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ZADEVA:  Poročila  o delovanju javnih zavodov  v letu 2016 

 

 

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:   

 

 Zakon o zavodih  (Uradni list RS, št. 12/91,45/94,8/96,18/98,36/00 in 127/06),  

 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 55/10),  

 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, pripravili  poročila o svojem 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 2016.  

 

 

 

 S spoštovanjem, 

 

 

                 

   

                                                                                                  Irena JEREB,  dipl. upr. org., 

                                                                                                              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 

 

 



PORO.ILO O DELOVANJU JAVNBGA ZAVODA

2. osNovNE Solr slovENSKA BISTRTcA v LETU 2016

spr-oSNr orr-

Kratka predstavitev zav oda

Osnovni podatki, dejavnost zavoda

Kratka predstavitev:

NAZiV: 2.OSNOVNASOLASLOVENSKABISTRICA

SEdCZ: SOI,SX,A ULICA 5,2310 SLOVENSKA BISTRICA

Matidna Stevilka Sole: 3348008000

Podraiun Sole: 013 13 5000000353

Davdna Stevilka: 52959856

Telefon:

Fax:

(02) 80 51 68r
(02) 80 51 682

(02) 80 sl 683

(02) 80 sr 680

(02) 80 51 684

(02) 80 51 670

ravnatelj ica

pomodnica ravnatelj ice

radunovodstvo

tajniStvo

Solska svetovalna sluTba

Elektronska poSta: os-slb. s i

Spletni naslov Sole: www.2os-slb.si

2. osnovna Sola Slovenska Bistrica je javni vzgojno-izobraievalni zavod, ki ga je ustanovila
obdina Slovenska Bistrica 14. 4. 2008. Sola je organizirana kot samostojna osnovna sola za
udence od l. do 9. razreda. rzvaja program obveznega osnovnosolskeg a izobraievanla.
vpisana je v sodni register okroznega sodiSda Maribor pod vloZno Stevilko Srg 2009/23136.
Javno veljavni vzgojno-izobraievalni program je sprejet na nadin in po postopku, ki je
doloden z zakonom-
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Stevilo uiencev, oddelkov, razredov na dan 31.12.2016

Zaposlelniv JZ

Stevilo oddelkov l8
Skupaj Stevilo udencev 455

Povpredno Stevilo udencev v oddelku 25,3

Stevilo oddelkov podaliSanega bivanja 4,88
Stevilo udencev vkliudenih v PB 221

Stevilo zaposlenih - skupaj ( 5ola, vrtec): 56

Vrsta delovnih mest (51. posameznih del. mest)

Strokovni delavci 12

Radunovodsko-administrativni delavci )

Tehnidni delavci 7

Delavci zaposleni preko javnih del 4

Skupaj: 56

Izobrazba (smer izobrazbe in 5t. delavcev po stopnji izobrazbe)

I II. IV VII VIII. IX

2 0 1 5 2 13 33 0 0

Rast zaposlovanja v zadnjih petih letih 2011-59 delavcev
2012-60 delavcev
2013-6I delavcev
2014-58 delavcev
2Ol5-57 delavcev
2016-56 delavcev

Pov recna lada za oslenih 1.790,16 € - bruto

tevilo o ravl enih delovnih ur 110.894,27 ur
6.543,08 €

Drugo ( posebnosti..)
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POSEBNI DEL

Finanino poslovanje

Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2016

o STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2016t 29.754,32 C

o STANJE TERJATEV NA DAN 31.12.2016:156.505,15 €
- TERJATVE DO KUPCEV: 19.375,58 €
- TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN: 136.594,54€
- DRUGE KRATKOROaNE TERJATV(DO ZZZS):346,11 €
. AKTIVNE dASOVNE RAZMEJITVE: I88,92 €

o STANJE OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2016:184.911,,29 €
- OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH: 98.869,38 €
- OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV: 16.432,17 C

- DRUGE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANIA:22.359,65 €
- OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN: 23.923.83 €
- PASIVNE .ASOVNP RAZMEJITVE: 23.326.26€.

3

2016 ind.
I 2

A. DOLGORO.NA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU

5.26s.636 5.059.807 0,96

Neopredmetena sredstva in dolgorodne aktivne dasovne
razmejitve

468 248 0,53

nepremlcnlne 5.25 3 .63 0 5.054.126 0,96
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva I 1.538 5.433 0,47

B. KRATKOROEXI SNTOSTVA, RAZEN ZALOG IN
AKTT\,T{f, T.I.SOVNT RAZMEJITVE

186.355 186.259 100,00

Denarna sredstva 28.415 29.7 54 t04,'71
'l'eriatve do kupcev in uporabnikov EKN 155.214 155.970 100,47

2.696 535 0,20
C. ZALOGE 2.138 1.568 0,73
AKTIVA SKfIPA.I ( A+B+C) 5.454.129 5.217.634 0.96
D. KRATKOROCNf, OBVEZNOSTI IN PASI\t'IE
CASOYI\E RAZMEJITVE

191.927 l8,l.9l I 0.96

Obveznosti do zaposlenih 103,31

Obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN 4 8.663 40.356 0,83
ostalo 41 .561 45 .686 0,96
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI 5.262.202 5.062.723 0,96
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna
sredstva

5.264.752 5.059.428 0,96

Pre seZek/primanj k lj aj -3.434 2.916 0,00
ostalo 884 379 0,39
PASIVA SKUPAJ ( D+f,) 5.454.129 5.247.634 0,96

