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            O B Č I N A 
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ZADEVA:  Poročila  o delovanju javnih zavodov  v letu 2019 

 

 

I. PREDLAGATELJI 
  Osnovna Šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

  Osnovna šola  dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec 

  Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje 

  Osnovna šola Partizanska Bolnišnica Jesen Tinje 

  Osnovna šola Minke Namestnik Sonje 

  Osnovna šola Pohorskega  odreda Slovenska Bistrica 

  Osnovna šola Šmartno na Pohorju 

   2.  Osnovna šola Slovenska Bistrica 

   Osnovna šola Pohorskega bataljona – POŠ Kebelj 

   Glasbena šola Slovenska Bistrica 

   Srednja šola Slovenska Bistrica 

  Vrtec » Otona Župančiča« Slovenska Bistrica 

  Ljudska univerza Slovenska Bistrica 

  Zavod za šport Slovenska Bistrica  

        Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 

        Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

        Lekarna Slovenska  Bistrica 

        Zdravstveni dom Slovenska Bistrica 

 

 

 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 
     Odbor za družbene dejavnosti 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/


  

 

III.  PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   

 

 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 79/19),  

 Poslovnika občinskega sveta ( Uradni list RS, št. 55/10).   
 

 
IV.  NAMEN  IN CILJI  
            

 V skladu s programom dela Občinskega sveta, so  javni zavodi  katerih  ustanoviteljica oz. 

soustanoviteljica je Občina Slovenska  Bistrica in izvajajo javne službe na področju družbenih 

dejavnosti, pripravili  poročila o  delovanju v preteklem letu. 

 

Z obravnavo poročil se občinski svetniki in tudi širša  javnost  seznani z delovanjem in 

poslovanjem javnih zavodov v preteklem letu. 

 

 

V. FINANČNE POSLEDICE 

 

Predložena poročila  nimajo neposrednih finančnih posledic za občinski proračun. 

 

 

VI.  PREDLOG SKLEPA 

 
Občinskemu svetu predlagamo, da se s poročili seznani, o njih razpravlja  in sprejeme 

naslednji 

 

                                                          S K L E P 

 
  Občinski svet Občine Slovenska Bistrica  se je seznanil s poročili o delovanju javnih 

zavodov v letu 2019.  

 

 

 

 S spoštovanjem, 

 

 

                 

   

                                                                                                             Irena JEREB, 

                                                                                                             vodja oddelka  

       
             

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Priloge: 

 Poročila: 

- Osnovna Šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

- Osnovna šola  dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec 

- Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje 

- Osnovna šola Partizanska Bolnišnica Jesen Tinje 

- Osnovna šola Minke Namestnik Sonje 

- Osnovna šola Pohorskega  odreda Slovenska Bistrica 

- Osnovna šola Šmartno na Pohorju 

- 2.  Osnovna šola Slovenska Bistrica 

- Osnovna šola Pohorskega bataljona – POŠ Kebelj 

- Glasbena šola Slovenska Bistrica 

- Srednja šola Slovenska Bistrica 

- Vrtec » Otona Župančiča« Slovenska Bistrica 

- Ljudska univerza Slovenska Bistrica 

- Zavod za šport Slovenska Bistrica  

- Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 

- Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

- Lekarna Slovenska  Bistrica 

- Zdravstveni dom Slovenska Bistrica 

 

 





















































poRoarLo o DELovANJU JAVNEGA zAVoDA 2. osNovNA Sou stoverusrn
BISTRICA V LETU 2019

Kratka predstavitev zavoda

Osnovni podatki, dejavnost zavoda

NAZiV: 2. OSNOVNA sOU SIOVBNSKA BISTRICA
SEdEZ: SOISX,q ULICA 5,2310 SLOVENSKA BISTRICA

Matidna Stevilka Sole: 3348008000
Podradun Sole: 01313 6000000353
Davdna Stevilka:. 52959856
Telefon: (02) 80 51 681

(02) 80 51 682
(02) 80 sl 683
(02) 80 51 680
(02) 80 sl 684

Fax: (02) 80 51 670

ravnateljica
pomodnica ravnateljice
radunovodstvo
tajniStvo
Solska svetovalna sluZba

Elektronska poSta: inlo@2os-slb.si
Spletni naslov Sole: wrvr'.2os-slb.si

2. osnovna Sola Slovenska Bistrica je javni vzgolno-izobraLevalni zavod, ki ga je ustanovila
Obdina Slovenska Bistrica 14. 4. 2008. Sola je organizirana kot samostojna osnovna Sola za
udence od 1. do 9. razreda. Izvila program obveznega osnovnoSolskega izobralevanja.
Vpisana je v sodni register OkroZnega sodi5da Maribor pod vloZno Stevilko Srg 2008/23136.
Javno veljavni vzgojno-izobraLevalni program je sprejet na nadin in po postopku, ki je
doloden z zakonom.

Stevilo otrok, oddelkov, razredov na dan 31.12.2019

(* izpolnijo zavodi s podrodja vzgoje in izobraZevanja)

Stevilo
Stevilo oddelkov 19

Skupaj 5t. udencev 448
Povpredno St. udencev v oddelku 23,6

-t. 

oa aet tow poaatl s'ane ga bivanj a )
Stevilo udencev vkljudenih v PB z )o

1,

SPLOSNI DEL



Zaposleni v javnem zavodu

POSEBNI DEL

Finanino poslovanje

Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2019

Stevilo zaposlenih -skupaj ( Sola, vrtec) 63

Vrsta delovnih mesl
( St. posameznih del. mest)

Strokovni delavci: 45
Rad.-admin. delavci: 3

Tehnidni delavci: l1
Delavci javnih del: 4

Izobrazba smer izobrazbe in St. delavcev sto i izobrazben
VI. VII VIII IX.I II. III. IV.

4 12 35 2 00 J I 6

Rast zaposlovanja v zadnj ih petih letih 2011-59 delavcev
2012-60 delavcev
2013-61 delavcev
2014-58 delavcev
2015-57 delavcev
2016-56 delavcev
2017-58 delavcev
2018-58 delavcev
2019-63 delavcev

Povpredna plada zaposlenih 1.958.20 € bruto
Stevilo opravljenih delovnih ur 116.902.64
lzobr aLev ani a zapo s I enih 7.572,08 €
Drugo ( posebnosti..)

201 8 2019 ind.
I 3-2/l

A.DOLGOR A SREDSTYA IN SREDSTVA V
T]PRA.VLJANJ T]

4.681.369 5.137.488 l I 0

Neopredmetena sredstva in dolgorodne aktivne dasovne
razmejitve

5

nepremlcnrne 4.67 I 326 5.048.572 r,08
o rema in dru o rcdlnetena osnovrra srcdstva I 0.018 81.1t1 8,14
ostalo

2

r.ree 
| 

23e.80



B.KRATKOROdNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN
AKTIVNE C,qSOVNN RAZMEJITVf,

202.826 223.875 t,l0

Denarna sredstva JJ. t 60 35.106 t,06
Terjarve do kupcev in uporabnikov EKN 165.184 I 87.681 1,14

ostalo 4.466 r .088 0,24

AKTIVA SKUPAJ ( A+B+C) ,1.885.542 5.364.349 l,l0
D. KRATKOROCNE OI}VEZNOSTI IN PASI\,T{E
t,rsovNn RAZMEJTTvE

202-825 218.394 r.08

Obveznosti do zaposlenih 109 .266 120.726 l,l0
Obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN 4t.522 3 3.5 78 0.81

ostalo 52.037 64.090 I ,23

E. I-ASTNI VIRI IN DOLGORO.NE OBVEZNOSTI 5.145.955 1,10

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna
sredstva

4.673.601 5.129.425 l l 0

PreseZeUpriman jkliaj 1.348 8.467 6.2 8

ostalo 7.768 8.063 r.04
PASIVA SKUPAJ ( D+E) 4.88s.s42 5.364.349 l,l0

STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2019l.35.105'63 €.

STANJE TERJATEV NA DAN 31.12.2019:188.769,86 €.
- TERJATVE DO KUPCEV: 28.037,68€
- TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN: 159.643,00 €
- DRUGE KRATKOROENE TERJATV(DO ZZZS): 625,62 €

- AKTIVNE .ASOVNP RAZMEJITVE: 463.56€

STANJE OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2019: 218.394,00 €.
- OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH: 120.726,16 €

- OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV: 29.518.34 €

- DRUGE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA:24.184,03 €
- OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN: 4.060,01 €
. PAS]VNF, .ASOVNE RAZMEJITVE: 39.905.46€.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOY ZA LETO 2OI9

a

a

a

I. PRIHODKI 2.1L7.735,59
Ministrstvo za izobraievanje, znanost in Sport L.758.L46,60
M55-BRUTo PLAaE, PRTsPEVKT 1, .449 .535 ,32
M55-REGRES ZA LD,JUBILEJNE,oDPRAVNINE,SotID,PoM. 65.366,45

45.3L5,72

M55-uaBENrSKt sKLAD 8.4 58,81

MsS.REGRES ZA PREHRANo zAPoSLENIH 39.920,73

3

4.682.717

M55-MATERTALNt srRoSKt



24.114,94

99.219,70M55-SU BVENcIoN IRANA PREHRANA OTROK

66r,40MSS-DoDATEK zA EKsKU RzuE spremljevalcev
4.028,00M55-5oLA v NARAVT

2L.525,53M55.PREM UE KAD

L28.287,03
15.254,00OB.INA.DODATNI PROGRAM

2.759,27OB.INA.REGRES ZA LD, JUBILEJNE, ODPRAVNINE

18.009,95BRUTO PLA.A-JAVNA DELA-OB.INA

27.252,00sTRoSKt DEJAVNosTI (elektrika, voda, smeti)-oBalNA
8.387,19TEKO.E VZDRZEVANJE .OB.INA

1.132,40NOVOLETNA OBDARITEV OTROK-OB.INA

1.068,31NAMENSKA SREDSWA (bralna z. ,pol. o. ,ROBOTIKA)-OBalNA

LL.499,07INVESTICUE NA OBJEKTIH-OB.INA

s24,55SERVIS DVIGALA OB.INA
5.948,19oB.INA-NOVA U.ILNICA, KUHINJA

908,46OB.INA.DOT.ZA SPORTNE OBJEKTE

3L.767,O8DOTACUA ZA KUR,IAVO-OBCINA

1.050,00o B.INA-ZAV. PRAVN E ZA5.ITE

L.65L,tLPO.ITN ISKO VARSTVO-OB.I NA

L.075,45

30.059,26Zavod RS za zaposlovanje
24.467,06ZAVOD ZA ZAPOSL-JAVNA DELA-PLA.E

2.668,48ZRSZZ-JAVNA DELA -PREHRANA

2.s30,67ZRSZZ-JAVNA DELA -PREVOZ

393,0sZRSZZ-.'AVNA DELA-PRIHODKI OD STORITEV

178.8 61,01Prihodki drugih
1-.577,OOzZ RS pLANrcA-ATLETT KA,ptAV.TEaAJ

591,30DorAcrJA- zAVoD zA 5poRT sLov.BtsrRtcA

29.988,90pRrHoDKr oD sroRrrEv-SoLA v NARAVI, pREvozr,rD,JU

9.482,25pRrHoDKr oD DRUGTH(POa.VAR.,VRTEC,05 POH.ODR.)

pRrHoorr oo 5vr 108.191,65

3.870,00

PRIHODKI OD UPORABE POSLOVNIH PROSTOROV 2.105,00

PRIHODKI OD UPORABE TELOVADNICE 9.s 16,50

sHrva 5.saota,zELENJAVE, ML.tzD., SL.TRAD.zAJTRK 3.Or2,66

ZRSS PROJEKT KK.POGUM 6.693,O2

CMEPIUS.PROJEKT ERASMUS 3.832,73

Drugi prihodki 16.381,69
oo5roorurrur oD zAVARovALNrc 1.300,52

PRIHODKI OD DRUGIH-VRACILA,ODSKOD 15,00

2.89s,00

PRIHODKI SOLSKI SKLAD 3.793,41

PRIHODKI DELAVCEV 3.486,29

4

Obiina

ogctNa-ooracun zA AVTo

PRIHODEK-PREH RAT.IN-TRZruA OTJ.

PREJ ETE DONACIJE IN DARILA

v55 pRrvoz NA rN rz DELA ZAPoSLENtH



PRtHo DKt-MAVRte rua zaxraoulcn 4.891,,25

0,22!ZRAVNAVA CENTOV

2.104.616,L4I!. ODHODKI
175.904,L3

2.739,97

7.537,75CISTILA

1.217,43ur,pnrRocrutrt, Rrvu r, easoptst, pRAVTLNTKT

29.761,42ZIVILA,PREHRANA

9.973,22MATERIAL ZA POUK ( NAGRAD UC., en tZruat'tlal

7.304,26DRUGr MATERTAL lvnr-rr, zEMUA...)

477,73rrulrZure rur MATERTAL

7.628,21MATERIAL zA PRIREDITVE (novol. obd., majice...)

1.334,56DELOVNA IN ZA5'ITNA SREDSryA

7.288,90DELOVNI ZVEZKI , UCBENIKI

178,17SANITETNI MATERIAL, ZDRAVILA

18.088,23TTTXTRICruA ENERGUA

3L.767,O8PORABA KURIV IN STROSKI OGREVANJA

773,86GORIVA IN MAZIVA ZA DELOVNE STROJE

607 ,20GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA

611,59MATERIAL ZA TEKO.E VZDRZ.OBJEKTOV

t64,97MATERIAL ZA TEKo.E VzDRZEVANJE OPREME

1.615,58MATERIAL ZA DRUGE IzDATKE ZA VZDRZEVANJE

40,00MATERIAL ZA TEKO.E VZDRZEVAN.JE RA'UNAL.IN KOMUNIK.

303.883,88STROSKISTORITEV
1.055,78srRo5xt sroRtrrv TEKMovANJ (prijavnine, dlanarine)

3.779,60STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV

IZVAJANJE PROGRAMA IZ VARSTVA PRI DELU 87 8,40

868,05zALoZNt5KE rN TTSKARSKE sroRtrvE
Racurualrut5xr sroRtrvE (vzdrievanje prog.) 7.585,23

REPREZENTANCA 54,7 3

NADGRADNJA RA.UNALNISKIH PRoGRAMoV 183,00

VSTOPNIN E, IZLETI, SVN,IZV.PROG RAMOV 42.240,72

FOTOKOPU E, IZDELAVA SLIK, FOT.,VEZAVA,REVU,KASET 1-.O25,79

ZDRAVSTVENE STORITVE 3.LL2,65

DIMNIKARSKE STORITVE 478,00

VODA IN KOMUNALNE STORITVE 8.072,67

ODVOZ SM ETI 2.97 3 ,86

3.059,67
po5rru rrun,srR. oostnvr 1.310,96

sroRtrvE zA vzDRZEVANJE rN popRAVILA voztL 7 35,05
PRISTOJBINE ZA REGISTRACUO VOZIL L47 ,O9

ZAVAROVALNE PREMIJE-VOZILA 47 5,93

sroRrryE cESTNEcn pRou rra,ZeLEzNtcE, LETALA 12.685,69
DN EVNTcE v oR7avt 2.O99,71

STROSKI MATERIALA
ptsanrur5rr MATERIAL

TELEFON, FAKS, GSM,EtEK.P.,ZAK.ADSL



NO.NINE-V DRZAVI 7.326,80

2.246,79POTNI STROSKI.JAVNI PREVOZ IN KILOMETRINA

140,80DNEVNICE-TUJINA

1,75,80CESTNINA, PARKIRNINA

1,70,40

41,8,54POTNI STR.-SPREMSTVO-KILOMETRINA IN,IAVNI PREVOZ

13.571,t7STORITVE ZA INVESTICUSKO VZDRZEVANJE

6.858,66STORITVE ZA SPROTNO VZDRZEVANJE OPREME

3.965,75TEKO.E VZDRZEVANJE OBJEKTOV IN OKOLICE

773,26VZDRZEVANJ E IN SERVISI DVIGALA

2.937,49ZAVAROVANJE PRAVNE ZA5'ITE-PRAVNA POMO'
90,64

563,93Nfu EM NINE, UPORABE PROSTOROV,PARKOV

1.228,69IZPLA.ILO PO PODJEMNI POGODBI Z DAJATVAMI

to8,7 4PRISPEVKI ZAPIZPO PODJEM NI POGODBI

6,51PRISPEVEK ZA POSKODBE PRI DELU PO PODJEMNI POGODBI

1.903,20NAJEM 5TROJEV IN NAPRAV (FOT.STROJ)

1.43 8,38NfuEM NINA-E-HRAMBA

4.495,77KOTIZACUE-STROKOVNO IZOBRAZEVANJE

307 ,17POSEBNI DAVEK NA DOLO.ENE PREIEMKE

335,44I NTE LE KT.STOR.ODV.,ZDRAV.,SVETOV..

364,80dLnrunRrrur

222,s3sroRrrvE pue.pn.(utp, DrGrr.porRDrLo)

19,3 6BANaNE sroRtryE
1,66.607 ,14STOR. M E NZ.ZAJTRK, MALICE, KOSILA

1.444,20stRo5rr oRucu sroRrrEV

5.92L,27AMORTIZACIJA
2L1.r94,94AMORTIZACIJA OSNOVNIH SRE DSTEV

21-.622,72AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA

AMORTIZACUA KNJIG 2.957,95
popR.vREDNosl AMoRT.-zMANJ5nrutr nvoRtrzacur -229.848,34

STROSKIDELA L.678.900,7!
BRUTo PLA.E L.279.929,79

BOLEZNINE V BREME SOLE-BRUTO 25.1,50,1,2

REG RES ZA LETNI DOPUST 52.080,59

PREHRANA MED DELOM 43.644,50

POVR.STR.PREVOZA NA IN IZ DELA 27.61-4,a2

TERENSKI DODATEK 329,28

NADURNO DELO 417,L0

PRISPEVKI V BREM E DELODA]ALCA 2L1.688,52

JUBILEJNE NAGRDE-DO UREDBE 4.100,33

POKOJNINSKE PREM UE KAD 21,.891,78

ODPRAVNINE-DO U REDB E 8.126,00

ODPRAVNINE NAD UREDBO 3.934,48

6

DNEVNTcE v DRZAVT sPREMsrvo

ZAVAROVANJE OSEB



ZAM UDNE O B RESTI 6,15

RAZLIKA OZ. PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2019 7.1t9,45

FINANENIODHODKI 6,15

TrZna dejavnost v letu 2019:
Prihodki iz naslova uporabe telovadnice in drugih prostorov Sole so do leta 2019 spadali v
trino dejavnost. Za prihodke od oddaje v obdasno uporabo se namred uporabljajo dolodbe
Zakona o javnih financah, na podlagi katerega Ministrstvo za finance, Direktorat za javno
raiunovodstvo pojasnjuje, da je to prihodek javne sluZbe.

Tako trino dejavnost nalega zavoda v letu 2019 predstavlja prehrana zaposlenih in zunanjih
v viSini - 3.870,00 €.

IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV

I

Model
skupnostnega
pristopa kepitve
zdravla in
zmanj 5evanj a
neenakosti v
zdravju v lokalnih
skupnostih

2019/2020 NIJZ Maribor
DruZinska obravnava
za zdrav Zivlj enj ski
slog

Medn. projekt

2
Sport skozi
socialno integracijo

201712019
oS Mint(e
Namestnik
Sonje

Medgeneracijsko
sodelovanje

Erazmus-
medn. projekt

Bodi dober. bodi
cool

201912020 MIZS
Dialog, sodelovanje,
odgovornost

4 coMP@s 2014/2020
oS Minke
Nan,estnik
Sonja

MreZa strokovnih
institucij za podporo
otrokom s posebnimi
potrebami in nj ihovim
druZinam

Medn. projekt

5 Erasmus* 201912020

Veronika
FreSer,

CMEPIUS,
Center RS za
mobilnost in
evropske
programe
izobraLevanja
in
usposabljanja

Program Unrje za
izobraLevanle,
usposabljanje,
mladino in Sport

Projekt
mobilnosti
posameznikov
na podrodju
Solskega
izobraLevanja

6
Soodanjc z izzivi
medkulturnega
sobivanja - SIMS

2019/2020

Ministrstvo za
izobraZevanje,
znanost in
Sport Ljubljana

Krepitev socialnih in
drZavljanskih
kompetenc strokovnih
delavcev

Medn. projekt

7

,l
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SODELOVANJE ZDRUGIMI INSTITUCIJAMI
(navesti s kom in na kakSen nadin)

Zaradi problematike priseljevanja smo se na lokalnem nivoju povezali s celotno vertikalo:
vrtec - osnovna in srednja Sola. Ob podpori obdine Slovenska Bistrica smo sorazmemo po
Stevilu vpisanih udencev razporedili priseljence na obe osnovni Soli tako, da se lahko hitreje
naudijo slovenskega j ezika in aktivno vkljudijo v novo okolje.

Studentom Filozofske fakultete in Naravoslovne fakultete Maribor bomo omogodili izvilanje
pedago5ke prakse. Mentorji Studentom bodo uditelji razlidnih strokovnih podrodij. Pri
re5evanju socialne problematike in zahtevnih vzgojnih problemov, ki se pojavljajo pri
udencih, se bomo povezovali s Centrom za socialno delo Slov. Bistrica, Dispanzerjem za
psihohigieno Maribor, Zdravstvenim domom Adolfa Drolca Maribor, Centrom za sluh in
govor Maribor in drugimi zavodi.

Za strokovno pomod pri izvajanju vzgoje in izobraLevanja, pri usmerjanju udencev s

posebnimi potrebami, pri izvajanju inovativnega, projektnega in drugega strokovnega dela se

bomo redno povezovali z Zavodom za Solstvo, OE Maribor, ki nam nudi svetovalne storitve.

Predavanja za zaposlene in starSe bodo izvajali strokovni sodelavci Svetovalnega centra
Maribor.

Preko Univerze v Mariboru redno sodelujemo z dr. Ano Vovk KorZe, redno profesorico.
prodekanko za finance in razvoj FF UM - Mednarodni center za ekoremediacijo in MatjaZem
Sramlom, rednim profesorjem Fakultete za gradbeniStvo.

Z Zavodom za zaposlovanje bomo sodelovali pri zaposlovanju delavcev preko javnih del in
pri poklicnem svetovanju ter se tako posluZevali vseh uslug, ki nam jih ponujajo. Narodnik
javnih del je Obiina Slov. Bistrica.

Na podrodju preventive v cestnem prometu, zlorabi interneta ter uporabi nedovoljenih
substanc bomo sodelovali s Policijsko postajo Slov. Bistrica in Policijsko upravo Maribor ter
Dru5tvom 5oferjev in avtomehanikov.

Sodelovali bomo tudi s KinoloSkim druStvom Slovenska Bistrica.

Zavod Vami internet bo ozaveSdal s predavanji udence in starSe.

V okviru EU bomo sodelovali s predstojnikom informacijske pisarne za EU v I,jubljani z dr
Klemnom Zumerjem.

Tudi v tem Solskem letu bo sodelovanje potekalo na razlidnih podrodjih z razlldnimi
organizacijami in druStvi. Posebej opredeljujemo sodelovanje z obdino, s krajevnimi
skupnostmi, s podjetji in delovnimi organizacijami, z javnimi zavodi (osnovne Sole, oba
vrtca. srednje Sole), z obrtniki in z druStvi.

Z novim Solskim letom uvajamo sodelovanje s Srednjo Solo Slovenska Bistrica. Strokovni
delavci obeh 5ol bodo uskladili prizadevanja za boljse in trajnejse znanje udencev oz. dijakov.
Prideli smo z matematiko in v tem Solskem letu dodajamo 5e slovenSdino.
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Delovne organizaciie in zavodi

Sola bo sodelovala z vsemi delovnimi organizacijami, ki bodo pokazale interes za

sodelovanje:
o pri poklicnem svetovanju,
o pri organizaciji dnevov dejavnosti.
o na kultumem podrodju,
. pri sponzorstvu in donatorstvu na5ih projektov in prireditev,
o pri drugih skupnih nalogah.

Sodelovali bomo z OS Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, s Srednjo Solo Slovenska
Bistrica, z Glasbeno Solo Slovenska Bistrica, z Zavodom za kulturo, s KnjiZnico Josipa
VoSnjaka, z Ljudsko univerzo in z Vrtcem Otona Zupandida, z Vrtcem BlaZejem in NeZico, z
OS Minka Namestnik Sonja. Prav tako bomo nadaljevali sodelovanje s Komunalo Slovenska
Bistrica, zYDC PolZ iz Slovenske Bistrice in Maribora, druStvom SoZitje, Domom dr. JoZeta

Potrda Poljdane, enota Slovenska Bistrica in RK Slovenska Bistrica.

Srlvrr,o UDELEZENCEV v pRoGRAMIH, pRoJEKTIH

448 udencev in 63 zaposlenih.

Aktivnosti v zvezi s prizidkom potekajo po zastavljenem nadrlt z Oddelkom za druLbene

dejavnosti Obdine Slovenska Bistrica, kerje prostorska stiska pereda. Za Solsko leto

202012021 bomo Ze drugo garderobo spremenili v udilnico, karje zadasna, zasilna reSitev

Ugotavljamo, da v prevelikem prostoru kljub tekstilnim dodatkom zelo odmeva in je

sporazumevanje med uditeljem in udenci oteZeno.

Pri pouku na daljavo smo ugotovili, da vsi udenci 5e nimajo ustreznih povezav za to obliko
dela. StarSe bomo pozvali, da z novim Solskim letom poskrbijo za radunalnike. Sola bo

sprejela Pravilnik o uporabi ustreznih platform: Solski e-po3tni radun za dostop do Office 365

in Arnes aai storitve.

MedvrstniSko nasilje in nespoStljiv odnos do zaposlenih je pri posameznih udencih pered

problem. Re5ujemo ga skupaj s pristojnim ministrstvom, ki nam je letos sistemiziralo
spremljevalca v ta namen.
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PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA
( na kratko opredelite perede teZave / proslorska problematika, medvrstni5ko nasilje ,

mobing. . ../ s katerimi se ubada zavod)



PROGRAM DELA ZALETO 2020 ( KRATKA PREDSTAVTTEV)

Pri delu bomo sledili naslednjim ciljem:

- upoStevali bomo smemice Ministrstva za izobraZevanje, znanost in Sport RS,
- najved pozomosti bomo posvetili kvalitetnemu pouku s poudarkom na sodobnih

oblikah in metodah dela,
- poudarjali bomo pomen vseZivljenjskega udenja,
- nadaljevali bomo s projektom Formativna spremljava pouka,
- nadaljevali bomo s projektom Bralna pismenost,
- pri udencih bomo utrjevali pozitiven odnos do driavnih vrednot in skrb za slovenski

jezik bo prednostna naloga strokovnih delavcev,
- uvajali bomo raziskovalno udenje naravoslovnih predmetov (gozdna udna pot, udilnica

na prostem),
- spodbujali bomo raziskovalno delo na razlidnih predmetnih podrodjih,
- udence bomo ozaveSdali na podrodju ekologije, zdrave in lokalno pridelane hrane ter

samooskrbe.
- spodbujali bomo poznavanje domade kultume in tehnidne dedi5dine,
- nadaljevali bomo z ustvarjalnim delom udencev, da se bodo lahko uveljavili kot avtod i

na literamem in likovnem podrodju,
- nadaljevali bomo s Sejmom poklicev,
- nadaljevali bomo s fleksibilnim predmetnikom, ker omogoda stmjeno poudevanje

predmetov po dasovnih obdobjih in daljSe dasovne udne enote, npr. blok ure, pri
predmetih TIT in LUM v 7. in 8. raredu ter pri predmetih ZGO in GEO v 6. razredu,

- spremljava nemSdine kot neobveznega izbimega predmeta od 4. razreda dalje,
- ustvarjanje spodbudnega in vamega udnega okolja,
- povezovanje strokovnih delavcev po vertikali in sodelovanje s Srednjo Solo Slovenska

Bistrica,
- evalviranje opravljenega udenja na daljavo in opredelitev udne snovi, ki ni bila

predelana in bo na programu v mesecu septembru,

- oblikovanje novega Solskega pravilnika glede uporabe spletnih platform,

- priprave na morebitno delo na daljavo zaradi pandemije.

Datum: 22.6.2020

Zig. in podpis odgovome osebeffi
oLA si.o5

a

fui
q

a
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POROČILO O DELOVANJU  JAVNEGA ZAVODA 

GLASBENA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA  V LETU 2019 

 

Štev. dokumenta:  410-2/056-2020 

SPLOŠNI DEL  

Kratka predstavitev zavoda 

 
Glasbena šola Slovenska Bistrica je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina 

Slovenska Bistrica dne 21. 6. 2010 z Odlokom štev. 033-5/2010-26/9 ter je začel veljati petnajsti dan 

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Šolski okoliš Glasbene šole Slov. Bistrica je področje občin Slov. Bistrica, Poljčane in Oplotnica. 

 

Vzgojno-izobraževalni proces se izvaja na treh lokacijah: 

- Glasbena šola Slov. Bistrica, Ozka ulica 1 in Trg svobode 16,  

                                                   2310 Slovenska Bistrica 

 

Dislocirana oddelka: 

- Poljčane, Bistriška cesta 64,  2319 Poljčane 
 

- Oplotnica (Graščina),  Grajska cesta 10,  2317 Oplotnica 

 

Osnovna dejavnost: 
 kvalitetno, zakonito in uspešno izvajanje pouka v tekočem šolskem letu, 
 izvedba nastopov in koncertov, 
 izvedba letnih izpitov. 

Naziv: Glasbena šola Slovenska Bistrica 

Skrajšano ime: GŠ Slovenska Bistrica 

Sedež: Ozka ulica 1, Slovenska Bistrica 

Matična številka: 3768210000 

Davčna številka: 96241446 

Številka proračunskega uporabnika: 73067 

Telefaks: 02 818 11 09 

Elektronska pošta: tajnistvo@glasbena-sb.si    

ravnateljica@glasbena-sb.si 

Spletna stran:   www.glasbena-sb.si 

mailto:ravnateljica@glasbena-sb.si
http://www.glasbena-sb.si/


Razširjena dejavnost: 

 sodelovanje učencev na tekmovanjih na regijskem, državnem in mednarodnem nivoju,  
 sodelovanje učencev na revijah mladih glasbenikov Slovenije, 
 sodelovanje učencev in učiteljev na prireditvah in koncertih v kraju in širše, 
 organizacija mojstrskih tečajev in delavnic s priznanimi glasbeniki/baletnimi plesalci, 
 arhivsko snemanje glasbenih/baletnih točk, 
 sodelovanje z javnimi zavodi na lokalni ravni (vrtci, osnovne šole, Zavod za kulturo) in 

ostalimi delujočimi društvi, 
 povezovanje z institucijami glasbeno/plesnega izobraževanja v Sloveniji in v tujini. 

 
 
Vzgojno izobraževalna dejavnost poteka za otroke od 1. do 8. razreda osnovnega glasbenega 
izobraževanja. Javno veljavni vzgojno izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, 
določenem z zakonom.  Letni delovni načrt so obravnavali: učiteljski zbor, svet staršev  in svet 
zavoda. 
 
Zavedamo se, da opravljamo odgovorno in pomembno delo, saj igranje instrumenta ni samo 
pridobivanje strokovnega glasbenega znanja, ampak pomagamo skozi glasbeno izobraževanje 
oblikovati družabni, socialni in kulturni čut vsakega posameznega učenca. Za vsemi stojijo strokovni 
in odgovorni učitelji, ki so s sodelovanjem in podporo staršev priča uspehom otrok. 
 
 

Glasbena šola  Slovenska Bistrica izvaja dejavnost osnovnega glasbenega izobraževanja v 

javnem interesu, ki poteka v oddelkih individualnega in skupinskega pouka, izvajamo pet 

vzgojno-izobraževalnih programov: 

 Izobraževalni program PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA  je sprejela ministrica za 
šolstvo, znanost in šport z odločbo št. 6033-440/2014/3 dne 21.3.2016 (Uradni list 
RS, št. 45/02), 
 

 Izobraževalni program GLASBENA PRIPRAVNICA  je sprejela ministrica za šolstvo, 
znanost in šport z odločbo št. 6033-437/2014/4 dne 18.3.2016 (Uradni list RS, št. 
45/02), 
 

 Izobraževalni program GLASBA je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z 
odločbo št. 6033-436/2014/7 dne 13.4.2016 (Uradni list RS. Št. 55/03,11/10),  
 

 Izobraževalni program PLESNA PRIPRAVNICA  je sprejela ministrica za šolstvo, 
znanost in šport z odločbo št. 6033-441/2014/4 dne 18.3.2016 (Uradni list RS, št. 
45/02), 
 

 Izobraževalni program PLES  je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z 
odločbo št. 6033-442/2014/4 dne 18.3.2016 (Uradni list RS, št. 55/03). 

 

 

 

 



Število otrok, oddelkov, razredov na dan 31.12. 2019 

* Število 

Število oddelkov 21,97 

Skupaj št. učencev 477 

333  individualni pouk 

  84  plesna pripravnica in balet 

  60  predšolska glasbena vzgoja in  

       glasbena pripravnica 

 

Zaposleni v JZ 

Število zaposlenih –skupaj ( 

šola, vrtec) 

38 

Vrsta delovnih mest 

 ( št.  posameznih del. mest) 

 

Delovno mesto 

 

2019/2020 

Strokovni delavci 32 

Administrativni delavci 2 

Tehnični delavci 4 

Skupaj drugi delavci 38 

Izobrazba 

 ( smer izobrazbe in  št. 

delavcev po stopnji izobrazbe) 

 

 

I. II. III. IV. V. VI. VII VIII skupaj 

1  1  4 4 28  38 

Rast zaposlovanja v zadnjih 

petih letih 

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

35 34  34 39 38 

Povprečna plača zaposlenih  

2.006,76 bruto/  33,05  zaposlitev (%-delež seštet) 

Izobraževanja zaposlenih 18x individualno za strokovni kader 

5x individualno za administrativno in vodstveno osebje 

2x celoten zavod 

 



POSEBNI DEL     Finančno poslovanje 

Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2019  

Tabela 1: Bilanca stanja 

 2019 2018 ind. 

 1 2 3=1/2 

A.DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 281.824 282.641 0,99 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve  

258 524 0,49 

Nepremičnine 195.216 200.035 0,97 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 86.350 82.082 1,05 

B.KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

120.370 125.436 0,95 

Denarna sredstva 18.566 28.108 0,66 

Terjatve do kupcev 19.848 22.941 0,86 

ostalo    

Kratkor. terj. do upor EKN (MIZŠ) 81.956 74.387 1,10 

C. ZALOGE    

AKTIVA SKUPAJ ( A+B+C) 402.194 408.077 0,98 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

111.609 109.528 1,01 

Obveznosti do zaposlenih 74.002 67.085 1,10 

Obveznosti  do dobaviteljev in uporabnikov EKN 12.436 4.457 2,79 

Ostalo (ak. dav.(OD dec) + PČR)) 25.171 37.986 0,66 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 290.585 298.549 0,97 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna 

sredstva 

281.824 282.641 0,99 

Presežek/primanjkljaj 8.761 15.908 0,55 

ostalo    

PASIVA SKUPAJ ( D+E) 402.194 408.077 0,98 



Iz tabele je razvidno, da je vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev v  primerjavi s 

preteklim nižja. V letu 2019 je bila povečana nabavna vrednost. 

 STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2019:    18.566 EUR 

 

 STANJE  TERJATEV NA DAN 31.12.2019:            101.804 EUR 

 

PRIHODKI:  Javni zavod , ki ima več ustanoviteljev –občin , opredeli  prihodke po 

posameznih občinah 

PRIHODKI  

A/ Prihodki  od poslovanja 1.163.503 

Državni proračun MIZŠ 959.479 

Občinski proračun Slov. Bistrica 21.500 

Občinski proračun Poljčane  11.505 

Občinski proračun Oplotnica 4.835 

Izvajanje javne službe (prispevki staršev, razno) 166.184 

  

B/Finančni prihodki  

  

C/Drugi prihodki  

  

Č/Prevrednotovalni  poslovni prihodki  

  

D/  Donacije drugih 5.753 

      Izredni prihodki – odškodnine zavarovalnic 750 

  

SKUPAJ PRIHODKI 1.170.006 

 

Prikaz prihodkov po virih financiranja v letu 2018  in  2019 

Vir financiranja 2018 2019 

Prihodki državnega proračuna 875.853 959.479 

Prihodki občinskih proračunov 35.000 37.840 

Prihodki prispevkov, izposojnine, izpitov 164.006 166.184 

Donacije –  Šolski sklad 2.257 3.853 

Donacija ob 70. Letnici  1.900 

Izredni prihodki , odškodnina zavarovalnic 3.956 404 

Prihodki obresti na TRR  346 

SKUPAJ: 1.081.072 1.170.006 

 



 
Prikaz prihodkov ustanoviteljev po pogodbah o financiranju ter poraba teh sredstev 
 

Naziv postavke Občina 
Sl. Bistrica 

Občina 
Oplotnica 

Občina 
Poljčane 

Skupaj prejeta 
sredstva 2019 

Poraba Razlika v 
+  ali  - 

Ogrevanje 
(nabava olja) 

3.000  4.000 7.000 12.122 5.122 

Elektrika  
(mater. stroški) 

3.500   3.500 6.951 3.451 

Prehrana - prevoz 
zaposlenih 
 
Dodatni stroški 

   15.000 
 
 
 

7.057 

4.835 
 
 
 

4.085 

4.505 
 
 
 

3.000 

   24.340 
 
 
 

14.142 

48.253 
 
 
 

24.609 

23.913 
 
 
 

10.467 

 
SKUPAJ 

    
28.557 

 
8.920 

 
11.505 

 
48.982 

 
91.935 

 
42.953 

 

 

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV  

Glavni financer je MIZŠ, ki nam pokriva stroške dela. 

Pri poslovanju se obnašamo skrajno racionalno, za vsako nabavo iščemo vsaj tri ponudnike. 

