pesnica  8,60 

8 Občina Lovrenc na Pohorju  1.179,90 

9 Občina Miklavž na Dravskem polju  309,27 

 
3.2.1.2.5 Druge kratkoročne terjatve  
 
Vrednost drugih kratkoročnih terjatev je na dan 31. 12. 2021 znašala 3.190,79 EUR. To so 
terjatve do državnih in drugih institucij – terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije za refundacijo bruto nadomestil plač in prispevkov na plače (3.135,50 EUR) in 
terjatve do države za vstopni davek na dodano vrednost (55,29 EUR). 
 

3.2.1.2.6 Aktivne časovne razmejitve  
 
Aktivne časovne razmejitve so na dan 31. 12. 2021 znašale 813,92 EUR. Gre za oblikovanje 
prihodkov v zvezi s projektoma Šolska shema in Tradicionalni slovenski zajtrk ter programa v 
okviru Zavoda za zaposlovanje Slovenije »Usposabljaj.se« 2020 (stroški so že nastali, vendar 
prihodki še niso mogli biti zaračunani).  
 
3.2.1.2.7 Zaloge 
 
Na dan 31. 12. 2021 izkazujemo zaloge živil, ki so znašale 1.972,82 EUR. Zalog materiala in 
drobnega inventarja ni, saj so vsi materiali in drobni inventar ob nabavi takoj preneseni v 
uporabo in so za to vrednost istočasno obremenjeni stroški.  
 
3.2.1.3 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  

 
3.2.1.3.1 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih   
 

Na dan 31. 12. 2021 so kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašale 205.737,64 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. 2021 zapadejo v plačilo v začetku leta 
2022; te so znašale 41.324,17 EUR. Obveznosti, ki so zapadle na dan 31. 12. 2021, so bile 
poravnane.   
 
3.2.1.3.3 Kratkoročne obveznosti iz poslovanja  
 
Na dan 31. 12. 2021 znašajo druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 40.201,76 EUR in se 
nanašajo na obveznost za dajatve na plače (31.333,65 EUR), obveznost odtegljajev od plač 
(4.519,59 EUR), obveznost za dodatno pokojninsko zavarovanje – ZVPSJU (3.414,30 EUR), 
obveznost za RTV prispevek (3,77 EUR), obveznost za plačilo razlike med obračunanim in 
vstopnim davkom na dodano vrednost (361,81 EUR), obveznost za davek od dohodka, 
zmanjšana za plačne akontacije (401,46 EUR) in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
(167,18 EUR).  
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3.2.1.3.4 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta smo na dan 31. 12. 2021 
izkazali v skupni vrednosti 15.798,81 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. 2021 izkazuje pasivne časovne razmejitve v višini 23.348,49 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. 2021 znašale 11.172,30 EUR. To so 
dolgoročno odloženi prihodki v višini 2.286,39 EUR in donacije za osnova sredstva v višini 
8.885,91 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.  
 
Preglednica 21: 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. 2020 

 
827.350,87 

Povečanje v letu 2021 36.384,98 

Zmanjšanje v letu 2021 98.696,98 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva na dan 31. 12. 2021 

 
765.038,87 

 
Na dan 31. 12. 2020 so bile obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 
izkazane v višini 827.350,87 EUR. Povečanje v letu 2021 predstavlja nakup osnovnega sredstva 
iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, brezplačno pridobljeno 
računalniško opremo v okviru programa React-EU – IKT za VIZ. Naložbo sofinancira Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. Na povečanje vplivajo tudi sredstva od 
ustanoviteljice, namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje, kot so sanacija kritine 
nad poslovnimi prostori centrale šole, obnova in zamenjava žaluzij ter obnova in zamenjava 
bojlerja na centralni šoli. Zmanjšanje predstavlja obračunana amortizacija. Vrednost 
obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, tako na dan 31. 12. 2021 znaša 765.038,87 EUR.  
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Preglednica 22: Presežek prihodkov nad odhodki 
 

Presežek prihodkov nad odhodki Znesek v EUR 

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

Zmanjšanje v letu 2021 590,23 

Povečanje v letu 2021 28.153,36 

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2021 39.147,91 

 
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let je na dan 31. 12. 2020 znašal 11.584,78 EUR 
in se je v letu 2021 zmanjšal za 590,23 EUR zaradi nakupa osnovnega sredstva. V obračunskem 
obdobju se je presežek prihodkov nad odhodki povečal za 28.153,36 EUR. Na dan 31. 12. 2021 
je znašalo stanje presežka prihodkov nad odhodki 39.147,91 EUR.  
 