2015
3=2fi

ostalo

ostalo

95.703 98.869



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI SKUPAJ 1.82L.640,63
Ministrstvo za izobraievanje, znanost in 5port 1.506.057,30
M55-snuro pLaer, pRrsprvrt 7.26L.977,47

vr55-pRrspevrr zA svzr-rNVALrDr 3.808,15

M55-REGRES zA LD,JUBtLEJNE,oDpRAVNtNE,soLtD,poM. 37.092,77

M55-MATERtALNT srRo5Kr 32.056,16

v55-ue rt-e rru ue rur pRrpoloe rt 2.71-0,32

M55-MAT. srRoSKr zA NADARJENE 681,08

M55-ueseNr5rr srrao t4.944,86

v55-nrcREs za pREHRANo zAposLENtH 35.819,50

L9.605,72

MSS-SUBVENCToNTRANA pREHRANA orRoK 81.962,69

rr,155-srruorralrut z.,Sruousrr sK.,PREV. zNAN 52L,96

v55-oooarrr za EKSKURZU E 2.263,64

v55-5ou v uannvt 4.36L,25

wt55-rzosnnZrvaNJ E zAPoSLEN r H 4.519,LO

w55-zonnvrurSrr pREGLEDT DELAVCEV 804,29

M55-PREMUE KAD 2.928,40

Obiina 98.320,57
oserNn-oooarNlr PRocRAM 16.239,00

oaetNn-RrcRrs zA LD,J u BTLEJN E, oDpRAVNtNE 2.O42,72

aRuro plAta-JnvNA DELA-oBarNA 7.693,70

oaf tNa-pRrsp. svzl-rNVALtDt 478,54

srRoSrr oelavruosr (elektrika,voda,.)-oBalNA 27.705,00

trroee vzoRZrvaNre -osdtNa 2.815,00

NOVOLETNA OBDARITEV OTROK-OBCINA 1.196,85

NAMENSKA SREDSTVA (bral. z.,pol.olimp.)-OBalNA 224,50

tNVESTIctJ E [ta ostrffin-ogitNa 8.417 ,95

sERVts DVTGALA oBarNA 61,3,92

oaerNa-oor.za 5PoRTNE oBJEKTE 905,68

DorAcuA zA xuruavo-oge tNn 2 9.069,88

ose rNa-ootacua zA AVro 977 ,83

Zavod RS za zaposlovanje 29.864,96
ZAVOD ZA ZAPOSL-JAVNA DELA-PLACE 25.7 73,34

ZRSZZ-IAVNA DELA -PREHRANA 2.L40,70

7.646,72

ZRSZZ-JAVNA DELA-PRIHODKI OD STORITEV 364,20

Prihodki drugih L73.372,L8
z5 RS PLANtcA a rrrra,prnvaLnt trca] 1.030,80

DorActiA- zAVoD zA 5poRT sLov. BtsrRtcA 899,76

PRIHODKI OD STORITEV-SOLA V NARAVI, PREVOZI,ID,JU 25.t49,57
pRrHoDKr oo oRuc ruleoe .vaR.-vRrrc,o5 poH.oDR.) 8.860,70
pRrHooxt oo 5tvt r 111.351,91

4
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PRIHODKI OD UPORABE POSLOVNIH PROSTOROV 1.970,00

PRIHODKI OD UPORABE TELOVADNICE 9.828,50

PRIHODEK RS ZA KMET. DEJ. IN RAZV. POD.SHEMA S.,T. ZAJTRK 3.044,30

ZAVOD ZA SPORT RS PLANICA-ZDRAV ZIVUENISKI SLOG 70.977 ,O4

ZRSS-PROIEKT YOUTH START 319,60

Drugi prihodki 74.O25,62
ODSKODNINE OD ZAVAROVALNIC 5.471,27
pRrHoDKr oo oRucrH-vRnerra,oo5roo 586,49

366,73
pnluoort-5oLSrt srLao 1.1-43,82

PRIHODKI DELAVCEV 1.620,00

PRtHoDKt-MAVRteua zaxnorutca 4.837,3L

II. ODHODK!SKUPAJ 1.815.289,56
STROSKI MATERIALA 87.412,85
ptsaRlt t5rt MATERTAL 2.357,69

ctsrtm 5.624,68

UL,PRIRO.NIKI, REVUE, EASOPISI, PRAVILNIKI 7.339,7 4

ZIVILA,PREHRANA 4.575,76

MATERIAL ZA POUK 8.L72,03

DRUGI MATERIAL 7.375,32

xt t-t tZtrt tct tt MATE RTAL 87 ,54
MATERIAL ZA PRIREDITVE 1.413,83

DELOVNA IN ZAs'ITNA SREDSTVA 423,tL
DELovNt zvrzrt , uesrNtrt 75.478,86

SANITETNI MATERIAL, ZDRAVILA 1-53,7 9

ELEKTRICNA ENERGUA 73.55t,20

29.069,88

GORIVA IN MAZIVA ZA DELOVNE STROJE 183,30

GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA 558,08
MATERIAL ZA TEKOCE VZDRZ. OBJEKTOV 183,08

MATERtAt zA TEKoer vzonZrvnlUE opREME 1.800,79

MATERTAL zA DRUGE TZDATKE zn vzonZrvaru:r L.032,72

MATERTAL zA TEKoaE vZDRZEVANJE RAaUNAL. tN KoMUNtK. 3t,45

STROSKISTORITEV 296.8O2,06
srRO5rt SrORtre V TEKMOVAN.J (prijavnine, tlanarine) 41,6,46

STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV 5.281,51
IZVA]ANJE PROGRAMA IZ VARSTVA PRI DELU 878,40

ZALOZNIsKE IN TISKARSKE STORITVE 647 ,82
Raiurualrut5rr sroRtryE (vzdri. prog.) 6.O28,56

REPREZENTANCA 60,00

vsropNrNE, rzlrrr, 5vru,rzv. pRocRAMov 29.023,t5
FOTOKOPU E,IZDELAVA SLIK, FOT.,VEZAVA,REVU,KASET 359,77