 

Občine Slov. Bistrica, Poljčane in Oplotnica nam financirajo del materialnih stroškov ter del 

prevoza in prehrane zaposlenih. Z njimi vsako leto sklenemo pogodbo o financiranju 

delavnosti. Na podlagi finančnega plana se ravnateljica dogovori z župani v okviru možnosti 

tudi o dodatnem investicijskem transferu.  

Vsako leto pošljemo vloge za donatorstvo ob raznih projektih. Na vlogo se vedno odzovejo 

podjetja in posamezniki. 

Prihodek za zavod predstavljaj tudi  prispevek za kritje materialnih stroškov, ki je  

porazdeljen na 9 mesecev. Prispevka nismo dvignili že od leta 2012. Cenik potrjuje svet 

zavoda in  MIZŠ. 

 

ODHODKI PO OBČINAH:  

ODHODKI 
 

REALIZACIJA 2019 

E/ Stroški materiala in storitev  133.607 

Skupaj vse občine 42.366 

Občina Slov. Bistrica 21.732 

Občina Poljčane 15.963 

Občina Oplotnica 4.671 

Stroški storitev 91.241 

  



F/ Amortizacija 8.086 

H/ Stroški dela 1.019.551 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 793.655 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 128.004 

DRUGI STROŠKI DELA 97.892 

  

Razdeljeno po občinah:  

I/ Stroški v zvezi z delom(prevoz in prehrana) skupaj: 48.253 

Občina Slov. Bistrica 36.026 

Občina Oplotnica 6.007 

Občina Poljčane 6.219 

  Regres, jubil, KAD 49.639 

  

J/ SKUPAJ ODHODKI 1.161.244 

 

 

V stroške materiala smo zajeli stroške čistilnega materiali, potrošnega materiala, material za 

učence in učitelje, material za tekoča popravila in vzdrževanje, potrošni material, drobni 

inventar, strokovno literaturo, delovne, obleke, elektriko, kurjavo in drugi drobni material. 

 

Stroški storitev zajema splošne storitve, računalniške storitve, revizijske odvetniške in 

svetovalne storitve, stroške vzdrževanja instrumentov in opreme, stroški snemanj, 

izobraževanj zaposlenih, nastopov in tekmovanj učencev, komunalnih storitev, prevozov 

učencev in zaposlenih na izobraževanje, nastope, tekmovanja, priprave. 

Konec leta izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 v znesku 8.762 eur. 

Poslovni izid prenesemo na konto 98- Presežek bomo porabili v skladu s predpisi. 

Predlagamo, da se presežek porabi za nabavo osnovnih sredstev.  

 

OBRAZLOŽITEV ODHODKOV  

Večje odstopanje pri odhodkih je pri plačah za zaposlene. Plače nam v celoti pokriva 

ministrstvo. Iz lastnih virov smo v prejšnjem šolskem letu pokrival 2,66 ure baleta ter 4 ure 

glasbene pripravnice. 

 

Sindikat je z MIZŠ dosegel dogovor o plačah. V letu 2019 so odpravili anomalije. Javni 

uslužbenci so pridobili pravico do izplačila višje plače v skladu s tem dogovorom glede na 

uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s 

katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede, postopno, in sicer na naslednji 

način: 

 

a) s 1. januarjem 2019       prvi plačni razred povišanja, 

b) s 1. novembrom 2019   drugi plačni razred povišanja in 

c) s 1. septembrom 2020  tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj. 

 



Posebnosti v zvezi z navedenimi povišanji so določene v stavkovnih sporazumih. (Ur.l. 3862. 

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, stran 12429). Strokovnim 

delavcem z nazivom svetovalec in svetnik pripadajo 3 plačni razredi povišanj, mentorju in 

brez naziva 2 plačna razreda in tehničnemu osebju 1 plačni razred. Ravnatelj do povišanja ni 

bil upravičen. Vsi zaposleni, ki so v skladu s podpisom dogovora napredovali, so prejeli v 

podpis aneks k pogodbi.  

 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV 

Pouk poteka v popoldanskem času po nastavljenih skupinah oz. planiranih urnikih, ki se nahajajo v 

tajništvu in v aplikaciji eGlasbena šola, urnik skupinskega pouka in balet in delujočih orkestrov je objavljen 

tudi na spletni strani šole. 

V okviru svoje dejavnosti Glasbena šola Slovenska Bistrica izvaja naslednje programe oz. predmete: 

Skupinski pouk 

 poteka skupinsko enkrat tedensko 45 ali 60 minut, dvakrat tedensko po 45 ali 90 minut. Trajanje učne ure 

je odvisno od števila učencev v skupini v skladu s predmetniki ter normativi in standardi v glasbenih šolah. 

 glasbena pripravnica, 
 nauk o glasbi, 
 solfeggio, 
 plesna pripravnica, 
 balet. 

 
Individualni pouk  

poteka dvakrat tedensko po 30 minut, na višji stopnji lahko tudi 45 minut 

 skupine instrumentov:  
godala (violina, violončelo), 

pihala  (kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon), 

trobila (trobenta, rog, pozavna, druga konična trobila), 

brenkala (kitara, citre),  

tolkala, klavir, harmonika, petje. 

Na šoli deluje vrsta zasedb, kjer poteka vzgoja za skupinsko muziciranje. Zaradi vsakoletne menjave dela 

članov je delo in kvalitetna rast velik izziv za mentorje. S strokovnim in požrtvovalnim delom dosegajo 

zavidljive rezultate na koncertnih odrih in na tekmovanjih. 

 PIHALNI ORKESTER    (28 članov) 

 HARMONIKARSKI ORKESTER    (17  članov) 

 GODALNI ORKESTER    (27 članov) 

 KITARSKI ANSAMBEL   (15 članov) 

 PEVSKI ZBOR    (42 članov) 

 ORFFOVA SKUPINA    (16 članov) samo na lokaciji dislociranega oddelka OPLOTNICA. 

 

 



IZVAJANJE DEJAVNOSTI V LETU 2019 

 
Leto 2019 je za naš zavod, Glasbeno šolo Slovenska Bistrica imelo poseben pomen, kajti praznovali smo 70. 
obletnico delovanja. Od prvih korakov nastajanja in samostojnega delovanja, prek različnih obdobij s 
pridružitvijo Centru za glasbeno vzgojo v Mariboru in večkratnem preimenovanju do ponovne osamosvojitve. 
Ob visokem jubileju smo pripravili izdajo jubilejnega zbornika, v katerem smo želeli predstaviti zgodovinski 
razvoj šole, kakor tudi delovanje v sedanjem času in s pogledom v prihodnost, šolski orkestri in pevski zbor so 
posneli prvo CD ploščo. V jubilejnem letu 2019 z našimi učenci, profesorji in nekdanjimi učenci, smo načrtovali 
izvedbo različnih projektov. Zastavljeni projekti so bili izjemno zahtevni tako organizacijsko kot vodstveno, vsi 
pa so zahtevali veliko dodatnega truda celotnega kolektiva in finančnega vložka. Prav posebno pozornost si 
zaslužijo;  

  
Marec, 2019  

 Otvoritev razstave ob 200. letnici javnega glasbenega šolstva v Sloveniji,  
 Slavnostna akademija ob občinske prazniku Slovenska Bistrica (kulturni program),  

  
April, 2019  

 Produkcija baletnega oddelka, SNG Maribor,  
  

Maj, 2019 
 Slavnostna akademija ob občinske prazniku Oplotnica (kulturni program), 
 Slavnostna akademija ob občinske prazniku Poljčane (kulturni program),  

  
September, 2019  

 Koncert »Nekoč in danes« (nekdanji učenci),  
  

Oktober, 2019  
 Koncert učiteljev ob svetovnem dnevu učiteljev,  

  
November, 2019  

 Slavnostni  akademija ob 70. letnici Glasbene šole Slovenska Bistrica. 
 
 
 
Izvedli smo 18 internih – razrednih nastopov, 61  javnih nastopov, 33 nastopov v sodelovanju z drugimi 
institucijami (Zavod za kulturo Slov. Bistrica, Občine Slov. Bistrica, Oplotnica in Poljčane, Dom dr. Jožeta 
Pučnika enota Slov. Bistrica, 2. OŠ, Društvo kmečkih žena Oplotnica, Konservatorij Maribor, GŠ Slov. Konjice, 
Športna zveza Slovenska Bistrica, OŠ Pohorskega odreda Slov. Bistrica,  Društvo upokojencev Slivnica, KUD 
Poljčane, Glasbena šola Miroslav Magdalenić iz Čakovca (HR), OŠ Kajetana Koviča Poljčane, OŠ Pohorskega 
bataljona Oplotnica, Vrtci Slov. Bistrica, Slomškov vrtec Slov. Bistrica, Društvo upokojencev Loče, Zdravstveni 
dom Slov. Bistrica, Dvorec Štatenberg, Obrtna zbornica Slov. Bistrica, Vojašnica Slov. Bistrica).  
 
 

 Udeležba šole na regijskih in državnih revijah;  
- 4. državno srečanje Orffovih skupin, Maribor (18. 1. 2019),      

- Revija GŠ Štajerske, Koroške in Pomurja v Mariboru (25. 1. 2019),      

- 10. revija harmonikarskih orkestrov Slovenije, Jesenice (6. 4. 2019),      

- Regijsko srečanje godb na pihala, Spodnja Polskava (1. 6. 2019).  

 

 Koncerti tekmovalcev (23., 24., in 29. 1., 28. 2., 13. in 29. 3., 8. in 15. 4., 16. 12. 2019) tudi v 

sodelovanju z Glasbeno šolo Slov. Konjice. 

               

 



 Koncert komorne skupine AETERNUM in dijakov Konservatorija Maribor  

              iz razreda prof. Petre Neuvirt in Tjaše Šulc Dejanović (24. 1. 2019),  

 Klavirski recital dijakov Konservatorija Maribor iz razreda prof. Planinke Atić (24. 1. 2019), 

 Rrecital dijakov Konservatorija Maribor (Lara Košak, flavta in Anej Podgorelc, klavir (7. 5. 2019), 

 Predmaturitetni koncert Filipa Kokola, klavir (9. 5. 2019),  

 Koncert Nadje Knez, harmonika in Sare Herman, flavta (4. 6. 2019), 

 Recital ob zaključku šolanja Enja Golob, saksofon (6. 6. 2019), 

 Recital učencev ob zaključku šolanja Tilen Mitrovič, trobenta, Erik Červek Roškarič, klavir (10. 6. 2019), 

 Recital ob zaključku šolanja Alja Polanec, klavir in harmonika (18. 6. 2019), 

 Recital Larisa Mesarič, flavta, Ana Pučnik, klavir (20. 6. 2019), 

 

 Prireditev Športnik leta 2019 občine Slovenska Bistrica (1. 2. 2019), 

 Prireditve ob kulturnem prazniku (6., 7., 8. 2. 2019) 

 Pust v glasbeni šoli (5. 3. 2019), 

 Koncert tekmovalcev, gostovanje v Čakovcu ( 19. 3. 2019), 

 Baletna produkcija Stara dvorana SNG Maribor (1. 4. 2019), 
 Nastop učencev in učiteljev za otroke Slomškovega vrtca (4. 4. 2019), 
 Glasbene matineje za OŠ  in vrtce v Slov. Bistrici, Poljčanah, Oplotnici (maj 2019),   
 Koncert učencev na Grajski tržnici (18. 5. 2019), 
 Tematski oddelčni nastopi; Po metodi “De Haske”, Popotovanje okoli sveta, Flavta pripoveduje, 

Dvorana skrivnosti, Harmonikarji igrajo jazz….  (april  2019), 
 Podobe bistriških domačij in obrti (6., 7. 9. 2019),  
 Dan enote Vojašnica Vincenca Repnika Slov. Bistrica ( 10. 9. 2019),  
 Otvoritev prostorov Zdravstvenega doma Slov. Bistrica (10. 9. 2019), 

 
 Zaključni koncert glasbene pripravnice, solistov in orkestra Oplotnica (22. 5. 2019), 
  Slavnostna akademija občine Oplotnica (24. 5. 2019), 
 Zaključni koncert pevskega zbora in šolskih orkestrov (29. 5. 2019),  
 Slavnostna akademija ob občinskem prazniku Poljčane (31. 5. 2019), 
 Glasbeni kviz za najmlajše učence – glasbeno pripravnico (5. 6. 2019), 
 Županova petica (19. 6. 2019), 
 Mednarodna poletna šola za flavto, profesor Martin Belič (julij 2019), 

 
 Podobe bistriških domačij in obrti (6., 7. 9. 2019),  
 Dan enote Vojašnica Vincenca Repnika Slov. Bistrica ( 10. 9. 2019),  
 Otvoritev prostorov Zdravstvenega doma Slov. Bistrica (10. 9. 2019), 

 
 Koncert »Nekoč in danes« bivši učenci (26. 9. 2019),  
 Glasbeni festival Dvorec Štatenberg (6. 10. 2019),  
 Koncert učiteljev ob svetovnem dnevu učiteljev v sodelovanju z učitelji iz Glasbene šole  
   Miroslav Magdalenić iz Čakovca (10. 10. 2019),  
 Preddiplomski recital violončelista Sebastiana Bertonclja in pianista Mihe Haasa  (8. 11. 2019),  
 Predstavitev knjige Slov. Bistrica skozi 18. st. (15. 11. 2019), 

  
 Podelitev nagrad Obrtne zbornice (28. 11. 2019),  
 Prižig luči na Grajskem dvorišču Oplotnica (29. 11. 2019),  
 Prižig lučk v Oplotnici (30. 11. 2018),  
 Božično-novoletna koncerta Oplotnica in (december 2019),  
 Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti Oplotnica (26. 12. 2019).  

 

 

 

 



 

 TEKMOVANJA 

 

DOSEŽKI UČENCEV GŠ Slovenska Bistrica 2018/2019 

 

Ime in priimek Disciplina Kategorija Mentor Korepetitor Dosežek-nagrada 

8. Mednarodno tekmovanje Ivana Rijavca 

ELA SKALE 

 

klavir Mladi 

pianisti A 

Petra Turk 

Rupreht 

/ 95,00  

1. NAGRADA 

10. Mednarodno internetno glasbeno tekmovanje 2019 

TINKARA ČURIN flavta 

 

       3. Bojana 

Rojko 

Tadeja  

Pančič 

93,66 

I. NAGRADA 

LARISA MESARIČ flavta 

 

       6. Katja 

Drevenšek 

Barbara 

Škof 

95,33 

I. NAGRADA 

ELA SKALE klavir 7. Petra Turk 

Rupreht 

/ 89,33 

2. NAGRADA 

EVA GOLOB klavir 7. Petra Turk 

Rupreht 

/ 85,00 

2. NAGRADA 

Dnevi kitare Krško 

URŠKA KOŠAK 

 

kitara 2. Mojca 

Čepin 

/ 78,00  

BRONASTO 

PRIZNANJE 

VAL VEŠLIGAJ 

 

tolkala 1.  

komorna s 

kitaro 

Bruno 

Domiter 

/ 94,00  

ZLATO PRIZNANJE 

2. nagrada 

4. srečanje kitaristov Pomurja, Štajerske in Koroške, 

"Guitarrero" Maribor 2019 

VAL VEŠLIGAJ tolkala 4.  

komorna s 

kitaro 

Bruno 

Domiter 

/ PERSPEKTIVNI DUO 



1. Soboški festival mladih glasbenikov 2019 

ELA SKALE 

 

klavir 5. Petra Turk 

Rupreht 

/ 94,33  

ZLATO PRIZNANJE 

EVA GOLOB klavir 5. Petra Turk 

Rupreht 

/ 92,67  

ZLATO PRIZNANJE 

8. mednarodno citrarsko tekmovanje v Ernst Volkmann-Preis, 

 München 2019 

VERONIKA ONIČ citre  Irena Anžič PRIZNANJE 

zelo dobro tehniko in dobro ritmično 

občutenje 

HANA HREN citre  Irena Anžič PRIZNANJE 

zelo zahteven program in virtuozno 

igranje. 

22. predtekmovanje mladih glasbenikov RS 2019 

VALENTINA 

PUČNIK 

klarinet      1. a Andrej 

Šmon 

Simona 

Vodušek 

ne napreduje na 

TEMSIG 

NUŠA PLIBERŠEK petje 

 

1. a Petra Turk 

Rupreht 

Neja Skrbiš ne napreduje na 

TEMSIG 

MAŠA JEROT flavta 1. c Katja 

Drevenšek 

Neja Skrbiš ne napreduje na 

TEMSIG 

TINKARA 

TOPOLOVEC 

klarinet 1.a Andrej 

Šmon 

Simona 

Vodušek 

napreduje na 

TEMSIG 

JULIJA ŠVAB petje 1. a Petra Turk 

Rupreht 

Neja Skrbiš napreduje na 

TEMSIG 

MAKSIMILIJAN 

GRIL 

saksofon 1.a Matjaž 

Lorenci 

Mateja 

Pleteršek 

napreduje na 

TEMSIG 

TINKARA ČURIN flavta 1.a Bojana 

Rojko 

Tadeja 

Pančič 

napreduje na 

TEMSIG 

ALJAŽ ČUČEK klarinet 1.b Andrej 

Šmon 

Mateja 

Pleteršek 

napreduje na 

TEMSIG 

LARISA MESARIČ flavta 1.b Katja 

Drevenšek 

Barbara 

Škof 

napreduje na 

TEMSIG 



IAN PIRC saksofon 1.c Andrej 

Šmon 

Mateja 

Pleteršek 

napreduje na 

TEMSIG 

ENJA GOLOB saksofon 1.c Andrej 

Šmon 

Mateja 

Pleteršek 

napreduje na 

TEMSIG 

48. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije 

TEMSIG 2019 

 

TINKARA 

TOPOLOVEC 

klarinet 1. a Andrej 

Šmon 

Simona 

Vodušek 

94,00  

SREBRNA PLAKETA 

 

JULIJA ŠVAB petje 1. a Petra Turk 

Rupreht 

Neja 

Skrbiš 

90,33  

SREBRNA PLAKETA 

 

MAKSIMILIJAN GRIL saksofon 1.a Matjaž 

Lorenci 

Mateja 

Pleteršek 

89,00  

BRONASTAPLAKETA 

 

TINKARA ČURIN flavta 1.a Bojana 

Rojko 

Tadeja 

Pančič 

94,33  

SREBRNA PLAKETA 

 

ALJAŽ ČUČEK klarinet 1.b Andrej 

Šmon 

Mateja 

Pleteršek 

95,00  

ZLATA PLAKETA 

 

LARISA MESARIČ flavta 1.b Katja 

Drevenšek 

Barbara 

Škof 

98,67  

2. NAGRADA  

ZLATA PLAKETA 

 

IAN PIRC saksofon 1.c Andrej 

Šmon 

Mateja 

Pleteršek 

91,00  

SREBRNA PLAKETA 

 

ENJA GOLOB saksofon 1.c Andrej 

Šmon 

Mateja 

Pleteršek 

97,33  

2. NAGRADA  

ZLATA PLAKETA 

 

Mednarodno tekmovanje trobil in pihal WOODWIND & BRASS Varaždin 

2019 

 

MIHAEL 

TOPOLOVEC 

trobenta A Jernej 

Senegačnik 

ml. 

Petra Turk 

Rupreht 

95,00  

1. NAGRADA 

 

FILIP KALAN trobenta A Valter 

Kukovič 

Petra Turk 

Rupreht 

95,50  

1. NAGRADA 

 



JAKA ŠARMAN trobenta A Valter 

Kukovič 

Petra Turk 

Rupreht 

96,33  

1. NAGRADA 

 

MIA PEČOVNIK trobenta B Valter 

Kukovič 

Petra Turk 

Rupreht 

95,00  

1. NAGRADA 

 

JAN PRELOG evfonij A Valter 

Kukovič 

Petra Turk 

Rupreht 

97,00  

1. NAGRADA 

 

MIHA PIRC evfonij C Valter 

Kukovič 

Petra Turk 

Rupreht 

95,67  

1. NAGRADA 

 

ALJAŽ ČUČEK klarinet B Andrej 

Šmon 

Mateja 

Pleteršek 

97,83  

1. NAGRADA 

 

ENJA GOLOB saksofon D Andrej 

Šmon 

Mateja 

Pleteršek 

93,67  

2. NAGRADA 

 

44. mednarodno tekmovanje harmonikarjev, Pula 2019  

VITA DIZDAREVIČ harmoni

ka 

A1 Jože 

Pongračič 

/ 86,00  

2. NAGRADA 

 

ALJA POLANEC harmoni

ka 

C2 Jože 

Pongračič 

/ 84,33  

2. NAGRADA 

 

HARMONIKARSKI 

ORKESTER 

/ B Radmila 

Bikić 

Magdić 

/ 94,40 

1. NAGRADA 

KUP GRADA PULE 

 

14. mednarodno srečanje harmonikarjev 

PANNONIACCORDION, Murska Sobota 

 

VITA DIZDAREVIČ harmoni

ka 

    Junior Jože 

Pongračič 

/ PRIZNANJE  

ALJA POLANEC harmoni

ka 

C Jože 

Pongračič 

/ 79,33 

3. NAGRADA 

 

9. mednarodno Koroško klavirsko tekmovanje 

Radlje ob Dravi 2019 

 

MAJA FIGEK klavir 2. Tadeja 

Pančič 

/ SREBRNA  



 

JULIJA GOSNIK klavir 4. Simona 

Vodušek 

/ BRONASTA  

3. mednarodno tekmovanje violinistov Oskar Rieding 

Celje 2019  

 

IZAK MLAKAR violina 2. Tanja Hojnik 

Časek 

Simona 

Vodušek 
SREBRNA 

PLAKETA 

 

Mednarodno tekmovanje iz solfeggia IMMCC Maribor 2019  

ERIK ČERVEK 

ROŠKARIČ 

solfeggio 4.b Kristina 

Marjanović 

/ 99,00  

ZLATO PRIZNANJE 

     1. nagrada 

 

 

 

 

SODELOVANJE  Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI (navesti s kom in na kakšen način) 

 

Šola bo skozi vse leto sodelovala z vzgojno-izobraževalnimi zavodi oz. osnovnimi in srednjimi šolami v občini in 
okolici, Zvezo slovenskih glasbenih šol, Glasbeno mladino Slovenije, občinami Slov. Bistrica, Poljčane, 
Oplotnica, z Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za kulturo, Slovensko narodno gledališče Maribor, 
Zavodom za šolstvo, Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica in drugimi institucijami, ki so kakor koli povezane z 
dejavnostmi šole. 
 
Glasbena šola je intenzivno sodelovala z združenjem glasbenih šol Štajerske regije, ki združuje 6 glasbenih šol 
(4 javne in 2 zasebni iz Maribora, Ormoža, Ptuja, Slovenska Bistrice), ravnateljica Radmila Bikić Magdić, je 
vodja aktiva in skrbi za vse aktivnosti znotraj aktiva glasbenih šol štajerske regije. Med drugim je ravnateljica 
poskrbela za organizacijo in izvedbo predavanj s področja Willemsove glasbene pedagogike za vse učitelje 
skupinskega pouka ter seminar za učitelje šolskih orkestrov oz. dirigente. Glasbena šola Slovenska Bistrica kot 
članica Zveze slovenskih glasbenih šol redno sodeluje v izvedbi skupnih projektih zveze ter rednih srečanjih 
ravnateljev.  
 
Z najuspešnejšimi učenci smo ob zaključku obdobja tekmovanj gostovali v Glasbeni šoli Miroslava 

Magdalenića v Čakovcu (Hrvaška), prav tako smo v sodelovanju z istim zavodom in njihovimi profesorji 

uspešno izvedli Koncert učiteljev v Bistriškem gradu. 

V sodelovanju s Kulturnim društvom Sekvoja smo prevzeli organizacijo seminarja in delavnic za izvedbo 
projekta »Sobota za saksofon«, gostili učence saksofona iz cele Slovenije, srečanje smo zaključili s koncertom 
solistov in orkestra SOS-JUNIOR v Viteški dvorani. 
 
Sodelovanje s Konservatorijem za glasbo in balet Maribor ima velik pomen, tudi za lažji prehod učencev na 
UMG Maribor. S profesorji se bomo sproti dogovorili o organizaciji in izvedbi enodnevne delavnice za 
posamezne oddelke. 

 

 



PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA (na kratko opredelite pereče težave s  katerimi se ubada zavod) 

Zaradi težav z vlago in plesnijo v pritličnih prostorih zgradbe na Trgu svobode 16, pomanjkljivo 

izolacijo in ne dokončano fasado na južni strani zgradbe, vsakoletno opozarjamo na sestankih 

predstavnike ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica. Večkrat smo zaprosili, da bi Občina 

ustanoviteljica kot upravitelj stavbe v svojih finančnih načrtih predvidela sredstva za obnovo 

fasade in odpravo vlage.  

Pri čiščenju žlebov v jesenskem času 2019 je bilo ugotovljeno slabo stanje dimnikov na obeh 

stavbah ter popravilo ostrešja in tramov zaradi preperelosti. Po pridobitvi strokovnega mnenja 

in ponudbe za odpravo pomanjkljivosti, smo poročali ustanovitelju.  

V zgradbi/2 na Trgu svobode 16 smo ponovno imeli težave z ogrevanjem v zimskem času kurilne 

sezone, podobne težave so bile že leta 2015 takrat je bilo ugotovljeno, da je črpalka na peči 

napačno montirana. Z minimalnimi stroški smo zadevo uredili in je peč je nemoteno delovala 

vse do letošnjega, ko smo ponovno sredi zimskega časa ostali brez ogrevanja in ponovno zadevo 

urgentno reševali. Po pregledu serviserja je bilo ugotovljeno, da je v okvari frekvenčna obtočna 

črpalka in element sklopa za kontrolo pretoka vode skozi kotel. Podano je poročilo, o tem, da 

bomo v prihodnje lahko imeli ponovno težave in opozarja, da so stroški v smeri popravil 

nesmiselni, zato predlaga, zamenjavo peči ali popolno predelavo kotlovnice. 

Zaradi visoke stopnje vlage in neprijetnega vonja v učilnici skupinskega pouka in pisarniških 
prostorih (stavba II/Trg svobode 16) je v mesecu januarju 2019 bil nameščen Sistem ECOpulse, s 
katerim naj bi rešili težave kapilarne vlage. 

 
 

 

PROGRAM DELA ZA LETO 2020 

 

Leto 2020 bo posebej častitljivo in praznično za Glasbeno šolo Slovenska Bistrica, namreč 
septembra bomo počastili jubilej 10. obletnice ponovne osamosvojitve šole, ob tej 
priložnosti  načrtujemo nekaj projektov in dogodkov:  
 

 RAZSTAVA OB 10 - LETNICI (september), 

 KONCERT UČITELJEV (oktober), 

 NOTNA ZBIRKA ARNŽMAJEV PROFESORJA VALTERA KUKOVIČA. 

 

V šolskem letu 2020/21 bomo izvedli projektne dneve, ki so namenjeni učencem in profesorjem v 
okviru posameznih strokovnih aktivov in sicer; 
 

 Gostovanje Koncerta učiteljev v sodelovanju z Umetniško šolo Miroslav Magdalenič Čakovec, 
Hrvaška (jesen 2020) 

 

 Strokovne delavnice in gostovanja zunanjih profesorjev za posamezne oddelke (jesen 2020), 
 

 Mednarodna poletna šola za flavto, prof. Martin Beliča v sodelovanju z Ustanovo Gallus (junij 
2020).  

 
 



Glasbena šola Slovenska Bistrica ima zastavljene naslednje dolgoročne cilje:  
 

 graditi prepoznavnost s kakovostnim in odličnim izobraževalnim delom,  

 prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela zahtevam prenovljenih učnih načrtov in 
predmetnikov za glasbene šole,  

 prepoznavanje večje nadarjenosti in ljubezni do glasbe ter usmerjanje bolj nadarjenih 
učencev za nadaljnje glasbeno izobraževanje,  

 spodbujanje učencev za orkestrsko in komorno igro,  

 motiviranje učencev za redno in sistematično delo doma,  

 sistematično usmerjanje v deficitarne inštrumente,  

 popestritev pouka s sodobnimi pristopi in učnimi pripomočki,  

 zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela,  

 poglabljanje povezovanja šole z njenim ožjim in širšim okoljem,  

 spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji in starši,  

 sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva.  
 nadaljevati uspešne nastope in ponuditi nove, zanimive programe,  

 dosegati vidne uspehe na regijskih, državnih in na mednarodnih tekmovanjih,  

 udeleževati se regijskih in republiških instrumentalnih oziroma orkestralnih revij,  

 skrb za stalno strokovno izpopolnjevanje delavcev,  

 nakup notnega gradiva zaradi potreb prenovljenih učnih načrtov in tekmovanj ter pri 
uvajanju novih oblik izobraževanja,  

 skrbeti za obnovitvena in investicijska dela v glasbeni šoli,  

 zagotavljati in vzdrževati pozitivno klimo in dobro počutje vseh udeležencev v procesu 
izobraževanja.  

 
 

Omogočiti glasbeno izobraževanje tudi učencem iz bolj oddaljenih lokacij. Na dislociranih oddelkih 

Oplotnica in Poljčane ohraniti enako število vpisnih učencev oz. skrbeti, da ne bi vpis padal. 

                                                                                                        
 

Datum:  11. junij 2020 

 

                                                                                   Žig. in podpis odgovorne osebe 

Ravnateljica:  Radmila Bikić Magdić, prof. 
 
 
 
 
                                                             

 
 
 
 
 









































 
 

 

 

 
 
 

POROČILO O DELOVANJU 
JAVNEGA ZAVODA  
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SPLOŠNI DEL 
 

I. Kratka predstavitev zavoda  

 
II. Število otrok, oddelkov, razredov – na dan 31. 12. 2019 

OŠ Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica je javni vzgojno-izobraževalni zavod za potrebe vzgoje in 
izobraževanja otrok, mladostnikov ter odraslih invalidnih oseb z razvojnimi težavami. Ustanovila ga je 
Občina Slovenska Bistrica z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica. 
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, na registrskem vložku št.:1/164-00 in v 
razvid zavodov za vzgojo in izobraževanje pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo. V knjigo razvida osnovnih 
šol je vpisan pod številko OŠPP-485. 
Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica je samostojna šola. Obiskujejo jo učenci iz občin 
Slovenska Bistrica, Makole, Majšperk, Poljčane, Oplotnica, Rače - Fram, Šentjur pri Celju, Slovenske Konjice 
in Maribor. Učenci se v programe vključujejo na podlagi odločbe o usmeritvi.  
V okviru zavoda deluje kot organizacijska enota Dom s sedežem na Partizanski ulici 9, Slovenska Bistrica. 
Zavod opravlja javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, odvisno od razvojnih težav posameznih 
otrok in mladostnikov, ki so sprejeti na način in po postopkih, kot jih določa zakon. 
Zaradi celovitega opravljanja dejavnosti vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov ter 
odraslih invalidnih oseb zavod izvaja: 

- prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 
- posebni program vzgoje in izobraževanja, 
- program domske vzgoje, 
- mobilno specialno pedagoško službo. 

Druge dejavnosti, določene z odlokom o ustanovitvi šole, so še: dejavnost knjižnic, druge zdravstvene 
dejavnosti,  obratovanje športnih objektov, upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, druga 
oskrba z jedmi, počitniški domovi in letovišča, izdajanje knjig, izdajanje časopisov, izdajanje revij in druge 
periodike, drugo založništvo. 
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, izvajanje katere je v javnem interesu. 

1. Prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom - v ta program so 
vključeni otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju. V šolskem letu 2019/20 smo na dan 31. 12. 2019 
imeli 30 učencev v treh kombiniranih in enem samostojnem oddelku.  
1./2./4. razred - 5 učencev 
3. razred – 6 učencev 
5./6./8. razred - 11 učencev 
7./9. razred - 8 učencev 

2. Posebni program vzgoje in izobraževanja - v ta program so vključeni otroci z zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju. V šolskem letu 2019/20  smo imeli 31. 12. 2019 25 učencev (od tega 1 
težko gibalno oviran otrok, 3 težje gibalno ovirani otroci, 2 zmerno gibalno ovirana otroka in 2 lažje 
gibalno ovirana otroka; 8 otrok z avtističnimi motnjami in 1 popolnoma slepega otroka) v treh 
kombiniranih in dveh samostojnih oddelkih. 
PPVI 1 (1. stopnja) – 5 učencev 
PPVI 2 (1./2. stopnja) – 5 učencev 
PPVI 3  (2. stopnja) –  4 učenci 
PPVI 4 (2./3. stopnja) – 5 učencev 
PPVI 5 (4./5./6. stopnja) – 6 učencev 

3. Program domske vzgoje – na dan 31. 12. 2019 smo imeli v dom vključenih 9 otrok, ki so bili v eni 
skupini. V dom imamo vključene 3 otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, 5 otrok 
z lažjo motnjo v duševnem razvoju in 1 srednješolca. 
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III. Zaposleni v JZ 

        Pregled števila oddelkov in učencev od leta 2010 do leta 2019 

Šolsko leto 
OŠPP PPVI DOM 

Odd. Uč. Odd. Uč. Odd. Uč. 

2010/2011 3 20 3 17 2 16 

2011/2012 3 19 4 20 2 13 

2012/2013 4 22 3 20 2 12 

2013/2014 4 30 3 18 2 15 

2014/2015 4 33 3 18 2 14 

2015/2016 4 35 3 18 2 13 

2016/2017 4 36 3 18 2 12 

2017/2018 4 34 4 24 2 12 

2018/2019 4 31 5 26 2 12 

2019/2020 4 30 5 25 1 9 

 
4. Mobilno specialno pedagoška služba 

Mobilno specialno pedagoško službo je na dan 31. 12. 2019 opravljalo 13 strokovnih delavk na 8-ih 
večinskih osnovnih šolah s podružnicami v občinah: Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane 
ter v vrtcu »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica z enotami. 
Št. ur dodatne strokovne pomoči se tekom leta spreminja, ker odločbe prihajajo tekom celotnega leta.  
 

 

Osnovna šola 
Št. ur tedensko 

januar 2019 
Št. učencev 
januar 2019 

1. 

OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica 34 17 

- podružnica Kebelj 6 3 

- podružnica Prihova 3 1 

2. OŠ Šmartno na Pohorju 6 3 

3. OŠ Anice Černejeve Makole 18 13 

4. 2. OŠ Slovenska Bistrica 56 41 

5. 
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 15 10 

- podružnica Zgornja Ložnica 20 11 

6. OŠ Gustava Šiliha Laporje 8 5 

7. OŠ Kajetana Koviča Poljčane 2 1 

8. 
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec 27 17 

- vrtec Črešnjevec 1 1 

9. Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 34 26 

Skupaj 230 149 

 

5. Oddelki podaljšanega bivanja – na dan 31. 12. 2019 smo imeli 2 oddelka podaljšanega bivanja oz. 45 
ur na teden (v času največje frekvence otrok so bili razdeljeni v 3 skupine). V podaljšano bivanje je bilo 
vključenih 22 učencev prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim  
standardom in 20 učencev posebnega programa vzgoje in izobraževanja, skupaj torej 42 učencev. 
 

Program 
Št. otrok OPB 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

OŠPP 25 25 26 23 20 22 

PPVI 9 8 9 15 20 20 

Skupaj 34 33 35 38 40 42 
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Število zaposlenih  
 
 

 
V  letu 2019 je bilo med 45 in 53 zaposlenih. Na dan 31. 12. 2019 je bilo 52 
zaposlenih delavcev. Delo v šoli in domu šole opravlja: 

- 1 ravnateljica,  
- 1 pomočnica ravnateljice, 
- 29 strokovnih delavcev (1 za ½ delovni čas – po odločbi ZPIZ, 1 z 6-odstotno 

delovno obvezo na projektu ter 1 na porodniškem dopustu); 
- 1 administrativna delavka (kombinirano delovno mesto – poslovna sekretarka, 

ekonom in računovodja),  
- 5 varuhinj negovalk (od teh 1 s 53-odstotno obvezo, 1 s 70-odstotno obvezo, 

ostalo dopolnjuje kot čistilka, 1 delovno mesto pa je odobreno kot specifika do 
30.6.2020), 

- 1 spremljevalka gibalno oviranih učencev, 
- 1 zdravstvena delavka,  
- 1 delovna terapevtka (50-odstotna obveza)  
- 1 kuharica, 
- 1 kuhinjska pomočnica  
- 3 čistile (1 z 43-odstotno delovno obvezo), 
- 1 hišnik (80- odstotno delovno obvezo) ter 
- 6 delavk zaposlenih preko javnih del (5 v programu Pomoč pri učenju in druga 

pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja ter 1 
v programu Informiranje). 

Imeli smo tudi zunanje sodelavce: logopedinjo (2-krat tedensko), tiflopedagoginjo (2 
uri tedensko), surdopedagoginjo (1 uro tedensko), računovodski servis in 
računalničarja preko podjemne pogodbe. 
Med letom je prišlo do sprememb zaradi odobrenih delovnih mest kot specifik s 
strani MIZŠ, dolgotrajnih bolniških odsotnosti in zaposlovanja preko javnih del 
(prekinitev pogodb julij in avgust). 