3.2.2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov – Priloga 2 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov zajema celotno poslovanje zavoda po načelu poslovnega 
dogodka. 
 
3.2.2.1 Prihodki 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja med drugim tudi financiranje 
predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, ki se vršita iz: 

 državnega proračuna, 

 občinskega proračuna, 

 prispevkov občanov (starši), 

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

 donacij in drugih virov. 
 
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) 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, 
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 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 (zajtrka, popoldanske malice in kosila), 

 prevoze učencev v šolo in iz šole. 
 
Proračunski prihodki se realizirajo z mesečnimi dotacijami in refundacijo dejanskih stroškov 
na podlagi zahtevkov. 
Učencem zaračunavamo storitve za prehrano, ekskurzije, šolo v naravi, dneve dejavnosti. 
 

Preglednica 23: Struktura celotnih prihodkov 
 

 PRIHODKI 2021 2020 Indeks 

 CELOTNI PRIHODKI 3.499.251 2.924.827 120 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 3.493.795 2.917.963 120 

7600 PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 2.789.206 2.651.633 105 

 Prihodki od MIZŠ 1.940.677 1.845.705 105 

 Plače in drugi prejemki 1.781.341 1.696.712 105 

 Materialni stroški 45.119 45.205 100 

 Učbeniški sklad 8.059 8.115 99 

 Šola v naravi (5. razred) - 4.350 - 

 Spremljevalci ekskurzij 676 1.508 45 

 Subvencionirana prehrana učencev  53.235 33.438 159 

 Sofinanciranje plačil staršev v vrtcih  35.612 30.501 117 

 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - - - 

 Plače in drugi prejemki – projekti (SLO udeležba) 4.527 5.175 87 

 Plače in drugi prejemki – projekti (EU udeležba) 12.108 20.701 58 

 Prihodki od Občine Selnica ob Dravi  783.658 730.595 107 

 Plače in drugi prejemki (predšolska vzgoja, nadstandard) 658.181 614.831 107 

 Plače in drugi prejemki, MS – javna dela - 4.015 - 

 Materialni stroški za vzdrževanje (predš. in osnovnoš. dejavnost) 106.671 88.803 120 

 Permanentno izobraževanje delavcev (predšolska vzgoja, 
nadstandard) 

 
1.673 

 
1.569 

 
107 

 Didaktični material  1.832 4.233 43 

 Kurilno olje 10.033 6.564 153 

 Prevozi učencev  - 7.010 - 

 Subvencionirana prehrana učencev 3.820 2.016 189 

 Eko šola, plavalni tečaj 220 1.554 14 

 Izvedba zaključne šolske prireditve 1.228 - - 

 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - - - 

 Prihodki od drugih občin 47.534 56.445 84 

 Domicil 47.213 53.708 88 

 Prevozi učencev 321 2.737 12 

 Prihodki od Zavoda RS za zaposlovanje 317 6.555 5 

 Prihodki  od Zavoda RS za šolstvo – projekt NA-MA POTI 11.890 10.276 116 

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

 
3.649 

 
2.057 

 
177 

 Prihodki od Zavoda za šport RS Planica 133 - - 
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 Prihodki od SPIRIT Slovenija, javna agencija 1.348 - - 

 Prihodki od javnih zavodov (osnovne šole) - - - 

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

7601 PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV  360.485 225.272 160 

 Starši za prehrano učencev  99.575 53.711 185 

 Zaposleni in zunanji za prehrano 49.457 33.539 147 

 Starši za oskrbnine 178.580 117.843 152 

 Starši za razširjen program učencev in otrok vrtca 30.064 18.593 162 

 Starši za izgubljene učbenike 38 - - 

 Starši za počitniško varstvo 50 - - 

 Uporaba šolskih prostorov in telovadnice 821 516 159 

 Publikacija   1.162 1.070 109 

 Storitve oglaševanja 738 - - 

7603 PRIHODKI OD DONACIJ 5.530 7.234 76 

7608 PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 338.574        33.824      1001 

 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  2.296 2.019 114 

 Prihodki od MIZŠ zaradi COVID-19 za zaščitno opremo  9.648 1.304 740 

 Prihodki od MIZŠ zaradi COVID-19 – 18.čl. ZNUPZ 3.003 - - 

 Prihodki od ustanoviteljice zaradi COVID-19 – 39.čl. KPJS 322.659 18.315 1762 

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

 Prihodki od ustanoviteljice zaradi COVID-19 za brezplačne tople obroke 561 627 89 