PRIREDITVENE STORITVE 375,00

ZDRAVSTVENE STORITVE 2.604,57

VODA IN KOMUNALNE STORIryE 7.853,93

5
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ODVOZ SMETI 2.524,38

3.506,34TELEFON, FAK5, GSM, ELE K.P.,ZAK. ADSL

948,49POSTNINA,STR. DOSTAVE

275,14STORITVE ZA VZDRZEVAN.'E IN POPRAVILA VOZIL

L46,22PRISTOJBINE ZA REGISTRACUO VOZIL

467 ,38ZAVAROVALNE PREMIJE VOZILA

10.889,70STORITVE CESTNEGA PROM ETA,ZE LEZN ICE

531,66DNEVNICE V DRZAVI

577 ,96NO.NINE-V DRZAVI

t.755,46POTNI STROsKI.JAVNI PREVOZ IN KILOMETRINA

145,80CESTNINA, PARKIRNINA

370,O7DNEVNICE V DRZAVI-SPREMSTVO

725,76POTNI STR..SPREMSTVO-KILOM ETRINA IN JAVNI PREVOZ

6.130,50STORITVE ZA INVESTICUSKO VZDRZEVANJE

3.531,85STORITVE ZA SPROTNO VZDRZEVANJE OPREM E

6.773,81TEKO.E VZDRZEVANJE OBJEKTOV IN OKOLICE

688,06VZDRZEVANJE IN SERVISI DVIGALA

630,73NAJEMNINE, UPORABE PROSTOROV,PARKOV

1.513,10NAJEM STROJEV IN NAPRAV (FOT. STROJ)

2.083,85AVTORSKI HONORAR

3.849,54KOTIZACU E-STROKOVNO IZOBRAZEVAN.'E

I NTELEKT.STOR.ODV.,ZDRAV.,SVETOV....

292,OOeLANARtNE

187,82sToRlwE pLAa.PR.(UJP, DrGrT. POTRDItO)

8,20BAN.NE STORITVE

193.967,58STOR. MENZ.ZAJTRK, MAtICE, KOSILA

629,67STROSKI DRUGIH STORITEV

7.585,10AMORTIZACIJA
207.Q44,OOAMORTIZACUA OSNOVNIH SRE DSTEV

5.468,4LAMORTIZACUA DROBNEGA INVENTAR]A

2.223,O4AMORTIZACUA KNJIG

-207.L50,35POPR. VREDNOSTI AMORT.-ZMANISANjE AMORTIZACUE

1.422.843,73STROSKIDELA
1.106.281,15BRUTO PLA.E

24.2t3,53BOLEZNINE V BREME SOLE-BRUTO

37.936,29REG RES ZA LETNI DOPUST

PREHRANA MED DELOM

22.090,57POVR. STR. PREVOZA NA IN IZ DELA

208,32TERENSKI DODATEK

7.t\5,34NADO M E5'ANJ E-NADU R NO DELO

782.479,85PRISPEVKI V BREME DELODAJALCA

2.252,29J UBILEJN E NAGRDE-DO UREDBE

4.428,08PRISP. ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

2.969,77POKOJNINSKE PREMIJE KAD

o,o2
0,o2IZREDNI ODHODKI (IZRAVNAVA CENTOV,USKL..)
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PREVREDNOTOVALNI ODHODKI ZARADI OSLABITVE TERJATEV 645,80

RAZLIKA OZ. PRESEZEK PR!HODKOV NAD ODHODKI
2016 6.351,07
RAZTIKA OZ. PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

2015 -3.434,43

RAZLTKA-BTLANCA STANJA -(konto 985) - 2016 2.916,64

PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI 645,80

Trina dejavnost na5ega zavoda v letu 2016:
- uporaba telovadnice in drugih prostorov Sole v znesku 11.798,50 €

IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV

V Solskem lelu 2016/2017 bomo nadaljevali s programoma Bralna pismenost in Zdrav
Zivljenjski slog. Sledili bomo Razvojnemu nadrtu 5ole.

Nadgrajevali bomo Vzgojni nadrt in Pravila Solskega reda 2. osnorme Sole Slovenska Bistrica,
ki bosta kot temeljna dokumenta vodilo za strpno in nenasilno vedenje udencev.

Pri vzgoji bo v ospredju povezovanje med vrstniki, razvijali bomo odnos do domovine,
slovenskega jezika in naSe kultume dedi5dine.

Sledili bomo pobudam udencev in star5ev.

Sodelovali bomo s strokovnimi institucijami, zavodi in predvsem s starSi.

V Solskem letu 2016/2017 si bomo prizadevali, da bomo Sola:

o ki bo udencem posredovala kvalitetna znanla, da bodo z rezultati primerljivi z vrstniki
v Sloveniji in drZavah Evropske unije;

o ki bo temeljila na izkustvenem udenju v naravoslovni udilnici na prostem;
o ki bo usposabljala udence, da bodo znali koristno uporabiti vsa znanja;
. ki bo podpirala telesno aktivnost udencev;
o ki bo navajala udence na samostojnost in odgovomost;
o ki bo star5em ponujala razlidne oblike sodelovanja in bo skupaj z njimi iskala

odgovore na vzgojna in izobraZevalna vpraSanja;
. ki bo zaznayala in reSevala vzgojno in udno problematiko;
. ki bo obogatila in dvignila raven sodelovanja Sole s Sir5o lokalno skupnosdo.

Doseganje vseh zastavljenih ciljev bomo sproti preverjali
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IZVAJANJE POSEBNIH PROGRAMOV

MEDNARODNI PROJEKTI

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

Z izmenjavo primerov dobre prakse bomo sodelovali z OS Gustava Siliha Laporje.

Zaradi problematike priseljevanja smo se na lokalnem nivoju povezali s celotno vertikalo:

vnec - osnovna in srednja sola. Ob podpori Obdine Slovenska Bistrica smo sor.vmemo po

Stevilu vpisanih udencev razporedili priseljence na obe osnovni Soli tako, da se lahko hitreje

naudijo slovenskega lezika in aktivno vkljudijo v novo okolje.

Studentom Filozofske fakultete in Naravoslovne fakultete Maribor bomo omogodili izvalanje

pedagoSke prakse. Mentorji Studentom bodo uditelji razlidnih strokovnih podrodij. Pri

re3evanju 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 izobraievarila 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 ce,nler za ekoremediacijo in MatjaZem

Sramlom, rednim profesorjem Fakultete za gradbeniStvo.
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Prostovoljstvo -
krepitev vrednot
nenasilja

201612011
MSS in Slovenska

filantropija

Krepitev kompetenc

za prepredevanje

nasilja v obdobju
201012016

Medn.

projekt

Soodanje z izzivi
medkulturnega

sobivanja - SIMS

201612011

Ministrstvo za

izobraievanje, znanost

in Sport Ljubljana

Krepitev socialnih in
drZavljanskih
kompetenc

strokovnih delavcev

Medn.

projekt

3
Izzivi podjetnosti

za mlade - UStart
2015120t6

Ministrstvo za

izobraZevanje, znanost

in Sport Ljubljana in
Zavod za Solstvo

Ljubljana

S pod b u.ia rrj e

podjetnosti in

inovativnosti

Medn.

projekt

I

2



Z Zavodom za zaposlovanje bomo sodelovali pri zaposlovanju delavcev preko javnih del rn

pri poklicnem svetovanju ter se tako posluievali vseh uslug, ki nam jih ponujajo. Narodnik
javnih del je Obdina 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
DruStvom Sofe{ev in altomehanikov.