Vrsta delovnih 
mest  
 
Legenda: 
OPB - oddelek 
podaljšanega bivanja 
PPVI - posebni 
program vzgoje in 
izobraževanja 
MSPS - mobilna 
specialno pedagoška 
služba 
OID - organizator 
informacijske 
dejavnosti 
DSP - dodatna 
strokovna pomoč 

Delež delovnih mest – sistemizacija na dan 31. 12. 2019 
 

Delovno mesto delež Delovno mesto delež 
Učitelj (razredni, predmetni) 7,19 Varuh negovalec 4,23 

Učitelj OPB 1,8 Računovodja  0,8 

Učitelj PPVI 6,09 Tajnik VIZ 0,8 

Mobilni učitelj, učitelj DSP 8,73 Ekonom 0,1 

Vzgojitelj 2 Hišnik 0,8 

Ravnatelj 1 Kuhar 1 

Pomočnik ravnatelja 1 Kuhinjski pomočnik 1 

Svetovalni delavec 0,9 Čistilec 2,73 

Knjižničar 0,45 Org. šol. prehrane 0,01 

Računalničar - OID 0,25 Učitelj DSP za vrtec 1 

Projekt COMP@S strokovni 
sodelavec 

0,308 
Delavni terapevt 

0,45 

Projekt COMP@S delovni 
terapevt 

0,05 
Medicinska sestra 

1 

Učitelj DSP za vrtec v okviru razširjenega obsega na dan 31.12.2019 0,36 

Skupaj sistemiziranih delovnih mest 44,048 

Javna dela 6 
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Izobrazba in rast 
zaposlovanja v 
zadnjih petih letih 

 
Preglednica zaposlenih na dan 31.12.2019 po stopnji izobrazbe brez javnih del 

Leto 
Raven izobrazbe 

Skupaj 
2 3 4 5 6/1 6/2 7 8/1 

2015 1 1 3 6 2 3 21 1 38 

2016 1 1 3 4 3 7 19 3 41 

2017 1 1 3 4 3 6 21 3 42 

2018 1 1 5 6 3 6 22 3 47 

2019 1 1 4 6 3 7 22 2 46 

 
Preglednica zaposlenih preko javnih del na dan 31.12.2019 po stopnji izobrazbe 

Leto 
Stopnja izobrazbe 

Skupaj 
2 3 4 5 6 7 8 

2015 / / 1 1 1 2 / 5 

2016 / / 2 1 1 2 / 6 

2017 / / 2 1 1 2 / 6 

2018 / / 2 2 1 1 / 6 

2019 / / 2 2 1 1 / 6 
 

Povprečna bruto 
plača zaposlenih 

1.676,34  €/mes 
731,10 €/mes javno delo 

Število opravljenih 
delovnih ur 

90.077,59 ur 
10.288,00 ur javno delo 

Izobraževanja zaposlenih  
V okviru finančnih možnosti se trudimo in nudimo zaposlenim možnost izobraževanja. V šolskem letu 
2018/19 smo izvedli naslednja izobraževanja: 

Brezplačna izobraževanja 

 študijske konference na šoli na temo: predstavitev izobraževanja Senzitiviti – izziv za učitelja; 
predstavitev izobraževanja Zmorem sam; predstavitev izobraževanja Preprečevanje odklanjanja 
šole; 

 predavanja, delavnice, organizirane na šoli: Varstvo pri delu; Vedenjsko zahtevni otroci, ZRSŠ 
(Matejka Lovše, Leonida Novak); 

 izobraževanja na drugih večinskih šolah, vrtcih: na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica- Nasilje, 
Kako spodbuditi učence k večji samooskrbi, Izzivi sodobne družbe, Prostovoljstvo, Globalno 
učenje, Socialna vključenost, Zdrav življenjski slog, Človekove pravice in kulturna različnost, 
Duševno zdravje učiteljev in mladostnikov; na 2. OŠ Slovenska Bistrica- Formativno spremljanje 
znanja (Mateja Peršolja) - 1. del, Formativno spremljanje znanja (Mateja Peršolja) - 2. del; na OŠ 
Kajetana Koviča Poljčane - Zavestno starševstvo, (dr. Albert in Leonida Mrgole); 

 izobraževanja, ki so jih organizirale druge ustanove: Seminar za trenerje atletike, Društvo 
specialna olimpiada Slovenije; Študijska skupina za knjižnično dejavnost, ZRSŠ; Razumevanje 
učnih stilov oseb z avtizmom in strukturiranje okolja, Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi 
motnjami Školjke; Enjoyheritage – Od bistriškega gradu do grajskega parka, Zavod RS za varstvo 
narave; Študijska skupina za ravnatelje in druge vodstvene delavce, ki delajo na področju VIZ 
otrok s posebnimi potrebami, ZRSŠ; Preprečevanje odklanjanja šole – I. del, Svetovalni center 
za  otroke, mladostnike in starše Maribor; XXVII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev 
osnovnega šolstva – Učenje v središču, Šola za ravnatelje; Nacionalno srečanje ob 25. letnici 
Slovenske mreže zdravih šol –  Zreče Festival dobrih praks, Nacionalni inštitut za javno zdravje; 
Študijska skupina za strokovne delavce v posebnem programu VIZ, ZRSŠ; Študijska skupina za 
strokovne delavce v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, ZRSŠ; 
Mednarodna strokovna konferenca Kam kaže kompas, Strokovni center COMP@S; Študijska 
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skupina za vzgojitelje v vzgojnih zavodih in domovih za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami, ZRSŠ; Spletno nasilje na medvrstniškem prizorišču, Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše Maribor; Študijska skupina za izvajalce dodatne strokovne pomoči, ZRSŠ; 
Študijska skupina, Sekcija socialnih pedagogov; Formativno spremljanje v podporo učenju I, 
ZRSŠ, OE Ljubljana; Mesto ravnatelja v sistemu plač v javnem sektorju, Sindikat direktorjev in 
ravnateljev Slovenije; Strokovno srečanje delovnih terapevtov, URI-Soča; Seminar Formativno 
spremljanje v podporo učenju II, ZRSŠ, OE Ljubljana; Pedagoško vodenje v podporo ugotavljanja 
in zagotavljanja kakovosti VIZ dela, ZRSŠ; Preprečevanje pregorelosti športnih pedagogov, 
Fakulteta za šport; Spodbujanje govora in jezika, Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica 
(M. Šilc); Obravnava otrok s SAM, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor; Funkcionalna vadba - sodobna 
telovadba, Fakulteta za šport Ljubljana; Usposabljanje za nudenje prve pomoči na delovnem 
mestu,  Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Slovenska Bistrica; Moderacijska skupina - 
Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme; Odgovorni do sebe in do drugih - 
Kako voditi sodelavce v 21. stoletju?, Rokus Klett in Modrijan; Učenje matematike skozi igro na 
razredni stopnji OŠ, Pedagoška fakulteta UN v Mariboru; Seminar Formativno spremljanje v 
podporo učenju III, ZRSŠ, OE Ljubljana; XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev - Iskanje 
odgovorov na izzive VIZ v spreminjajočem se okolju: vloga pomočnika ravnatelja, Šola za 
ravnatelje; Celostna zgodnja obravnava otrok s  SAM, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor; Srečanje 
vodilnih in vodstvenih delavcev, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami -  Izzivi vodenja na področju VIZ otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v luči 
kakovosti vzgoje in izobraževanja, ZRSŠ; Avtizem SAM z drugimi - metoda dela z otroki s SAM, 
Kamnik; Regijsko srečanje Slovenske mreže zdravih šol  NIJZ  v šolskem letu 2018/19,   OŠ Ruše; 
Nacionalna konferenca zavedanja o avtizmu “Avtizem - SAM z drugimi”, Zveza NVO za avtizem 
Slovenije; Bibliopedagoška šola 2019, MIZŠ; Razvoj čustvene inteligentnosti - izziv sodobnega 
vrtca in šole, ZRSŠ; Seminar za pomočnike in nadzorne učitelje slepih in slabovidnih učencev in 
dijakov pri zunanjem preverjanju znanja, Z roko v roki POMOČ; Razumevanje čustvenih stilov 
otrok in mladostnikov z avtizmom in strukturiranje okolja ter pomoč učencem s težavami; 
Moderacijska skupina - Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme; Poti za 
izboljšanje učnih dosežkov - Načrtovanje VIZ dela s sodobnimi pristopi pri VIZ delu z otroki s 
posebnimi potrebami, ZRSŠ, OE Ljubljana; Spodbujanje govora in jezika, Vrtec »Otona 
Župančiča« Slovenska Bistrica (S. Levc); Poti za izboljšanje učnih dosežkov - Načrtovanje VIZ dela 
s sodobnimi pristopi pri VIZ delu z otroki s posebnimi potrebami, ZRSŠ, OE Ljubljana; 
Izobraževanje različnih strokovnjakov v organizaciji JUME; Moderacijska skupina - Uvajanje 
formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme; Regijsko srečanje Slovenske mreže zdravih 
šol, NIJZ; Supervizija, Projekt COMP@S; Timsko delo, Ambulanta za zgodnjo obravnavo  

 sodelovanje na študijskih in delovnih srečanjih, ki sta jih organizirala Zavod za šolstvo in 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport tekom leta (strokovni delavci). 

 
Izobraževanja s kotizacijo 
 Nacionalni strokovni posvet Beremo skupaj, Bralno društvo Slovenije; Varnost živil v okviru 

HACCP sistema, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje 
Maribor; Preprečevanje odklanjanja šole, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 
Maribor; Zmorem sam, Didakta Radovljica; Strokovni posvet – Turistični spominek mojega kraja, 
Turistična zveza Slovenije; Izobraževanje PECS, Društvo za avtizem Školjke; Izdelava didaktičnih 
materialov, Motivacija d.o.o.; Posvet računovodij v šolah in vrtcih, Združenje ravnateljic in 
ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije; Aktualno o plačah in napredovanjih v 
javnem sektorju, Ravnateljski servis; Disleksija, Zasebna specialno-pedagoška posvetovalnica 
Jasna; Osnove dela s terapevtskim psom, Društvo Tačke pomagačke; Učenci, ki motijo pouk, 
Zavod Modrin; XXIVII. Izobraževalni dnevi - Kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami, 
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POSEBNI DEL 
 

I. Finančno poslovanje 

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov; Avtizem v prvih letih življenja: Odkrivanje in 
terapevtski pristopi, Inštitut za avtizem; Strokovni posvet - Umestitev ravnatelja v novem 
šolskem letu, SINDIR; Obračun plač in drugih stroškov dela, Ravnateljski servis; skozi vso šolsko 
leto delovna srečanja ravnateljev, ZRSŠ; VII. Mednarodna znanstvena konferenca »Izzivi in 
težave sodobne družbe«, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan. 

 
Izobraževanja, za katere pokrijejo stroške zaposleni sami 
 Sensitivity trening – 3. stopnja, Sekcija ČVM pri Društvu specialnih in rehabilitacijsikih 

pedagogov Slovenije; Izobraževanje PECS, Društvo za avtizem Školjke; Matematik I, Matematik, 
Natalija Čerček s.p.; Izobraževanje za osebnega asistenta, Librasist - osebna asistenca; Dislektik? 
Avtist? Hiperaktiven? Genij? Ali zgolj povprečen otrok, A&M Projekt; Brain Gym, Zasebna 
specialno-pedagoška posvetovalnica Jasna; Psihološko zdravje, Sanela Banič; Psihološko 
zdravje, Sanela Banič; Pomoč učencem z avtizmom, Društvo Školjke; študij inkluzivne 
pedagogike; letna (10x) strokovna izobraževanja preko DMS Maribor. 

Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2019 v € 
 

2018 2019 ind.

1 2 3=2/1

A.) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 200.578,00 180.741,00 90,11

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 1.016,00 677,00

Nepremičnine 158.157,00 143.493,00 90,73

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 41.405,00 36.571,00 88,33

Ostalo 0,00 0,00

B.) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 154.532,00 172.949,00 111,92

Denarna sredstva 35.464,00 36.705,00 103,50

Terjatve do kupcev 2.986,00 2.685,00 89,92

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 106.675,00 124.158,00 116,39

Ostalo 9.407,00 9.401,00 99,94

C.) ZALOGE 2.136,00 2.015,00 94,34

AKTIVA SKUPAJ (A+B+C) 357.246,00 355.705,00 99,57

D.) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 148.437,00 154.652,00 104,19

Obveznosti do zaposlenih 84.627,00 91.730,00 108,39

Obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN 13.883,00 9.453,00 68,09

Ostalo 49.927,00 53.469,00 107,09

E.) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 208.809,00 201.053,00 96,29

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena 

osnovna sredstva 178.197,00 164.689,00 92,42

Presežek 8.231,00 15.421,00 187,35

Ostalo 22.381,00 20.943,00 93,57

PASIVA SKUPAJ (D+E) 357.246,00 355.705,00 99,57  
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Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2019 36.704,86 € 

Stanje terjatev na dan 31. 12. 2019 Do kupcev 2.685,18 € 

Do uporabnikov EKN 124.157,54 € 

Druge terjatve 9.400,51 € 

Aktivne časovne razmejitve 0,00 € 

Stanje obveznosti na dan 31. 12. 2019 Do zaposlenih 91.729,68 € 

Do dobaviteljev 8.953,03 € 

Do uporabnikov EKN 500,57 € 

Druge obveznosti iz poslovanja 18.983,73 € 

Pasivne časovne razmejitve 34.485,24 € 

V skladu s SRS 12 je šola oblikovala na PČR vnaprej vračunane odhodke, ki se bodo po predvidevanjih 
pojavili v letu 2020 in kratkoročne odložene prihodke za sredstva, ki so bila prejeta od donacij in še niso 
porabljena. 
 
PRIHODKI:  1.420.486,34 € 
 

PRIHODKI Realizacija 2019 

A) Prihodki od poslovanja 1.420.036,63 € 

B) Finančni prihodki 0 € 

C) Drugi prihodki 449,71 € 

SKUPAJ PRIHODKI 1.420.486,34 € 

 
Prihodki v letu 2019 so pridobljeni od: 
 
MIZŠ:    1.183.592,29 € (za stroške dela, storitev in materiala) 
Druga ministrstva:          249,20 € (projekti) 
Občina Slovenska Bistrica:   27.949,60 € (za redno dejavnost) 
            866,01 € (za upravljanje športnih objektov) 
      30.597,13 € (za javno delo) 
 
Občina Slovenska Bistrica je skladno s pogodbo v letu 2019 nakazala sredstva za upravljanje športnih 
objektov (za leto 2019 so bila nakazana sredstva v višini 234,84 €, vendar med prihodki izkazujemo tudi 
prihodke preteklih let, ki so v preteklih letih ostali v celoti neporabljeni in so bili izkazani na pasivnih 
časovnih razmejitvah).  
Prejeta sredstva od Občine Slovenska Bistrica v višini 4.398,77 € za nakup novih osnovnih sredstev in za 
investicijsko vzdrževanje so knjižena na obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. 
 
Prihodki od drugih občin: 15.015,40 € (sofinanciranje na podlagi pogodb za učence, ki imajo stalno 
prebivališče izven Občine Slovenska Bistrica) 
- Občina Poljčane    3.584,00 € 
- Občina Rače-Fram    3.817,40 € 
- Občina Oplotnica       704,00 € 
- Občina Makole    2.760,00 € 
- Občina Slovenske Konjice      822,00 € 
- Občina Šentjur    1.536,00 € 
- Občina Majšperk                                                        768,00 €    
- Mestna občina Maribor                                          1.024,00€  
 
Prihodki od šol in vrtcev: 35.022,09 € (sredstva za nudenje strokovne pomoči otrokom v šoli in v vrtcu 
skladno s pogodbami) 
 
SOUS: 24.526,07 € (sredstva za stroške dela za zaposleno zdravstveno delavko) 
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Zavod za zaposlovanje: 45.672,43 € (sredstva za stroške dela za zaposlene delavce preko javnih del skladno 
s pogodbami) 
 
Drugi prihodki: 56.996,12 € 
 
Prehrana učencev (9.456,25 €), prehrana zaposlenih (11.953,75 €), prehrana abonentov (2.253,20 €), 
letovanje PD Izola (814,10 €), zbiranje odpadnega papirja (2.561,55 €), prihodki od donacij in prireditev 
(2.047,30 €), prispevki staršev za material, ŠVN, izlete, prevoze (2.988,09 €), projekt Comp@s (22.907,87 €) 
in drugi prihodki (2.014,01 €). 
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 15.021,05 €, kar znaša 1,06 odstotkov celotnih 
prihodkov šole. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so doseženi od prihodkov za prehrano 
zaposlenih in zunanjih abonentov, od najemnim učilnic in telovadnice, za letovanje v počitniškem domu 
Izola. Za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na prodajo 
blaga in storitev na trgu, je šola uporabila razmerje celotnih prihodkov doseženih pri posamezni vrsti 
dejavnosti. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti izkazuje presežek 
prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti 103 € in v javni službi 15.317 €. 
 
ODHODKI: 1.405.005,98 € 
 

ODHODKI Realizacija 2019 

E) Stroški materiala in storitev  124.925,39 € 

Stroški materiala 68.941,81 € 

Stroški storitev 55.983,58 € 

  

G) Drugi - ostali stroški 171,66 € 

  

H) Stroški v zvezi z delom / 

  

I) Stroški dela 1.279.908,93 € 

Plače in nadomestila plač 979.065,05 € 

Prispevki za socialno varnost delodajalcev 159.381,38 € 

Drugi stroški dela 141.462,50 € 

  

J) SKUPAJ ODHODKI 1.405.005,98 € 

 
Stroški dela 
Stroški dela so se plačevali iz sredstev MIZŠ v višini 1.115.098,29 €, Zavoda za zaposlovanje 45.672,43 € 
(sorazmerni del stroškov za javna dela), SOUS-a v 24.526,07 € (stroški za zdravstveno delavko), od šol in 
vrtcev 35.022,09 € (stroški dodatne strokovne pomoči), od Občine Slovenska Bistrica v višini 30.597,13 € 
(sorazmerni del stroškov za javna dela) in od drugih občin ter drugih prihodkov šole v višini 28.992,92 € 
(sofinanciranje stroškov zdravstvene delavke in delovnega terapevta). 
 
Plače so obračunane na osnovi pogodb o zaposlitvi; prispevki iz plač in na plače ter dohodnina so 
obračunani po predpisanih stopnjah in so odvisni od plač; premije KAD so obračune po predpisani lestvici; 
povračila stroškov prehrane in prevoza na delo so obračunani glede na dneve prisotnosti po uredbi; regres 
je v višini po lestvici glede na plačni razred, obračunani sta dve jubilejni nagradi, ena solidarnostna pomoč in 
dve odpravnini ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 
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II. Izvajanje dejavnosti, programov 

Programi, ki jih izvajamo 
- Prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom  

V prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom se praviloma usmerijo 
otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 
- Posebni program vzgoje in izobraževanja  

V posebni program vzgoje in izobraževanja so vključeni otroci, mladostniki in odrasli z zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju. 
- Program domske vzgoje  

Šola izvaja domsko vzgojo zaradi celovitega izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Dom učencev je 
namenjen otrokom, ki zaradi oddaljenosti ne morejo dnevno prihajati k pouku. V nekaterih primerih so 
prisotne slabše socialne razmere, vsi pa potrebujejo individualno učno pomoč za uspešno delo. Učenci 
bivajo v domu od ponedeljka do petka. 
- Mobilno specialno pedagoška služba 

Specialne in rehabilitacijske pedagoginje nudijo dodatno strokovno pomoč otrokom v večinskih osnovnih 
šolah in vrtcih, ki so bili po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami usmerjeni v izobraževalni 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Skupine otrok, ki so v obravnavi, so: 
otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami.  
 
Pouk se izvaja po predpisanem predmetniku in potrjenih učnih načrtih. V skladu z letnim delovnim 
programom se izvajajo obvezni dnevi dejavnosti ter razširjeni program dela šole.  
 
Učence s težavami na govorno-jezikovnem področju dvakrat tedensko obravnava logopedinja s Centra za 
sluh in govor Maribor. Za obravnavo potrebujejo učenci delovni nalog, ki ga dobijo pri izbranem zdravniku.  
Obravnave potekajo ob ponedeljkih in četrtkih. 
Učenci so vključeni tudi v obravnavo delovne terapevtke, ki je zaposlena na naši šoli. Obravnave potekajo ob 
torkih, petkih ter vsakih 14 dni ob sredah. Njeno delo je individualno oz. v manjših skupinah. Učencem 
pomaga tako, da jih uči novih oz. primernejših načinov za boljše izvajanje aktivnosti; svetuje glede 
pripomočkov in prilagoditev okolja (doma ali v šoli); razvija nove sposobnosti, veščine in zanimanja (za delo, 
prosti čas …). 
 
Dopolnilni pouk šola organizira za vse učence, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago pri 
predmetih slovenskega jezika in matematike. 
 
Za razvijanje različnih interesov učencev je šola organizirala interesne dejavnosti. Učenci so si izbrali 
dejavnost, za katero so imeli posebni interes, kjer so lahko bili ustvarjalni in uspešni. Delo je potekalo 
kontinuirano skozi celo šolsko leto ali pa kot občasna, ciklična dejavnost. 
 
Veliko učencev prihaja v šolo z avtobusnim prevozom, zato potrebujejo varstvo. V jutranje varstvo so 
vključeni učenci 1. stopnje PPVI in 1. razreda za ostale učence je organizirano varstvo vozačev. Jutranje 
varstvo izvajamo med 7.00 in 8.00 v Domu učencev. Varstvo vozačev rešujemo z dežurstvom učiteljev in z 
javnimi delavci. Varstvo vozačev poteka v prostorih PB od 6.30 do 8.20 ure in od 5.30 do 7.00 v prostorih 
doma šole. 
Učenci, ki prihajajo v šolo z avtobusom, imajo urejen prevoz. Svetovalna delavka poskrbi, da so učenci in 
njihovi starši informirani o voznem redu. Za posamezne učence je zjutraj urejeno spremstvo od avtobusne 
postaje do šole in obratno po končanem pouku.   
 
Podaljšano bivanje učencev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom se je izvajalo v 
prostorih šole in doma, podaljšano bivanje učencev posebnega programa vzgoje in izobraževanja pa v domu 
šole. Potekalo je v času od 11.50 do 15.10 ure. 
V času največje frekvence otrok so bile oblikovane 3 skupine, v času najmanjše pa 2 skupini (1 na šoli in 1 v 
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III. Izvajanje posebnih programov 

 

IV. Projekti  

 
 
 

prostorih doma šole).  
 
V času poletnih šolskih počitnic smo organizirali varstvo za učence posebnega programa, predvsem za tiste 
učence, katerih starši so zaposleni in nimajo drugega varstva in za učence avtiste. 
 
V šolskem letu 2018/19 smo realizirali šolo v naravi za učence posebnega programa vzgoje in izobraževanja 
v Termah Ptuj. Učencem smo omogočili, da na drugačen način pridobivajo znanja, spretnosti in veščine. Za 
1/3 učencev PPVI je šolo v naravi sofinanciralo MIZŠ. Nekaj sredstev za sofinanciranje (zmanjšanje prispevka 
staršev za šolo v naravi) sta namenili občini Makole in občina Slovenske Konjice  (za učence, ki prihajajo iz 
teh občin). Iz šolskega sklada smo tudi namenili nekaj sredstev za sofinanciranje šole v naravi socialno 
šibkim učencem. 

1. Center za svetovanje za otroke, starše in strokovne delavce na področju posebnih potreb 
Tudi v šolskem letu 2018/19 smo povezovali z zunanjimi institucijami (večinske osnovne šole, vrtec, center 
za socialno delo, zdravstveni dom...) z namenom, da otrokom s posebnimi potrebami, njihovim staršem in 
strokovnim delavcem, ki z njimi delajo, omogočimo kvalitetnejšo in hitrejšo pomoč. Kar nekaj aktivnosti na 
tem področju se je izvajalo v okviru mobilno specialne pedagoške službe in projekta COMP@S. Zaradi velikih 
potreb  pa smo v okviru »Centra« še naprej izvajali:  
 svetovanje in informiranje svetovalnih delavcev, učiteljev in staršev, vzgojiteljev ter strokovnih 

delavcev iz okoliških vrtcev ter večinskih osnovnih šol, ki želijo pridobiti še dodatne informacije o 
načinih pomoči za otroke,  

 nudenje podpore pri delu z otroki s posebnimi potrebami (pomoč pri izdelavi IP, IDPP in evalvacij, 
svetovanje staršem, učiteljem, otrokom, priprava izobraževanj za strokovne delavce, izvajanje SNAP 
testiranja …).  

 
V šolskem letu 2018/2019 je bilo obravnavanih 60 otrok. Opravljenih je bilo 83,5 ur obravnav (testiranja in 
individualne obravnave), 26 ur pogovorov s starši in 57 ur dela s šolami (svetovanja, poročila, razgovori) ter 
2 delavnici z učenci. 

2. Ostali posebni programi so bili: 
Zdrava šola, Šolska shema, Tradicionalni slovenski zajtrk, Europa Donna, Teden otroka, Kulturna dediščina, 
Turizmu pomaga lastna glava,  Menjaj sanje in branje, Terapija s pomočjo psa, Specialna olimpiada, Motor 
Activities Training Program (MATP) … 

V šolskem letu 2019/2020 izvajamo naslednje projekte: 

 Način življenja na šoli (Vrstniško učenje) 

 Stalni projekti (Lutkovna skupina TukajTu, Minkina likovna kolonija, Šolsko glasilo Pikapolonica, 
Specialna olimpijada, Novoletni bazar, Zbiranje odpadnega papirja, Zdrava šola, Center za svetovanje za 
otroke, starše in strokovne delavce na področju posebnih potreb) 

 Projekti 2019/2020 (Rastem s knjigo, Učne ure s terapevtskim psom Olijem, Izmenjava knjižnih kazalk, 
Menjaj branje in sanje) 

 Projekti v sodelovanju z drugimi ustanovami (SIMS – Izzivi medkulturnega sobivanja, COMP@S – 
Center za celostno Obravnavo otrok, Mladostnikov s Posebnimi Potrebami, @povezovanje-mreženje, 
Svetovanje) 

 Projekti v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo (Uvajanje formativnega spremljanja v podporo učenju 
vsakega učenca) 

Več o projektih najdete v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2019/20, ki je objavljen na naši spletni 
strani  http://osminka.si/dokumenti/ 

http://osminka.si/dokumenti/
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V. Sodelovanje z drugimi institucijami 

 

VI. Problematika javnega zavoda 

Sodelovali smo s/z: 
- Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,  
- Zavodom RS za šolstvo, OE Maribor in oddelkom za posebne potrebe v Ljubljani,  
- občinami Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Slovenske Konjice, Rače-Fram, Maribor, Majšperk,  
- z drugimi osnovnimi šolami in vrtci občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole,  
- Centrom za socialno delo Slovenska Bistrica, Maribor, Šentjur pri Celju, 
- Zavodom RS za zaposlovanje, 
- Srednjo šolo Slovenska Bistrica, 
- univerzama v MB in LJ, predvsem s pedagoškima fakultetama v Ljubljani in Mariboru, 
- Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica, 
- Zavodom za šport Slov. Bistrica,  
- Pedopsihiatrijo Maribor,  
- Policijsko postaja Slovenska Bistrica,  
- PGD Slovenska Bistrica,  
- TIC Slovenska Bistrica,  
- Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor, 
- Centrom za sluh in govor Maribor, 
- z različnimi osnovnimi šolami s prilagojenim programom po Sloveniji, 
- tedniki Panorama, Bistriške novice, Radio Rogla,  
- različnimi centri šolskih in obšolskih dejavnosti, knjižnicami, gledališči, drugimi društvi, organizacijami, 

zavodi, klubi, 
- prevozniki otrok … 

 

Problematika zavoda je podobna kot pretekla leta, zato povzemam področja na katerih se situacija ni 
spremenila: 
 

1) V zadnjih letih se pri vzgojno izobraževalnem delu z učenci srečujemo z veliko težavo, z  neprimernimi 
prostori za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, predvsem otrok z motnjami 
avtističnega spektra, otrok z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in pridruženimi 
motnjami. Torej otrok, ki so vpisani v posebni program vzgoje in izobraževanja. 
Struktura otrok, ki se izobražuje v naši šoli, se je v zadnjih desetih letih izredno spremenila. V šolo se 
vpisuje vedno bolj zahtevna populacija oz. učenci z vedno težjimi motnjami. Za optimalno izvajanje 
vzgojno izobraževalnega dela je potrebno prilagoditi tudi prostorske pogoje. 
Prostori, ki smo jih v preteklih letih preuredili v učilnice, so popolnoma neustrezni za naše učence, saj 
so bistveno premajhni. Učilnice so velike cca 22 m2, v takšni učilnici imamo od 6 do 8 učencev in seveda 
vso opremo. Pri učencih to povzroča večje čustvene stiske in neprimerne vedenjske odzive. 
 

2) Druga težava s katero se spopadamo zadnja leta je, da šola nima primerne telovadnice. Naša 
telovadnica je velika 49 m2, kar je veliko manj kot bi naj bile velike učilnice na OŠ …. Kar pomeni, da v 
njej zelo okrnjeno izvajamo pouk. Prav tako na šoli nimamo večjega prostora, kjer bi lahko imeli 
prireditve za starše in vabljene. Za takšne priložnosti moramo vedno poiskati in najeti prostor izven 
šole. 
 

3) Težaven je tudi dovoz do šole. Šola in dom se nahajata neposredno ob zelo prometni cesti na  
Partizanski ulici, kar predstavlja dodatno nevarnost za naše učence, ko morajo prečkati cesto, da 
pridejo do šolske jedilnice v času kosila, do zunanjega igrišča … Iz tega izhaja, da je zelo neustrezno, da 
izvajamo vzgojnoizobraževalno delo na dveh popolnoma ločenih lokacijah. 

 
4) Pred šolo in domom nimamo parkirišč, ne za starše, ne za zaposlene delavce. 
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VII. Program dela za leto 2020 

 
5) Oprema v nekaterih namenskih učilnicah je izredno dotrajana. Zelo nujna je celovita obnova učnega 

stanovanja (od sanacije vlažnih sten, menjave zastarele in nevarne električne napeljave in opreme). 
 

6) V obeh stavbah je zelo zastarela električna napeljava, vodovodni sistem in centralna napeljava. Tudi tu 
bi bila potrebna celovita sanacija. 

 
7) Ob gradnji novega vrtca v Ozki ulici, se je stanje za našo šolo še poslabšalo. Ostali smo brez zunanjih 

zelenih površin in vrta, ki ga nujno potrebujemo za izvajanje vzgojnoizobraževalnega programa, 
povečala se je prometna obremenjenost na začetku Ozke ulice, kar posledično pomeni tudi večjo 
prometno ogroženost za učence naše šole. 

 
8) GLEDE NA NAVEDENO JE NUJNA IZGRADNJA NOVE ŠOLE, KI BO PROSTORSKO IN LOKACIJSKO 

PRIMERNA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI. 
 

Razvoj in uvajanje novih programov in projektov 

 Naša dolgoročna vizija razvoja zavoda je v skladu z 20. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12) postati zavod, ki izvaja strokovne naloge. V ta 
namen smo aprila 2011 odprli  "Center za svetovanje za otroke, starše in strokovne delavce na področju 
posebnih potreb".  
 

 Strokovni center COMP@S (Center za celostno Obravnavo otrok in Mladostnikov s Posebnimi potrebami 
@ mreženje vzgojno-izobraževalnih, socialnih in zdravstvenih inštitucij Svetovanje strokovnim delavcem 
in družini) 
 
Projekt se nahaja v zaključni fazi (zaključuje se z 31. 8. 2020), vendar pa ga bomo še po zaključku pol leta 
izvajali prostovoljno.  

 
V okviru centra naša šola izvajala naslednje naloge: 

- specialno-pedagoško diagnostiko, 
- svetovanje in strokovno podporo, 
- izdelavo in izposojo didaktičnih pripomočkov in opreme (v okviru projekta smo 2. 10. 2018 odprli 

knjižnico didaktičnih pripomočkov Strokovnega centra COMP@S), 
- razvoj strokovnega dela. 

 

 Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme na področju vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami  
V tem šolskem letu nadaljujemo sodelovanje v razvojni nalogi Zavoda RS za šolstvo – Uvajanje 
formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami. Naloga predvideva uvajanje formativnega spremljanja v kolektiv in podporo kolektivu na eni 
strani ter poglabljanje formativnega spremljanja v manjših skupinah znotraj posameznih programov oz. 
področij na drugi strani. V tem šolskem letu formativno spremljanje ob podpori tima v svoje delo 
vpeljujejo vsi učitelji.  
Formativno spremljanje otroka/učenca omogoča načrtovanje ustrezne podpore, ki jo potrebuje za svoj 
razvoj in učenje. Uvaja novo paradigmo na področju vzgoje in izobraževanja in omogoča nadgradnjo 
obstoječe prakse na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Glede na dosedanje 
izkušnje učitelji opažajo, da učenci s tovrstnim pristopom postajajo aktivnejši člen v procesu usvajanja 
znanja.  Povečuje se njihova samostojnost, ob vodenju spremljajo svoj napredek, skupaj z učitelji 
načrtujejo nadaljnje potrebno delo za doseganje zastavljenih ciljev. 

 



Poročilo o delovanju javnega zavoda OŠ Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica 

 

14 
 

 

 SIMS – Izzivi medkulturnega sobivanja 
Članica konzorcija iz Slovenske Bistrice je Srednja šola Slovenska Bistrica. V mreži sodelujočih vzgojno-

izobraževalnih zavodov pa smo: OŠ Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica, 2. OŠ Slovenska Bistrica, 

OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava in Vrtec »Otona Župančiča« 

Slovenska Bistrica. 

 

 Učne ure s terapevtskim psom Olijem 
Številne raziskave in primeri dobrih praks kažejo na izjemno velike pozitivne učinke terapij z živalmi. Z 

namenom pomoči učencem smo se povezali z Društvom Tačke pomagačke ter učencem posebnega 

programa in učencem od 1. do 4. razreda  omogočili izvajanje učnih ur s pomočjo terapevtskega psa.  

 Rastem s knjigo 
»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce 

motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih 

knjižnic. Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so spodbujati dostopnost kakovostnega in 

izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega 

leposlovja, spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic, motivirati založnike za 

večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža 

izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.  

 »Menjaj branje in sanje« ter »Izmenjava knjižnih kazalk« 
S šolskimi aktivnostmi se skušamo vključevati tudi v nacionalne in mednarodne projekte. Dva izmed 

takšnih sta »Menjaj branje in sanje« ter »Izmenjava knjižnih kazalk«. Osnovni cilj teh projektov je 

spodbuditi večje zanimanje za branje in knjige. Zlasti prvo je izjemno pomembno za učenje. Poleg tega 

želimo izboljšati tudi medsebojno sporazumevanje, razvijati odgovornost do sočloveka, medgeneracijsko 

spoznavanje in učvrstiti povezovanje med posamezniki.  

 Izvajali bomo tudi sledeče dolgoletne projekte: Vrstniško učenje, lutkovna skupina TukajTu, Minkina 
likovna kolonija, Šolsko glasilo Pikapolonica, Specialno olimpijado, Novoletni bazar, Zbiranje odpadnega 
papirja, Zdrava šola, Šolsko shemo, Tradicionalni slovenski zajtrk, otroški parlament … 

 
Cilji programa dela za leto 2020 so: 

- izpolniti naloge in doseči cilje zapisane v letnem delovnem načrtu šole za šolsko leto 2019/20 (realizirati 
vse dneve dejavnosti; izvesti šolo v naravi; izvesti vse načrtovane projekte …), ki je bil sprejet na 6. 
redni seji sveta zavoda 26. 9. 2019, 

- v mesecu juniju, juliju ter avgustu načrtovati letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021 ter realizirati 
le-tega v okviru časovne razporeditve, 

- samoevalvacija zavoda na zastavljenih področjih, 
- realizacija kratkoročnih ciljev iz razvojnega načrta, 
- izvajati svetovalne storitve v okviru Centra za svetovanje za otroke, starše in strokovne delavce na 

področju posebnih potreb (svetovanje staršem, učiteljem,  nudenje strokovne pomoči za predšolske 
otroke, predavanja in delavnice za učitelje in vzgojitelje, SNAP testiranja …), 

- izvajati projekt COMP@S, 
- organizirati in izvajati dodatno strokovno pomoč v osnovnih šolah občin Slovenska Bistrica, Makole, 

Poljčane in Oplotnica (mobilna služba), 
- organizirati in izvajati dodatno strokovno pomoč v vrtcih občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in 

Oplotnica (mobilna služba), 
- zagotoviti obravnave našim učencev s strani logopeda, delovnega terapevta in medicinske sestre, 
- predstaviti naše učence čim širšemu socialnemu okolju, 
- urediti obstoječo telovadnico (menjava stenskega opaža,…), del hodnika v Domu (menjava stenskega 
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Več informacij se nahaja v Letnem poročilu za leto 2019, ki je objavljeno na spletni strani AJPS-a 
http://www.ajpes.si/jolp/ 

 
 
Datum: 17. 6. 2020 
 
      
 
                                                              
 
 

opaža,…), tesnjenje oken (šola),   
- kandidirati na javnih razpisih za pridobitev dodatnih sredstev. 

 
Naš glavni cilj je zagotoviti čim večjo kakovost in standard izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. 

http://www.ajpes.si/jolp/
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POROČILO O DELOVANJU  JAVNEGA ZAVODA OŠ DR. JOŽETA 

PUČNIKA, ČREŠNJEVEC V LETU 2019 

SPLOŠNI DEL 

Kratka predstavitev zavoda 

Osnovni podatki, dejavnost zavoda 
NAZIV: Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec 
SKRAJŠANO IME: OŠ dr. Jožeta Pučnika 
SEDEŽ: Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica 
Matiča številka: 5087635 
Davčna Številka: 33029512 (nismo davčni zavezanci) 
Številka proračunskega uporabnika: 68020 
Telefon: 02 80 55 150 

E-pošta: o-cresnjevec@guest.arnes.si, lidija.milosic@guest.arnes.si 
Internetni naslov: www.cresnjevec.si 
 
K osnovni šoli je priključen tudi vrtec Črešnjevec – Leskovec, ki deluje v dveh enotah: 
Enota Črešnjevec 
Naslov: Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica (2 lokaciji: pri šoli in v večstanovanjski hiši); 
od 20. 11. 2017 samo na lokaciji Črešnjevec 43. 
Enota Leskovec 
Naslov: Leskovec 67, 2331 Pragersko 
 
Javni zavod Osnovna šola Črešnjevec, Črešnjevec 47, 2310 Slov. Bistrica, matična številka 
5087635, vpisana pod vložno številko 1/00032/00 pri Okrožnem sodišču Maribor, 
ustanoviteljica zavoda je občina Slov. Bistrica.   
Šolski okoliš je opredeljen  v Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov 
Osnovnih šol občine Slov. Bistrica in zajema praviloma učence iz KS Črešnjevec in KS Leskovec 
- Stari Log. Najvišji organ šole je Svet šole, ki ga predstavlja 11 članov (pet predstavnikov šole, 
trije predstavniki staršev in  trije predstavniki ustanovitelja). 
Šolo od 1. 9. 2008 vodi ravnateljica Lidija Milošič, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda.  
Zavod  se je v zadnjih letih večal predvsem zaradi odpiranja dodatnih oddelkov vrtca. Iz 
dvooddelčnega vrtca, ki se je pod streho zavoda pridružil 1.1.2008, se je  do 1. 9. 2010 razvil v 
pet oddelčni vrtec. Povečanje števila oddelkov je prostorsko zelo oslabilo šolo, saj je le ta za 
potrebe vrtca odstopila 2 učilnici.  Od 20. 11. 2017, pa vrtec na Črešnjevcu posluje v 
prenovljenih prostorih na naslovu Črešnjevec 43, kjer so združeni vsi 3 oddelki vrtca 
Črešnjevec. 
Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika je samostojna šola z devetimi oddelki. Število otrok se giblje 
med 160 in 180 (odvisno od generacij). 