 Prihodki od zavodov zaradi COVID-19 – 39.čl. KPJS 407 - - 

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

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  2.880 1.192 242 

7611 Prihodki od prodaje odpadnega papirja 2.880 1.192 242 

762 FINANČNI PRIHODKI - - - 

7620 PRIHODKI OD OBRESTI - - - 

763 DRUGI PRIHODKI 1.035 181 572 

7630 PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE 427 - - 

7639 DRUGI PRIHODKI 608 181 336 

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 1.541 5.491 28 

 
Celotni prihodki so znašali 3.499.251 EUR in so bili za 19,64 % višji kot v letu 2020. 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, 
počitniškega varstva, malic in kosil zaposlenim in zunanjim odjemalcem ter promocijske 
storitve. Ta del zajema v deležu celotnih prihodkov 1,50 %. 
 
Preglednica 24: Razmerje med prihodki opravljanja javne službe in tržno dejavnostjo 2021, 
2020 
 

 2021 2020 Indeks  

Prihodki za izvajanje javne službe 3.446.742 2.889.533 119 

Prihodki tržne dejavnosti 52.509 35.294 149 

Celotni prihodki 3.499.251 2.924.827 120 
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3.2.2.2 Odhodki 
 

Preglednica 25: Struktura celotnih odhodkov 
 

 ODHODKI 2021 2020 Indeks 

 CELOTNI ODHODKI 3.470.544 2.932.266 118 

460 STROŠKI MATERIALA 219.675 166.326 132 

4600 STROŠKI IZDELOVALNEGA MATERIALA 164.931 122.504 135 

 Izobraževalno delo 4.351 3.635 120 

 Pokali, priznanja  252 183 138 

 Živila  129.860 97.670 133 

 Živila (Šolska shema) 3.065 2.057 149 

 Živila (Tradicionalni slovenski zajtrk) 532 - - 

 Čistila, higienski material  22.350 15.151 148 

 Material za sprotno vzdrževanje objektov 4.423 3.788 117 

 Sanitetni material 98 20 490 

4601  STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA 4.213 2.694 156 

 Delovne obleke 4.213 2.694 156 

4602 STROŠKI ENERGIJE 37.967 29.059 131 

 Električna energija 21.216 16.923 125 

 Plin  3.278 3.322 99 

 Kurilno olje 10.033 6.564 153 

 Goriva in maziva za kombi, kosilnico 3.440 2.250 153 

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

             722           1.503          48 

 Nadomestni deli in material za opremo  702 1.401 50 

 Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil 20 102 20 

4605 STROŠKI STROKOVNE LITERATURE 5.738 5.336 108 

 Strokovna literatura, časopisi, revije 1.664 2.047 81 

 Delovni zvezki za učence od 1. do 3. razreda   4.074 3.289 124 

4606 STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 5.676 4.125 138 

4608 STROŠKI MATERIALA IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ  - - - 

4609 DRUGI STROŠKI MATERIALA 428 1.105 39 

461 STROŠKI STORITEV 138.256 125.653 110 

4610 STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI        43.717        36.880        119 

 Poštnina in kurirske storitve 4.280 3.930 109 

 Telefon, GSM 2.952 2.994 99 

 Storitve oglaševanja  - 120 - 

 Dimnikarske storitve 168 - - 

 Storitve študentov in dijakov 12.355 3.764 328 

 Šola v naravi 11.639 13.707 85 

 Ekskurzije, športni dnevi, tekmovanja učencev 1.412 637 222 

 Plavalni tečaji učencev  - 2.561 - 

 Vstopnine, parkirnine, izposojnine 7.250 5.564 130 

 Varstvo pri delu in požarne varnosti  3.661 3.603 102 

 Naravoslovni dnevi otrok iz vrtca - - - 

4611 STROŠKI STORITEV TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA TER 
NAJEMNIN 

       32.788        31.322        105 

 Računalniške storitve 6.409 7.049 91 

 Najemnine in zakupnine  10.032 9.378 107 
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 Storitve tekočega vzdrževanja objektov  9.263 5.504 168 