Zavod Varni intemet bo ozaveSdal s predavanji udence in star5e

V okviru EU bomo sodelovali s predstojnikom informacijske pisame za EU v Ljubljani z dr
Klemnom i\tme4em.

S pomodjo Planinskega dru5tva Slovenska Bistrica bomo organizirali planinski tabor za

udence v dasu letnih poditnic.

Tudi v tem Solskem letu bo sodelovanje potekalo na razlidnih podrodjih z razli(,nimi
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 dru5tvi.

Delovne organizaci ie in zavodi

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

o pri poklicnem svetovanju,

o pri organizaciji dni dejavnosti,
o na kultumem podrodju,

o pri sponzorsfi.u 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
Vo5njaka, 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 PolL iz Slovenske Bistrice in Maribora, druStvom SoZitje, Domom dr. JoZeta
Potrda Poljdane, enota Slovenska Bistrica in RK Slovenska Bistrica.

Srrvrlo uDELEZENCEv v pRoGRAMIH, pRoJEKTIH

455 udencev in 42 strokovnih delavcev
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PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA
(na kratko opredelite perede teZave, s katerimi se ubada zavod)

Za racionalizacljo potro5nje energentov predlagamo manj 5o preureditev sistema delovanja
kotlovnice. Od Stirih pedi, ki so na voljo, bi bilo dovolj, da samo ena segreva vodo do

temperature, potrebne za toplotni Sok. Tako bi na dolgi rok vardevali pri stro5kih energije. Ta
reSitev bi bila nujna, 5e posebej zaradi dejstva, ker nas bremeni kogeneracija.

PROGRAM DELA ZALETO 2OI7 (KRATKA PREDSTAVITE9

Pri delu bomo sledili naslednjim ciljem

upo5tevali bomo smemice Ministrstva za izobrai,evanje, znanost in Sport;

najved pozomosti bomo posvetili kvalitetnemu pouku s poudarkom na sodobnih
oblikah in metodah dela;
pouk bomo izvajali v skladu s posodobljenimi udnimi nadrti in uvajali e-gradiva v
ustrezno opremljenih udilnicah;
poudarjali bomo pomen vseZivlj enj skega udenja;
nadaljevali bomo s projektom Bralna pismenost;
pri udencih bomo utrjevali pozitiven odnos do drZavnih vrednot in skrb za slovenski
jezik bo prednostna naloga strokovnih delavcev;
uvajali bomo raziskovalno udenje naravoslovnih predmetov (gozdna udna pot, udilnica
na prostem);
projekt Z&av Livljenj ski slog;
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 zgodovinske dediSdine;

nadaljevali bomo z ustvarjalnim delom udencev, da se bodo lahko uveljavili kot avtorji
na literamem in likovnem podrodju;
nadaljevali bomo s Sejmom poklicev;
nadaljevali bomo s fleksibilnim predmetnikom, ker omogoda stmjeno poudevanje

predmetov po dasovnih obdobjih in dalj5e dasovne udne enote, npr. blok ure, pri

predmetih TIT in LUM v 7. in 8. razredu ter pri predmetih ZGO in GEO v 6. razredu.

Datum: 19.5.2017

Stevilka: O2G242O17 11 1

2rrosLJ
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Zig. in podpis od ovome osebe

Kot samostojen zavod potrebujemo svojo kuhinjo. V nadstropju prizidka bi lahko nad kuhinjo
dodali 5e eno udilnico, ki jo nujno potrebujemo za izvajanje pouka.



POROČILO O DELOVANJU  JAVNEGA ZAVODA  

GLASBENA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA  V LETU 2016 

SPLOŠNI DEL 

Kratka predstavitev zavoda 

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 

 

 

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 

 

 

Glasbena šola  Slovenska Bistrica izvaja dejavnost osnovnega glasbenega 

izobraževanja v javnem interesu, ki poteka v oddelkih individualnega in skupinskega 

pouka glasbe, predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Osnovna dejavnost: 

 kvalitetno, zakonito in uspešno izvajanje pouka v tekočem šolskem letu, 

 izvedba nastopov in koncertov, 

 izvedba letnih izpitov. 

 

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. 
 

 

 

Število otrok, oddelkov, razredov na dan 31.12.2016 

(* izpolnijo zavodi s področja vzgoje in izobraževanja) 

* Število 

Število oddelkov 28,22 

Skupaj št. učencev 529 

328 individualni pouk 

103 PP in balet 

  98 PGV in GP 

Povprečno št.  učencev v oddelku / 

Št. oddelkov v podaljšanega bivanja / 

Število učencev vključenih v PB / 
 

 

 



Zaposleni v JZ 

Število zaposlenih –skupaj ( 

šola, vrtec) 

34 

Vrsta delovnih mest 

 ( št.  posameznih del. mest) 

 

 

 

Delovno mesto 

 

2016/2017 

Strokovni delavci 28 

Administrativni delavci 2 

Tehnični delavci 4 

Skupaj drugi delavci 34 

Izobrazba 

 ( smer izobrazbe in  št. 

delavcev po stopnji izobrazbe) 

 

 

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

1  1  6 3 23  34 

Rast zaposlovanja v zadnjih 

petih letih 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

34 34 35 35 34  

Povprečna plača zaposlenih  

1.818,01eur bruto/  30,26 zaposlitev 

                           (kar. načrt) 

Število opravljenih delovnih ur / 

Izobraževanja zaposlenih 14x individualno za strokovni kader 

3x individualno za administrativno osebje 

1x individualno za tehnično osebje 

2x celoten zavod 

                   1x mentorstvo študentkam 

Drugo ( posebnosti..)  