 

Število otrok, oddelkov, razredov na dan 31.12.2019 

(* izpolnijo zavodi s področja vzgoje in izobraževanja 

* Število 

Število oddelkov 9 

Skupaj št. učencev 168 

Povprečno št.  učencev v oddelku 18,7 

mailto:o-cresnjevec@guest.arnes.si
mailto:lidija.milosic@guest.arnes.si
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Št. oddelkov v podaljšanega bivanja 2,56 

Število učencev vključenih v PB 105 

 

Zaposleni v JZ 

Število zaposlenih –skupaj ( šola, 

vrtec)  

Skupaj delavci 51: 
- šola 30 
- vrtec 17  
- javna dela 4 

Vrsta delovnih mest 

 ( št.  posameznih del. mest) 

učitelj 20,5  
vzgojitelj 6 
pomočnik vzg. 6 

svetoval. delavka-pomočnik ravnat. 1 
ravnatelj 1 
računovodja 1 
poslovni sekretar 1  

hišnik 1   
perica-čistilka 1 

kuhar 3,5  
čistilke 3,5 
kuhinj. pomoč. 1,5  
javna dela 4 

Izobrazba ( smer izobrazbe in  št. 

delavcev po stopnji izobrazbe) 

VII.  23 delavcev 
VI.      7 delavcev 
V.     11 delavcev 
IV.      7 delavcev 
III.      2 delavca 
II.       1 delavec 

Rast zaposlovanja v zadnjih petih 

letih 

/ 

Povprečna plača zaposlenih   1.709,70 

Število opravljenih delovnih ur 93.223,73 

Izobraževanja zaposlenih   2.505,29 

Drugo ( posebnosti..)  
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POSEBNI DEL 

Finančno poslovanje 

 

Opomba: 

Šole,  ki imajo v svoji sestavi vrtec, pripravijo  finančno  poročilo ločeno za vrtec in šolo. 

 

Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2019 

 2018 2019 ind. 

 1 2 3=2/1 

A.DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 

854.867 808.867   94,62 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 

   10.887    9.180   84,32 

Nepremičnine  802.260 757.387   94,41 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva    41.720   42.300 101,39  

ostalo    

B.KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

134.922 143.786 106,57 

Denarna sredstva   23.495   26.064 110,93 

Terjatve do kupcev 106.493 113.327 106,42 

Ostalo     4.934     4.395   89,08 

C. ZALOGE    

AKTIVA SKUPAJ ( A+B+C) 989.789 952.653   96,25 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

148.791 159.170  106,98 

Obveznosti do zaposlenih   74.204  83.093  111,98  

Obveznosti  do dobaviteljev in uporabnikov EKN   51.852  53.134  102,47 

ostalo   22.735  22.943  100,91 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 840.998 793.483    94,35 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna 

sredstva 

834.915 788.442    94,43 

Presežek/primanjkljaj     1.437        647    45,02 

Ostalo    

PASIVA SKUPAJ ( D+E) 989.789 952.653    96,25  

    
 

● STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2019: 

Podračun UJP: 26.063,96 eur. Stanje imamo samo zaradi neplačevanja svojih 

obveznosti, da nam ostane za plače, ki so takoj po novem letu. 

● STANJE  TERJATEV NA DAN 31.12.2019 

Terjatve do kupcev in uporabnikov EKN  v višini 113.326,44 eur: 

- terjatev do kupcev 28.339,71 eur (šolska prehrana, oskrbnina vrtca, najemnina za 

telovadnico 25.971,73 eur, odpis terjatev 2.367,98 eur)) 
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- terjatve do uporabnikov EKN 84.986,73 eur (MIZŠ-plače december 55.500,24 eur, MIZŠ 

za 2.otroka v vrtcu in subvencije šolske prehrane 3.616,17 eur, Občina oskrbnina vrtec 

december 22.760,42 eur, Zavod za zaposlovanje-plača javna dela december 3.109,90 eur . 

Ostale terjatve v višini 4.395,09 eur: 

- terjatev do ZZZS za refundacijo boleznin december, priliv januarja v višini 4.051,13 eur, 

- terjatev do Furs-a za akontacijo davka od dobička v 2019 nimamo. 

- stanje aktivnih časovnih razmejitev v višini 343,96 eur . 

 

● STANJE OBVEZNOSTI  NA DAN 31.12.2019: 
- Obveznosti do zaposlenih v višini 83.093,07 eur (decembrske plače) 

- Obveznosti do dobaviteljev 53.134,75 eur 

Ostale obveznosti v višini 22.942,61 eur: 

-  Šolski sklad 2.477,75 eur, Učenci zbiranje papirja 1.483,70 eur, Učbeniški sklad 290,36 

eur, Donacije za vrtec in šolo 6.242,90 eur 

- Prispevek na plače v breme delodajalca 12.447,90 eur 

ŠE VEDNO IMAMO LIKVIDNOSTNE TEŽAVE –  dobaviteljem ne plačujemo obveznosti v 
dogovorjenem roku, težave imamo pri izplačilu plač za delavce v vrtcu itd. Sredstva občine in 
ministrstva so prenizka za pokritje vseh stroškov poslovanja. Brez lastne dejavnosti (najemnine 
in šolska kosila) ne bi poslovali pozitivno, ali pa bi, v primeru negativnega stanja, imeli še večji 
minus. 

 

PRIHODKI:  

 ( VIRI: občina, država, drugi…) pri tržni dejavnosti navesti oblike tržne dejavnosti  ( malice, najemi 
športnih dvoran….) 
Po nakazanih virih financiranja predstavljajo naslednje deleže: 
❑ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport                        56,35 %   
❑ MIZŠ iz ESS »Popestrimo šolo«                                                      1,89 %  
❑ Občina Slovenska Bistrica                                                              22,72 % 
❑ Druge občine  in starši za oskrbnino vrtec                                    9,87 %  
❑ Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja                            0,07 % 
❑ Šola s svojo dejavnostjo  (kosila, najem telovadnice)                6,71 %   
❑ Javna dela                                                                                            2,16 %  
❑ Finančni, izredni prihodki                                                                 0,00 %     
❑ Dotacije drugih                                                                                   0,23 % vseh prihodkov 
 

PRIHODKI Realizacija 2019 
A/ Prihodki  od poslovanja  
Ministrstvo za šolstvo 754.548,77 
Sredstva EU »popestrimo šolo«, shema šolskega sadja   26.369,80 
Občina Slovenska Bistrica (šola, vrtec) 304.214,49 
Šola      47.182,96 eur   
Vrtec  257.031,53 eur  
Starši in druge občine za vrtec  132.241,16 
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Zavod za zaposlovanje-javna dela   28.879,44      
Šola lastna dejavnost:   89.796,31 
Kuhinja 56.190,46 eur  
Tržna dejavnost 33.762,55 (kosila 24.771,68  telovadnica 
8.990,87) 

 

  
B/Finančni prihodki            44,94 
  
C/Drugi prihodki      
  
Č/Poslovni prihodki  
  
D/  Donacije drugih     3.016,52 
Zbiranje papirja učenci 1.175,30 eur  
Donacije za pevski zbor 3.238,13 eur  
KS Črešnjevec novoletna obdaritev učencev 300,00  
Krajnčič donacija za žoge  200,00 eur  
Ostali 782,86 eur  
SKUPAJ PRIHODKI 1.339.110,88 

 

ODHODKI: 

Opomba: Javni zavod , ki ima več ustanoviteljev –občin , opredeli  odhodke po 

posameznih občinah. 

ODHODKI REALIZACIJA 2019 
E. Stroški materiala in storitev   
Stroški materiala 122.078,11 
živila                  62.332,29 
čistila                  10.844,56 
kurjava                  7.249,38 
ostalo                   41.651,88 
  
Stroški storitev    75.085,70 
voda in komunalne storitve                     2.983,79 
odvoz smeti                                              4.445,66 
telefon in internet                                    3.364,04 
investicijsko vzdrževanje                        9.859,08  
sprotno vzdrževanje                                 6.556,00 
izleti, vstopnine, šola v nar., prevozi      25.081,38 
vzdrževanje računal. programov             6.572,34 
ostalo                                                      16.223,41 

  
F/ Amortizacija  
pokrita v breme obvez. za sred. prejeta v upravljanje  
G/ Drugi izredni odhodki      5.099,79 
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Zamudne obresti  289,13  
Odpis terjatev   4.810,66  
H/ Stroški v zvezi z delom     6.826,15 
Kotizacije za izobraževanje           2.505,29 
Potni stroški za izobraževanje        2.976,40 
Potni stroški ostali                                885,42 
Potni stroški za spremstva otrok          459,04 
  
I/Stroški dela 1.130.811,86 
Plače        854.799,52 
Materialni stroški; prevoz, prehrana, pokoj. prem.      79.253,59 
Regres za LD, odpravnine, solidarnostne pomoči       56.436,29 
Dajatve na plače     140.322,46 
J/ SKUPAJ ODHODKI 1.339.901,61 

 

OD TEGA VRTEC PRIHODKI 

PRIHODKI Realizacija 2019 /  eur 
A/ OSKRBNINE: 401.468,06 
Oskrbnina Občina Slovenska Bistrica                      257.031,53 
Oskrbnina Občina Majšperk, Zavrč in Makole                         12.517,66 
Ministrstvo za šolstvo- drugi otrok                                12.195,37 
 Starši oskrbnina                                                                119.723,50     
        
B/DRUGI PRIHODKI:       3.731,92 
Občina Slovenska Bistrica – novoletna obdaritev                  896,00      
Občina Slovenska Bistrica – bralna značka                                   90,00        
Občina Slovenska Bistrica  - investicije                                  835,73      
 Donacije            627,11 
 Starši za prevoze, oglede predstav                                  1.237,56  
 Parska izravnava                 0,28 
 Slovenski zajtrk               45,24 
  SKUPAJ PRIHODKI                            405.199,98           
   
  

OD TEGA VRTEC ODHODKI : 

ODHODKI REALIZACIJA 2019 
E. Stroški materiala in storitev   59.168,29 
Stroški materiala:  43.922,41 
živila   20.245,52 
čistila     4.600,85 
elektrika     4.279,42 
ogrevanje    7.249,38 
ostalo     7.547,24 
Stroški storitev 15.747,56 
Voda in komunalne storitve      1.454,64 
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odvoz smeti       1.167,90 
telefon in internet       1.297,89 
Računalniški programi -eAsistent, Saop      3.342,08 
ostalo       8.485,05 
F/ Amortizacija  
pokrita v breme obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje 

 

G/ Drugi izredni odhodki zamudne obresti       4.927,01 
zamudne obresti 116,35 eur, odpis terj. 4810,66eur  
H/ Stroški v zvezi z delom     1.627,93 
kotizacije, kilometrine  
I/Stroški dela 334.453,50 
plače, regres za letni dopust, prevozi na delo, prehrana  
SKUPAJ ODHODKI 400.176,73 

 
Pozitivno stanje 5.023,25 eur v vrtcu zaradi dodatnih nakazil s strani občine (akontacije vloge pri 
izplačilu plač v višini 34200 eur v letu 2019) in varčevanja pri materialnih stroških in drugih storitev, 
vendar ne na račun otrok (prehrane,varnosti…). 
 

POVZETEK: 
 

PREGLED PROMETA PO OSTALIH STROŠKOVNIH MESTIH:   

STROŠKOVNA MESTA: Odhodki Prihodki Razlika 

Šola MIZŠ 760.249,84 757.627,18    -2.622,66 

Vrtec 400.176,73 405.199,98      5.023,25 

Občina, brez vrtca   43.248,98   28.203,72  -15.045,26 

Kuhinja   49.926,00   56.707,45      6.781,45 

Telovadnica     3.992,01     9.134,00      5.141,99 

Družbeno koristno delo (prihodek  v 2020)        69,50           0,00           69,50 

Skupaj + 1.339.901,61 1.339.110,88      - 790,73 

 
Izgubo 790,73 eur smo pokrili z lanskim presežkom 1.437,19 eur.  
Pozitivna razlika znaša 646,46 eur. 
Nižanje sredstev v občinskem proračunu, poteka že od leta 2014.  
Z varčevalnim zakonom od leta 2012 nam niža sredstva tudi Ministrstvo za šolstvo in 
šport. 
Stanje bi bilo še slabše, če ne bi imeli lastnih sredstev (kuhinja, telovadnica). 
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IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV 

Izvajamo: 
● osnovnošolsko dejavnost  

diferenciacija in individualizacija, manjše učne skupine, fleksibilni predmetnik, 

jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dopolnilni  in dodatni pouk, interesne 

dejavnosti, varstvo vozačev, učno pomoč, dodatno strokovno pomoč, delo z 

nadarjenimi, šola v naravi… 

● predšolsko vzgojo  

 

IZVAJANJE POSEBNIH PROGRAMOV 

Šole v naravi:  naravoslovna (7.r), športni tabor (9. razred); zimska šola v naravi (5.r) 
Plavalni tečaj:  

● 10- urni: 1. in 2. razred 
● 20 –urni: 3. razred (v okviru šole v naravi) 

Projekti: 
Razredni: Skupno razredništvo, Varnostna olimpijada, Policist Leon svetuje, Pisave, 
rastem s knjigo, Branju prijazna šola (Zemlja bere, Branje za dobro jutro, Bralni 
nahrbtniki, Skupno domače branje…)  
Šolski: Unesco šola, Zdrava šola, Shema šolskega sadja in zelenjave, Dobre vesti, Ne-
nasilje,  Zelena straža,  

● Nacionalni: Kapljice življenja – Gibanje, Družinska obravnava za zdrav 
življenjski slog. 

Projekti vrtca: Zdravje v vrtcu, Varno s soncem, Mali sonček, Unesco vrtec 
ESS projekti:  

● »POŠ« 

Operacijo »Popestrimo šolo 2016–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev 

kompetenc šolajočih«  delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega 

sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014–2020. 

 

MEDNARODNI PROJEKTI 

● Eno tree planting day-  
vsako leto v septembru in maju skupaj z šolami vsega sveta sadimo avtohtone 
drevesne vrste in tako skrbimo za »zelen planet«. 

● “Empowering child’s strengths for violence prevention” 

Mednarodni projekt za preprečevanje nasilja z izvirnim naslovom “Empowering child’s 
strengths for violence prevention”  je večletni projekt, katerega osnovni namen je 
preprečevanje nasilja nad in med otroki s pomočjo izobraževanja otrok in odraslih, 
ustvarjanja varnega okolja ter s krepitvijo zmogljivosti odraslih za razumevanje in 
spoštovanje otrokovih potreb. Projekt se odvija v osmih državah ter traja do konca leta 
2021. V Republiki Sloveniji je nosilec projekta Ekološko – kulturno Društvo Za boljši 
svet, izvajal pa se bo na več osnovnih šolah. V projekt bodo vključeni otroci, starši, 



9 
 

učitelji ter drugi strokovni delavci. V okviru projekta bodo izvedena izobraževanja, 
treningi ter različni programi za otroke in odrasle. Projekt financirata Fundacija OAK 
(OAK Fundation) in Občina Slovenska Bistrica. 

● Start the change 

OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec se je pridružila mednarodnemu projektu Start the 
change, katerega partner je Mladinski center Dravinjske doline iz Slovenskih Konjic. 
Projekt se bo izvajal v letih 2017 in 2018. Projekt vodi Forum za slobodu odgoja iz 
Zagreba, Hrvaške. V njem sodelujeta še organizaciji iz Palerma, Sicilije in Londona, 
Velike Britanije. Financiran je v sklopu programa Erasmus+, ki ga izvaja Evropska unija. 
Tema projekta je spodbujanje aktivnega državljanstva, prostovoljstva in spoštovanja 
človekovih pravic ter dolžnosti. Mladi (učenci 7. in 8. razreda , ki bodo vključeni v 
projektne aktivnosti, bodo podali svoje mnenje o glavnih izzivih svoje generacije ter 
podali predloge za morebitno rešitev različnih problematik. 
 

 

SODELOVANJE  Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 

(navesti s kom in na kakšen način) 

● Sosednje šole (OŠ Gustava Šiliha, Laporje, 2 OŠ Slovenska Bistrica, OŠ Tinje,  

OŠ Leona Štuklja Maribor) – dopolnjevanje delovne obveze strokovnih 

delavcev 

● OŠ Senovo – Tabor Dobrih vesti (Unesco šola) 

● Občina Slovenska Bistrica  

● Zavod za Kulturo Slovenska Bistrica – prireditve, ogledi, ekskurzije 

● Pedagoška Fakulteta Maribor – praksa študentov 

● III. Gimnazija Maribor – obvezna praksa dijakov 

● Zavod za zaposlovanja – javna dela, iskanje delavcev 

● Center za socialno delo Slovenska Bistrica – odločbe za znižano plačilo vrtec, 

družbeno koristno delo, socialne stiske staršev… 

 

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROGRAMIH, PROJEKTIH 

Program OŠ : 167 otrok 
Program predšolske vzgoje: 92 otrok 
Unesco šola, Zdrava šola, Dobre vesti,  Shema šolskega sadja in zelenjave: 167 
Eno tree planting day: 30 
Rastem s knjigo: 19 
Preprečevanje nasilja: 36 
 

 

PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA 

( na kratko opredelite pereče težave / prostorska problematika, medvrstniško 

nasilje , mobing…./  s  katerimi se ubada zavod) 
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Zaradi porasta neplačnikov šolske prehrane in oskrbnine vrtca (sodna pot je 
prepočasna in v večini primerov neučinkovita) imamo tudi sami probleme s 
plačevanjem svojih obveznosti. V vrtcu se srečujemo z organizacijskimi težavami pri 
odpiranju in zapiranju vrtca (imamo kombinirane oddelke, kjer je sočasna prisotnost 
vzgojiteljice in pomočnice 5 ur, vrtec odpiramo ob 5. 30 in zapiramo ob 16. uri, z vrtcem 
smo na dveh lokacijah in to pomeni, da brez dodatne pomoči – delavci javnih del ne 
smejo odpirati in zapirati vrtca – ne zmoremo zagotavljati sočasnosti in vrtec odpreti 
ob 5. 30 uri) in bi zato nujno potrebovali dodatnega delavca.  
V  šoli je  vedno več otrok z odločbami o usmeritvi ali s strokovnimi mnenji, ki 
potrebujejo individualno obravnavo in delo, ki pa ga je vedno težje izvajati, saj šola nima 
kabinetov. 
Težave z nadomeščanjem delavcev na bolniških staležih. 
Oprema šole je dotrajana (vrata, podboji, stopnišče – talne obloge, sanitarije, dostop do 
tople vode…), v nadstropju sanitarij ni itd.  

 

PROGRAM DELA ZA LETO 2020 ( KRATKA PREDSTAVITEV) 

Investicijsko vzdrževanje v 2020 po pogodbi s strani občine;  
- nakup IKT opreme (zadnja naročila v sklopu naročil SIO2020) 
- menjava strešnih oken v telovadnici (sredstva v višini 4.000 eur ) 
- oprema za kuhinjo ( oprema je stara več kot 35 let, lani smo obnovili prekucno ponev 
in kotel, nujno  pa bi potrebovali še pečico, saj njena kapaciteta ne zadošča pripravi 
150 kosil in pomivalni stroj, kot tudi renoviranje celotnega prostora) 
Nujno in potrebno:  
- urediti tla v knjižnici  
- stopnišče v 1. nadstropje  
- zamenjati notranje stavbno pohištvo,  
- obnoviti obstoječe sanitarije ter v njih zagotoviti toplo vodo 
- urediti sanitarij v 1. nadstropju – program dela od šolskega leta 2013/2014  pripravlja 
ustanoviteljica. 

 

 

 

Datum: 17. 6. 2020                                                



POROČILO O DELOVANJU  JAVNEGA ZAVODA OŠ Pohorskega 

bataljona Oplotnica – podružnična šola Kebelj, V LETU 2019 

 

SPLOŠNI DEL 

Kratka predstavitev zavoda 

Ime šole je Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica. 

K Osnovni šoli Pohorskega bataljona spadajo:  

 podružnična šola Prihova, Prihova 1, 2317  Oplotnica in 

 podružnična šola Kebelj, Kebelj 17 b, 2317  Oplotnica. 

Šolski okoliš OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, podružnica Kebelj sestavljajo: Kebelj, 

Podgrad na Pohorju, Cezlak, Kot na Pohorju, Nadgrad, Modrič, Koritno (od h. št. 15 do 32), 

Lukanja. 

Šolski okoliš Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica, podružnica Prihova sestavljajo: 

Prihova, Zgornje Grušovje, Dobrova pri Prihovi, Pobrež, Raskovec, Vinarje (od h. št. 71 do 93 

in od 106 dalje), Preloge (h. št. od 1 do 22), Sevec (od h. št. 1 do 10). 

S svojo vzgojno izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po 

osnovnošolskem izobraževanju na območju, za katerega je ustanovljena. Pri tem sledi viziji 

šole: »V iskrenem in strpnem okolju želimo vzgojiti odgovorne in ustvarjalne državljane.« 

Vzgojno-izobraževalno delo je potekalo v štirih kombiniranih oddelkih. V kombiniranih 

oddelkih se je izvajalo nekaj ur pouka ločeno po razredih. 28 učencev od 1. do 5. razreda je 

bilo vključenih v en oddelek podaljšanega bivanja. Pri izbirnih predmetih so bili učenci 

razporejeni v 5 skupin. V devetem razredu smo nadaljevali s poučevanjem drugega tujega 

jezika – nemščine. Šolo je obiskovalo 44 učencev. Vozačev je bilo 31 učencev, kar 

predstavlja 70,45% od vseh otrok v šoli. Za vse učence vozače smo imeli organizirano 

varstvo. 

 

Število otrok, oddelkov, razredov na dan 31.12.2019 

(* izpolnijo zavodi s področja vzgoje in izobraževanja) 

 

* Število 

Število oddelkov 4 

Skupaj št. učencev 47 

Povprečno št.  učencev v oddelku 11,75 

Št. oddelkov v podaljšanega bivanja 1 

Število učencev vključenih v PB 26 

 

 

 

 

 



Zaposleni v JZ 

Število zaposlenih –skupaj ( šola, 

vrtec) 

ŠOLA                                            64 

PROJEKT                                      1  

JAVNA DELA                               2 

                                             67 

Vrsta delovnih mest 

 ( št.  posameznih del. mest) 

Čistilka                                           9 

Kuharica                                        6 

Hišnik                                             2 

Knjigovodja                                   1 

Poslovni sekretar                           1 

Računovodja                                  1 

Knjižničar                                      1 

Socialna delavka                            1 

Učitelj                                            40 

Pomočnica ravnatelja                   1 

Ravnatelj                                        1 

Javna dela                                      2 

Popestrimo šolo                             1 

Izobrazba 

 ( smer izobrazbe in  št. delavcev po 

stopnji izobrazbe) 

I. stopnja  -  7     

II. stopnja  - 1     

III. stopnja - 3 

IV. stopnja  - 5 

V. stopnja   -  3  

VI. stopnja  -  9 

VII. stopnja - 39 

Rast zaposlovanja v zadnjih petih letih Dva delavca 

Povprečna plača zaposlenih 1.896,01 

Število opravljenih delovnih ur 128.584 

Izobraževanja zaposlenih 32 individualnih izobraževanj 

strokovnih delavcev, 4 skupna 

izobraževanje strokovnih delavcev.  

7 izobraževanj tehnično 

administrativnih delavcev 

skupaj porabljena sredstva za 

izobraževanja 3.948,63€ 

Drugo ( posebnosti..)  

 

 

 

 

 



 

POSEBNI DEL 

Finančno poslovanje 

 

Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2019  

 2018 2019 ind. 

 1 2 3=2/1 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA 

V UPRAVLJANJU 1.169.995 1.095.964 0,94 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve       

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 1.070.100 999.178 0,94 

Ostalo 99.895 96.786 0,97 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN 

ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 238.558 266.453 1,11 

Denarna sredstva 70.999 61.291 0,86 

Terjatve do kupcev 17.765 21.446 1,21 

ostalo  149.794 183.716 1,23 

C. ZALOGE       

AKTIVA SKUPAJ (A+B+C) 1.408.553 1.362.417 0,97 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 223.887 251.573 1,24 

Obveznosti do zaposlenih 136.118 146.898 1,08 

Obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN 35.809 52.284 1,46 

ostalo 51.960 52.391 1,01 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 

OBVEZNOSTI 1.184.666 1.110.844 0,94 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena 

osnovna sredstva 1.169.995 1.095.964 0,94 

Presežek / primanjkljaj 14.671 14.880 1,01 

ostalo      

PASIVA SKUPAJ 1.408.553 1.362.417 0,97 

 

 STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2019: 61.291 € 

 STANJE  TERJATEV NA DAN 31.12.2019: 21.446 € 

 STANJE OBVEZNOSTI  NA DAN 31.12.2019: 52.284 € 

 

 

 



 

PRIHODKI:  

 ( VIRI: občina, država, drugi…) pri tržni dejavnosti navesti oblike tržne dejavnosti  ( malice, 

najemi športnih dvoran….) 

Opomba: Javni zavod , ki ima več ustanoviteljev –občin , opredeli  prihodke po posameznih 

občinah 

PRIHODKI Realizacija 2019 

A. Prihodki od poslovanja   

 - MIZŠ 1.848.721,44 

 - OBČINA OPLOTNICA 91.213,59 

 - OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 18.339,60 

 - KUHINJA OPLOTNICA 90.617,58 

 - KUHINJA KEBELJ 29.698,56 

 - KUHINJA PRIHOVA 21.720,74 

 - PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 24.000,00 

 - ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE - JAVNA DELA 15.059,42 

 - OSTALO (šole v naravi, prevozi … ) 56.609,99 

    

B. Finančni prihodki   

    

    

    

    

C. Drugi prihodki   

    

    

    

    

Č. Prevrednotovalni poslovnih prihodki   

    

    

    

    

D. Donacije drugih   

    

    

    

    

SKUPAJ PRIHODKI 2.195.980,92 

 

 

 

 



ODHODKI: 

Opomba: Javni zavod , ki ima več ustanoviteljev –občin , opredeli  odhodke po posameznih 

občinah 

ODHODKI Realizacija 2019 

E. Stroški materiala in storitev   

Stroški materiala 185.394,49 

 - MIZŠ 108.910,72 

 - OBČINA OPLOTNICA 23.717,09 

 - OBČINA SLOV. BISTRICA 10.907,53 

 - KUHINJA OPLOTNICA 21.905,45 

 - KUHINJA KEBELJ 7.488,64 

 - KUHINJA PRIHOVA 8.561,95 

 - PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 1.140,93 

 - ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE - JAVNA DELA 0,00 

 - OSTALO  2.762,18 

Stroški storitev 161.907,72 

 - MIZŠ 47.417,90 

 - OBČINA OPLOTNICA 76.297,77 

 - OBČINA SLOV. BISTRICA 7.654,16 

 - KUHINJA OPLOTNICA 1.395,68 

 - KUHINJA KEBELJ 593,83 

 - KUHINJA PRIHOVA 0,00 

 - PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 151,25 

 - ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE - JAVNA DELA 0,00 

 - OSTALO  28.397,13 

F. Amortizacija 2.040,32 

 - MIZŠ 0,00 

 - OBČINA OPLOTNICA 1.758,33 

 - OBČINA SLOV. BISTRICA 281,99 

    

G. Drugi izredni odhodki 0,00 

    

H. Stroški v zvezi z delom 204.519,24 

 - MIZŠ 182.132,18 

 - OBČINA OPLOTNICA 1.755,46 

 - OBČINA SLOV. BISTRICA 868,28 

 - KUHINJA OPLOTNICA 8.314,71 

 - KUHINJA KEBELJ 3.142,68 

 - KUHINJA PRIHOVA 2.472,04 

 - PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 2.083,65 

 - ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE - JAVNA DELA 2.439,51 

 - OSTALO  1.310,73 

 

 

 



 

I. Stroški dela 1.641.909,04 

 - MIZŠ 1.518.577,64 

 - OBČINA OPLOTNICA 8.400,40 

 - OBČINA SLOV. BISTRICA 6.118,30 

- KUHINJA OPLOTNICA 40.572,02 

 - KUHINJA KEBELJ 16.960,23 

 - KUHINJA PRIHOVA 13.113,79 

 - PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 20.517,34 

 - ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE - JAVNA DELA 11.093,37 

 - OSTALO  6.555,95 

   

J. SKUPAJ ODHODKI  2.195.770,81 

 

 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV 

- Pouk po predmetniku za 9-letno osnovno šolo, 

- dnevi dejavnosti, 

- ekskurzije, 

- proslave in prireditve, 

- ekodan, 

- tradicionalni Slovenski zajtrk, 

- bodi prijatelj okolju, 

- očistimo svoj kraj, 

- Zlati sonček in Krpan, 

- šolska športna tekmovanja, 

- revija OPZ, 

- medobčinsko srečanje podmladkov TD v Slovenski Bistrici, 

- otroški parlament, 

- srečanje vseh generacij – ŠPORT ŠPAS, 

- sobotne šole za spodbujanje nadarjenosti, 

- interesne dejavnosti, 

- šola v naravi za male škrate 2. razred, 

- tečaj plavanja 3. razred, 

- letna šola v naravi 4. razred, 

- zimska šola v naravi 5. razred, 

- naravoslovna šola v naravi 7. razred, 

- preverjanje plavanja 6. razred, 

- plavalni tečaj za neplavalce III. VIO, 

- zdrava šola, 

- popestrimo šolo 

- šolska shema, 

- bralna značka, 

- zbiralne akcije, 

- novoletni koncert z bazarjem. 

 

 



IZVAJANJE POSEBNIH PROGRAMOV 

Individualna pomoč smo nudili 4 učencem s posebnimi potrebami, ki potrebujeta izvajanje 

izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo in prilagojene metode in oblike 

dela. Otroke, ki imajo pravico do tovrstne pomoči, opredeljuje Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami. Pomoč so izvajali učitelji in defektologinja. Strokovna skupina, ki jo 

imenuje ravnatelj je izdelala  individualiziran program dela za vsakega posameznega učenca. 

Za nadarjene učence smo izvedli 1 sobotno šolo. V mesecu marcu smo v CŠOD Planika 

izvedli vikend za nadarjene. V mesecu maju smo izvedli postopek evidentiranja nadarjenih 

otrok. En učenec je bil evidentiran kot nadarjen učenec.  

 

MEDNARODNI PROJEKTI 

 EKO – šola 

 Global education goes local - širjenje razumevanja demokratičnih vrednot, temeljnih 
pravic, medkulturnega razumevanja, prostovoljstva in aktivnega državljanstva med 
mladimi z namenom, da postanejo odgovorni in razgledani člani družbe.   

 MEDNARODNI LITERARNI NATEČAJ - 17. mednarodni natečaj za najboljšo otroško in 
mladinsko knjigo 2019 mestne občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji 

 

SODELOVANJE  Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 

(navesti s kom in na kakšen način) 

Sodelovali smo z vrtcem Otona Župančiča Slovenska Bistrica, s KS Kebelj, knjižnico Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica, s TD Lipa Kebelj, društvom kmečkih žena Kebelj, z RIC Slovenska 

Bistrica, s PGD Oplotnica, s KO RK Oplotnica, s TD Slovenske Konjice, s TD Oplotnica, KUD 

Oplotnica,  ZD Slovenska Bistrica, ZD Oplotnica, Oddelek za pedopsihiatrijo  Maribor, CIRIUS 

Kamnik (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanja), CŠOD (Center šolskih in 

obšolskih dejavnosti), Zavod za gozdove, OŠ Partizanska bolnišnica Tinje, OŠ Šmartno na 

Pohorju, OŠ Minke Namestnik Sonje, z glasbeno šolo Slovenska Bistrica, s Srednjo šolo Slovenska 

Bistrica, s Šolskim centrom Slovenske Konjice – Zreče, z Zavodom za šport občine Slovenska 

Bistrica, s Centrom za socialno delo, z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna 

služba Maribor, Urad za delo Slovenska Bistrica, s Centrom za izobraževanje in poklicno 

svetovanje, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor, z lokalno radijsko 

postajo Radio Rogla, z Mladinskim svetom Občine Slovenske Konjice, Zvezo prijateljev mladine 

Maribora, z Zavodom za šport Ptuj, z Zavodom za šport Slovenska Bistrica, z Zavodom za šport 

RS Planica, z Media šport Ljubljana, z Območno zvezo RK, z Zavodom RS za šolstvo OE 

Maribor, Zavodom za transfuzijo Maribor,  

Območno organizacijo rdečega križa Slovenska Bistrica, Univerzo Maribor, Univerzo Ljubljana… 

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROGRAMIH, PROJEKTIH 

V projektu EKO- šola je sodelovalo 47 učencev in  7 učiteljev. 

Ingoličeva bralna značka 47 učencev 7 učitelji. 

Zdrava šola 47 učencev 7 učiteljev. 

Šolska shema 47 učencev 2 učitelji. 

Tradicionalni Slovenski zajtrk 47 učencev 7 učiteljev. 

Šport špas 47 učencev in 7 učitelji. 

Očistimo naš kraj 47 učencev in 7 učiteljev 

 



PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA 

( na kratko opredelite pereče težave s  katerimi se ubada zavod) 

Vzgojno-izobraževalni proces se je izvajal v 6 učilnicah, telovadnici, knjižnici, računalniški 

učilnici in na zunanjem igrišču. Neposredno ob zgradbi je ograjeno rokometno igrišče z 

umetno travo. Nimamo atletske steze za izvajanje pouka atletike (teki, skok v daljino, višino, 

meti). Pred šolo ni primernega parkirnega prostora za avtobusno postajališče. Šola nujno 

potrebuje obnovo učilnic. Potrebno je zamenjati dotrajano šolsko pohištvo. V šoli gostimo 

tudi oddelek vrtca, s katerim si delimo jedilnico. 

 

PROGRAM DELA ZA LETO 2019 ( KRATKA PREDSTAVITEV) 

 

Opomba: polni pregled dokumentov na voljo na spletni povezavi: 

https://drive.google.com/file/d/1e887IraY70IFTqZBs1RHtL7_sz1_yReG/view  

 

 

Datum: 18. 4. 2020                                         Žig. in podpis odgovorne osebe 

                                                                                 Matjaž Vrtovec, ravnatelj 

 

V skladu z Zakonom o Osnovni šoli bomo izvedli obvezni in razširjeni program za 

devetletno osnovno šolo. Obvezni program bo potekal skladno s predmetnikom in urnikom 

pouka. V razširjenem programu pa bomo izvajali varstvo vozačev, podaljšano bivanje, 

interesne dejavnosti, sobotne šole. Organizirali prireditve za otroke, sodelovali in 

organizirali prireditve ob dnevu samostojnosti, spominu na padec Pohorskega bataljona, ob 

kulturnem dnevu, ob dnevu upora proti okupatorju, prazniku dela, ob dnevu državnosti in 

ob dnevu žena. Nadaljevali bomo s projekti Eko-šole, Zdrave šole, Zlati sonček in Krpan, 

srečanji podmladkov TD, Šport Špas, Rastem s knjigo, Likovna kolonija, Šolsko shemo in 

Popestrimo šolo. Organizirali bomo  šolo v naravi za male škrate 2. razred, tečaj plavanja 3. 

razred, letna šola v naravi 4. razred, zimska šola v naravi 5. razred, naravoslovna šola v 

naravi 7. razred, preverjanje plavanja 6. razred, plavalni tečaj za neplavalce III. VIO. 

Izvajali bomo program za učence s posebnimi potrebami in program za nadarjene učence. 

Izvajali bomo zdravstveno varstvo s sistematskimi pregledi za učence 1., 3., 6. in 8. razreda. 