 Storitve tekočega vzdrževanja opreme 5.474 4.506 121 

 Storitve tekočega vzdrževanja vozil 1.610 4.885 33 

4612 STORITVE ZAVAROVALNIH PREMIJ TER PLAČILNEGA IN BANČNEGA 
PROMETA 

          5.317           5.095        104 

 Zavarovalne premije za motorna vozila 787 791 99 

 Zavarovalne premije objektov  4.367 4.150 105 

 Storitve plačilnega in bančnega prometa  163 154 106 

4613 STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV 14.292 8.550 167 

 Strokovno izobraževanje zaposlenih  4.122 2.104 196 

 Stroški zdravstvenih storitev  3.067 2.387 128 

 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev  - - - 

 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve  3.209 1.549 207 

 Zdravstveni pregledi zaposlenih  3.894 2.510 155 

4614 STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV  34.477 35.128 98 

 Voda 5.163 3.776 137 

 Republiška taksa za obremenitev vode 6.378 4.826 132 

 Odvoz smeti  8.285 8.892 93 

 Odvoz pomij  1.257 825 152 

 Prevozi učencev  13.098 16.731 78 

 Prevozi otrok iz vrtca 260 - - 

 Prevozi zaposlenih na izobraževanja 36 78 46 

4615 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 2.346 2.115 111 

 Dnevnice v državi in v tujini 665 575 116 

 Kilometrina  1.379 1.343 103 

 Potni stroški za javni prevoz 14 28 50 

 Nočnine v državi 41 115 36 

 Terenski dodatek  247 54 457 

4617 STROŠKI REPREZENTANCE - 88 - 

4618 STROŠKI STORITEV IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ - - - 

4619 STROŠKI DRUGIH STORITEV 5.319 6.475 82 

462 AMORTIZACIJA  23.494 18.730 125 

 Amortizacija osnovnih sredstev – zgradbe 68.392 69.055 99 

 Amortizacija osnovnih sredstev – oprema 25.792 25.324 102 

 Amortizacija drobnega inventarja  29.957 24.813 121 

 Zmanjšanje amortizacije (v breme virov) -100.647 -100.462 100 

464 STROŠEK DELA 3.080.354 2.618.609 118 

4640 PLAČE ZAPOSLENIH 2.398.272 2.034.480 118 

 Bruto plače zaposlenih 2.332.698 1.868.049 125 

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

 
65.574 

 
166.431 

 
39 

4642 POVRAČILA ZAPOSLENIM 127.156 104.361 122 

 Prehrana med delom 77.981 65.616 119 

 Prevoz na delo in z dela  46.737 31.583 148 

 Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev  2.438 7.162 34 

4644 REGRES ZA LETNI DOPUST 104.084 91.808 113 

4645 DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENIH – NARAVA STROŠKOV DELA        27.074        21.298        127 

 Jubilejne nagrade  4.072 3.812 107 

 Odpravnine  23.002 17.486 132 

 Solidarnostne pomoči  - - - 
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4646 PRISPEVKI IZPLAČEVALCA OD PLAČ, NADOMESTIL PLAČ IN 
DRUGIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH 