 

 

 

 

 

 



POSEBNI DEL 

Finančno poslovanje 

Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2016  

 2016 2015 ind. 

 1 2 3=/12 

A.DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 

296.490 315.673 0.94 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 

4.615 4.614 1.00 

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 3.506 2.583 1.36 

Nepremičnine 392.225 392.225 1.00 

Popravek vrednosti nepremičnin 168.657 156.890 1.08 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 362.948 295.232 1.23 

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 

sredstev 

291.135 216.925 1.35 

B.KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

112.198 112.858 1.00 

 

Denarna sredstva 31.050 37.148 0,84 

Kratkoročne terj. do kupcev 14.473 11.683 1.24 

Dani predujmi 322 0 0 

ostalo (AČR)  40 0 

Kratkoročne terj. do upor. EKN 66.353 63.987 1.04 

AKTIVA SKUPAJ ( A+B+C) 408.688 428.531 0.96 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

107.704 

 

112.858 

 

0.96 

Obveznosti do zaposlenih 59.915 57.550 1.05 

Obveznosti  do dobaviteljev in uporabnikov EKN 3.768 9.747 0,39 

Druge kratkor. obv. 8.975 8.534 1.06 

Kratkor. obv.do uporabn. EKN 853 431 1.98 

Pasivne čas. razmejitve 34.193 36.596 0,94 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 300.984 315.673 0.96 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna 

sredstva 

296.491 315.673 0.94 

Presežek 4.493   

ostalo 408.688 428.531 0.96 

PASIVA SKUPAJ ( D+E)    

    

 

 STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2016:                31.050 eur 

 

 STANJE  TERJATEV NA DAN 31.12.2016            14.473 eur 

 

 STANJE OBVEZNOSTI  NA DAN 31.12.2016     3.768 eur 

 

 



PRIHODKI:  

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

najemi športnih dvoran….) 

 

Prikaz prihodkov po virih financiranja v letu 2015  in  2016 

Vir financiranja 

 

2015 2016 

Prihodki državnega proračuna 

 

747.989 797.267 

Prihodki občinskih proračunov 

 

  30.450 32.736 

Prihodki prispevkov, izposojnine, izpitov 

 

142.169 147.703 

Donacije 

 

       200 0 

Izredni prihodki – odškodnina zavarovalnic 

 

       927 0 

Prihodki obresti na TRR 

 

         32 0 

Prihodki od izvršb 

 

       209 117 

SKUPAJ 

 

921.976 977.823 

 

 

Prikaz prihodkov ustanoviteljev po pogodbah o financiranju ter poraba teh 

Naziv 

postavke 

Občina 

Sl. Bistrica 

Občina 

Oplotnica 

Občina 

Poljčane 

Skupaj 

prejeta 

sredstva 

2016 

Poraba Razlika v + 

ali - 

Ogrevanje 

 

3.000   3.000 14.022 11.022 

Elektrika  

 

3.500  2.000 5.500 5.751 251 

Prehrana -

prevoz 

zaposlenih 

Dodatni 

stroški 

   15.000 

 

 

 

       2.736 

3.000 3.500    21.500 

 

 

 

        2.736 

42.225 

 

 

 

       2.736 

20.725 

SKUPAJ    24. 236 3.000 5.500 32.736 64.734 31.998 
 

 

 



IZKAZ PRIHODKOV IN  ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 

DEJAVNOSTI   OD 1.1.2016 DO 31.12.2016 

PRIHODKI Realizacija 2016 

A/ Prihodki  od poslovanja 977.823 

Državni proračun MIZŠ 797.267 

Občinski proračun Slov. Bistrica 24.236 

Občinski proračun Poljčane  5.500 

Občinski proračun Oplotnica 3.000 

Izvajanje javne službe (prispevki staršev, razno) 147.704 

  

B/Finančni prihodki  

  

C/Drugi prihodki 116 

  

Č/Prevrednotovalni  poslovni prihodki  

  

D/  Donacije drugih 0 

  

SKUPAJ PRIHODKI 977.823 

 

ODHODKI:  

Opomba: po posameznih občinah 

ODHODKI Realizacija 2016 

E. Stroški materiala in storitev  118.123 

  

Občina Slov. Bistrica 109.203 

Občina Poljčane 8.131 

Občina Oplotnica 789 

  

F/ Amortizacija7 100% odpisi DI 2.173 

  

  

G/ Drugi izredni odhodki 0 

  

  

H/ Stroški v zvezi z delom (prev in prehr.)  50.640 

Občina Slov. Bistrica 38.559 

Občina Poljčane  6.440 

Občina Oplotnica 5.641 

  

I/Stroški dela (MIZŠ) 795.176 

LV 7.218 

Stroški v zvezi z delom /H + str. dela/I skupaj: 802.394 

J/ SKUPAJ ODHODKI 973.330 

 

Presežek prihodkov v znesku 4.493 eur  bomo porabili za nabavo inštrumentov.  

 



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. 

 predšolska glasbena vzgoja, 

 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  ( 35 članov ) 

 HARMONIKARSKI ORKESTER  ( 14  članov ) 
 GODALNI ORKESTER ( 20 članov ) 

 PEVSKI ZBOR ( 25 članov) 

 ORFFOVA SKUPINA (14 članov) 

 

 

 

IZVAJANJE POSEBNIH PROGRAMOV 

/ 

 



 

MEDNARODNI PROJEKTI 

 Mednarodna tekmovanja – 19  nagrad, 

 

         Mednarodno tekmovanje SVIREL 201, kategorija brenkala 

KYAN 

GREGORC 

Kitara 1. a Matjaž Stošič / srebrno priznanje 

90,00 

CHIARA 

GREGORC 

Citre 1. b Franja Kočnik / zlato priznanje 

99,00 

HANA 

HREN 

Citre 1. b Franja Kočnik / srebrno priznanje 

93,00 

           Mednarodno internetno glasbeno tekmovanje 2016 

LARA 

KOŠAK 

Flavta 7. Bojana Rojko Barbara 

Škof 

1. nagrada 

 