Sodelovanje s starši pa bo potekalo na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, pogovornih 

urah in družabnih srečanjih. 

https://drive.google.com/file/d/1e887IraY70IFTqZBs1RHtL7_sz1_yReG/view
matja_000
Pečat



POROČILO O DELOVANJU  JAVNEGA ZAVODA OŠ GUSTAVA ŠILIHA 

LAPORJE V LETU 2019 

 

SPLOŠNI DEL 

Kratka predstavitev zavoda 

Osnovni podatki, dejavnost zavoda: 
Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje je javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega 
ustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica. Na podlagi odloka in sklepa Zavoda OŠ 
Gustava Šiliha Laporje (6. 3. 2008) se je s 1. 1. 2009 k šoli priključil Vrtec Laporje, 
ki je danes 4-oddelčni. Zavod izvaja dejavnosti, ki so z občinskim odlokom 
opredeljene za predšolsko in osnovnošolsko dejavnost. Dejavnost zavoda se šteje 
kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 
Organizirana oblika šolstva je v Laporju vse od leta 1828. Zgradba, v kateri imamo 
še danes pouk, je bila zgrajena leta 1906, zadnja obnova in dograditev šole za 
potrebe 9-letke pa je bila leta 1999. V letu 2018 smo iz občine pridobili sredstva za 
korenito energetsko sanacijo šole, tj. izdelavo varčne fasade, menjavo oken in 
senčil, montažo varčnih svetil regulacijskih ventilov na radiatorjih in vgradnjo toplotne 
črpalke za ogrevanje, kar smo uspešno izvedli.  
V šolskem letu 2019/20 smo dobili nov sodobni vrtec, kjer so optimalni pogoji za 
delovanje predšolske vzgoje. 
Šola je vselej strokovno rasla ter bila z dosežki učencev, z uspehi študentov in 
zaposlenih vedno v ponos krajanom. Poleg kvalitetno zastavljenega učno-vzgojnega 
procesa se trudimo tako v šoli kot v vrtcu vzpostaviti prijetno, delovno ozračje med 
otroci, učenci, učitelji, vzgojitelji in starši, predvsem pa krepiti športni, glasbeni, 
jezikovni, tehnični, naravoslovni in ustvarjalni nemir pri kar največjem številu otrok, 
kar se nam zdi na ravni predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja zelo 
pomembno. 
Za kvalitativno rast skrbimo z izobraževanji učiteljev in vzgojiteljic v šoli in izven nje, 
s sprotnimi evalvacijami in refleksijami našega dela ter iskanjem smernic za 
izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela. Kvaliteta dela se najbolje razvija preko 
strokovnih aktivov, ki v stalnem sodelovanju z ravnateljico in v dobro otrok skupaj 
skrbijo za profesionalno rast pedagoških delavcev. Pri kvalitativni nadgradnji 
delovanja zavoda so ravnateljici v pomoč konstruktivne pripombe in pobude 
delavcev zavoda, učencev, staršev, Sveta zavoda in Sveta staršev, krajanov in 
ustanoviteljice. Poleg vzpostavitve najrazličnejših strokovnih aktivov z namenom 
dviga kvalitete dela tako v šoli kot v vrtcu smo gradili predvsem na medsebojnih 
hospitacijah in medpredmetnem povezovanju. S strokovnostjo smo postali ena od 
vodilnih šol v Sloveniji za fleksibilni predmetnik, danes le-tega kvalitativno 
nadgrajujemo z elementi formativnega spremljanja otrok in z uvajanjem zgodnjega 
učenja tujega jezika. Strokovni delavci in ravnateljica svoje znanje s predavanji in 
delavnicami predstavljajo po drugih šolah ter na strokovnih srečanjih ZRSŠ. 
Vrtec je s priključitvijo k šoli pridobil predvsem na nadstandardnih dejavnostih, kot 
so vrtec v naravi, plavalni tečaj, zgodnje učenje angleščine … Med letom ponujamo 
otrokom in staršem kar nekaj popoldanskih delavnic, kar prispeva k boljšemu 
sodelovanju med domom in vrtcem. Menimo, da razvijamo pravo strategijo razvoja 
predšolske vzgoje v Laporju, saj otroci stopajo v svet preko različnih medijev in s 
pomočjo najrazličnejših strokovnjakov. 



Število otrok, oddelkov, razredov na dan 31.12. 2019 

* Število 

Število oddelkov Šola: 9               vrtec: 4 

Skupaj št. učencev Šola: 161           vrtec: 63 

Povprečno št.  učencev v oddelku Šola: 17,8         vrtec: 15,75 

Št. oddelkov v podaljšanega bivanja 2,4 

Število učencev vključenih v PB 95 

 

Zaposleni v JZ 

Število zaposlenih –skupaj ( šola, 
vrtec) 

48 

Vrsta delovnih mest 
 ( št.  posameznih del. mest) 

35 strokovnih delavcev  
10 delavcev – tehnični kader  
3 javni delavci 
 

Izobrazba 
 ( smer izobrazbe in  št. delavcev po 
stopnji izobrazbe) 

Učitelji, vzgojitelji: 2-VIII/1, 22 VII/2, 5-
VII/1, 2- VI, 4-V. 
Računovodkinja, poslovna sekretarka: 2-
VI. 
Kuharice: 1-V., 1-IV. 
Kuhinjska pomočnica: 1-V., 1-II. 
Hišnik: 1-V. 
Čistilke: 1-V., 2-IV. 
Javni delavci: 2-VII., 1-V. 

Rast zaposlovanja v zadnjih petih 
letih 

42, 42, 48, 49, 48 (število se je večalo 
zaradi javnih del, projekta Popestrimo 
šolo, krajšega delovnega časa mladih 
mamic … V tem šolskem letu pa se je 
zmanjšalo za 1 strokovnega delavca). 

Povprečna bruto plača zaposlenih 1.723,96 € 

Število opravljenih delovnih ur 92.735,92 ur 

Izobraževanja zaposlenih Konference, študijska srečanja po 
predmetnih področjih in svetovalne 
storitve ZRSŠ, seminarji, predstavitve 
primerov dobre prakse kolegov, 
medsebojne hospitacije, refleksije, 
aktivno sodelovanje strokovnih delavcev 
na kongresih …   

Drugo ( posebnosti..) / 

 

 

 



POSEBNI DEL 

Finančno poslovanje 

Opomba: 

Šole,  ki imajo v svoji sestavi vrtec, pripravijo  finančno  poročilo ločeno za vrtec in šolo. 

 

Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2019  

Povzetek bilance stanja je prikazan skupaj za šolo in vrtec, saj je ločevanje teh 

podatkov v vseh postavkah nemogoče, glede na to, da je vrtec v šoli in imamo skupne 

prostore in skupno kuhinjo.  

Ločeno na vrtec in šolo so prikazane samo terjatve in izkaz poslovnega izida (prihodki 

in odhodki). 

  

 2018 2019 ind. 

 1 2 3=2/1 

A.DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 

802.106 779.162 0,97 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 

0 0 0 

nepremičnine 746.020 715.549 0,96 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 49.507 63.613 1,28 

ostalo 6.579 0 0 

B.KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN 
ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

203.062 211.511 1,04 

Denarna sredstva 65.107 68.822 1,06 

Terjatve do kupcev 134.695 140.176 1,04 

ostalo 3.260 2.513 0,77 

C. ZALOGE 2.592 2.145 0,83 

AKTIVA SKUPAJ ( A+B+C) 1.007.760 992.818 0,99 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

150.832 155.588 1,03 

Obveznosti do zaposlenih 75.339 83.301 1,11 

Obveznosti  do dobaviteljev in uporabnikov EKN 47.307 47.935 1,01 

ostalo 28.186 24.352 0,86 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 

856.928 837.230 0,98 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena 
osnovna sredstva 

797.657 773.992 0,97 

Presežek/primanjkljaj 52.078 55.692 1,07 

ostalo 7.193 7.546 1,05 

PASIVA SKUPAJ ( D+E) 1.007.760 992.818 0,99 

 

 

 



 STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2019: 

- sredstva v blagajni 95,00 € 

- sredstva na TRR  68.727,03 €  

 

 STANJE  TERJATEV NA DAN 31.12.2019: 

- kratkoročne terjatve do kupcev  17.409,87 €  (šola 10.457,45  €;  vrtec 

6.952,42 €) 

- kratkoročne terjatve do države  73.922,67 €  (šola 73.089,94 €;  vrtec 

832,73 €) 

- kratkoročne terjatve do občin 38.444,96 € (šola 2.164,98 €;  vrtec 

36.279,98 €) 

- druge kratkoročne terjatve 1.710,80 € - vse šola 

- terjatve do ZZZS 8.687,82 € 

 

 STANJE OBVEZNOSTI  NA DAN 31.12.2019: 

- Obveznosti do zaposlenih 83.301,18 € 

- Obveznosti do dobaviteljev 30.130,73 € 

- Obveznosti do drugih 17.803,60 € 

- Dolgoročne in kratkoročne pasivne časovne razmejitve 24.351,79 € 

(namenska sredstva za razne projekte, šole v naravi, šolski sklad, ki bodo 

porabljena v prihodnjem letu)  

 

PRIHODKI:  

(VIRI: občina, država, drugi …) pri tržni dejavnosti navesti oblike tržne dejavnosti   

(malice, najemi športnih dvoran …) 

Opomba: Javni zavod , ki ima več ustanoviteljev – občin, opredeli  prihodke po 

posameznih občinah. 

ŠOLA 

PRIHODKI šola Realizacija 2019 

A/ Prihodki  od poslovanja 1.081.070,28 

-        MIZŠ 890.317,00 

-        Občine 48.202,92 

-        starši 66.209,70 

-        drugi (POŠ, Erasmus+, CSD, 
ZRZŠ, KS, ministrstvo za kmetijstvo…) 

57.915,06 

-        tržna dejavnost (uporaba 
telovadnice, malice in kosila za zaposlene in druge 

18.425,60 

B/Finančni prihodki 0,00 

C/Drugi prihodki 573,27 



Č/Prevrednotovalni  poslovni prihodki 0,00 

D/  Donacije drugih 4.682,83 

SKUPAJ PRIHODKI 1.086.326,38 

 

VRTEC 

PRIHODKI vrtec Realizacija 2019 

A/ Prihodki  od poslovanja 301.690,40 

-        MIZŠ 11.194,56 

-        občine 210.332,92 

-        starši 79.937,92 

-        drugi  225,00 

    

B/Finančni prihodki 0,00 

C/Drugi prihodki 0,00 

Č/Prevrednotovalni  poslovni prihodki 0,00 

D/  Donacije drugih 285,50 

SKUPAJ PRIHODKI 301.975,90 

 

ODHODKI: 

Opomba: Javni zavod , ki ima več ustanoviteljev – občin, opredeli  odhodke po 

posameznih občinah 

ŠOLA 

ODHODKI šola Realizacija 2019 

E. Stroški materiala in storitev  165.694,84 

Stroški materiala 96.709,24 

Stroški storitev 68.985,60 

F/ Amortizacija 0 

G/ Drugi izredni odhodki 172,86 

H/ Stroški v zvezi z delom 90.884,82 

I/Stroški dela 826.083,38 

J/ SKUPAJ ODHODKI 1.082.835,90 

 

 

 

 



VRTEC 

ODHODKI vrtec Realizacija 2019 

E. Stroški materiala in storitev  35.474,99 

Stroški materiala 23.681,07 

Stroški storitev 11.793,92 

F/ Amortizacija 0 

G/ Drugi izredni odhodki  0 

H/ Stroški v zvezi z delom 30.673,83 

I/Stroški dela 231.716,35 

J/ SKUPAJ ODHODKI 297.865,17 

 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV 

- Osnovnošolsko izobraževanje, predšolska vzgoja, izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju športa in rekreacije, izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje na področju kulture in umetnosti, drugo nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje, obratovanje objektov za kulturne prireditve, 
dejavnost knjižnic, obratovanje športnih objektov, računalniško programiranje, 
svetovanje o računalniških napravah in programih, upravljanje računalniških naprav 
in sistemov, druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane 
dejavnosti, upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi, organiziranje razstav, 
sejmov, srečanj, druga oskrba z jedmi, izdajanje knjig, izdajanje časopisov, izdajanje 
revij in druge periodike, drugo založništvo. 
- Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 

 

IZVAJANJE POSEBNIH PROGRAMOV 

Redno dejavnost šole v šolskem letu 2019/20 popestrimo z naslednjimi 
programi:  
- Kulturno področje: Šola ima status Kulturne šole. Preplet kulturnih dejavnosti 
predstavljajo: 3 pevski zbori (cca. 100 pevcev), 2 šolska banda, folklorna, gledališka 
in lutkovna skupina. Organizirali smo 2 delavnici za šolske novince ter 16. 
tradicionalni Božično-novoletni sejem, ki je zelo obogati šolski sklad.  Prireditve ob 
materinskem dnevu, ob občinskem prazniku in Majska srečanja pa so žal zaradi 
korona virusa odpadle. 
- Športno področje: Šport na državni ravni (ta sredstva je pridobilo samo 9 šol v 
Sloveniji): 2 učitelja pri pouku športa v 1. VIO in dodatne športne vsebine, financirane 
iz dodatnih državnih sredstev, kot so plavanje, drsanje, sankanje; pohodništvo v 
podaljšanem bivanju in v okviru projekta POŠ: dodatna tedenska ura pohodništva 
skoraj v vseh razredih; dodatne ure športnih dejavnosti v vseh razredih iz 
interesnega programa (z notranjimi in zunanjimi mentorji: planinci, judo). V okviru 
projekta Simbioza giba učenci telovadijo skupaj z babicami in dedki; Poskus 
Razširjenega programa šole (RAP), sklop Gibanje in zdravje za dobro psihično in 



fizično počutje: različne dejavnosti v vseh razredih, kot so: sproščevalnice, rekreacije 
med odmori, športni krožki, šolski vrt … 
- Bralni projekti: Velika večina otrok je brala za Ingoličevo bralno značko, veliko 
otrok pa tudi za angleško in nemško bralno značko, od 1. do 5. r. izvajamo razredne 
bralne projekte,  poslužujemo se razrednega in medrazrednega tutorstva, izvedli 
smo več krajših enodnevnih bralnih projektov, kot so: Praznično sanjarjenje za 1.–3. 
r., Bralna mineštra za 4., 5. r. (učenci so prebrali priporočeno, zaradi dela na daljavo 
pa se niso srečali), Bralni maraton in Branje z lučkami za 6.–9. r. ter Rastem s knjigo 
za učence 7. r.  
- Raziskovalna dejavnost: Pripravili in zagovarjali smo 8 raziskovalnih nalog ter 
turistično nalogo. Na regijskem nivoju smo dosegli 5 zlatih in 3 srebrna priznanja, od 
tega se je 5 nalog uvrstilo na državni nivo (zagovori bodo konec avgusta), turistična 
naloga je dosegla srebrno priznanja na državni ravni.  
- Tuji jeziki: Za starše brezplačno učenje nemščine v 1. VIO, kasneje pa drugi tuji 
jezik v okviru neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, obiskujejo ga vsi učenci 
šole.  
- Klepetalnice (postavitev projekta skupaj z ZRSŠ): Vsak učitelj je vsaj 1 uro na 
teden na voljo otrokom, lahko za dodatni pouk ali pa zgolj za klepet, zabavo ali 
kakšno drugo pomoč. 
- Enotedenski medpredmetni projekt na temo Poklic smo izvedli v času tedna 
otroka, ko so učenci vseh razredov, v starostno mešanih skupinah, spoznavali 
poklice nekoč in danes, pot do poklica in današnje potrebe na trgu dela. Starejši 
učenci so spoznali tudi vpliv osebnostnih lastnosti posameznika pri izbiri primernega 
poklica ter pomen sodelovanja kot pogoj za uspešno vključitev v družbo.  
- Udeležba na številnih športnih tekmovanjih in tekmovanjih iz znanj, kjer smo 
dosegali vidne rezultate. Žal je zaradi izobraževanja na daljavo kar nekaj tekmovanj 
odpadlo. 
- Popestrimo šolo 2016-2021: v okviru projekta skrbimo za krepitev kompetenc 
tako šolajočih otrok kot strokovnih delavcev z razvojem inovativnih učnih okolij, 
predvsem pa se posvečamo individualnim potrebam posameznikov. 
 
Redno dejavnost vrtca popestrimo z naslednjimi programi: 
- V vrtcu delujeta folklorna skupina in pevski zbor. V starejših dveh oddelkih 
izvajamo brezplačno 2-krat na teden jezikovne kopeli angleškega jezika. Velik 
poudarek dajemo gibanju, izvajamo gibalne FITkove dneve, medgeneracijski 
druženji Šport špas in Simbioza giba, pohodništvo v dopoldanskem času ter 
planinske pohode ob popoldnevih ali sobotah, izvajamo tudi športni program Mali 
sonček. Letošnje leto zaradi epidemije korona virusa nismo izvedli 
medgeneracijskega druženja Šport špas, 10-urnega plavalnega tečaja za otroke in 
dvodnevnega vrtca v naravi. Za predšolske otroke izvajamo  2-dnevni vrtec v 
naravi v Modražah. - Predšolski otroci so vključeni v mednarodni projekt 
Pomahajmo v svet ter v državni projekt Pomahajmo po Sloveniji. 
- V okviru Mreže gozdnih vrtcev (Inštitut za gozdno pedagogiko, ZRSŠ) 
spodbujamo vzgojno-izobraževalno delo v gozdu.  
- V tem šolskem letu zaključujemo z državnim projektom NA-MA-POTI, v okviru 
katerega smo postavljali izzive na temeljih zgodnjega uvajanja naravoslovja in 
matematike z raziskovalnim pristopom. 

 

 



MEDNARODNI PROJEKTI 

Večji projekti na nacionalni in mednarodni ravni:  
- Popestrimo šolo 2016-2021 (MIZŠ, ESS), iz državnih in EU proračunskih sredstev 
pridobili 1 delavca, 
-NA-MA-POTI (pod okriljem ZRSŠ, MIZŠ in Evropskega socialnega sklada), 
Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in 
reševanja problemov 2016 – 2021 (MIZŠ, ZRSŠ, ESS), 
- RaP – sklop Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje (MIZŠ), 
- ATS STEM, Assessment of Transversal skills on STEM (ZRSŠ), 
- Športni oddelki v 1. VIO (MIZŠ),  
- Šport in špas Druženje in gibanje vseh generacij (Medija šport), 
- Šolski ekovrtovi (Inštitut za trajnostni razvoj), 
- Kulturna šola (Javni sklad za kulturne dejavnosti), 
- Simbioza šole in giba (Simbioza genesis), 
- Pomahajmo v svet (FINI zavod Radeče, delo za mlade), 
- Pomahajmo po Sloveniji ((FINI zavod Radeče, delo za mlade), 
- Mreža gozdnih vrtcev (Inštitut za gozdno pedagogiko, ZRSŠ). 
 
Obrazložitev novih projektov v šolskem letu 2019/20:   
- Namen mednarodnega projekta ATS STEM je razvijati in uvajati sodobne pristope 
poučevanja na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Poučevanje temelji 
na spodbujanju razvoja prečnih veščin in vrednotenju le-teh s pomočjo IKT 
tehnologije. V projektu sodeluje 12 partnerskih institucij iz 8 držav. V Sloveniji pilotni 
projekt vodi in usmerja Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport. 
- Projekt Pomahajmo po Sloveniji je podprojekt mednarodnemu projektu 
Pomahajmo v svet in je namenjen otrokom nižje starostne skupine (do 4 let). Vrtce 
po Sloveniji povezujemo preko video klica, kjer se lahko otroci v živo vidijo, si 
pomahajo in se sporazumevajo. 
 
V šoli dajemo poudarek predvsem formativnemu spremljanju učencev in razvijanju 
bralne zmožnosti, v vrtcu pa razvijanju gibalnih sposobnosti in jezikovnih zmožnosti 
otrok. Z projekti sistematično razvijamo posamezne ključne kompetence učencev in 
strokovnih delavcev. 

 

SODELOVANJE  Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 

(navesti s kom in na kakšen način) 

 

V letu 2019/20 sodelujemo v naslednjih projektnih skupinah MIZŠ, ZRSŠ, RIC: 

Naši strokovni delavci veliko sodelujejo z zunanjimi strokovnimi institucijami, kar 

pomeni, da svoje delo reflektirajo in na podlagi evalvacij svojo pedagoško prakso 

nadgrajujejo, jo predstavljajo zunaj šole, kar pa daje šoli pomemben strokovni pečat.  



Strokovni delavci so v zadnjih letih vključeni v dodatne projektne skupine Zavoda RS 
za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje, v okviru katerih razvijamo dobro 
pedagoško prakso: 
- članica državne projektne skupine za razvojno nalogo: Uvajanje formativnega 
spremljanja in inkluzivne paradigme – razredni pouk (Andreja Perkovič), 
- članica državne projektne skupine za razvojno nalogo: Uvajanje formativnega 
spremljanja in inkluzivne paradigme – zgodovina (Marjetka Čas), 
- članica državne razvojne skupine za formativno spremljanje pri angleščini (Ines 
Jarh), 
- članica državne razvojne skupine za formativno spremljanje pri angleščini (Tina 
Lešnik), 
- pomočnica glavnega ocenjevalca na NPZ za slovenščino (Albina Avsec),  
- pomočnica glavnega ocenjevalca na NPZ za angleščino (Ines Jarh), 
- pomočnica glavnega ocenjevalca na NPZ za zgodovino (Marjetka Čas),  
- članica razvojne skupine za posodabljanje učnega načrta pri geografiji (Marjetka 
Čas), 
- članica predmetne komisije na NPZ za angleščino – sestavljavka nalog (Ines Jarh), 
- članica fokusne skupine za obravnavo predloga za posodobitev koncepta 
Odkrivanja in dela z nadarjenimi otroki, učenci in dijaki (Alenka Fidler), 
- ocenjevalka na državni ravni za Cankarjevo tekmovanje (Albina Avsec), 
- članica razvojne skupine v projektu NA-MA POTI (Katja Aber). 
 
Sodelovanje v mednarodnih in državnih projektih ter sodelovanje z drugimi 
institucijami je več kot zgledno. 

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROGRAMIH, PROJEKTIH 

V različne programe in projekte šole so kot vodje ali kot somentorji oz. sodelujoči 
vpeti vsi strokovni delavci. Večina strokovnih delavcev je vključena tudi v projekte 
MIZŠ, ZRSŠ ali EU. Vsak otrok je vključen v vsaj eno dejavnost – projekt, večina pa 
v več. Otroci imajo radi novosti, nove strategije, ki jih projekti prinašajo. 
V vrtcu so v projekte vpeti vsi otroci 2. starostnega obdobja. 

 

PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA 

( na kratko opredelite pereče težave / prostorska problematika, medvrstniško nasilje , 

mobing…./  s  katerimi se ubada zavod) 

Investicijski cilji v šolskem letu 2019/20 so:   
- Izboljšanje materialnih pogojev za delo (didaktični materiali, športni rekviziti, 
investicijsko vzdrževanje zgradbe), opremljanje učilnic v skladu s sodobnimi 
smernicami (kinestetična oprema ipd.) in nabava IKT opreme. 
 
Na področju materialnih izboljšav so med dolgoročnimi cilji v ospredju: 
1. V kuhinji že dolgo časa prodira vlaga iz tal, odpadajo ploščice, estrihi so od zadnje 
poplave mokri in navrtani, pod estrihi je vodovodna napeljava, ki je najbrž že 
zarjavela in lahko ponovno pride do poplave, tudi podboji vrat so prerjaveli, zato je 
potrebna celostna obnova kuhinje s spremljevalnimi prostori, jedilnice, 
gospodinjske učilnice ...Tudi sanitarije v kletnih prostorih so v zelo slabem stanju. 



Odpadajo ploščice, podboji vrat so od znotraj prerjaveli, potrebno jih je obnoviti 
skupaj s kuhinjo in ostalimi spremljevalnimi prostori. 
2. Del kleti, to so garderobe in spodnji kletni hodnik še nismo hidro sanirali. To je 
stari del šole, kjer so stene zelo debele in napolnjene z vlago. Pred leti smo jedilnico 
in manjše garderobe sanirali, zmanjkalo pa nam je sredstev za drugi del garderob 
in hodnikov. Tukaj zaradi vlage odpada omet, smrdi in prostori higiensko niso 
ustrezni. 
 
Prva in druga točka sta za sanacijo prioriteta ter zaradi zdravstvenih pogojev 
in inšpektorjev nujni. 
 
3. Pleskanje šole po energetski sanaciji v celoti oz. po pregledu stanja (stropi, 
zamakanje, energetska sanacija, hodniki – višine – Lani smo sanirali 2. nadstropje, 
kjer je zamakalo, letos bi bilo potrebno s pleskanjem nadaljevati stopnišča, hodnike 
v 1. nadstropju ter 2 zgornja prostora vrtca.). 
4. Potrebna bi bila menjava talnih oblog na prehodih med novim in starim delom 
šole ter na stopniščih, saj so le-te zelo obrabljene, zaradi posedanja nove šole pa so 
počena in je problem mokro čiščenje. 
5. Potrebna je zamenjava vrat in podbojev. V kleti so vsi podboji že prerjaveli, 
precej podobno je v sanitarijah v višjih nadstropjih, kritični pa so podboji že tudi po 
učilnicah. 
6. Postopno opremljanje učilnic v skladu s sodobnimi trendi (kinestetična 
oprema učilnic). 
7. Nujno je potreben dodaten garderobni prostor za športne rekvizite zraven 
telovadnice. 
8. Parket v telovadnici je zelo dotrajan, nekaj zaradi sanacije (izlitje vode), nekaj 
pa že sicer. Po več kot 10 letih je potreben brušenja in lakiranja.  
9. Na streho telovadnice nimamo dostopa, zaradi varnosti potrebujemo požarno 
lestev. 
10. Zaradi sanacije (težki stroji, avtomobili) so tlakovci pred šolo posedeni, z 
velikimi luknjami, potrebni so sanacije (izravnave). 
11. Izgradnja novega vrtca: V letu 2012 sta občina Slov. Bistrica in KS Laporje 
kupili zemljišče za izgradnjo novega vrtca na hišni številki Laporje 32, v izmeri 27,87 
arov (2.787,5m²). V letu 2019 je občina ob vrtcu dokupila parcelo (1.117 m²) za 
potrebe parkirišča. Konec decembra 2012 je po naročilu občine arhitektka, Mojca 
Kraševec, naredila idejni projekt za Vrtec Laporje. Konec leta 2015 in v začetku leta 
2016 je projektant Marko Sevšek izdelal načrt za Vrtec Laporje. V šolskem letu 
2019/20 smo dobili nov vrtec. 
 
Šola je starejše izgradnje, sprotno vzdrževanje je bilo vedno tekoče, bivanjski prostor 
smo dobro nadgrajevali, vendar je stavba stara, tudi novi del že 20 let, zaradi česar 
se vsako leto pojavlja več nujnih popravil. Upamo, da bomo s finančnim pristopom 
občine uspeli reševati investicijsko-vzdrževalne probleme na šoli. 

 

 

 

 



PROGRAM DELA ZA LETO 2020 (KRATKA PREDSTAVITEV) 

 

 
Laporje, 15. 6. 2020 
 
                                                                                      Žig in podpis odgovorne osebe 

                                                                                   Margareta Voglar, ravnateljica 
 

 

Zavod ima dolgoročno zastavljene naslednje vsebinske cilje: 
- Zagotoviti ustvarjalen nemir in pogum za drugačno delo, dobre medsebojne 
odnose na vseh ravneh ter učinkovito komunikacijo. 
- Omogočati optimalen razvoj nadarjenih učencev in učencev s posebnimi 
potrebami ter upoštevati otrokovo in učenčevo individualnost. 
- Prenesti vzgojno-izobraževalen proces tudi izven zavoda ter vzpostaviti zvezo 
med učno snovjo in vsakdanjim življenjem. 
- Zagotavljati ustrezne prostorske pogoje otrokom, učencem, vzgojiteljem in 
učiteljem. 
- Slediti razvojnim smernicam, prepoznati dobro prakso v prostoru EU in jo 
uspešno umestiti na domače področje. 
- Spodbujati kreativnost, prebujati radovednost in razvijati samostojnost. 
- Skrbeti za red, disciplino in dobro počutje. 
- Nuditi zdravo prehrano. 
- Privzgojiti pozitiven odnos do narave, sočloveka, učenja, dela, skupnega imetja. 
- Skrbeti za prometno varnost v šolskem okolišu. 
- Korektno in plodno sodelovati s starši, s strokovnimi institucijami, s krajevno 
skupnostjo in občino. 
- Uspešno promovirati zavod v ožjem in širšem okolju. 
- Spodbujati inovativnost pri zaposlenih in jih usmerjati v državne in mednarodne 
projekte. 
- Strmeti k pridobivanju sredstev iz evropskih strukturnih skladov, h kvalitetni 
mednarodni prijavi in izvedbi le-teh.  
- Omogočati profesionalno rast zaposlenih, spoštovati dogovore o plačah in 
njihovih pravicah ter obveznostih s kolektivne pogodbe. 



POROEILO O DELOVANJU JAVNEGA ZAVODAOSNO\TNE SOLE
ANTONA INGOLIdA SPODNJA POLSKAVA V LETU 2019

SPLOSNI DEL

Kratka predstavitev zavoda

Stevilo otrok, oddelkovo razredov na dan 31.12.2019

(* izpolnijo zavodi s podrodja vzgoje in izobraZevanja)

OSNOVNA SOLA arurOrua lNGoLlaA SPoDNJA POLSKAVA je javni vzgojno-izobraievalni zavod

(Odlok o ustanovitvi, 5t. 033-11/2008-77/72 z dne,14.4.2008, Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o usta novitvi javnega vzgo.jno-izo braieva lnega zavoda Ur.l. RS, 5t. 53/2011), organiziran kot
matidna Sola s podruiniino 5olo Pragersko in podruZniino Solo Zgornja Polskava.

Matidno Solo so 31. 72.2079 obiskovali skupaj 203 uienci od 1. do 9. razreda v 11 oddelkih.

Na podruinifni Soli Zgornja Polskava se je Solalo 135 uaencev v 7 oddelkih od 1. - 6. razreda.

Podruinidna Sola Pragersko je organizirana kot popolna devetletka, kjer se je 31. 12. 2019 Solalo

175 udencev v 10 oddelkih.

5ola delu.ie v podeielskem okolju. Vse tri Sole imajo ure.jeno okolico z igriSdi in igrali. ki Na matiani
Soli in podruinidni ioli Pragersko si igrada delimo z otroki vrtca Otona Zupandida Slovenska Bistrica.

5olski okolii zajema naselja: Spodnja Polskava, Sele pri Polskavi, Pokoie, Pragersko, Gaj, Stari Log -
skupni Solski okoli5 s 5olo Dr. Joieta Puinika ereSnjevec, Zgornja Polskava, Kotno pri Polskavi,

Ogljen5ak, Bukovec, Gabrnik, Kal5e od h. 5t. 1- 11.

Na vseh treh Solah je organizirano jutranje varstvo. Vedina uiencev od 1. - 5. razreda je vkljudena v

oddelke podalj5anega bivanja.

Stevilo
Stevilo oddelkov 28

Sku a 5t. uiencev 514
Pov relno 5t. uiencev v oddelku 18,36

7,72

Stevilo uiencev vkljuienih v PB 256
5t. oddetkov v podalisanega bivanja



Zaposleniv JZ

Stevilo zaposlenih -
skupaj ( Sola, vrtec)

82 oseb (v deleiu delovnih mest 78,58)

Vrsta delovnih mest
(51. posameznih del.

mest)

RAVNATEU 05 _ 1

POMOENIK RAVNATEUA - 1

SVETOVALNI DELAVEC _ 1,40

ue[EU - s2

RAEUNOVODJA VI _ 1

RA.UNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH

DEJAVNOSTI_ 0,55

ORGANIZATOR sOLSKE PREHRANE - O,50

LABORANT III- O,4O

SPREMUEVALEC GIBALNO OVIRANIH U.ENCEV V -
1,63

KUHAR IV _ 4,50
KNJIZNICAR _ 1

ctsr[rR il - 10,30
HrSNrK tv- 1,7

KNJIGOVODJA V - 0,5
lzobrazba
(smer izobrazbe in

5t. delavcev po
stopnji izobrazbe\

soK 1

do4
SOK 5 SOK 6 soK 7 SOK 8 soK 9 SOK 10

13 5 11, 2 s0 I 0

Rast zaposlovanja v
zadnjih petih letih

Zaposlovanje glede na sistemizaci.io, povedanja zatasna zaradi
nadomeSf anja odsotnih delavcev zaradi bolezni

PovpreEna plaia
zaposlenih

1.892,07 EUR bruto na mesec

Stevilo opravljenih
delovnih ur 760.022,98

lzobraLevanja
zaposlenih

5olski aktivi po vertikali in horizontali, Studijska sreianja, predavanji
za zaposlene Zavzeti zaposleni - zmoremo? in Krepitev dobrih
medsebojnih odnosov na delovnem mestu. V okviru projekta Reli
iivljenje smo se vsi zaposleni udeleiili teoretianega predavanja in
delavnice, kjer smo se praktitno preizkusili v izvajanju temeljnih
postopkov oiivljanja. Ga. Batagelje izvedla predavanje z a strokovne
delavce in starle - Solske stiske - kaj lahko naredijo starSi?,
UdeleZevali smo se usposabljanja iz varstva pri delu in poiarne
varnosti, HACCP, zdrava rehrana, izobraievan ja v okviru projekta

TAJNIK VIZ VI- 1



Popestrimo 50lo, izobraievanja v okviru projekta SlM5, predstavitev
primerov dobrih praks v kolektivu, strokovna sreaanja in delavnice.
V dasu izobraievanja na daljavo smo se udeleievali spletnih oblik
izobraievanja - webinarjev, ki so jih ponujali razlidni izvajalci.
Spoznavali smo razliina programska orodja, potrebna za ufenje na

daljavo. Veliko primerov uporabe programskih orodij, pa so posneli
posamezni uiitelji in jih delili med ostale sodelavce.

Drugo ( posebnosti..) Tri iolske zgradbe, tri kotlovnice, tri kuhinje, tri telovadnice,

POSEBNI DEL

Finanino poslovanje

Opomba:
Y.
Sole, ki imajo v svoji sestavi vrtec, pripravijo finandno porodilo lodeno za vrtec

in 5olo.

Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2019

2018 20t9 ind
3-)i

A.DOLGORO.NA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU

2.6 59.808 2.571.986 o,97

Neopredmetena sredswa in dolgorodne aktivne dasovne

razmejitve
202

nepremidnine 2.436.183 0,95

Oprema in druga opredmetena osnovna sredsWa 45.033 L,75

ostalo 57.160 1,03

B.KRATKORO NA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN
AKTTVNE .ISOWN RAZMEJIT\'E

334.252 1,00

Denama sredstva 108,612 70.650 0,5s

Te atve do kupcev 224.279 247 .557 1,10

ostalo 2.85 3 16.045 5,62

C. ZALOGE 3.916 3.686 o,94

AKTIVA SKI]PAJ ( A+B+C) 2.999.468 2.909.924 o,97

N XNITXONOdNT OSVNZNOSTI IN PASIVNE
ClsovNr nIzMEJITVE

256.947 288.42r t,72

Obveznosti do oslenih t44.925 158.084 1,09

Obveznosti do dobaviteljev in u rabnikov EKN 31.086 54.723 7,76

ostalo 80.93 6 75.674 0,93

E. LASTNI VIRI IN DOLGOR E OBVEZNOSTI 2.7 42.527 2.621.503 0,9 6

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna
sredstva

2.627 .925 2.530.096 0,96

Preseiek/primanjklj a 38.694 0,44

ostalo 7 5.902 7 4.280 0,98

PASIVA SKI]PAJ ( D+f,) 2.999.468 2.909.924 o,97

2.559.L28
78.643

55.445

33s.744 
|

L7 .L27



PRIHODKI:

o STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2019:70.650,28
o STANJE TERJATEV NA DAN 31.12.2019l.247.556,75
o STANJE OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2019:54.723,35

( VIRI: obdina, drZava, drugi...) pri trZni dejavnosti navesti oblike trZne dejavnosti ( malice,
naj emi Sportnih dvoran. ...)

PRIHODKI Realizacija 2019
Prihodki iz javnih sredstev - MIZS 2.304.37 1 ,40

32.420,39
Prihodki ustanovitelja 584.945,85
Prihoqki iz naslova prispevkov udencev (prehrana, uCb. sklad,ekskuziie,... ) 212.146,59
Prihodki od naJemnrn 18.345,07
Prihodki pridobljeni na trgu (ku hinja, provizija,... ) 16.049,75
Drugi prihodki (odSkodnine, finaneni),donacije in subvenciie 6.515,75
Skupaj 3.',174.794,80

Opomba: Javni zavod, ki ima ved ustanoviteljev --obdin, opredeli prihodke po posameznih
obdinah

PRIHODKI Realizaci ja 2019
A/ Prihodki od oslovan a 3.174.794.80

re eta sredstva iz driavne a roraduna za tekodo orabo 2.304.371,,40
- prejeta sredstva iz obdinskega proraduna 584.945,85

rihodki iz dejavnosti Sole 243.309,39
- prihod ki dr ih za izvaia nje dejavnosti 35.652,41
- dru I rihod ki za izva an ede avnosti 6.515,7 5
B/Finandni odki
C/Dru odki1

ednotovalni slovni rihodki
D/ Donaci h

SKUPAJ PRIHODKI 3.174.794,80

Prihodki iz sredstev EU



Opomba: Javni zavod , ki ima ved ustanoviteljev --obdin , opredeli odhodke po posameznih

obdinah

ODHODKI
E. Strolki materiala in storitev
StroSki materiala 267.703,02
Stroiki surovin in materiala 153.913,79

Stroiki pomoinega materiala 79 .116,45

Stroiki energije 72.709,84

Stroski nad.delov za OS in mater.za vzdrievanje OS 2.8\5,34
Odpis Dl (:ivljenska doba do l leta) in embalaie 7 .289,08

7.676,37

Stro5ki storitev 625.536,45
Stroiki storitev opravlja nja dejavnostl 73.?30,02

Stroiki storitev. tek.in invest.vzd r:. te r najemnin 530.92 3,75

Stroiki zavarov. ter pladilnega in bandnega prom. 9 70,03

Stroiki intelektualnih storitev 36.243,52

Stroiki komunalnih in prevoznih storitev 36.034,51

Povradila strolkov v zvezi z delom (dnevn.,nodn..) 7 .757 ,t6
Stroiki storitev fizidnih oseb,ki ne opravljajo d. 377 ,36

F/ Amortizacija 3.937,12
Na bava knjig 3.937 ,72

G/ Drugi izredni odhodki 5.091,88
DruBi stroiki 5.061,7 3

lzredni odhodki L6,O7

Prevred notovalni poslovni od hodki

H/ Stro5ki v zvezi z delom 157.105,59
Stro!ki povradil zaposlenim 1L5.287,15

StroSki dodatnega pokojninskega zavarovanja 31.206,53

Stroiki jubilejnih nagrad, odp ravn in, so lida rnostn ih pomoai, 10.511,91

2.098.293,74
Plade zaposlenih 1.420.570,t4

Nadomestila plai za poslenih 318.862,56

Regres za letni dopust 7 4.437,98

P ris vki deloda alca na izpladane prejemke 283.787,78

Prispevek za vzpodbujanje za poslov. invalidov 7.24L,28

J/ SKUPAJ ODHODKI 3.157.667,80

ODHODKI:

REALIZACIJA 2019

Stro5ki strokovne Iiterature

I
14,08

I/Stro5ki dela



IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV

IZVAJANJE POS EBNIH PROGRAMOV

Dejavnost zavoda:
- osnovno iolsko sploino izobraievanje,
- dejavnost knjiinic,
- obratovanje 5portnih objektov,
- daianje lastnih nepremiinin v najem,
- storitve iolske kuhinje.