     423.768      366.662        116 

 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 207.024 178.370 116 

 Prispevki za zdravstveno zavarovanje  158.299 134.984 117 

 Prispevki za poškodbe pri delu 12.777 10.859 118 

 Prispevki za zaposlovanje  1.760 1.477 119 

 Prispevki za starševsko varstvo  2.411 2.049 118 

4643 Strošek dodatnega pokojninskega zavarovanja – ZVPSJU 41.497 38.923 107 

4649 DRUGI STROŠKI DELA - - - 

465 DRUGI STROŠKI 2.031 2.928 69 

4651 TAKSE IN PRISTOJBINE - - - 

4652 DRUGE DAJATVE, KI NISO ODVISNE OD STROŠKOV DELA 158 50 316 

4659 OSTALI STROŠKI 1.873 2.878 65 

 Članarine  449 458 98 

 Cestnine, RTV prispevek  650 282 230 

 Stroški nadomestila (SAZOR) 774 821 94 

 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov  - 1.317 - 

467 FINANČNI ODHODKI 32 17 188 

4670 Odhodki za obresti  32 17 188 

468 DRUGI ODHODKI - - - 

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 6.702 3 - 

4691 Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja  6.702 3 - 

 
Celotni odhodki so znašali 3.470.544 EUR in so bili v primerjavi z letom 2020 višji za 18,36 %. 
Največji delež odhodkov predstavlja strošek dela v višini 3.080.354 EUR, kar je 88,76 % vseh 
odhodkov – ti so v primerjavi s preteklim letom višji za 17,63 %. Razlogi za njihovo porast so: 

 javni uslužbenci, ki so v letu 2020 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. 2020, 

 od januarja 2021 dalje so se uveljavile višje premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence,  

 izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah,  

 izplačilo redne delovne uspešnosti od julija 2020 naprej,  

 izplačilo višjega regresa za letni dopust, 

 v letu 2021 je bilo večje število javnih uslužbencev, ki je izpolnilo pogoje za izplačilo 
jubilejne nagrade in odpravnine. 
 

Drugi največji delež odhodkov predstavljajo stroški materiala in storitev – v znesku 357.931 
EUR je to 10,31 % vseh odhodkov; ti stroški so za 22,59 % višji od enakih stroškov leta 2020. 
Na povišanje stroškov je vplivala predvsem epidemija COVID-19, saj se je osnovnošolska in 
predšolska dejavnost v letu 2021 izvajala skoraj vse mesece, medtem ko se je v letu 2020 
osnovnošolska dejavnost kar nekaj mesecev izvajala na daljavo, predšolska dejavnost pa se 
določeno obdobje ni izvajala ali pa le delno.         
Ostali odhodki (amortizacija in drugi stroški) predstavljajo preostali manjši delež vseh 
odhodkov. 
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Preglednica 26: Pregled poslovanja v letu 2021 v primerjavi z letom 2020  
 

 2021 2020 Indeks 

Celotni prihodki  3.499.251 2.924.827 120 

Celotni odhodki  3.470.544 2.932.266 118 

Presežek prihodkov nad odhodki 28.707   

Presežek odhodkov nad prihodki  7.439  

Presežek prihodki nad odhodki z upoštevanjem davka 
od dohodka  

      28.153  
 

 

Presežek odhodkov nad prihodki z upoštevanjem davka 
od dohodka  

 
 

        7.643  

 
Rezultat poslovanja je presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka in 
je ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka.  
 
3.3 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka – Priloga 3 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Zavod mora kot določeni uporabnik enotnega 
kontnega načrta v svojih poslovnih knjigah evidentirati poslovne dogodke tudi po načelu 
denarnega toka.  
V tem izkazu zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 49.825,01 EUR.  
V zvezi z izračunom presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka je pomembno 
tudi fiskalno pravilo. Presežek po fiskalnem pravilu smo izračunati tako, da smo zmanjšali 
presežek po denarnem toku za neplačane obveznosti (303.062,38 EUR), neporabljena 
namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so 
evidentirana na kotih časovnih razmejitev (23.348,49 EUR), ter neporabljena sredstva za 
investicije (621,19 EUR). Na osnovi navedenega je zavod ugotovil, da presežka po fiskalnem 
pravilu ni.  
 

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 572 – povečanje sredstev na računih, kar predstavlja 
presežek prihodkov nad odhodki 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 
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izobraževanja, dejavnosti vrtca in tržne dejavnosti, h katerim štejemo prihodke od uporabe 
telovadnice in prostorov šole, prodaje publikacij, počitniškega varstva, 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 (98,50 %) in prihodki tržne dejavnosti (1,50 %). 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 2021 bo obravnaval Svet zavoda OŠ 

Selnica ob Dravi na svoji seji dne 7. 3. 2022. 

 

 

 

Selnica ob Dravi, 25. 2. 2022  

 

 

 

 

Za računovodsko poročilo:                                                                Ravnateljica: 

Slavica Jurše Šketa, računovodja                                                      Manja Kokalj, prof. 

 