90,33 

ANA ŠPEC Flavta         8. Bojana Rojko Barbara 

Škof 

1. nagrada 

 

88,33 

HANA 

PIŠEK 

Flavta         7. Bojana Rojko Barbara 

Škof 

2. nagrada 

 

83,00 

ANA 

PUČNIK 

Klavir         7. Barbara Škof / 2. nagrada 

 

88,00 

SAMO 

KRAJNC 

Klavir         6. Natalia 

Demiyanenko 

/ 3. nagrada 

 

79,66 

Mednarodno tekmovanje pihalcev Woodwind&Brass 2016,             

Varaždin 

IAN PIRC Saksofon 1. a Zmago Tkavc Mateja 

Pleteršek 

1. nagrada 

 

98,33 



ENJA 

GOLOB 

 

Saksofon 1. b Zmago Tkavc Mateja 

Pleteršek 

1. nagrada 

95,50 

MIHA 

ŠPEC 

 

Klarinet 1. b Andrej Šmon 

 

Mateja 

Pleteršek 

2. nagrada 

 

92,83 

ALJAŽ 

ČUČEK 

 

Klarinet 1. a 

 

Andrej Šmon 

 

Mateja 

Pleteršek 

2. nagrada 

 

94,00 

            Mednarodno tekmovanje »Dnevi kitare« 2016, Krško 

KYAN 

GREGORC 

Kitara 1. b Matjaž Stošič / zlato priznanje 

       92,00 

LANA 

ŽVIŽAJ 

Kitara 1. b  Kristina 

Marjanovič 

/ srebrno priznanje 

                 84,00 

            Koroško klavirsko tekmovanje 2016, Radlje ob Dravi 

ANA 

PUČNIK 

Klavir        5. Barbara Škof / bronasta nagrada 

   Klavirsko tekmovanje »Ivan Rijavec« 2016, Rogaška Slatina 

KATINKA 

FERLEŽ 

Klavir Začetniki Mateja 

Pleteršek 

/ 3. nagrada 

88,00 

SAMO 

KRAJNC 

Klavir Mali pianisti Natalia 

Demiyanenko 

/ 2. nagrada 

92,25 

Harmonikarsko mednarodno tekmovanje »Ivan Rijavec« 2016,  

ANDREJ 

ČASEK 

HOJNIK 

Harmonika Mali 

harmonikarji 

Peter Skrbiš / 1. nagrada 

98,00 

            41. mednarodnno srečanje harmnoikarjev, Pula 

DOMEN 

KRAJNC 

Harmonika C2 Peter Skrbiš / 2. nagrada 

84,00 

 

 



 

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. 

 

 

V šolskem letu 2016/17  šola intenzivno sodeluje z novoustanovljenim združenjem 

glasbenih šol Štajerske regije, ki združuje 6 glasbenih šol ( 4 javne in 2 zasebni iz Maribora, 

Ormoža, Ptuja, Slovenska Bistrice). Sodelovanje s Konservatorijem za glasbo in balet 

Maribor ima velik pomen, tudi za lažji prehod učencev na UMG Maribor. 

 

 

Kot člani Zveze slovenskih glasbenih šol smo sodelovali v skupni izvedbi projekta ob 200 

letnici javnega glasbenega šolstva v Sloveniji. Učenec klarineta Miha Špec (iz razreda 

učitelja Andreja Šmona) je sodeloval v simfoničnem orkestru ZSGŠ na slavnostnem 

koncertu 13.11.2016 v Cankarjevem domu v Ljubljani.  

 

Na regijski ravni smo 200 letnico javnega glasbenega šolstva počastili skupnim koncertom 

aktiva GŠ Štajerske v Unionski dvorani v Mariboru in sicer 25.11.2016, naša šola je bila 

nosilec tega pomembnega projekta.  

 

 

 

  



ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROGRAMIH, PROJEKTIH 

Dejavnosti in dosežki v letu 2016  

 

 Učenci so s kulturnim programom sodelovali na prireditvah v okviru GŠ Slovenska 

Bistrica in izven šolskih nastopih v občinah Slov. Bistrica, Poljčane, Oplotnica in 

drugje, 

 

 Šola je sodelovala z drugimi šolami in institucijami v lokalnem, državnem ali 

mednarodnem okolju, z različnimi strokovnimi in drugimi društvi in združenji, 

organizacijami, ustanovami in posamezniki ter drugimi, ki delajo na področju 

kulture in nas večkrat prosijo za popestritev svojih dogodkov. Učenci naše šole so 

sodelovali na številnih prireditvah v osnovnih šolah, vrtcih in v drugih ustanovah, 

 

 izvedli smo 48 internih – razrednih nastopov, 29  javnih nastopov,  

          18 nastopov v sodelovanju z drugimi (OŠ, Lions klub, tednik Panorama, RIC,  

          SVIZ, SŠ Slov. Bistrica, Društvo upokojencev, Športnik leta, Hotel Leonardo…), 

 

 Dnevi odprtih vrat v Slov. Bistrici, Poljčanah in Oplotnici (maj 2016), 

 

 Udeležba šole na regijskih in državnih revijah;  

 Revija GŠ Štajerske, Koroške in Pomurja v Mariboru (22. 1. 2016),   

 Revija pihalnih orkestrov Slovenije v Šentjurju (8. 4. 2016), 

 Revija godalnih orkestrov Slovenije v Sežani  (15. 4. 2016), 

 

 Koncerti tekmovalcev (21.1., 25.1., 29.2., 8.3., 22.12.2016) tudi v sodelovanju z GŠ 

Slov. Konjice, 

 Koncert fada in tanga »Mascara Quartet« (7.1.2016), 

 

 Koncert »Nekoč in danes« učenci s svojimi družinskimi člani (14.1.2016), 

 

 Koncert harmonikarskega orkestra ob Dnevu žena v sodelovanju SVIZ-a obrti in 

podjetništva območja Podravja in Koroške regije, Hotel Habakuk  

          (5. 3. 2016), 

 

 Območna revija pevskih zborov (20. 4. 2016) 

 

 Baletna produkcija v SNG Maribor (24. 3. 2016), 

 

 Dan odprtih vrat, matična šola (16. 4. 2016), 

 

 Predmaturitetni koncert  Jan Kraner in Lea Pinter  – flavta (17.5. 2016), 

 

 Zaključni koncert predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, solistov in 

komornih skupin (19. 5. 2016), 

 Zaključni koncert pevskega zbora in orkestrov (26.5. 2016), 

 

 Glasbeni kviz za najmlajše učence – gl. pripravnico (8. 6. 2016), 

 



 

PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA 

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

Novo pridobljeni prostori v 2. zgradbi (Trg svobode 16) zahtevajo dodatno zvočno 

izolacijo, zato bomo planirali sredstva za izolacijo hodnika in stopnišča.  