Programi:
1. obvezni program po predpisanem predmetniku devetletke: predmeti, izbirni predmeti, ure

oddeldnih skupnosti, naravoslovni, kulturni, tehniiki dnevi, prilagojeni programi za udence
s posebnimi potrebami,

2. razSirjeni program: RaP oddelki podalj5anega bivanja, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni
pouk, interesne dejavnosti, neobvezni izbirni predmeti, drugi tujijezik, 5ole v naravi,
individualna in skupinska pomoi uaencem, intenzivne pevske va.ie, projekt )Popestrimo
Solo 2016-2021, projekt Erasmus +, SooEanje z izzivi medkulturnega bivan.ja, Eko iola,
Zdrava iola, Pogum in Stevilni drugi mednarodni in domadi projekti.

3. Nadstandard ni programi:
- teaaj plavanja za 1. razrede
- 3ole v naravi
-interdisciplinarne ekskurzije

izobraievalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoijo za uaence od 1.
do 9. razreda v skladu z odlodbo,
odkrivanje in delo z nadarjenimi udenci,
sodelovanje z Zavodom za iolstvo na podrotju svetovalne dejavnosti, dela z nadarjenimi utenci,
vzporedno izobraievanje za perspektivne Sportnike, glasbenike, ba letn ike... (statusi),
poklicno usmerjanje, svetovanje in vpis v srednje iole,
strn.iena pedagoika praksa Itudentov,
usposa blja nje na delovnem mestu.



MEDNARODNI PROJEKTI

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI
(navesti s kom in na kak5en nadin)

EKO sola,
Zdrava 5ola,

Pogum,

Solska shema - shema Solskega sadja in zelenjave ter mleka in mlednih izdelkov,

Dnevi evropske kulturne dedi5dine,
Popestrimo Solo 2OL6-202L,

Mednarodni projekt Erasmus+ (Mladi doma v Evropi),

Sooaanje z izzivi medkulturnega sobivanja,
Pasavdek,

ReSi iivljenje,
e-Twinning projekti: sodelovanje s 50lami po svetu z razlidno tematiko - eTwinnlng'5ola za iolsko
leto 2019-2020,

sodelovanje v humanitarnih akcijah RK, Karitas...

sodelovanje z vsemi tremi lokalnimi skupnostmi in druStvi v 5olskem okoliSu: prireditve,

proslave, projekti, delavnice,
sodelovanje z Obdino Slovenska Bistrica: sofinanciranje osnovno5olske vzgoje in izobraievanja,

investicijsko vzdrievanje Solskih zgradb, telovadnic, igriSd, okolice 5ol, prevozi uiencev,

sodelovanje z zavodom za Solstvo,5olo za ravnatelje, Univerzo Maribor in Univerzo v Ljubljani:

delovna sreaanja, izobraievanje, posveti, usmerjanje udencev s posebnimi potrebami, projekti,

poklicno usposabl.ianje - delovna praksa dijakov in Studentov,

Sodelovanje z zdravstvenimi dOmovi, ZavOdOm za zdravstveno varstvo: zdravstvenO Varstvo

uiencev (zdravniiki in zobni pregledi, cepljenje, preventiva),

sanitarni pregledi kuhinj, analize vzorcev hrane, deratizacija, dezinsekcija, vzorienje pitne vode,

sodelovanje z RK: krvodajalske akcije, humanitarne akcije, natedaji,

center za socialno delo: socialna pomoi udencem in druiinam, interdisciplinarni sestanki,

pomoi druiinam na domu, izvajanje dela v sploino druibeno korist,

Zavod za zaposlovanje: javna dela, poklicno usmerjanje,

Svetovalni center za otroke, starie in mladostnike Maribor: interdisciplinarni sestanki, pomod

pri usmer.ianju, strokovna sreda nja,

Zavod za Sport Slovenska Bistrica in Ptuj ter zavod za Sport Planica: iportni programi,

tekmovanja, preverjanje plavan.ia,
policijska postaja, Svet za preventivo in vzgo.io v cestnem prometu: prometna varnost utencev,

tekmovanja,
ln5pekcijske sluibe: nadzor, svetovanje,

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica: sodelovanje v projektih, ogledi razstav, stalnih zbirk, utne

ure,



KnjiZnica Josipa Voinjaka: izmenjava gradiv, ogled knjiinice, predstavitve,
Javni sklad za kulturne dejavnosti: sredanje gledaliikih skupin, revije OPZ, MPZ, izobraievanja,
sodelovanje pri organizaciji revij, koncertov, sreaanj, nastopov v prostorih Sole in telovadnicah,
sodelovanje z drugimiosnovnimi, srednjimi, glasbenimi 5olami in vrtcem,
TIC Slovenska Bistrica : Podobe bistriSkih domaiij, turistidna trinica,
Zveza prijateljev mladine: letovanje otrok, raziskovalne naloge, Bralna znatka,
Nadikofijska Karitas Maribor: humanitarna akcija Pokloni zvezek,

csoD: iola v naravi, dnevi dejavnosti.

Srpvrl,o UDELEZENCEV v rRoGRAMIH, rRoJEKTIH

Stevilo vkljudenih udeleiencev v posamezne projekte je odvisno od vsebine in pogojev v razpisu
projekta.

PROBLEMATTKA JAVNEGA ZAVODA

( na kratko opredelite perede teZave / prostorska problematika, medvrstni5ko
nasilje, mobing..../ s katerimi se ubada zavod)

Organizacija Vl dela:
- zahtevnost naartovanja dela in usklajevanje urnikov uditeljev za dve popolni devetletki in

podruinico od 1, - 6. r.,
- voinja strokovnih delavcev med Solami,
- voinja otrok na eno izmed lokacij ob organiziranih dnevih dejavnosti, skupnih pevskih vajah....

Materialni pogoji:
- nujna zamenjava in ureditev kanalizacijske napeljave na matiani 5oli,
- nujna ureditev kuhinje na matiani ioli,
- visoki stroski vzdrievanja treh iolskih stavb, treh telovadnic in igrisd, razni servisi, pregledi,

nadzori v skladu s predpisi. ...

Na dan 31. 12.2019 so bili v izvajanje projektov vkljuieni vsi uienci matiine Sole in obeh
podruinic,toje514uaencevtervsi delavci Sole,vsi strokovni delavci,vsi administrativni in

tehniani delavci.



usmerjenost v dvig kakovosti vzgojno izobraievalnih procesov,

zagotavlianje cil.iev osnovno5olskega izobraievanja udencem in doseganje najviSjih rezultatov,
glede na njihove sposobnosti,
evalvacija - kritidna analiza utenja na daljavo in dolofitev prednostnih nalog na osnovi stanja,

upoitevanje in nadgradnja bistvenih spoznanj, ki izhajajo iz izobraZevanja na daljavo,
izobraievanja za nadgradnjo uporabe razlitnih dogovorjenih platform oziroma programskih

orodi.i,
razvUanje bralne pismenosti, skrb za slovenski jezik, razvijanje uiinkovitej!ega branja z

razumevanjem za udence pri vseh predmetih,

razvijanje gibalnih sposobnosti in pomen spodbujanja gibania v naravi,

ustvarjanje spodbudnega uCnega okolja,
uvajanje elementov formativnega spremljanja,
razviianje bralne pismenosti,

uporaba sodobnih metod in oblik poudevanja,
prepletanje vzgojnih vsebin z izobraievalnimi - vzgoja otrok,
vkljudevanje IKT pri vseh predmetih,
Sole v naravi po nadrtovanem programu (plavalna, smufarska, naravoslovna),

izvajanje naartova nih pro.iektov,

krepitev razvoja temeljnih vrednot (medsebojno spoitovanje, strpnost, odgovornost, znanje,

delovne in uine navade, pravila lepe8a vedenja),
razvijanje srdne kulture,
spodbujanje udencev k razvijanju in vrednotenju sporazumevalnih zmornosti,
razvijanje uainkovitejSega branja z razumevanjem za udence pri vseh predmetih,

skrb za slovenski jezik,

med predmetno nadrtovanje,

skrb za stalno izpopolnjevan.je izobrazbe in profesionalno usposabljanje uaiteljev,

zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev,
jutran.ie varswo za udence prvega razreda,
podaljlano bivanje za utence od 1. do 5. razreda,

sodelovanje s star5i,

sodelovanje 5ole z okoljem,
razlitna predavanja za strokovne delavce, starie in utence,
analitiano-Studiisko delo.

PROGRAM DELA ZALETO 2O2O ( KRATKA PREDSTAVITEV)

Poroiito ravnateljice o delu v iasu razgla5ene pandemije COVID-19 in
ponovnem vraianju uiencev v Solske klopi

V tasu od 16. marca do vrnitve zadnje skupine uiencev je potekalo izobraievanje na daljavo. Vsi

strokovni delavci nale Sole smo vzpostavili u.ni proces v virtualnem okolju, v katerem so sodelovali

tudi vsi uaenci naie 5ole. Uaenci so za delo na daljavo uporabljali svojo IKT tehnologijo, 8. utencem

pa smo posodili lolske raaunalnike in tablice. Kljub temu, da je bilo potrebno nekatere udence ved

krat opomniti, da naj priinejo z delom in sprotno oddajajo gradiva, smo uspeli dosedi, da so vsi uEenci

naSe Sole aktivno sodelovali pri delu na daljavo.



Solsko delo je potekalo po prilagojenem urniku. Za ulenje na daljavo je bilo potrebno veliko
sodelovanja in izobraievanja strokovnih delavcev. Skupaj smo iskali znanja in tehnike z ogledom
najrazliane,ili webinarjev, bran.iem literature in s praktianim on-line izobraievanjem. Zelo veliko in

pomembno vlogo je imela izmenjava dobrih praks utiteljev, ko so delili znanja, praktiane primere in

izku5nje svojim sodelavcem. Uaitelji so z utenci sodelovali preko razlitnih platform, najved preko el.
poite, spletnih utilnic, druiabnih omreiij, video prenosov... tako, da so utencem kar najbolj pribliiali
uane vsebine.

Pri udenju na daljavo je bilo izjemnega pomena sodelovanje s starSi. Starli so celotno situacijo
sprejeli z razumevanjem in strpnostjo. Vse nesporazume smo relevali sproti in v dobro utenca. Za

pridobivanje informacij o delu udencev na domu in povratnih informacij o uspelnosti zadanih nalog

smo izvedli spletno anketo za starle.

18. 5.2020 so se v iole vrnili uaenci 1. triade, teden kasneje deveto5olci, v zadetku junija udenci 4. in
5. razredov, vsi udenci od 6. do 8. razreda pa 3. 6. 2020. Sole smo prejemale priporoiila in usmeritve
MIZS, ZRSS in NIJZ o uienju na daljavo in o tem, kako naj poteka vratanje uiencev v Sole.

Urejali smo udilnice za manjle skupine uiencev, v izvajanje Vl procesa smo vkljutili vse strokovne
delavce (Solsko svetovalno sluibo, utitelje iz projektov...). Uditelji so opravljali udenje na daljavo in
poutevali v 5oli, saj se je poveaalo Stevilo skupin posameznih oddelkov. Prilagodili smo prehrano

udencev. Tako malica veaina udencev v uiilnicah, kosilo pa jedo po skupinah kot omogodajo jedilnice,

ki smo jih pripravili v skladu z ukrepi. V ponedeljek, 15. 6. 2020, so se z dopoldansko sveiano valeto
poslovili udenci 9. razredov. Vsi ostali bomo s poukom zakljudili 24. 5. 2020.

Opaiamo, da se je iivljenje za osnovnololce ie vrnilo v bol.i ali manj normalne tirnice. Kljub temu, da
je uani proces in iivljenje v ioli prilagojen varnostnim zahtevam in higienskim ukrepom, pa so ti
poveiini nepedagoiki in veakrat neizvedljivi. S tem je zdravstvena stroka odgovornost preloiila na

Iole, delavce, ravnatelje.

Na koncu se iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem, da smo znali in zmogli tudi v tasu pandemije

omogofiti pogoje in izobraievanje na daljavo vsem udencem naie 5ole, da bodo lahko udenci

normalno zakljudili Solsko leto in odili na zasluiene poaitnice oziroma delavci na zasluien dopust.
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OSNOVNA ŠOLA  
PARTIZANSKA BOLNIŠNICA  
JESEN TINJE 
Veliko Tinje 29 
2316 Zg. Ložnica 
 
Datum: 19.06.2020 
 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Občinski svet 
Kolodvorska 10 
2310 Slovenska Bistrica 

 

 

POROČILO O DELOVANJU JAVNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JESEN V LETU 2019 

 

 
SPLOŠNI DEL 
 
Kratka predstavitev zavoda 
 

Osnovni podatki, dejavnost zavoda 
 
Šola je samostojni javni zavod, katerega temeljna dejavnost je osnovnošolsko izobraževanje 
otrok. Po izgradnji prizidka leta 2010 je šola pridobila nujno potrebne prostore za izvajanje 
programa 9-letne šole (računalniško, naravoslovno, tehnično in dve splošni učilnici ter 
knjižnico in kuhinjo z jedilnico). Septembra 2014 je bila zaključna sanacija športnega igrišča s 
postavitvijo nove ograje in položitvijo umetne trave. Ustrezni prostorski pogoji, materialna 
opremljenost, kadrovska zasedba in dobro sodelovanje s starši in krajevno skupnostjo so 
dejavniki, zaradi katerih dosegamo pozitivne premike na vzgojnem in izobraževalnem 
področju.  
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Število otrok, oddelkov, razredov na dan 31.12.2019 
(* izpolnijo zavodi s področja vzgoje in izobraževanja) 
 

* Število 

Število oddelkov 7 

Skupaj št. učencev 97 

Povprečno št. učencev v oddelku 14 

Št. oddelkov v podaljšanega bivanja 2,04 

Število učencev vključenih v PB 53 

ZAPOSLENI V JZ 
 

Število zaposlenih–skupaj (šola, 
vrtec 

Število zaposlenih: 22,55 
 

Vrsta delovnih mest ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

ZAHTEVANA 
IZOBRAZBA 

USTREZNOST 
NA DEL. MESTU 

Ravnatelj 1,00 VII/II DA 

Učitelj-razr. p. 5,04 VII/II DA 

Učitelj-predm. p. 5,42 VII/II DA 

Učitelj v OPB 2,08 VII/II DA 

Učitelj jutr. var. 0,00 VII/I, VII/II DA 

Knjižničar 0,35 VII/II DA 

Računalnikar–org. inf. dej. 0,20 VII/II DA 

Spec. pedag.-defektolog 1,00 VII/II DA 

Svetovalni delavec 0,35 VII/II DA 

Org. šol. preh. 0,02 VII/II DA 

Laborant 0,04 V DA 

Poslovni sekretar 0,60 VI DA 

Računovodja 0,55 VI DA 

Hišnik 0,60 IV DA 

Kuhar 1,00 IV DA 

Čistilka 2,75 I DA 

Javna dela 1,00 VII/II DA 
Izobrazba 

 ( smer izobrazbe in  št. delavcev po 

stopnji izobrazbe) 

VII/II (15,46 del.), VI (1,15), V (0,05), IV (2,05), I (2,75) 

Rast zaposlovanja v zadnjih petih 

letih 
2015=24,55; 2016=23,05; 2017= 23,33;      
2018=23,86; 2019=22,55 

Povprečna plača zaposlenih 1.926,67 € 
Število opravljenih delovnih ur 46.876 ur 
Izobraževanja zaposlenih  DA  (Poraba sredstev v višini 2.763,28 €) 
Drugo (posebnosti..)  
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POSEBNI DEL 

Finančno poslovanje 

Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2019 

 2018 2019 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 

108.152,21 99.998,22 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 

328,69 45,98 

Nepremičnine 92.465,83 87.620,70 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 15.357,69 12.331,54 

Ostalo 0,00 0,00 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE  
ČASOVNE RAZMEJITVE 

123.342,39 88.411,06 

Denarna sredstva 23.174,33 8.143,00 

Terjatve do kupcev in uporabnikov EKN 99.181,16 79.620,07 

Ostalo 986,90 647,99 

C. ZALOGE 0,00 0,00 

AKTIVA SKUPAJ ( A+B+C) 231.494,60 188.409,28 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

100.766,12 71.561,19 

Obveznosti do zaposlenih 52.267,32 55.353,73 

Obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN 44.513,14 12.039,39 

Ostalo 3.985,66 4.168,07 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 130.728,48 116.848,09 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna 
sredstva 

112.135,24 109.745,87 

Presežek/primanjkljaj 18.501,29 7.056,25 

Ostalo 91,95 45,97 

PASIVA SKUPAJ ( D+E) 231.494,60 188.409,28 

 

A.  STANJE DOLGOROČNIH SREDSTEV IN SREDSTEV V UPRAVLJANJU na dan 31.12.2019  
      znaša 99.998,22 €. 
 
Če primerjamo sedanjo vrednost osnovnih sredstev v letu 2019 z letom 2018 opazimo, da je 

na vseh postavkah nižja, kljub dodatni nabavi osnovnih sredstev v letu 2019. Vrednost je 

nižja zaradi obračunane amortizacije osnovnih sredstev. Amortizacija osnovnih sredstev v 

letu 2019 je obračunana v višini 13.394,00 €. 

V letu 2019 smo investirali v nabavo osnovnih sredstev v višini 6.151,48 €. Sredstva smo 
porabili za nakup:  

 učil za izvajanje pouka (stereo mikroskopi, lego robotika WeDo), 

 glasbil (klasična kitara, soprano ukulele), 
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 tiskalnika, 

 IKT opreme (1 namizni računalnik, 7 tablic Apple iPad 9,7) ter 

 druge opreme (hladilnik in sesalec). 
 

V letu 2019 smo odpisali in izločili iz uporabe osnovna sredstva in osnovna sredstva-drobni 
inventar po nabavni vrednosti 13.784,92 € in odpisani vrednosti 13.784,92 €. Osnovna 
sredstva so bila dotrajana in niso bila več uporabna. 
 

B. STANJE KRATKOROČNIH SREDSTEV IN AKTIVNIH ČASOVNIH RAZMEJITEV na dan 31. 12.  
     2019 znaša 88.411,06 €. 
 

 Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2019 znaša 8.143,00 € . 

 V stanju terjatev višini 79.620,07 € so zajete terjatve do kupcev, ki znašajo 4.555,23 
€ (kosila, malice učencev, malice zaposlenih, prevozi, vstopnine…) in terjatve do 
uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki znašajo 75.064,84 €.  
To so:  

 terjatve do MIZŠ (plače, subvencionirana prehrana…),  
 terjatve do Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica (prehrana otrok in drugi stroški),  
 terjatve do Občine Slovenska Bistrica(kurjava, plača za javna dela), 
 terjatve do Srednje šole Slov. Bistrica (plača-dopolnjevanje delovne obveznosti), 
 terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje (plača za javna dela), 
 terjatve do drugih zavodov za refundacije stroškov za leto 2019. 
 

 Na postavki pod ostalo v višini 647,99 € je zajeto: 
 stanje na aktivnih časovnih razmejitvah v višini 352,82 € (naročnine ter stanje 

vrednotnic) in 
 druge kratkoročne terjatve v višini 295,17 € (refundacije ZZZS za bolniške 

odsotnosti) . 
 
D.  STANJE NA KRATKOROČNIH OBVEZNOSTIH IN PASIVNIH ČASOVNIH RAZMEJITVAH    
       znaša 100.766,12 €. 
 

 Obveznosti do zaposlenih višini 55.353,73 € so obveznosti za izplačilo plač.  

 Obveznosti do dobaviteljev in obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta znašajo 12.039,39 € (prejeti računi).  

 Na postavki pod ostalo je zajeto stanje pasivnih časovnih razmejitev, ki znaša  
4.168,07 € (stanje sredstev na učbeniškem in drugih skladih, sredstva MIZŠ za 
zdravniške preglede zaposlenih, ki bodo opravljeni v letu 2020, sredstva za letno šolo 
v naravi, ki bo izvedena v letu 2021 ter sredstva za plavalni tečaj, ki bo izveden v letu 
2020. 

 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI znašajo 116.848,09 €. 
 

 Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2019 znaša 45,97 €. 
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 Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje oz. obveznosti za neopredmetena 
dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2019 znaša 
109.745,87 €. 

 V letu 2019 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki, ki znaša 3.445,04 in je 
znižan za del presežka prihodkov v višini 10.501,29 € iz leta 2018, ki je bil po sklepu 
sveta zavoda razporejen za tekoče poslovanje v letu 2019. Presežek prihodkov nad 
odhodki v letu 2019 tako znaša 7.056,25 €. 
 

 

 
PRIHODKI:  
 
V nadaljevanju prikazujemo prihodke po virih financiranja: 

 Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je financiralo 64,03 % vseh prihodkov. 

 Občina z nakazili predstavlja 26,86 % vseh prihodkov. 

 Zavod RS za zaposlovanje predstavlja 1,42 % vseh prihodkov. 

 Šola s svojo dejavnostjo predstavlja 7,56 % vseh prihodkov. 

 Drugi in prevrednotovalni prihodki pa predstavljajo 0,13 % vseh prihodkov. 
 
 

I.   P r i h o d k i  Realizacija 2019 
  Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 664.043,35 
  Občina 278.545,94 
  Zavod RS za zaposlovanje 14.7347,69   

Šola s svojo dejavnostjo 78.424,80 
  Drugi in prevrednotovalni prihodki 1.380,00 
  

S K U P A J  p r i h o d k i:  1.037.128,78 
 
 

  
 
Prihodki Ministrstva za izobraževanje znanost in šport so znašali 664.043,35 €. Sredstva so 
bila namenjena za plače, dodatno pokojninsko zavarovanje, regres za LD, jubilejne nagrade, 
odpravnine, prehrano med delom, prevoze zaposlenih, stroške dejavnosti, učila in učne 
pripomočke, izobraževanje delavcev, zdravstvene preglede zaposlenih, subvencionirano 
prehrano otrok, ekskurzije učencev in za šolo v naravi. 
 
Prihodki Občine so znašali 278.545,94 €. Namenjeni so bili za najemnino po pogodbi, dodatni 
program, kurjavo, materialne stroške elektrike in vode, tekoče vzdrževanje, bralno značko,  
obdaritev otrok, servis in vzdrževanje dvigala ter za sofinanciranje upravljanja športnih 
objektov. 
 
Prihodki Zavoda RS za zaposlovanje so znašali 14.734,69 € (zaposlitev delavca preko javnih 
del). 
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Prihodki šole s svojo dejavnostjo so znašali 78.424,80 €. Največji delež prihodkov 
predstavljajo: 

 prihodki šolske kuhinje (zajtrk, malica, kosilo), 

 prihodki učbeniškega sklada, 

 prihodki od uporabe prostorov vrtca, 

 prihodki za šolo v naravi, ekskurzije, prevoze in 

 refundacije stroškov drugih zavodov. 
 
Med prihodki šolske kuhinje je del prihodkov, ki predstavljajo tržno dejavnost. Višina teh 
prihodkov je znašala 3.672,23 €, kar pa je tudi del prihodkov pridobitne dejavnosti (prehrana 
otrok, šola v naravi, prevozi,…). Celoten znesek prihodkov pridobitne in tržne dejavnosti je 
znašal 57.591,36 €. 
 
Med drugimi in prevrednotovalnimi prihodki so donacije KS Tinje za zimsko in letno šolo v 
naravi v višini 1.380,00 €  
 
ODHODKI: 
 

 II.   O d h o d k i 
 

Realizacija 2019 

Stroški materiala 70.098,71 

Stroški storitev 287.605,24 

Stroški v zvezi z delom  2.889,28 

Stroški dela  677.979,06 

Ostali drugi stroški in  finančni odhodki 2.001,53 

 
S K U P A J    o d h o d k i : 1.040.573,82 

Presežek  odhodkov 2019 3.445,04 

Presežek prihodkov 2018 za tekoče poslovanje v letu 2019                                                                                                            10.501,29 

 
Stroški materiala so znašali 70.098,71 €. Najvišjo postavko pri stroških materiala 
predstavljajo material za vzdrževanje, čistila, učbeniški sklad, material za pouk, živila za 
šolsko kuhinjo, električna energija, kurivo za ogrevanje, naročnine in drobni inventar. Pri 
drobnem inventarju je vključena nabava knjig v višini 1.225,67 € ter nabava učil in splošnega 
drobnega inventarja v višini 2.610,00 €. 

 
Stroški storitev so znašali 287.605,24 €. Najvišjo postavko stroškov storitev predstavljajo 
storitve za sprotno vzdrževanje (razna popravila in servisi v kuhinji, pregled plinske 
instalacije, elektro vzdrževalna dela, popravilo na strehi), prevozi otrok, telefonske storitve, 
poštne storitve, komunalne storitve, odvoz odpadkov, zdravstvene storitve, vzdrževanje 
programov, najemnine, stroški storitev šole v naravi (v letu 2019 sta bili izvedeni zimska in 
letna šola v naravi), ekskurzij, raznih tekmovanj, storitve programa varstva pri delu in 
požarne varnosti in intelektualne storitve. 
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Stroški v zvezi z delom so znašali 2.889,28 €. To so stroški kotizacij, dnevnic in kilometrin za 
izobraževanje strokovnih in drugih delavcev.  
 
Stroški dela so znašali 677.979,06 €. V stroških dela so zajete bruto plače, dajatve na plače 
(prispevki), regres za LD, jubilejne nagrade, odpravnine, dodatno pokojninsko zavarovanje 
ter drugi stroški plač, terenski dodatek, prevoz na delo in prehrana med delom. 
 
Ostali drugi stroški ter finančni odhodki so znašali 2.001,53 €. 
 
Iz izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2019 je razviden presežek odhodkov nad prihodki v 
višini 3.445,04 €.  
Zaradi razporeditve presežka prihodkov iz leta 2018, katerega smo v višini 10.501,29 € po 
sklepu sveta zavoda namenili za tekoče poslovanje v letu 2019 se je pokril presežek 
odhodkov 2019 v višini 3.445,04 € in izkazujemo presežek prihodkov v višini 7.056,25 € . 
 
 
Poslovni odhodki so prikazani po virih in stroških, iz katerih je bil strošek poravnan. 

    

 II. Poslovni odhodki  Skupaj 
Ministrstvo, 

Drugo Občina 

Stroški materiala 70.098,71 51.705,66 18.393,05 

Stroški storitev 287.605,24 21.708,70 265.896,54 

Stroški v zvezi z delom  2.889,28 2.834,24 55,04 

Stroški dela + dodatni program 677.979,06 671.528,38 6.450,68 

Ostali drugi stroški in  finančni odhodki 2.001,53 1.852,58 148,95 

 S K U P A J    o d h o d k i : 
 

1.040.573,82 749.629,56 290.944,26 

 

IZKAZ BILANCE SREDSTEV ZA LETO 2019 (prihodki in odhodki), KI SO VEZANA NA OBČINSKI 
PRORAČUN  
 
Po opravljenem izkazu (po nastanku poslovnega dogodka) in primerjavi prihodkov in 
odhodkov iz občinskih sredstev na dan 31.12.2019 smo imeli v letu 2019 iz občinskih 
sredstev presežek odhodkov nad prihodki v višini 12.398,32 €.  
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INVESTICIJSKA DEJAVNOST 
 
 
 

 Realizacija 2018 Realizacija 2019 

PRILIVI 51.577,85 15.033,64 

ARNES SIO 2020  -  IKT in WLAN oprema 8.380,03 1.216,33 

OBČINA 36.828,00 1.742,33 

Za nabavo opreme 526,00 526,00 

Za nakup IKT opreme in WLAN opreme 6.316,00 1.216,33 

Čistilna naprava 29.986,00 0,00 

DRUGI 6.369,82 12.074,98 

Prenos iz predhodnega obdobja 3.369,82 4.074.98 

Za nakup OS iz presežka prihodkov  3.000,00 8.000,00 

ODLIVI 51.577,85 15.033,64 

Nakup in investicije v  OS 47.502,87 6.151,48 

Prenos v naslednje obdobje 4.074,98 8.882,16 

RAZLIKA +/- 0,00 0,00 

 
ARNES je po pogodbi v okviru programa SIO-2020  nakazal 1.216,33€ za IKT opremo. 
 
Občina je v letu 2019 namenila sredstva za nabavo opreme in investicije v višini  
1.742.33 € , od tega  

 za opremo v višini 526,00 € in 

 za nakup IKT opreme v višini 1.216,33 €. 
 

 Znesek v višini 4.074,68 € je prenos sredstev iz preteklega obdobja.  
 

 Znesek v višini 8.000,00 € je del presežka prihodkov iz leta 2018, ki smo ga po sklepu 
sveta zavoda namenili za investicijsko dejavnost - za nakup osnovnih sredstev. 

 
Šola je za nakup in investicije v osnovna sredstva v letu 2019 porabila sredstva v višini 
6.151,48 €. Sredstva v višini 8.882,16 € pa se prenesejo v naslednje obdobje. 
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IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV 
 
Poleg obveznega programa, ki izhaja iz predmetnika, v naši šoli izvajamo še dejavnosti iz 
razširjenega programa: 

 jutranje varstvo učencev 1. razreda, 

 podaljšano bivanje učencev od 1. do 5. razreda, 

 individualno in skupinsko pomoč nadarjenim in učencem s primanjkljaji na 
posameznih področjih, 

 interesne dejavnosti (21 različnih), 

 šolo v naravi (letno, zimsko, naravoslovno-tehnično), 

 tečaj plavanja, 

 kolesarski izpit, 

 ekskurzije, 

 tekmovanja v znanju, sodelujemo na različnih literarnih ter likovnih natečajih in 
športnih tekmovanjih, 

 udeležujemo se revij pevskih zborov, gledaliških, lutkovnih in folklornih skupin, 

 izvajamo dejavnosti iz programa Zlati sonček in Krpan, 

 organiziramo tekmovanje za Ingoličevo bralno značko ter bralni znački iz 
angleškega in nemškega jezika, 

 zagotavljamo varstvo učencev vozačev, 

 organiziramo in izvajamo kulturne prireditve za potrebe šole in kraja. 
 

 
IZVAJANJE POSEBNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV  
 
Pomembnejši programi oz. projekti so: 
 

Ime programa oz. projekta udeleženci 

Uvajanje formativnega spremljanja pouka Vsi strokovni delavci v sodelovanju z Zavodom 
za šolstvo OE Maribor in vsi učenci 

Povečanje učinkovitosti bralne pismenosti 
učencev 

Vsi strokovni delavci v sodelovanju z Zavodom 
za šolstvo OE Maribor in vsi učenci 

Delo z nadarjenimi učenci Vsi strokovni delavci v sodelovanju z Zavodom 
za šolstvo OE Maribor in nadarjeni učenci 

Varna šola Vsi strokovni delavci, učenci in starši 

Čarobna moč pravljic (bogatenje 
besednega zaklada) 

Učitelji in učenci 1. VIZ obdobja 

 
 
SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
 
Šola sodeluje z večjim številom institucij. 
 

INSTITUCIJA VSEBINA 

KS Tinje  sodelovanje z vodstvom KS pri vprašanjih 
nadaljnjega razvoja šole in kraja, 
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 sodelovanje s krajevnimi društvi in organizacijami 
in usmerjanje učencev v njihovo delo, 

 organiziranje, sodelovanje pri izvedbi krajevnih 
kulturnih prireditev. 

Osnovne šole in vrtec iz 
območja UE Slovenska 
Bistrica ter Srednja šola 
Slov. Bistrica 

 kadrovsko dopolnjevanje strokovnih delavcev (s 6 
šolami), 

 strokovno spopolnjevanje zaposlenih, 

 organizacija in izvedba revij in tekmovanj. 

Šole srednjega 
izobraževanja 

 poklicno usmerjanje, organizacija informativnih dni, 

 dijakom določenih smeri omogočamo prakso. 

Univerza v Mariboru  študentom PF omogočamo prakso, 

 strokovno spopolnjevanje strokovnih delavcev. 

Zavod za šolstvo  svetovanje pri delu šole in strokovnih delavcev, 

 strokovno spopolnjevanje strokovnih delavcev. 

Ustanove iz področja 
sociale: Center za socialno 
delo, Rdeči križ, Karitas, 
Fundacija Aktiva 

 zagotavljanje dodatne materialne pomoči otrokom 
iz socialno šibkejših družin, 

 pomoč otrokom iz neurejenih in rejniških družin. 

Svetovalni center Maribor  odkrivanje in pomoč otrokom s posebnimi 
potrebami, 

 predavanja in svetovanja za starše, otroke in 
strokovne delavce. 

Zdravstveni dom Slov. 
Bistrica 

 preventivni zdravstveni pregledi otrok, 

 predavanja za otroke in starše. 

Občina Slovenska Bistrica, 
Oddelek za družbene 
dejavnosti 

 financiranje in razvoj šole 

Zavod za zaposlovanje  poklicno usmerjanje otrok 

Policijska uprava Maribor  cestno prometna preventiva otrok, 

 preventiva na področju preprečevanja uporabe 
drog in drugih psihoaktivnih substanc.  

 
ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROGRAMIH, PROJEKTIH 
 
-glejte poglavje izvajanje posebnih programov in projektov  
 
PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA 
 
Smo šola z odličnimi prostorskimi pogoji, imamo primerno učno tehnologijo in didaktične 
pripomočke, imamo ustrezno kadrovsko popolnjenost in delujemo v okolišu, ki je zelo 
senzibilen za razvoj in potrebe šole. Iz povedanega sledi, da se ne ubadamo s težavami, ki bi 
imele negativen vpliv na izvajanje dejavnosti. 
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PROGRAM DELA ZA LETO 2020 (KRATKA PREDSTAVITEV) 
 

Letno načrtovanje temelji na viziji šole in Razvojnem načrtu. Letni cilji in naloge so 
opredeljene v Letnem delavnem načrtu. Bistveni so: 

 z uvajanjem formativnega spremljanja pouka dvigniti kvaliteto učenja in 
poučevanja, 

 povečati učinkovitost bralne pismenosti učencev, 

 izboljšati kakovost dela z nadarjenimi učenci, 

 izvajanje vzgojnega načrta šole in pravil šolskega reda, 

 izvajanje fleksibilnega predmetnika, 

 evalvacija NPZ in odprava kritičnih točk v znanjih učencev, 

 nadaljevanje projektov iz prejšnjega šolskega leta, 

 povečati učinkovitost dela šolskih strokovnih aktivov, 

 aktivno sodelovanje strokovnih delavcev na študijskih skupinah in strokovno 
izpopolnjevanje glede na dejanske potrebe posameznika, 

 pri pouku in dejavnostih bomo posvečali večjo skrb vzgoji za zdravje (higiena, 
zdrava hrana in prehranjevanje, vsi vidiki varnosti, spolna vzgoja, prva pomoč, 
zasvojenosti), 

 evidentiranje, usmerjane in delo z učenci s posebnimi potrebami (učenci z učnimi 
težavami in bolj nadarjeni), 

 nadaljevanje kvalitetnega sodelovanja s starši, 

 pomoč otrokom, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin, 

 vključevanje otrok v delo krajevnih društev in organizacij, 

 sodelovanje z institucijami, ki nam nudijo strokovno pomoč na področju vzgoje in 
izobraževanja 

 povečanje deleža dobave živil od lokalnih dobaviteljev. 
 

 



















POROČILO O DELOVANJU  JAVNEGA ZAVODA 
Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica 

v letu 2019 

SPLOŠNI DEL 

Kratka predstavitev zavoda 

Vizija vrtca 
Strokovno delo se v našem vrtcu pozna, 
saj je tu veliko otrok, sodelovanje 
in dobro počutje doma. 
 
Delujemo v štirih občinah – Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica in Makole, ki v 
deležih zagotavljajo pogoje za delovanje vrtca. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
je bil objavljen 19. 08. 2008. Zaradi novih okoliščin so sprejeta dopolnila. 
Po standardu klasifikacije so dejavnosti zavoda: 
 p/85.100 predšolska vzgoja, 
 I/56.29 druga oskrba z jedmi. 
Dejavnost Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica se šteje kot javna služba, 
katere izvajanje je v javnem interesu. 
Temeljne naloge vrtca 
Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke. 
Izboljšanje kakovosti življenja družin in njihovih otrok. 
Ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih socialnih, čustvenih, telesnih in kognitivnih 
sposobnosti. 
Januarja 2019 smo imeli ponovno preverjanje ustreznosti delovanja v okviru 
certifikata SIQ – Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja SIQ KzP – 032. 
http://www.siq.si/solstvo/. Vrtec Slovenska Bistrica je mentorski vrtec v mreži Zavoda 
RS za šolstvo. 
Naš vrtec je vljučen v državljansko pobudo »Integralna zelena Slovenija«, kjer smo v 
središču dogajanja  med številnimi nosilci, ki si  prizadevajo za zeleno gospodarstvo 
in trajnostni razvoj  - energetsko in prehransko (zlasti z ekološko pridelano hrano) 
samooskrbo, trajnostnim turizmom, ter drugimi prednostnimi področji. 
http://integralna-zelena-slovenija.si/   
Vrtec Slovenska Bistrica je predstavljen kot primer dobre prakse v knjigi Integral 
Green Slovenia, ki je izšla pri znanstveni založbi Routledge London and New York, 
2016. 
https://www.routledge.com/products/search?keywords=integral+green+slovenia  
Smo prvi vrtec v Sloveniji, ki se je priključil vseslovenskemu gibanju Štafeta semen 
in koordinator za vrtce v Sloveniji. 
Vrtec Slovenska Bistrica je vključen v mednarodno asociacijo ISSA international 
Step by step association.  