Ureditev skupnega prostora za strokovne delavce – zbornica, nakup omare, miza in 

kuhinjski element. 

 

Zaradi zagotavljanja varnosti premoženja bomo pridobili ponudbo za dobavo in 

montažo opreme sistema tehničnega varovanja. 

 

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

podjetje KEMA d.o.o pripravilo predlog sanacije na podlagi pregleda in obstoječega 

stanja v omenjenih prostorih. S to težavo in obstoječim stanjem na južni strani  zgradbe, 

kjer ne obstaja fasada, sem na sestankih seznanila predstavnike ustanoviteljice Občine 

Slovenska Bistrica ter pripravila dokumentacijo.  

 

Potrebno bo dokončati izdelavo energetske izkaznice za oba objekta matične šole na 

Ozki ulici 1 in Trgu svobode 16 v Slovenski Bistrici ter objekta na dislociranem oddelku 

Poljčane. 

Podoben problem z vlago se je pojavil tudi na dislociranem oddelku v Poljčanah v učilnici 

skupinskega pouka in čakamo na mnenje podjetja KEMA d.o.o. V prihodnosti si želimo v 

pritličnih prostorih urediti prostor za koncertno dejavnost, kajti sedaj vse nastope izvajamo 

v učilnici skupinskega pouka, ki ne zadošča potrebam večjega števila obiskovalcev. V 

dogovoru s soustanoviteljico občino Poljčane bomo načrtovali sredstva in izvedbo 

adaptacijskih del. 

 Predmagistrski nastop Nadje Knez – harmonika (17.6. 2016), 

 

 Projektni koncert Big banda (23.6.2016), 

  

 Dan državnosti in Himna v živo ob 200 letnici javnega glasbenega šolstva 

(24.6.2016), 

  

 Sprejemni preizkus na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru sta uspešno 

opravila učenca:  Ana Špec in Domen Krajnc, 

 

 Predmagistrski koncert Mojca in Sandra Čepin (9.9.2016), 

 

 Koncert učiteljev ob 5. obletnici samostojnosti šole (22.9.2016), 

 

 Slavnostni koncert ob 200 letnici javnega glasbenega šolstva v Cankarjevem domu 

Ljubljana (13.11. 2016), 

 

 Slavnostni koncert ob 200 letnici javnega glasbenega šolstva GŠ Štajerske regije, 

Unionska dvorana Maribor (25.11. 2016) 

 

 Veseli december – nastopi pevskega zbora (5.12., 17.12.2016), 

 

 Božično-Novoletni koncert v Slomškovemu domu Slov. Bistrica (20.12.2016). 

 



 

PROGRAM DELA ZA LETO 2017 ( KRATKA PREDSTAVITEV) 

 

Datum:  24. april 2017 

 

                                                                                  Žig. in podpis odgovorne osebe 

Ravnateljica:  Radmila Bikić Magdić, prof   

 

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. 

 

 



























































POROČILO O DELOVANJU  JAVNEGA ZAVODA 

OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE V LETU 2016/17 

 

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. 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 so v stalnem sodelovanju z 

ravnateljico in v dobro otrok skupaj skrbijo za stalno 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 … V letošnjem letu nadaljujemo  mednarodni 

projekt Pomahajmo v svet, kjer preko družabnega omrežja Skype in navadne pošte naši otroci 

komunicirajo z vrstniki iz Poljske. 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 2. 1. 2017 

* Število 

Število oddelkov Šola: 9                vrtec: 4 

Skupaj št. učencev Šola: 163            vrtec: 69 

Povprečno št. učencev v oddelku Šola: 18,11         vrtec: 17,25 

Št. oddelkov podaljšanega bivanja 2,4 

Število učencev vključenih v PB 94 

 

 

 



Zaposleni v javnem zavodu 

Število zaposlenih šola in vrtec (tudi z 

dodatnimi delavci bolnišk, porod., JD) 

48 

Vrsta delovnih mest 

(št. posameznih del. mest) 

36 strokovnih delavcev (2 bolniški, 1 porodniška) 

9 delavcev – tehnični kader  

3 javni delavci 

Izobrazba 

(smer izobrazbe in  št. delavcev po 

stopnji izobrazbe) 

Učitelji, vzgojitelji:  2 VIII./1, 23 VII., 7 VI., 4 V. 

Računovodkinja, poslovna sekretarka: 2 VI. 

Kuharice: 1 V., 1 IV. 

Kuhinjska pomočnica: 1 V. 

Hišnik: 1 V. 

Čistilke: 1 V., 2 IV. 

Javni delavci: 2 VII., 1 IV.  

Rast zaposlovanja v zadnjih petih letih 48, 44, 42, 42, 48 (število se veča zaradi javnih del, 

projekta Popestrimo šolo, porodnic, krajšega delovnega 

časa mladih mamic) 

Povprečna plača zaposlenih 1.506,21 € 

Število opravljenih delovnih ur 84.653,16 € 

Izobraževanja zaposlenih Konference, študijska srečanja po predmetnih področjih 

in svetovalne storitve ZRSŠ, seminarji, predstavitve 

primerov dobre prakse kolegov, medsebojne hospitacije, 

refleksije …  

V mesecu aprilu 2017 so naši učitelji pripravili in izvedli 

tri hospitacijske nastope s poudarkom na formativnem 

spremljanju, in sicer: 

- Tina Lešnik, prof., in Marjana Štern, prof., za ZRSŠ 

in 12 ravnateljev okoliških šol, 

- Marjetka Čas, prof., za ZRSŠ in 9 učiteljev iz 

različnih regij Slovenije, 

- Dobra šolska praksa je bila v oktobru predstavljena 

predstavnikom 6 različnim evropskim državam preko 

projekta Erazmus+ 

Drugo (posebnosti ...) / 

 

POSEBNI DEL 

 

FINANČNO POSLOVANJE 

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). 