 

 

 

 

http://www.siq.si/solstvo/
http://integralna-zelena-slovenija.si/
https://www.routledge.com/products/search?keywords=integral+green+slovenia


Število otrok, oddelkov, razredov na dan 31.12.2019 

(* izpolnijo zavodi s področja vzgoje in izobraževanja) 

 Število za celotni vrtec Število Slovenska Bistrica 

Število oddelkov otrok 79 (od tega štirje 
polovični oddelki) 

55 

Skupaj število otrok 1372 922 

Povprečno št.  otrok v 
oddelku 

17,4 16,8 

Število občin 4 (Slovenska Bistrica, 
Oplotnica, Poljčane, 
Makole) 

 

Število enot  15  10 

Število lokacij 23 12 

 

Zaposleni v JZ 

Število 
zaposlenih –
skupaj  

 
 238 

Vrsta delovnih 
mest 
 ( št.  
posameznih del. 
mest) 

Čist.:18,Čist.per.:3,Perica:2, Šivilja:2, Glav. kuhar:10, 
Glav.kuhar-kuhar: 1, Kuhar:14 Kuh.pom.:9, Org. preh:1,  ZHR:1, 
Hišnik : 4, 1, Hišnik-vodja: 1, Knjigov.:2, Pom.vzg:79, Tajnik 
VIZ:1, Račun:1, Sprem:4, Svet.del:1, Vzgoj:79, Pom.ravnat:3, 
Ravnat.:1 

Izobrazba 
 ( smer 
izobrazbe in  št. 
delavcev po 
stopnji 
izobrazbe) 

II.: 12, IV.: 33, V.:112, VI.:4,  

VII.: 75, VII/2:2 

Rast 
zaposlovanja v 
zadnjih petih 
letih 

INDEKS RASTI: 1.004 

Povprečna 
plača 
zaposlenih 

1.413,75 € bruto 

Število 
opravljenih 
delovnih ur 

373.135 

Izobraževanja 
zaposlenih 

Zaposleni se v vrtcu Slovenska Bistrica nenehno izobražujemo.  
Vrtec je spreminjajoča sredina, kjer je potrebno slediti 
najnovejšim znanstvenim spoznanjem o razvoju v zgodnjem 
obdobju in vpliv okolja na otrokov razvoj. 
Izobraževanja so pomembna tudi na drugih področjih. Tako 
morajo administrativno računovodske delavke nenehno slediti 
zakonodajo, prav tako tudi vodja prehrane in vodja zdravstveno-



higienskega režima. Vse več je različnih diet in alergij, zato je 
potrebno dodatno vedenje kuharjev o dietetiki. Prav tako se 
spreminja področje čiščenja. Vgrajeni materiali in standardi  
čistoče so tesno povezano z dodatnim izobraževanjem 
slehernega v naši sredini. V okviru projektov potekajo 
izobraževanja, kjer se finančna sredstva črpajo iz strukturnih 
skladov. Veliko izobraževanj izvedemo sami zaposleni v obliki 
tematskih konferenc, ki so za vrtec brez finančnih posledic.  

Drugo 
(posebnosti ...) 

Vse bolj se nagibamo k sodobnemu – razpršenemu vodenju 
vrtca, kjer vsakdo prevzema odgovornost za delo, ki ga opravlja. 
Vzgojiteljice prostovoljno – v svojem prostem času vodijo 
obogatitvene in dodatne dejavnosti. Zanje jim izdamo le potrdilo 
o izvajanju. 
V skladu z novejšimi smernicami o vodenju v vzgoji in 
izobraževanju, so imenovane vodje enot, ki so jim dodeljene 
naloge distribuiranega vodenja. 
Vrtec Slovenska Bistrica vse bolj predstavlja ne le središče 
predšolske vzgoje, ampak tudi središče za izobraževanja 
strokovnih delavcev, zaposlenih v vrtcih po Sloveniji. K nam 
prihajajo celi kolektivi ali posamezniki, bodisi na izobraževanja, 
na izmenjavo dobre prakse ali na oglede urejenosti naših 
zunanjih in notranjih prostorov.  

 

POSEBNI DEL 

Finančno poslovanje 

Opomba: 

Šole,  ki imajo v svoji sestavi vrtec, pripravijo  finančno  poročilo ločeno za vrtec in 

šolo. 

 

Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2019  

 2018 2019 ind. 

 1 2 3=2/1 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 

8.867.398 9.960.571 1,12 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 

1.641 1.361 0,83 

nepremičnine 8.493.925 9.642.335 1,14 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 371.832 316.875 0,85 

ostalo 0 0 0 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN 
ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

769.942 797.309 1,04 

Denarna sredstva 76.465 94.510 1,24 

Terjatve do kupcev 693.477 702.799 1,01 

ostalo 0 0 0 

C. ZALOGE 1.653 1.544 0,93 

AKTIVA SKUPAJ ( A+B+C) 9.638.993 10.759.424 1,12 



D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

623.847 786.698 1,26 

Obveznosti do zaposlenih 360.107 381.593 1,06 

Obveznosti  do dobaviteljev in uporabnikov EKN 258.316 402.026 1,56 

ostalo 5.424 3.079 0,57 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 

9.015.146 9.972.726 1,11 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena 
osnovna sredstva 

8.857.684 9.979.669 1,13 

Presežek/primanjkljaj 157.462 -6.943  

ostalo    

PASIVA SKUPAJ ( D+E) 9.638.993 10.759.424 1,12 

    

 

 STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2019: 94.510 € 

- Dobroimetje pri banki: 94.510 € 

 

 STANJE  TERJATEV NA DAN 31.12.2019: 702.799 € 

- Terjatve do kupcev: 170.697 € 

- Terjatve do uporabnikov EKN: 502.934 € 

- Druge kratkoročne terjatve: 29.168 € 

- AČR: 0 €. 

 

 STANJE OBVEZNOSTI  NA DAN 31.12.2019: 786.698 € 

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih: 381.593 € 

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: 208.519 € 

- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: 70.625 € 

- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN: 122.882 € 

- PČR: 3.079 €. 

 

 

 

  



PRIHODKI:  

 ( VIRI: občina, država, drugi…) pri tržni dejavnosti navesti oblike tržne dejavnosti  ( 

malice, najemi športnih dvoran….) 

Opomba: Javni zavod , ki ima več ustanoviteljev –občin , opredeli  prihodke po 

posameznih občinah 

PRIHODKI Realizacija 2019 

A/ Prihodki  od poslovanja 6.581.990 

Prihodki Občine Slov. Bistrica 3.063.602 

Prihodki Občine Oplotnica 570.846 

Prihodki Občine Poljčane 548.532 

Prihodki Občine Makole 234.414 

Prihodki drugih občin 194.825 

Prihodki MŠŠ 222.684 

Prihodki od plačil staršev 1.600.217 

Prihodki Zavoda ta zaposlovanje 56.344 

Prihodki od plačila prehrane 42.812 

Ostali prihodki poslovanja 47.714 

B/Finančni prihodki 669 

C/Drugi prihodki 2.284 

Č/Prevrednotovalni  poslovni prihodki 0 

D/  Donacije drugih 0 

SKUPAJ PRIHODKI 6.584.943 

 

ODHODKI: 

Opomba: Javni zavod , ki ima več ustanoviteljev –občin , opredeli  odhodke po 

posameznih občinah 

ODHODKI REALIZACIJA 2019 

E. Stroški materiala in storitev  1.190.389 

Stroški materiala 612.623 

Občina Slov. Bistrica 401.632 

Občina Oplotnica 72.613 

Občina Poljčane 96.056 

Občina Makole 42.322 

Stroški storitev 577.766 

Občina Slov. Bistrica 469.371 

Občina Oplotnica 55.865 

Občina Poljčane 38.572 

Občina Makole 13.958 

F/ Amortizacija 0 

G/ Drugi izredni odhodki 641 

H/ Stroški v zvezi z delom 0 

I/Stroški dela 5.400.856 

Plače in nadomestila plač 4.300.234 



Prispevki za socialno varnost 652.138 

Drugi stroški dela 448.484 

J/ SKUPAJ ODHODKI 6.591.886 

 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV 

Predšolska vzgoja poteka v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja ter v 
kombiniranih oddelkih. 
Vrtec zagotavlja z dnevnimi programi otrokom od dopolnjenega enajstega meseca 
starosti do vstopa v šolo vzgojo, varstvo in prehrano. Izvajamo jih v skladu s 
potrebami staršev skozi celo leto, tudi v poletnih mesecih. 
Poslovni časi enot vrtca se prilagajajo potrebam staršev.  
Zaradi razpršenosti enot in dislociranih oddelkov, je organizacijsko velik zalogaj 
pokrivati od 9 do 11.30 ur odpiralnega časa.  
Nimamo oddelka za otroke s posebnimi potrebami, ker jih vključujemo v redne 
oddelke. Zanje v skladu z odločbami poskrbimo za dodatno strokovno pomoč, 
spremljevalca gibalno oviranih otrok ali drugega strokovnjaka. Število otrok se 
spreminja. Starši imajo možnost oddati vlogo za dodelitev pomoči med šolskim 
letom. Imamo enaindvajset otrok z odločbo o usmeritvi. Za izvajanje individualne 
strokovne pomoči imamo sklenjene pogodbe z  rehabilitacijskimi pedagogi – 
specialnimi pedagogi, logopedi  in surdopedagogi. 
Za gibalno ovirane otroke imamo zaposlene 4 spremljevalke . (2-Občina Slovenska 
Bistrica, 1-Občina Oplotnica, 1-Občina Poljčane). 

 

IZVAJANJE POSEBNIH PROGRAMOV 

 
Obogatitveni programi – 22 različnih dejavnosti  v 16 enotah. 
V občini Slovenska Bistrica je v dvanajstih enotah ponujeno od tri do enajst različnih  
dejavnosti. Število je odvisno od število strokovnih delavcev in otrok v posamezni 
enoti. Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum 
posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od 
narave dejavnosti, izvedbenega kurikuluma, interesa otrok in želja staršev. 
V posameznih enotah skoraj vsaka vzgojiteljica – strokovna delavka našega vrtca 
vodi po eno obogatitveno dejavnost, nekatere tudi dve (naprimer ciciban vrtnar in 
ciciban planinec), ki je za starše brezplačna, saj jih vzgojiteljice opravijo v okviru 
prostovoljstva.  
Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne 
obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli 
Kurikula za vrtce.  
Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v 
vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, razstav. Dodatne 
aktivnosti – ciciban planinec, pa izven tega časa.  
S tem uresničujemo načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje 
različnost med otroki ter pravico do izbire. Zagotavljamo kakovostno in pestro 
izvedbo kurikula. 
Da bi dosegli bolj kakovostne rezultate, v vrtcu načrtujemo profesionalni razvoj 
zaposlenih v skladu z njihovimi interesi in močnimi področji.  



Vsako leto se izvajalke obogatitvenih dejavnosti (plesnih in pevskih) predstavijo na 
prireditvi Vrtec poje in pleše, ki si jo ogleda preko 1000 obiskovalcev v dveh delih. 
Nekatere druge obogatitvene dejavnosti pa vzgojiteljice predstavijo v obliki razstav, 
predstav, na različnih posvetih, seminarjih kot predstavitev dobre prakse, v različnih 
zapisanih prispevkih (zborniki, lokalni časopis). 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
 

 mali sonček 
 predšolska bralna značka 
 pevski zbor 
 plesne urice, glasb. Plesne urice 
 lutkovni kotiček 
 ciciban vrtnar 
 ciciban zeliščar 
 telovadba za otroke  
 ciciban planinec 
 malček v naravi 
 ljudski plesi in igre 
 glasbene igrarije 

 

 planinski tabor na Boču  
 tuj jezik - angleščina, 
 tuj jezik – nemščina 
 pravljične ustvarjalne urice 
 mali kuhar 
 mini nogomet 
 reševanje ugank in drugih.. 
 mali raziskovalci 
 cici gasilci 

 

 

MEDNARODNI PROJEKTI 

 EKO VRTEC je nacionalni in mednarodni programu, ki spodbuja graditev okolju 
prijaznih vrednot preko različnih projektov. V projektu sodelujemo vsi zaposleni 
našega vrtca. 

 Projekt Hob‛s adventure (Erasmus+) – projekt temelji na spoznavanju biotske 
raznovrstnosti in izmenjavi dobrih praks med strokovnimi delavci posameznih vrtcev 
in šol v Sloveniji, Latviji, Estoniji in Islandiji. 

 PASAVČEK – v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
vnašanje vsebin, ki sovpadajo s priporočili Ministrstva za promet. 

 KORAK ZA KORAKOM –metodologija dela osredotočena na otroka, ki temelji na 
humanističnih pristopih k vzgoji in izobraževanju v zgodnjem otroštvu. Vključeni smo 
v sistem mednarodnega certifikata kakovosti po ISSA standardih. 

 SIMS – Eden izmed ciljev je zagotavljanje razvoja potencialov in učne uspešnosti 
vseh otrok. 

 ODGOVORNO S HRANO - Osrednja tema je hrana, njen vpliv na naše zdravje in 
življenjski slog. Poleg tega smo obravnavali tudi okoljske, gospodarske in varnostne 
vidike prehranjevanja.  

 RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI - Glavni cilj projekta je bil 
izobraževanje otrok o slovenski biotski raznovrstnosti, njenem pomenu in 
spodbujanje k pozitivnemu delovanju. 

 ZNANJE O GOZDOVIH - Program je naravnan k ozaveščanju o gozdovih in njihovi 
vlogi v življenju na našem planetu. Spodbuja povezovanje otrok z gozdom in gozdno 
dediščino ter izobraževanje o vseh vidikih gozda, navdihuje in opozarja na pomen 
varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja.  

 TRAJNOSTNA MOBILNOST - S projektom smo prispevali k spreminjanju 



potovalnih navad otrok v vrtcih in njihovih staršev ter  posledično k zmanjševanju 
motornega prometa v okolici vrtcev. 

 

 

SODELOVANJE  Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 

(navesti s kom in na kakšen način) 

 

Ustanoviteljice  

Občine Slovenska 

Bistrica,  

a 

Oplotnica in Makole  

Vrtec je  v skladu z zakonodajo posredoval ustanoviteljici 

vse zahtevane podatke in poročila o finančnem 

poslovanju. V skladu z novelo Zakona o vrtcih sta nam 

pristojna organa v občinah določila uporabo fleksibilnega 

normativa za oblikovanje oddelkov. 

Osnovne šole  

 

Z osnovnimi šolami v občinah smo zelo dobro sodelovali 

pri organizaciji, saj nam nudijo možnost prehrane 

predšolskih otrok in čistijo naše prostore.  

V nekaj šolskih telovadnic je del urnika namenjen tudi 

našim otrokom. Šole nam najema ne zaračunavajo, saj 

so te površine namenjene širši uporabi. 

Z OŠ Minka Namestnik Sonja imamo sklenjeno pogodbo 
za rehabilitacijsko pedagoginjo – specialno pedagoginjo. 
Vsako leto sodelujemo tudi na Minkini likovni koloniji. 
 

Slomškov vrtec – 

Blaže in Nežica 

Z zasebnim  vrtcem sodelujemo na več nivojih. Naš vrtec 

nudi prehrano in del izobraževanj za tehnične in 

strokovne delavke zasebnega vrtca. Vrtec je vključen v 

našo mrežo mentorskih vrtcev.  

Gasilsko društvo 

Knjižnica 

Planinska društva, 

Društvo upokojencev 

Ljudska univerza  

 

Pri izvajanju programov vrtca smo sodelovali z različnimi 

društvi in zavodi v kraju, kjer živi in dela vrtec.  

Za povezovanje s krajem so skrbeli: vodje enot, strokovni 

delavci, člani društev, mentorji, svetovalna delavka in 

vodstvo vrtca.  

 

Policija Policisti na povabilo strokovnih delavk predstavljajo svoje 

delo v skupinah, enotah. S sabo prinesejo različno 

opremo, otrokom predstavijo policijsko vozilo. To 

sodelovanje je pomembno, saj  spoznajo policiste kot 

osebe, na katere se lahko obrnejo, če potrebujejo pomoč. 

 

Zavod za šport Ptuj in 

Slovenska Bistrica  

 

Zavod za šport Ptuj nam brezplačno zagotavlja 

propagandni material, diplome in medalje, za  športni 

program Mali sonček za otroke stare 2 - 6 let. V vseh 

enotah izvajamo vse štiri športne programe: moder, 

zelen, oranžen in rumen. Zavod za šport Slovenska 



Bistrica nam v okviru tradicionalnega Bistriškega teka, za 

sodelujoče otroke, za 1 evro zagotovi majice  in malico za 

otroke. 

Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo 

Zavod strokovno spremlja pedagoško prakso na dveh 

ravneh. Na ravni programa in na ravni dejavnosti na 

naslednjih področjih kurikuluma: Izvedbeni kurikul s 

področja družbe in medkulturnih dialogov.  

Zavod je strokovno podpiral organizacijo študijskih skupin 

v študijskih središčih in Mrežo vrtcev, ki izvajajo 

Kurikulum za vrtce. 

Center za socialno 

delo Slovenska 

Bistrica 

V sodelovanju s CSD Slovenska Bistrica občanom 

Slovenske Bistrice, Oplotnice, Poljčan in Makol smo 

nudili možnost družbeno koristnega dela na področju 

vzdrževanja okolja in drugih del, ki niso neposredno 

povezane z otroki.  

Sodelovanje z 

zdravstvenimi 

organizacijami- 

Center za krepitev 

zdravja, Slovenska 

Bistrica 

 in lekarno 

Sodelovali smo z ZD - zobozdravstveni pregledi otrok 

starejših od treh let, umivanje zob; osveščanje otrok o 

zdravi prehrani, gibanju, osebna higiena, spoznavanje 

medicinskih pripomočkov,. 

Pooblaščen zdravnik - dr. Janko Roj, je opravil obdobne 

zdravniške preglede zaposlenih, v skladu z Izjavo o 

varnosti z oceno tveganja.  

Pedagoški inštitut 

Ljubljana – Razvojno 

raziskovalni center 

pedagoških iniciativ  

Korak za korakom 

V okviru Mreže vrtcev  Korak za korakom smo za 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, vključene v mrežo 

pripravili regijsko srečanje. Vsebina delavnic, je 

vsebinsko temeljila na ugotovljenih potrebah v 

neposredni praksi v okviru vrtcev, vključenih v našo 

mrežo.  

Turistična zveza 

Slovenije in Skupnost 

vrtcev Slovenije 

V vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo Z igro 
do prvih turističnih korakov sodelujemo že več let.   
 

Srednja šola 

Slovenska Bistrica,  

Tretja gimnazija 

Maribor,  

Gimnazija Celje in  

SIC Slovenske 

Konjice 

Vrtec se je vključeval v program poklicne mature in je v  

dogovoru s šolami izvajal vse oblike opravljanja 

pedagoške prakse. Vzgojiteljice mentorice so 

kandidatkam nudile oporo znanje in ideje. 

Pedagoška fakulteta 

Maribor, smer 

Vzgojitelj predšolskih 

otrok 

Študenti drugih letnikov – smer Predšolska vzgoja 

opravljajo v našem vrtcu obvezno pedagoško prakso, ki 

služi tudi nam za spoznavanje bodočih kandidatov za 

službo. 

Ekšola kot način Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program 



življenja celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen 

spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem 

razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni 

in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje 

v lokalni skupnosti in širše. V program smo vključeni od 

leta 2004. Leta 2005 pa  smo podpisali ekolistino. 

Slovenski institut za 

kakovost in meroslovje 

- SIQ 

Z modelom Kakovost za prihodnost vzgoje in 
izobraževanja (KzP) iščemo inovativne in učinkovite 
pristope za doseganje uspešnosti in učinkovitosti, ki vodi 
k povečanju zadovoljstva otrok, staršev, zaposlenih in 
širše družbe. 

 

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROGRAMIH, PROJEKTIH 

 

 ZDRAV VRTEC – promocija zdravja v vrtcu ter spodbujanje zdravega načina 

življenja v vsakodnevnih dejavnostih. Udeleženi so vsi delavci vrtca. 

 EKO VRTEC – v nacionalnem in mednarodnem programu graditi okolju 

prijazne vrednote preko različnih podprojektov. Udeleženci so vsi delavci 

vrtca. 

 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – promocija zdrave prehrane ter 

poudarek na pomenu zajtrka. Udeleženi so vsi delavci vrtca.  

 KORAK ZA KORAKOM (KZK) – na otroka osredotočena metodologija dela, ki 

temelji na humanističnih pristopih k vzgoji in izobraževanju v zgodnjem 

otroštvu, s poudarkom na individualizaciji. Temeljito program KZK izvaja 72 

strokovnih delavcev, ostali po elementih.  

 MODEL KAKOVOSTI ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

(KZP) – v sodelovanju z Inštitutom za kakovost in meroslovje iskati učinkovite 

in inovativne pristope za doseganje uspehov, ki vodijo k povečanju 

zadovoljstva otrok, staršev, zaposlenih in širše družbe.  Udeleženci so vsi 

delavci vrtca.  

 MREŽA MENTORSKIH VRTCEV – v sodelovanju z ZRSŠ izmenjati modele 

dobre prakse zunaj našega vrtca. Udeleženci so vsi strokovni delavci vrtca. 

 MREŽA UČEČIH SE ŠOL IN VRTCEV – osebna in profesionalna učinkovitost 

strokovnih delavcev v vrtcih in šolah. Udeleženci so vsi strokovni delavci. 

 TEDEN VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA (TVU) – preko kulturnih prireditev, 

družabnih srečanj in izobraževanj ozaveščati otroke, starše ter širšo okolico o 

pomembnosti učenja v vseh starostnih obdobjih. Udeleženci so vsi strokovni 

delavci.  

 PASAVČEK – v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu vnašati vsebine, ki sovpadajo s priporočili Ministrstva za promet. 

Udeleženih je 72 strokovnih delavcev. 

 VARNO S SONCEM – v sodelovanju s Skupnostjo vrtec Slovenije ozaveščati 



otroke, starše in delavce vrtca o pomenu zaščite pred škodljivimi posledicami 

sončnih žarkov pri aktivnosti na prostem. Udeleženci so vsi strokovni delavci 

vrtca. 

 TURIZEM IN VRTEC -  v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije in 

Skupnostjo vrtcev Slovenije ozaveščati o vseslovenskem gibanju za 

promocijo turističnih vsebin med najmlajšimi. Udeleženih je 45 strokovnih 

delavcev. 

 MALI SONČEK – v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica se izvaja 

gibalni/športni program za predšolske otroke.   

 ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU – poslanstvo 

programa je ponuditi vrtcem podporo in učinkovita orodja na področju 

prenašanja in utrjevanja etike in vrednot med otroki. Udeleženci so vsi 

strokovni delavci. 

 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU - aktivnosti in ukrepi, ki jih 

delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega 

zdravja delavcev. Gre za skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in 

družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. 

Udeleženci so vsi delavci vrtca.  

 OD SEMENA, ZELENJAVE, SADJA DO GIBANJA IN ZDRAVJA S 

POUDARKOM: ODGOVORNO S HRANO – v projektu v okviru Ekošole 

razvijati odgovorni odnos do hrane. Udeleženih je 15 strokovnih delavcev. 

 HRANA NI ZA TJAVENDAN –z izvajanjem različnih aktivnosti na temo 

zmanjševanja zavržene hrane, se bo po korakih prišlo do uporabnih rešitev 

na sistemski in ozaveščevalni ravni. Udeleženo je 9 strokovnih delavcev. 

 

 

PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA 

( na kratko opredelite pereče težave s  katerimi se ubada zavod) 

Vsako leto znova opažamo, da nas ogroža plačilna nedisciplina staršev. 
Vzpostavljen imamo ustrezen monitoring za opominjanje in vlaganje tožb, kljub temu 
pa se glede na večanje števila otrok v vrtcu, povečuje tudi znesek dolgov. Težave 
sprotno rešujemo s skupnim prizadevanjem, inovativnostjo in pripadnostjo skrbi za 
predšolske otroke.  
Naš prispevek k ugodni ceni programov v vrtcu tako za občine, kakor tudi za starše 
je v kadrovski  zasedbi nekaterih profilov, ki bi morala biti glede na normative višja. 
V skladu z dolgoročnimi cilji izboljšujemo materialne in prostorske pogoje. 
Dolgoročni cilj je usklajevanje obstoječih prostorov s standardi in normativi za 
opremo in prostore vrtca. Čeprav je bil v preteklosti rok  - zagotoviti najmanj 3 m2 
oziroma 4m2 notranje igralne površine na otroka do leta 2013, ugotavljamo, da se ta 
rok podaljšuje na nivoju R Slovenije.  
Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica se v večini enot že ponaša z ustreznimi 
prostori. V občinah Makole, Poljčane in Oplotnica so že zgrajeni za vse predšolske 
otroke novi vrtci, ki se ponašajo z izvirno izvedbo. V septembru 2019 so se otroci v 
občini Slovenska Bistrica iz blokov preselili v novi vrtec Ozka ulica. Na Keblju so v 
teku priprave za prizidek še enega oddelka vrtca pri Osnovni šoli. Z deli bodo pričeli 
proti koncu leta 2020. 



 

PROGRAM DELA ZA LETO 2020 ( KRATKA PREDSTAVITEV) 

 

 

Datum: 15.6.2020 

 

                                                              Žig.                                              

                                                                                 Stanislava Stegne, ravnateljica 

 

 S svojim delom se bomo trudili, da  upravičimo certifikat kakovosti, ki nam ga 

je z zunanjo presojo našega dela vsako leto podeli Slovenski institut 

kakovosti in meroslovja. 

 Mesec maj-Tadicionalna prireditev Vrtec poje in pleše ter Štafeta semen, kjer  

se predstavijo pevski zbori, plesne in folklorne skupine. 

 V okviru Ekošole  bomo sodelovali na sejmu Altermed. 

 Aktivno se bomo udeležili občinske revije folklornih skupin ter revije pevskih 

zborov. 

 Sodelovali bomo na tradicionalnem Bistriškem teku, Tek za male in velike na 

Pragerskem, Mlinčkov tek v Oplotnici ter Ložniški tek v Makolah. 

 Aktivno se bomo vključevali v mednarodne posvete in konference s primeri 

dobrih praks. 

 V okviru projekta Turizem in vrtec, bomo svoje aktivnosti  predstavili na 

dogodku Tkanje prijateljstva z nitkami turizma. 

 V mesecu maju in juniju bodo potekali dogodki in prireditve v okviru Tedna 

vseživljenjskega učenja na vseh 16 enotah vrtca. 

 V juliju in avgustu bomo izvedli informativna srečanja s starši, ki prvič 

vpisujejo otroka v vrtec.  
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POROČILO O DELOVANJU  JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT SLOV. BISTRICA 
V LETU 2019 

 

SPLOŠNI DEL 

Kratka predstavitev zavoda 

 
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKA BISTRICA, PARTIZANSKA  35,  
2310 SLOVENSKA BISTRICA 
DAVČNA ŠT. SI74108549 
MATIČNA ŠT. 1306359 
TRR: SI56 01313-6030 723 066 
DIREKTOR: MARJAN ŠTIMEC 
 
 
Javni zavod za šport je bil ustanovljen leta 1998, takrat je bilo zaposlenih devet delavcev z 
direktorjem vred. Razdeljene so bile naloge med Javnim zavodom za šport in Športno zvezo 
Občine Slovenska Bistrica. Javni zavod za šport je ves čas skrbel za športno infrastrukturo in 
razvoj večjih športnih prireditev v občini. Uspešen je bil na kar nekaj področjih kot so : 
 
 Bistriški tek  
 Mednarodni atletski miting 
 Mednarodne nogometne tekme 
 Velika judo tekmovanja 
 Državne lige v odbojki, košarki, nogometu, kegljanju, boksu 
 Razne športne igre drugih uporabnikov  
 Kolesarske dirke 

 
Zelo uspešen je bil pri razvoju športne infrastrukture tako v mestu Slov. Bistrica kot po drugih 
krajih občine (šolska igrišča). Sedanja slika stanja na tem področju je ugodna, težave nastajajo 
pri pokrivanju stroškov, ki z upravljanjem te infrastrukture nastanejo. V teku je obnova 
kopališča in pa obnova Športne dvorane Bistrica.  
 
 
Vsebina, ki jih izvaja zavod za šport: 
 
 Izvajanje lastnih programov, predvsem šolski šport 
 Nadzor nad izvajanjem športa otrok in mladine 
 Promoviranje občine preko različnih športnih aktivnosti 
 Skrb za kvalitetno strokovno delo trenerjev 
 Vzdrževanje objektov v upravljanju zavoda 
 Organiziranje športnih in drugih javnih prireditev 
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Zaposleni v JZ 

Število zaposlenih  11+2 JAVNA DELAVCA 
Vrsta delovnih mest Direktor, strokovni delavec za šport, tajnica, 

vodja operative, čistilke, hišniki 
Izobrazba VII stopnja – eden 

VI stopnja - eden 
V stopnja – dva 
IV stopnja – dva 
II stopnja - pet 

Rast zaposlovanja v zadnjih petih letih Ni bilo rasti 
Povprečna plača zaposlenih 1.355,00 € bruto 
Število opravljenih delovnih ur 27.769 
Izobraževanja zaposlenih Delavnice, seminarji, inštrukcije 
Drugo ( posebnosti..) Največ težav je ob sobotah in nedeljah, takrat je 

največ prireditev in plačila zaposlenih so težavna.  
 

POSEBNI DEL 

Finančno poslovanje 

Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2019  

 2019 2018 ind. 
 1 2 3=1/2 
A.DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 

2.729.833 2.781.966 98 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 

231 76 303 

nepremičnine 2.715.762 2.770.125 98 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 13.840 11.765 117 
ostalo    
B.KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

61.379 51.370 119 

Denarna sredstva 17.349 17.433 99 
Terjatve do kupcev 13.766 9.426 146 
ostalo 30.264 24.511 123 
C. ZALOGE    
AKTIVA SKUPAJ ( A+B+C) 2.791.212 2.833.336 98 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

79.932 66.422 120 

Obveznosti do zaposlenih 18.916 16.026 118 
Obveznosti  do dobaviteljev in uporabnikov EKN 56.001 45.972 122 
ostalo 5.015 4.424 113 
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E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 2.711.280 2.766.914 98 
Dolgoročne finančne obveznosti    
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena 
osnovna sredstva 

2.692.733 2.748.872 98 

Presežek/primanjkljaj 18.547 18.042 103 
ostalo    
PASIVA SKUPAJ ( D+E) 2.791.212 2.833.336 99 
    

 

STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2019: 

Stanje sredstev v blagajni je 372 EUR, denar na poti pa 0 . 
 
Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 16.977 EUR. 
 
STANJE  TERJATEV NA DAN 31.12.2019: 

Kratkoročne terjatve do kupcev 

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 13.766 EUR.  
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta  

 
V tej skupini so izkazane kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna v višini 
20.477 EUR. Te terjatve se nanašajo na: 

 ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE- za zaposlene za  plače in prevoz na delo za javna dela v 
višini 1.232 EUR za mesec december 2019, izplačilo v januarju 2020. 

 OBČIN- neposrednih uporabnikov občinskega proračuna v višini 16.626 EUR za plače 
za mesec december 2019 ter strošek plač za javna dela . Strošek nastane 31.12.2019 
občina pa nam nakaže sredstva v začetku meseca za pretekli mesec. 

 Ostale kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov-šol, zavodov v višini 2.619 
EUR 

 
Terjatve so bile v večini že poravnane v mesecu januarju 2020. 
 
 
Druge kratkoročne terjatve  
 

Druge kratkoročne terjatve znašajo 9.787 EUR in se nanašajo na terjatve do države iz naslova 
ddv v višini 7.367 EUR, ter iz naslova refundacij ZZZS v višini 2.420 EUR. 
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STANJE OBVEZNOSTI  NA DAN 31.12.2019: 
 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 18.916  EUR in predstavljajo:  

Na kontih skupine 210 so knjižene obveznosti do delavcev za plače za mesec december 2019 v višini  
12.078 EUR, izplačane v januarju 2020. 

Na kontih  skupine 212 so knjižene obveznosti za prispevke iz plač za mesec december 2019 v višini 
3.912 EUR, izplačane v januarju 2020. 

Na kontih skupine 213 so knjižene obveznosti za davek od osebnih prejemkov delavcev za mesec 
december 2019 v višini  1.707 EUR, izplačane v januarju 2020. 

Na kontih skupine 214 so knjižene obveznosti za prehrano in prevoz za zaposlene za mesec december 
2019 v višini 1.219 EUR,  plačane v januarju 2020. 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  

Na kontih skupine 220 so obveznosti do dobaviteljev za leto 2019, ki zaradi pogodbenih plačilnih rokov 
zapadejo v plačilo v letu 2020. Znesek neporavnanih obveznosti znaša 56.001 EUR. 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  

Na kontih skupine 230 so obveznosti v višini 3.394 EUR. Obveznosti se nanašajo na: 

 plačilo prispevkov na plače v višini 3.023 EUR,  
 obveznost zavoda za KAD premije v znesku 356 EUR  
 15 EUR iz naslova obveznosti do RTV  

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta  
 
Obveznosti v višini 8 EUR so obveznosti do UJP iz naslova obresti, 1.613 EUR pa iz naslova obveznosti do 
proračunskega uporabnika-zavoda-skupaj 1.621 EUR. 

 
Dolgoročne finančne obveznosti iz poslovanja v znesku 0 EUR. 
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PRIHODKI:  

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 503.573 EUR  in so bili za 37.682 EUR oz. 8% višji od 
doseženih v letu 2018 in za 4% višji od načrtovanih. 

Prihodki iz poslovanja 
Znesek v EUR 

(brez centov): 

Občina Slov. Bistrica 376.491 

Prihodki od najemnin in ostali prihodki 107.290 

Prihodki Zavod za zaposlovanje 12.271 

Skupaj prihodki od poslovanja 496.052 

 

PRIHODKI IZ POSLOVANJA so znašali 496.052 EUR. 

FINANČNI PRIHODKI so znašali 0 EUR 

DRUGI PRIHODKI  so znašali 7.521 EUR. 

ODHODKI: 

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 so znašali 503.067 EUR . 

ODHODKI REALIZACIJA 2019 
E/ Stroški materiala in storitev  246.397 
Stroški materiala 138.684 
Stroški storitev 107.713 
  
F/ Amortizacija 1.720 
  
G/ Drugi izredni odhodki 6.434 
  
H/ Finančni in drugi odhodki 338 
  
I/Stroški dela 248.178 
Bruto plače 186.361 
Nadomestila-prehrana,prevoz 14.134 
Prispevki 31.694 
KAD premije 4.268 
Regres za LD 11.721 
  
  
J/ SKUPAJ ODHODKI 503.067 
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Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 
506 EUR.  

Konec leta 2019 znaša presežek iz tekočega leta in iz preteklih let skupaj 18.547 EUR in ostane 
nerazporejen. 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV 

Zavod zraven nalog, ki so povezane z urejanjem športne infrastrukture, izvaja program šolskega 
športa, rekreacije, tekmovanja invalidov in prireja nekatera velika tekmovanja. 
 
Vse te programe redno izvaja, skrbi za meritve, sodnike, organizatorjem (klubi, društva), 
zagotavlja objekte, prevoze, nagrade-pokale v nekaterih primerih tudi za prehrano. 
 
Zelo korektno sodeluje z centrom šolskih športnih društev in z večino klubov in društev, 
strmimo k zagotovitvi vseh pogojev za izvajanje klubskih in društvenih programov.  
 
Veliko truda je vloženega v promoviranje občine preko organizacije športnih prireditev, kar nam 
v slovenskem prostoru uspeva. 
 
V letu 2019 je Zavod uspel naloge na tem področju izvesti v celoti. 

 

 

IZVAJANJE POSEBNIH PROGRAMOV 

Med posebne programe bi šteli programe za športno udejstvovanje invalidov, ker sodelujemo 
z Društvom paraplegikov Štajerske regije in drugimi invalidskimi društvi, predvsem na področju 
kegljanja in košarke na vozičkih. 
 
Na programu panožnih športnih šol sodelujemo z: 
 Nogometno zvezo Slovenije 
 Atletsko zvezo  Slovenije 
 Judo zvezo Slovenije 

kjer omogočamo mentorjem najkvalitetnejše izvajanje programov panožnih športnih šol. S 
strani OKS smo izbrani za regijski panožni športni center za atletiko in judo.  
 
Sodelujemo v programu OKS: Razgibajmo življenje, Tek za vse, Šport za vse. 
 
Ter v raznih testiranjih osnovnošolcev in srednješolcev. Izvedba  posebnih programov  je bila v 
celoti izvedena.  
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MEDNARODNI PROJEKTI 

V mednarodne projekte, ki pa niso posebej financirani štejemo organizacije meddržavnih 
tekmovanj s tem, da tukaj ni posebnega mednarodnega projekta, ker se ti dogodki odvijajo 
po drugih mednarodnih pravilih in na to mi nimamo vpliva. Sicer Javni zavod za šport ne 
sodeluje v nobenem posebnem mednarodnem programu. 
V letu 2019 je bilo v Slov. Bistrici organizirane 3 večje  mednarodne prireditve, ki so bile s 
tehnične strani vedno v uspešni domeni Javnega zavoda za šport. 

 
 
SODELOVANJE  Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
 

V občini sodelujemo z vsemi institucijami, ki imajo podobne dejavnosti, posebej z osnovnimi 
šolami in srednjo šolo ter vsemi zavodi in centri v občini, kakor tudi z Občino samo in z vsemi 
društvi in klubi.  
V širšem smislu sodelujemo z OKS, Športno zvezo občine Slov. Bistrica, Združenjem športnih 
centrov Slovenije, Atletsko zvezo Slovenije, Judo zvezo Slovenije, Nogometno zvezo Slovenije, 
Boks zvezo Slovenije, Kegljaško zvezo ter z drugimi zvezami, vendar v manjšem obsegu, z 
Fundacijo za šport, Ministrstvom za šolstvo in šport, z nekaterimi medicinskimi ustanovami, 
rekreacijskimi centri in drugimi zavodi za šport ter športnimi zvezami. Posebej bi omenili 
Lokostrelsko zvezo Slovenije in Avstrije, ki pri nas opravi skoraj celotne zimske tekmovalne 
priprave, tako je bilo tudi v letu 2019.  

 

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROGRAMIH, PROJEKTIH 

Pri izvajanju programov Javnega zavoda za šport sodeluje dnevno 20-30 udeležencev in 4 
organizatorji. Največ v osnovnošolskih programih in vadbi paraplegikov. 
 
Letna udeležba je 800-1500 udeležencev in 80 organizatorjev.  
 
Sicer pa še dnevna udeležba vseh uporabnikov objektov Javnega zavoda za šport okoli 700. 

 

 
POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU 
 

V letu 2019 je Javni zavod za šport ustvaril 503.573 € prihodkov in za 503.067€  odhodkov, 
kar je plus v višini 506€, poslovali smo pozitivno. 
 
Del prihodkov Javni zavod za šport ustvari z drugimi dejavnostmi (uporabo objektov v druge 
namene, donacije, sponzorstva, najem lokalov, sejmi… itd.). 
 
Sredstva za projekte, ki jih lahko izvaja zavod, črpamo iz Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport ter del iz Fundacije za šport pri Bistriškem teku, OKS-u in Občine.  
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Govorimo o vsebinskih projektih, medtem ko gradbenih ni v načrtu in jih zavod sam tudi ne 
izvaja. Nujna je obnova športne dvorane Bistrica. 
 
Kar se tiče poslovanja zavoda, pokrivamo odhodke z prihodki, vendar bo ob upoštevanju 
razmer, to vedno težje, saj je donatorjev in drugih darovalcev vedno manj. 
 
V poslovanju se dolgovi najbolj povečajo v pomladanskem času, kar je povezano s 
financiranjem. Financiranje je razdeljeno na dvanajstine in je enako tako v zimskem kot 
letnem času, ob dejstvu, da so pozimi stroški bistveno večji. Tako se v pomladanskem času 
nakopiči precej dolgov, katere nato pokrivamo v poletnem času, ko stroški nekoliko upadejo. 
 
Imamo nekaj dolžnikov, ki niso problematični kot neplačniki, ampak na veliko zamujajo z roki 
plačil, kar poizkušamo z aktivnostjo pri terjanju čim bolj omejiti. 

 
 
PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA 
( na kratko opredelite pereče težave s  katerimi se ubada zavod) 
 

Mislimo, da je naš problem v tem, da imamo največ dela v času vikendov in ob praznikih, ko 
imajo uporabniki več časa za sebe. Plačevanje tega dela je relativno drago, kar pa je problem. 
Dodaten problem so želje nekaterih uporabnikov, ki presegajo njihove in naše možnosti.   

 

PROGRAM DELA ZA LETO 2020 ( KRATKA PREDSTAVITEV) 

Kratkoročno želimo doseči, da uspemo zagotoviti nemotene pogoje za delo sedanjim 
uporabnikom objektov ter uspešno pokriti vse stroške, ki pri tem nastanejo. 
 
Poznavanje stanja nepokritih objektov in njihova uporaba nas pelje k sledečim predlogom: 
 Razsvetljava in elektrika na glavnem stadionu v športnem parku  
 Izgradnja RTC Trije Kralji – športna infrastruktura  
 Zalivalni sistem na stadionu 

 
V glavnem so to objekti, ki že nekaj časa ne ustrezajo osnovnim pogojem za kvalitetno 
izvajanje športne vzgoje, tako v  OŠ kot športnih društvih in klubih, še posebej so pa 
tekmovalno vprašljivi. Naloge lokalnih upravljavcev, Javnega zavoda za šport in občine je, da 
predlagana dejanja uvrstijo v svoje programe za obdobje do leta 2020, kratkoročno in na 
hitro to ni možno delati, program mora biti realno finančno možen in prav tako gradbeno 
operativen. 
 
Pri pokritih objektih je nujnost obnove ali gradnje novih objektov po poznavanju stanja 
sledeča: 
 Obnova športne dvorane Bistrica. 
 Obnova tenis dvorane 
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Slovenska Bistrica,  28. 02. 2020     

 

  

 

 

 

         

Večnamenska dvorana v Slov. Bistrici bo prej ko slej realnost, saj se kraj zelo hitro razvija in 
bo takšen objekt potreboval, ne samo za šport. Prav tako je predvideno obnovo in ureditev 
potrebno načrtovati realno. Realnost pa je, da je športna dvorana Bistrica obnove res nujno 
potrebna, saj ne odgovarja več zahtevam, ki jih panožne zveze in šolska tekmovanja 
predpisujejo. 
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POROČILO O DELOVANJU  JAVNEGA ZAVODA OŠ POHORSKEGA ODREDA 

SLOVENSKA BISTRICA V LETU 2019 

SPLOŠNI DEL 

Kratka predstavitev zavoda 

Osnovni podatki, dejavnost zavoda 
Naziv: Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
Sedež: Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica 
Matična številka: 5087686000 
Davčna številka: SI 48238112, zavod je davčni zavezanec 
Šifra proračunskega uporabnika: 67989 
Šifra glavne dejavnosti: 85.200   ̶ Osnovnošolsko izobraževanje 
tel: 02 8050380 
faks: 02 8050378 
E-pošta: info@ospo-slb.si 
Internetna stran: www.ospo-slb.si 
PODRUŽNICA: 
PŠ Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica 20, 2316 Zgornja Ložnica 
 
Poročilo vsebuje podatke od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Opredeljuje cilje in dosežke za šolsko leto 

2018/2019 ter del šolskega leta 2019/2020.  

Javni zavod OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica s PŠ Zgornja Ložnica, matična številka 

5087686000, je vpisan pod vložno številko 062/10016300 pri Okrožnem sodišču Maribor. 

Ustanovitelj šole je Občina Slovenska Bistrica z odlokom. Odlok se je dopolnjeval v skladu s 

spremembami šolske zakonodaje. Šolski okoliš je opredeljen v Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-

izobraževalnih zavodov osnovnih šol občine Slovenska Bistrica in zajema učence iz KS Pohorskega 

odreda, KS Alfonza Šarha, KS dr. Jagodiča, KS Impol, KS Zg. Ložnica in KS Vrhole - Preloge.  

Šola izvaja vzgojno-izobraževalno dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa od 1. do 9. 

razreda, pripravo šolske prehrane za učence matične šole, podružnice in 2. osnovne šole Slovenska 

Bistrica (do novembra 2019) ter organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. 

Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 

Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomagata pomočnici 

ravnateljice, ki opravljata naloge, ki jih določi ravnateljica in so opisane v aktu o sistemizaciji. Šola 

ima podružnico – Podružnična šola Zgornja Ložnica. Podružnico vodi vodja podružnične šole. 

Najvišji organ šole je Svet zavoda, ki ima 11 članov (pet predstavnikov šole, tri predstavnike staršev 

in tri predstavnike ustanovitelja). Svet zavoda se sestaja na rednih in korespondenčnih sejah. 

Predsednik Sveta zavoda je Gregor Dončec. Na matični in podružnični šoli delujeta Sveta staršev, ki 

sodelujeta z ravnateljico in z učiteljskim zborom. Predsednica Sveta staršev na matični šoli je Lea 

Koren, na podružnični šoli pa Bernardica Viher Gašparec. 

Na strokovni ravni šole delujejo učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razširjeni 

strokovni aktivi. 

mailto:info@ospo-slb.si
http://www.ospo-slb.si/
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Na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica s svojim delom izpolnjujemo učiteljsko poslanstvo in ob 

izobraževanju dajemo velik poudarek vzgojnim vsebinam. Za učence organizira šola dodatni in 

dopolnilni pouk. Za razvijanje različnih interesov učencev šola izvaja številne interesne dejavnosti in 

delo z nadarjenimi učenci. Šola je v letu 2019 organizirala šole v naravi: za učence 3. razredov 

plavalno šolo v Termah Čatež, za učence 5. razredov zimsko šolo na Treh kraljih in učence 7. 

razredov v Centrih šolskih in obšolskih dejavnostih. 

 

Število otrok, oddelkov, razredov na dan 31. 12. 2019 
* Matična šola Podružnična šola MŠ+PŠ 

Število oddelkov 30 9 39 

Skupaj št. učencev 725 146 871 

Povprečno št.  učencev v oddelku 24,16 16,2 22,33 

Št. oddelkov  podaljšanega bivanja 8,72 2,24 10,96 

Število učencev vključenih v PB 444 86 530 

Zaposleni v JZ  

Število zaposlenih–skupaj  112 

Vrsta delovnih mest 
(št.  posameznih del. mest) 

Vodstveni delavci                                     4 

Pedagoški delavci                                    65 

Strokovni delavci:                                           7 

Spremljevalec gibalno 
oviranega otroka 

3 

Tajništvo  1 

Računovodstvo  3 

Kuhinja  11 

Hišnik  2 

Čistilke  8 

Javna dela  7 

Svet zavoda  11 članov 

Svet staršev                                                30 članov (MŠ) in 9 
članov (PŠ) 

 

Izobrazba 
(smer izobrazbe in  št. delavcev po 
stopnji izobrazbe) 

 

Vrsta delovnega mesta Stopnja 
izobrazbe 

Delež 
delovnega 

mesta 

Strokovni delavci VIII 1 

 VII/1 3 

 VII/2 74 

Spremljevalka gibalno 
oviranega  otroka 

VII/2, VI 
V 

3 

Upravno-teh. delavci VII/1 1 

 VI/1 1 

 V 5 

 IV 12 

 III 1 

 II 4 

Javna dela VI 3 

 IV 2 

 II 2 

Skupaj:  112 
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Rast zaposlovanja v zadnjih petih 
letih 

 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

delavci 85 94,6 101,6 105,25 105 

JD 7 7 10 5 7 

skupaj 92 101 111,6 110,25 112 

 

Povprečna plača zaposlenih 2.116,12 EUR (bruto) in 978,05 EUR (javna dela) 

Število opravljenih delovnih ur 223.336 ur in 12.280 ur (javna dela) 

Izobraževanja zaposlenih Učitelji so se udeleževali študijskih skupin in seminarjev, ki 
so si jih izbrali sami. 
Delo v strokovnih aktivih je bilo raznovrstno. Opravili smo 
samoevalvacijo vsebin učnega načrta, načrtovali delo za 
novo šolsko leto, vnesli enotne cilje samoevalvacije v LDN, 
evalvirali smo Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda in Hišni 
red zavoda. Zavedamo se, da bomo le z boljšim znanjem 
ter zaupanjem sebi in drugim lahko opravljali zahtevne 
naloge in izvajali naše učno-vzgojno poslanstvo. 
Razširjeni predmetni strokovni aktivi so v tem letu opravili 
več nalog. Skupaj so izvajali različne aktivnosti in 
odpravljali pomanjkljivosti. Poudarek je bil na ciljnem 
načrtovanju, medpredmetnem povezovanju, 
formativnem spremljanju ter uvajanju sodobnih oblik in 
metod izobraževanja. S takim delom smo dvignili 
motivacijo učencev in znanje na višji nivo. 
Delavci  periodično izpopolnjujejo znanje o požarni 
varnosti in varstvu pri delu. 

Drugo ( posebnosti..)  

 

POSEBNI DEL 

Finančno poslovanje 

Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2019  

 2018 2019 ind. 
 1 2 3=2/1 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 2.216.302 2.163.595 97,62 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 

6.684 6.683 100,00 

Nepremičnine 3.773.018 3.773.017 100,00 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 1.048.706 1.130.074 107,75 

ostalo 2.746.179 2.612.106 95,11 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

359.924 391.795 108,85 

Denarna sredstva 29.779 18.674 62,70 

Terjatve do kupcev 329.382 366.287 111,20 

ostalo 763 6.834 895,67 

C. ZALOGE 5.142 5.704 110,92 
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AKTIVA SKUPAJ ( A+B+C) 2.581.368 2.561.094 99,21 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

352.380 469.335 133,19 

Obveznosti do zaposlenih 231.749 215.180 92,85 

Obveznosti  do dobaviteljev in uporabnikov EKN 65.239 117.777 180,53 

ostalo 55.392 136.378 246,20 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 2.228.988 2.091.759 93,84 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna 
sredstva 

2.152.600 2.018.523 93,77 

Presežek/primanjkljaj 12.685 9.533 75,15 

ostalo 63.703 63.703 100,00 

PASIVA SKUPAJ ( D+E) 2.581.368 2.561.094 99,21 

 

 STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2019:  
Stanje na podračunu UJP je 18.674 €. Stanje blagajne je 0 €. 

 STANJE  TERJATEV NA DAN 31. 12. 2019:  
Terjatve v višini 72.897 € se nanašajo na zaračunano šolsko prehrano učencev, malice in kosila 

zaposlenih, najemnine za uporabo prostora (učilnice ter telovadnice na podružnični šoli Zgornja 

Ložnica). Terjatve v višini 293.390 € predstavljajo terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta (MIZŠ, Občina Slovenska Bistrica, Zavod za šport RS Planica, Agencija RS za kmetijske trge 

in razvoj podeželja, Zavod RS za zaposlovanje, Vrtec Slovenska Bistrica, …). Druge kratkoročne 

terjatve v višini 6.834 € predstvaljajo terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS za 

refundacije boleznin.  

 STANJE OBVEZNOSTI  NA DAN 31. 12. 2019: 2.561.094 € 
Obveznosti do zaposlenih za plače in nadomestila plač znašajo 215.180 €. V višini 104.381 € 

izkazujemo obveznosti do dobaviteljev. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

znašajo 13.396 €. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 31.692 €. Na kontu 

pasivnih časovnih razmejitev izkazujemo obveznosti za učbeniški ter šolski sklad, kratkoročne 

obveznosti za šole v naravi, sredstva za ekskurzije učencev, interesne dejavnosti, sredstva za 

projekt SIO 2020 in znašajo skupaj 101.127 €. 3.559 € pa predstavljajo kratkoročne obveznosti za 

prejete predujme in varščine – Zavod za šolstvo RS 

 

PRIHODKI:  
(VIRI: občina, država, drugi…) pri tržni dejavnosti navesti oblike tržne dejavnosti(malice, najemi 

športnih dvoran…) 

PRIHODKI Realizacija 2019 
A/Prihodki  od poslovanja 3.655.607 

- MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 3.184.198 

- Občina Slovenska Bistrica 193.109 

- Zavod za zaposlovanje RS 71.315 

- Lastna dejavnost – kuhinja 195.135 

- Lastna dejavnost – najemnine 4.468 

- Refundirane storitve 7.382 

B/Finančni prihodki  

C/Drugi prihodki  

Č/Prevrednotovalni  poslovni prihodki  
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D/Donacije drugih  

SKUPAJ PRIHODKI 3.655.607 

 

ODHODKI: 

ODHODKI REALIZACIJA 2019 
E/ Stroški materiala in storitev  661.878 

Stroški materiala 509.594 

- Pisarniški material, material za pouk, tekmovanja 14.182 

- Priročniki, delovni zvezki, učbeniki, knjige 1.542 

- Živila za šolsko kuhinjo 334.760 

- Delovna obleka, sanitetni material 1.686 

- Ogrevanje plin, električna energija 19.519 

- Električna energija 27.048 

- Čistila in čistilni material 19.417 

- Pogonsko gorivo 1.726 

- Material za vzdrževanje 2.868 

- Drugi material 86.846 

Stroški storitev 152.284 

- Varovanje, varstvo pri delu 4.809 

- Vzdrževanje računalniških programov 11.624 

- Dejavnosti učencev, prevozi učencev 33.117 

- Zdravstveni pregledi delavcev, zavarovalne premije, 
oglaševanje, revizija, druge storitve 

25.335 

- Stroški najemnin 22.514 

- Tekoče, investicijsko vzdrževanje 31.193 

- Odvoz odpadkov, voda 12.070 

- Telefon, poštnina, bančne storitve 6.298 

- Kotizacija, prijavnine 5.324 

F/ Amortizacija  

G/ Drugi izredni odhodki  

H/ Stroški v zvezi z delom 138.373 

- Prehrana med delom 83.829 

- Prevoz na delo 54.544 

I/ Stroški dela 2.863.523 

- Plače zaposlenih, splošni dodatki 2.318.704 

- Prispevki na plače 376.958 

- Premije KAD 41.206 

- Regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine 
ob upokojitvi 

127.655 

J/ SKUPAJ ODHODKI 3.663.774 
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IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV 
Pri pedagoškem delu smo bili strokovni, zavedali smo se svoje avtonomnosti pri doseganju 
zastavljenih ciljev ter si pri pouku prizadevali uporabljati nove, sodobnejše oblike in metode dela, ki 
so bile za učence bolj zanimive.  
 
Učni uspeh na dan 22. 6. 2019: 
 

 
Učni uspeh na dan 31. 8. 2019: 
 

V skladu z zakonom ob koncu šolskega leta nismo določali splošnega učno-vzgojnega uspeha, 
pomembne so bile zaključne ocene pri posameznih predmetih. Ob zaključku šolskega leta je bilo 
negativno ocenjenih 19 učencev. Trije učenci so opravljali popravne izpite, in sicer 2 učenca  sta 
uspešno opravila popravne izpite (MAT in KEM), en učenec ni opravil popravnega izpita (MAT), dva 
učenca sta izpolnila osnovnošolsko izobraževanje, 17 učencev od 1. do 9. razreda pa razred ponavlja. 

70 devetošolcev je uspešno zaključilo devetletno osnovno šolo, 18 učencev je dobilo  županove 
petice, štirje devetošolci so se dodatno vpisali v Zlato knjigo OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
s povprečnim uspehom 4,5. Izbrali smo naj učenko in naj učenca šole. Naj športnikov letos nismo 
izbrali. Na uspehe naših učencev, ki so jih dosegli na različnih tekmovanjih v znanju, športu, 
raziskovalnem področju in še kje, smo zelo ponosni. Osvojili so:  5 zlatih priznanj iz znanja,  44 
srebrnih priznanj, 66 zlatih in 23 srebrnih značk pri angleški  bralni znački ter 557 bronastih priznanj.  
Uspešni so bili tudi na lutkovnem in dramskem področju, kjer so prejeli dve zlati Linhartovi priznanji, 
ponosni pa smo tudi na srebrno Linhartovo priznanje folklorne skupine. Dva učenca sta zmagala v 
oddaji Mali šef Slovenije in prejela denarno nagrado. Učenci so prejeli tudi zlato priznanje za 
turistično nalogo Turizmu pomaga lastna glava in srebrno priznanje na mednarodnem likovnem 
natečaju Sprehodi pod morjem. 
Uspešnost se je kazala tudi na različnih likovnih in literarnih natečajih. 530 učencev je opravilo bralno 
značko, 307 učencev pa eko bralno značko. Ponosni smo lahko na prvo mesto na občinskem in na 
drugo mesto na regijskem srečanju iz znanja prve pomoči. Učenci so se dobro odrezali na državnem 
prvenstvu Kaj veš o prometu? in dosegli prvo in tretje mesto na posamičnem ter deseto mesto na 
državnem prvenstvu. Trije naši učenci so se uvrstili v studijski del oddaje Male sive celice, sodelovali 
pa so tudi pri snemanju radijske oddaje za Radio Si. 
Učenci so se odlično odrezali na Otroški varnostni olimpijadi in dosegli prvo mesto v predtekmovalni 
skupini ter se uvrstili v veliki finale. 
Zelo uspešnih je bilo tudi vseh pet zborov. MPZ je prejel Priznanje sveta območne izpostave JSKD ter 
bil predlagan za občinsko priznanje. Zbor je predlagalo Društvo upokojencev Slovenska Bistrica. 
MPZ je gostoval na Praški trgatvi na povabilo Turistične zveze Maribor in veleposlaništva RS na 
Češkem ter veleposlanika gospoda Leona Marca. MPZ zbor je zapel tudi na turistični prireditvi Stara 
trta v Mariboru. Letos so zbori prvič množično zapeli skupaj z vsemi zbori občine Slovenska Bistrica v 
grajskem parku pesem V nov dan ter posneli spot. Avtorici besedila in glasbe sta strokovni delavki 
naše šole. Gostili smo otroški pevski zbor Kuče dobrih tonova iz Srebrenice in OPZ ter MPZ iz 
glasbene šole Velenje.  Vsi dosežki in dogodki so objavljeni v Petici.  
OŠ je dobila bronasto priznanje Civilne zaščite (predlagatelj RK Slov. Bistrica) za požrtvovalno in 
uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. 
Čestitke in pohvala za opravljeno delo učencem in njihovim mentorjem. Želim poudariti, da so uspehi 

M Ž VSI POZ % POZ NEG % NEG NEOC % NEOC 

436 416 852 830 97,42 19 2,23 3 0,35 

M Ž VSI POZ % POZ NEG % NEG NEOC % NEOC 

436 416 852 832 97,65 17 2,00 3 0,35 
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učencev naši uspehi in so rezultat strokovnega dela, načrtovanja, spodbujanja ter motiviranja. Odraz 
skupnega dela pa so pohvale za kulturno obnašanje in odzivnost, ki jo izkazujemo v domačem okolju. 
Zraven uspehov na tekmovanjih smo se pokazali kot dobri organizatorji državnih, občinskih in 
regijskih tekmovanj znanja, športnih tekmovanj, prometnega tekmovanja, reviji folklornih skupin in 
odraslih pevskih zborov. Pripravili smo prireditve za upokojence. Nudili smo pomoč pri organizaciji 
koncerta v parku v izvedbi simfoničnega orkestra, solistov in zbora Narodnega gledališča Maribor. 
 
S programom smo sodelovali na športnih in kulturnih prireditvah v kraju. Organizirali smo 
dobrodelna koncerta, kjer so nastopili naši učenci z gosti. Prostovoljni prispevki so se zbirali za 
socialno ogrožene učence. 
Aktivno smo se vključili v čistilno akcijo Očistimo Slovenijo in še posebej poskrbeli za okolico naših 
šol.  

V okviru razrednih ur in roditeljskih sestankov smo nadaljevali s preventivnimi programi 
preprečevanja zasvojenosti in nasilja med mladimi. Posebno pozornost in dodatne aktivnosti smo 
namenili učencem ter staršem šestošolcev in delno petošolcem. Prav tako smo opozarjali in 
izobraževali učence ter starše o pasteh interneta.  

Spremljali smo izvajanje Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda. Učinki našega dela so se že 
pokazali. Učencem, ki so povzročali disciplinske težave, smo izrekli neformalne in formalne vzgojne 
ukrepe. Poseben poudarek je bil dan pogovorom, ki smo jih opravili skupaj s starši in učenci.  
Ponosni smo na vse pozitivne odzive staršev, članov Sveta staršev in Sveta zavoda. Ob podpori 
staršev, lokalne skupnosti  in medsebojnem spoštovanju ter razumevanju zmoremo še več. 

 

IZVAJANJE POSEBNIH PROGRAMOV 

Delo z nadarjenimi učenci, učenci s posebnimi potrebami in učenci priseljenci 
Zahtevno delo so opravili strokovni delavci, ki so tudi letos pripravili zanimive programe za delo z 
nadarjenimi učenci od 4. do 9. razreda in diferenciran pouk pri vseh predmetih. V tem šolskem letu 
smo prvič organizirali kar dva tabora za nadarjene v Kranjski gori in na Pohorju. V zavodu je bilo 45 
učencev z odločbami dodatne strokovne pomoči. Učitelji in strokovni delavci so opravili 146 
dodatnih ur na teden. Individualni pouk in strokovna pomoč učiteljev sta pripomogla, da so bili ti 
učenci uspešni v okviru svojih sposobnosti.  
Ministrstvo za šolstvo in šport RS je za učence priseljence namenilo 65 ur individualnega pouka, kar 
je premalo za učence, ki ne obvladajo slovenskega jezika. Zato smo z njimi sami opravili veliko 
dodatnega dela in pripomogli, da so se lažje prilagodili. Naš zavod je letos obiskovalo 59 učencev 
priseljencev.  
Učenci priseljenci so vključeni v program Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS). Šola 
sodeluje v programu, ki ga vodi Konzorcijski partner Srednja šola Slovenska Bistrica. 

Nacionalni preizkusi znanja (NPZ) za učence 6. in 9. razreda 
V  6. in 9. razredu je bilo nacionalno preverjanje znanja obvezno za vse učence. V 6. razredu se je 
preverjal slovenski jezik, matematika in angleščina, v 9. razredu pa slovenski jezik, matematika ter 
domovinska in državljanska kultura in etika. 
Analiza dosežkov nacionalnih preizkusov kaže na nizko motivacijo učencev za sam preizkus. V bodoče 
se bomo potrudili, da zvišamo zanimanje za preizkuse tako pri učencih kot starših. Želimo si 
sodelovanja, da bi izboljšali rezultate. Posamezni aktivi (slovenski jezik, angleški jezik, matematika in 
domovinska in državljanska kultura in etika) so pripravili smernice za delo v naslednjem šolskem letu. 

Razširjeni program 
Ponudba razširjenega programa je bila zelo raznolika. Izvajali smo naslednje dodatne aktivnosti: 
jutranje varstvo že od 5.30, ne samo za učence 1., temveč tudi za učence 2. in 3. razreda, varstvo 
učencev vozačev in podaljšano bivanje do 17.00 ure. Poleg tega smo omogočali učencem udeležbo 
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na številnih tekmovanjih, poskrbeli za prehrano in spremstvo ter jim plačali kotizacijo za tekmovanja, 
skrbeli za preventivni program v cestnem prometu in izvedli kolesarske izpite. 
V okviru razširjenega programa smo tudi letos ob soglasju staršev za učence 1. razreda organizirali 
10-urni tečaj plavanja. Ocene staršev in posebej učiteljev – vaditeljev o tečaju so zelo dobre, zato 
bomo s tem delom nadaljevali tudi v novem šolskem letu. Učencem smo ponudili 76 ur interesnih 
dejavnosti na teden (35 tednov). Tako so lahko izbirali med krožki s področja športa, tehnike, 
družboslovja in naravoslovja. Zanimanje je bilo veliko zlasti pri učencih razredne stopnje, manj pa pri 
učencih 7., 8. in 9. razreda, ki so svoje interese uresničili že pri izbirnih predmetih. 
Prvošolci so se izobraževali v programu Kolesarček, četrtošolci pa v programu Jumicar, kjer so se 
preizkusili v varni vožnji z malimi avtomobili in tako spoznavali cestno-prometne predpise. 
Sredstva za razširjeni program smo v celoti porabili in namenili učencem. 
Ponosni smo na zborovsko petje, ki ga uspešno gojimo že vrsto let. Na šoli imamo štiri otroške 
pevske zbore in mladinski pevski zbor. Pevci mladinskega zbora so bili na tridnevnih intenzivnih vajah 
na Pohorju.  

 

MEDNARODNI PROJEKTI 
EKO ŠOLA 
PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA  
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 
POGUM  – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah je nadaljevanje projekta Podjetnostni izzivi z namenom 
spodbujanja podjetnosti v šolah na osnovi izkustvenega učenja. 

 

SODELOVANJE  Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
Sodelovanje je potekalo z organizacijami in društvi na različnih področjih. Posebej opredeljujemo 
sodelovanje z občino, predvsem z oddelkom za družbene dejavnosti, krajevnimi skupnostmi,  
turističnimi društvi, podjetji in delovnimi organizacijami, javnimi zavodi (osnovne šole, oba vrtca, 
srednje šole), obrtniki in drugimi društvi. 

Z Oddelkom za družbene dejavnosti Občine Slovenska Bistrica smo sodelovali na področju 
financiranja, zlasti pa smo se dogovarjali za izvajanje nadstandardnih programov in programov javnih 
del. Z vsemi mestnimi KS (KS Pohorski odred, KS dr. Jagodiča, KS Alfonza Šarha in KS Impol) ter KS 
Vrhole – Preloge in KS Zgornja Ložnica sodelujemo pri pripravi kulturnih programov ob različnih 
prireditvah in praznikih. 
 
Poleg sodelovanja na kulturnem področju imamo s KS Zgornja Ložnica, posameznimi društvi in 
skupinami rekreativcev sklenjene najemne pogodbe za uporabo telovadnice in zunanjega igrišča, kjer 
so se izvajale različne kulturne, športne in rekreativne aktivnosti. Ceno za najem prostorov potrdi 
Svet zavoda OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Vse cene so neprofitne. OŠ Pohorskega 
odreda Slovenska Bistrica lahko daje v najem telovadnici tudi za druge namene, kjer pa veljajo višje 
cene najema. 
 
Z Občino Slovenska Bistrica in KS Zgornja Ložnica smo sodelovali pri pridobitvi  dodatnih prostorov na 
PŠ Zgornja Ložnica z namenom, da se zagotovijo pogoji za prehod na popolno 9-letno OŠ in 
energetsko sanacijo šole. Sodelovali smo z občino, da bi kmalu prišlo do popolne obnovitve matične 
šole. 
Sodelujemo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS, ki na osnovi veljavnih normativov 
plačuje naše programe.  
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Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica sodeluje z Zavodom za šolstvo RS, OE Maribor.  

Sodelovali smo z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije in z Mestno knjižnico Ljubljana. 

Zelo uspešno sodelujemo  s Centrom za socialno delo Slovenska Bistrica in skupaj rešujemo socialno 
problematiko naših učencev. 

Z Zavodom za zaposlovanje RS sodelujemo pri zaposlovanju delavcev javnih del (učna pomoč, 
informator na PŠ in pomoč v športni dvorani prav tako na PŠ) ter delavcev, ki smo jih iskali za 
nadomeščanje naših odsotnih delavcev zaradi bolniških dopustov. 

Z obema Pedagoškima fakultetama smo sodelovali predvsem na področju izvajanja pedagoške 
prakse njihovih študentov. Tako je bilo pri nas na pedagoški praksi pet študentov, s katerimi so delali 
učitelji mentorji in drugi strokovni delavci ter jim omogočali nastope pri pouku. 

Povezujemo se tudi s srednjimi strokovnimi šolami v regiji in Srednjo šolo Slovenska Bistrica. Dijake 
sprejemamo na praktično usposabljanje.  

Nadaljevali smo sodelovanje s KS Pohorski odred, pomagamo pri organizaciji srečanja starejših 
krajanov. S KS Zgornja Ložnica smo bili soorganizatorji številnih kulturnih prireditev na Zgornji 
Ložnici, ob njihovih prireditvah smo brezplačno dajali v uporabo telovadnico ter učilnice. S KS Zgornja 
Ložnica in ostalimi uporabniki smo imeli podpisano najemno pogodbo za uporabo telovadnice. 
Večina cen je bila postavljena neprofitno, z namenom da so se pokrili osnovni stroški vzdrževanja. 
Cena za najemnino je ostala nespremenjena. 

Na pobudo župnika na Zgornji Ložnici in v interesu staršev učencev PŠ Zgornja Ložnica na šoli 
omogočamo izvajanje verouka v času, ko ni moten pouk in druge šolske aktivnosti. Župnijski urad  
plačuje najem prostora po najnižji ceni. 

Uspešno smo povezani z Javnim zavodom za šport Slovenska Bistrica. Tako imamo za izvajanje pouka 
športa v najemu Športno dvorano Bistrica in Športni park Slovenska Bistrica. Skupaj smo 
soorganizatorji športnih tekmovanj. 

Sodelujemo z 2. osnovno šolo Slovenska Bistrica, za njihove učence in učitelje smo do meseca 
novembra pripravljali prehrano. Na pedagoškem področju se povezujemo z okoliškimi šolami v občini 
ter s šolami iz sosednjih občin. 

OŠ Minka Namestnik Sonja nam zagotavlja mobilne pedagoge. Le-ti dopolnjujejo delovno obveznost 
v našem zavodu. Zavedamo se, da ima vsaka šola svoje specifike in tudi prioritete pri izvajanju 
zahtevnega pedagoškega in vzgojnega dela. 

Z Vrtcem Otona Župančiča Slovenska Bistrica nadaljujemo sodelovanje na podružnični šoli, 
pripravljamo prehrano za otroke vrtca in učence šole ter si stroške vzdrževanja razdelimo v 
sorazmernem deležu.   

Sodelujemo še s sosednjimi osnovnimi šolami, Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica in Ljudsko 
univerzo Slovenske Konjice, srednjimi šolami in gimnazijami iz Maribora, Zreč in Slovenskih Konjic, 
Policijsko postajo Slovenska Bistrica, Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica, Gasilskim društvom 
Slovenska Bistrica, Glasbeno šolo Slovenska Bistrica, Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica, 
Zavodom za KTV,  Tednikom Panorama, Bistriškimi novicami, Večerom,  Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, Zvezo šoferjev in avtomehanikov, Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica, Knjižnico Otona Župančiča Ljubljana, Zvezo borcev NOB Slovenska Bistrica, DPD Svoboda 
Slovenska Bistrica,  Slomškovim domom Slovenska Bistrica, Republiškim izpitnim centrom, Šolo za 
ravnatelje, Rdečim križem Slovenska Bistrica, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Društvom 
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upokojencev Slovenska Bistrica,  Košarkarsko šolo Sanija Bečirovića,  Domom Dr. Jožeta Potrča 
Poljčane enota Slovenska Bistrica. 

Podjetja v Slovenski Bistrici: Impol, Kartonaža MSK, Aluminium Kety Emmi, Komunala Slovenska 
Bistrica nam omogočajo oglede proizvodnje in nam odstopajo odpadni material za potrebe pouka in 
dekoracij. 
Sodelujemo s posameznimi podjetji, ki so naši dobavitelji. Trudimo se nadgrajevati poslovne odnose 
in jih zastavljati dolgoročno. 
 
V letu 2019 smo imeli inšpekcijski nadzor Ministrstva za javno upravo Inšpektorata za javni sektor, 
Delovno inšpekcijo in Inšpekcijo za šolstvo. 

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROGRAMIH, PROJEKTIH 
Tečaj plavanja 1. razred: 113 učencev in 15 spremljevalcev.  
Šola v naravi 3. razred: 116 učencev in 18 spremljevalcev 
Šola v naravi 5. razred: 83 učencev in 9 spremljevalcev ter 5 zunanjih vaditeljev.  
Intenzivne pevske vaje MPZ: 60 učencev in 5 spremljevalcev. 
Planetu Zemlja prijazna šola je program, ki ga izvajamo pri pouku gospodinjstva v šestih razredih 
(113 učencev in pri izbirnih predmetih). 
Kulturna šola, Eko šola, Pogum, Shema šolskega sadja, Zdrava šola, Teden otroka, Računamo in 
beremo, Odpravimo nasilje in bolezni zasvojenosti, Z gibanjem do znanja so projekti, kjer so 
vključeni vsi učenci in strokovni delavci (871 učencev in 112 delavec). 

 

PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA 
(na kratko opredelite pereče težave / prostorska problematika, medvrstniško nasilje , mobing./  s  

katerimi se ubada zavod) 

Zavod se srečuje s prostorsko problematiko. Zasedenost učilnic in športne dvorane je  100%. Športna 

dvorana je pretesna za naše učence. Želimo si, da se sprosti galerija, da lahko sočasno poteka delo v 

štirih skupinah.  

V zadnjem času  je v porastu medvrstniško nasilje: verbalno, fizično, internetno. Odzivni smo na 
nasilje, želimo si večjega sodelovanja in zaupanja staršev. 
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PROGRAM DELA ZA LETO 2020 (KRATKA PREDSTAVITEV) 

 

Datum: Slovenska Bistrica, 20. 6. 2020 

    

                                                                                                                        Tatjana Pufič, ravnateljica 

Z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2019/2020 smo določili vsebino in razporeditev vzgojno-

izobraževalnega ter drugega dela v skladu s predmetnikom, učnimi načrti za matično in podružnično 

šolo.  Program in dejavnosti  bomo nadgradili z novimi projekti povezanimi z vsakdanjo 

problematiko, medgeneracijskim sodelovanjem in ekološkimi vsebinami, z razvijanjem praktičnih 

vsebin in vključevanjem v ožje in širše okolje. Prilagajali se bomo razmeram ob morebitnem drugem 

valu žcovida-19. Intenzivno izobraževanje in priprava na delo na daljavo ob morebitnem drugem 

valu Covida-19. 

V novem šolskem letu načrtujemo izvedbo kolesarskega tečaja za šestošolce, šolo v naravi s tečajem 

plavanja za četrtošolce, deset urni  tečaj plavanja za drugošolce. To so dejavnosti, ki jih nismo izvedli 

v šolskem letu 2019/2020, zaradi dela na daljavo ob pojavu SARS-CoV-2. 

Leto 2019 smo zaključili z novim računovodskim programom. Prejeta sredstva smo porabili skrajno 

varčno in namensko. Povečano število učencev je posledično vplivalo na nabavo potrebnega 

pohištva in druge opreme. Svoje poročilo zaključujem s prepričanjem, da smo presegli zastavljene 

cilje, saj so bile naloge, zapisane v Letnem delovnem načrtu, opravljene strokovno, odgovorno in s 

pripravljenostjo delati več v dobro vseh. Ponosna sem na celostno podobo OŠ Pohorskega odreda 

Slovenska Bistrica. Hvala vsem delavcem zavoda, učencem, staršem, članom Sveta zavoda in lokalni 

skupnosti za vse opravljeno delo, dosežke, odzivnost, odgovornost, kritičnost, inovativnost in 

ustvarjalnost.  

Naj se odličnost nadaljuje z željo po še  večjem sodelovanju, razumevanju in medsebojnem 

spoštovanju, dobri komunikaciji, odprtosti, da z roko v roki stopimo naproti novim izzivom, ki nas 

čakajo v prihodnosti. 