 

Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2016  

 2015 2016 ind. 
 1 2 3=2/1 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 
896.468 861.717 0,96 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 
42 21 0,50 

Nepremičnine 846.081 808.929 0,96 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 50.345 48.067 0,96 

Ostalo 0 4.700  

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
152.092 190.644 1,25 

Denarna sredstva 39.547 74.251 1,88 



Terjatve do kupcev 112.226 114.622 1,02 

Ostalo 319 1.771 5,55 

C. ZALOGE 1.309 1.215 0,93 

AKTIVA SKUPAJ ( A+B+C) 1.049.869 1.053.576 1,00 

 2015 2016 ind. 
 1 2 3=2/1 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 
112.144 123.937 1,11 

Obveznosti do zaposlenih 63.917 65.798 1,03 

Obveznosti  do dobaviteljev in uporabnikov EKN 30.330 29.357 0,97 

Ostalo 17.896 28.782 1,61 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 937.725 929.639 0,99 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 898.527 859.100 0,96 

Presežek/primanjkljaj 39.032 47.612 1,22 

Ostalo 166 22.927 138,11 

PASIVA SKUPAJ (D+E) 1.049.869 1.053.576 1,00 

 

STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2016: 

- sredstva v blagajni 187,55 € 

- sredstva na TRR 74.063,69 €  

 

STANJE  TERJATEV NA DAN 31. 12. 2016: 

- dolgoročne terjatve iz poslovanja  4.700,00 € (šola projekt Erasmus+) 

- kratkoročne terjatve do kupcev  17.679,54 €  (šola 10.737,94  €; vrtec 6.941,60 €) 

- kratkoročne terjatve do države  60.279,13  €  (šola 59.940,16 €; vrtec 338,97 €) 

- kratkoročne terjatve do občin 34.946,82 € (šola 3.048,43 €; vrtec 31.898,39 €) 

- druge kratkoročne terjatve 119,40 € - vse šola 

- terjatve do ZZZS 1.596,93 € 

 

STANJE OBVEZNOSTI  NA DAN 31.12.2016: 

- Obveznosti do zaposlenih 65.787,96 € 

- Obveznosti do dobaviteljev 15.770,26 € 

- Obveznosti do drugih 13.587,46 

- Dolgoročne in kratkoročne pasivne časovne razmejitve 51.567,13 € (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 Realizacija 2016 

A/ Prihodki  od poslovanja 877.997,86 

MIZŠ 753.425,93 

Občine 36.951,01 

Starši 56.619,82 

Drugi (POŠ, Erasmus+, CSD, ZRZŠ, KS, ministrstvo za kmetijstvo …) 8.176,53 

Tržna dejavnost (uporaba telovadnice, malice in kosila za zaposlene in druge) 22.824,57 

B/ Finančni prihodki 17,98 

C/ Drugi prihodki 629,02 

Č/ Prevrednotovalni  poslovni prihodki 0 

D/ Donacije drugih 5.017,61 

SKUPAJ PRIHODKI 883.662,47 

 



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

ODHODKI Realizacija 2016 

E/ Stroški materiala in storitev  158.229,11 

Stroški materiala 104.948,37 

Stroški storitev 53.280,74 

F/ Amortizacija 0 

G/ Drugi izredni odhodki 227,96 

H/ Stroški v zvezi z delom 50.658,24 

I/ Stroški dela 665.427,17 

J/ SKUPAJ ODHODKI 874.542,48 

 

VRTEC 

PRIHODKI Realizacija 2016 

A/ Prihodki  od poslovanja 275.823,57 

- MIZŠ 6.675,53 

- Občine 197.657,11 

- Starši 71.364,93 

- Drugi  126,00 

B/ Finančni prihodki 0 

C/ Drugi prihodki 0 

Č/ Prevrednotovalni  poslovni prihodki 0 

D/ Donacije drugih 232,43 

SKUPAJ PRIHODKI 276.056,00 

 

ODHODKI Realizacija 2016 

E/ Stroški materiala in storitev  43.603,89 

Stroški materiala 28.312,10 

Stroški storitev 15.291,79 

F/ Amortizacija 0 

G/ Drugi izredni odhodki  0 

H/ Stroški v zvezi z delom 22.273,14 

I/ Stroški dela 195.163,63 

J/ SKUPAJ ODHODKI 261.040,66 

 
IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV 

Zavod izvaja naslednje dejavnosti:  

 

- 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 popestrimo z naslednjimi programi: 

- Športno področje: 2 učitelja pri pouku športa v 1. VIO, dodatna tedenska ura pohodništva skoraj v 

vseh razredih, plavanje, drsanje, sankanje na Treh kraljih  = vse v okviru dodatnih državnih sredstev 

Šport na državni ravni v 1. VIO; dodatne ure športnih dejavnosti v vseh razredih iz interesnega 

programa (z notranjimi in zunanjimi mentorji: planinci, judo, košarka). Sredstva Šport na državni 

ravni v 1. VIO nas je uspelo pridobiti samo 9 šol v Sloveniji. 

- Šole v naravi: letos zimska in športno-naravoslovna šola v naravi, v 1., 2. in 3. razredu 10-urni 

plavalni tečaj (12,58 €/otroka). 

- Kulturno področje: 3 pevski zbori (124 pevcev), brezplačne 2-dnevne intenzivne pevske vaje na  

Boču, šolski band, folklorna, gledališka in lutkovna skupina, organizirali smo 2 delavnici za šolske 

novince, 14. tradicionalni Božično-novoletni sejem (zelo obogati šolski sklad), prireditev ob 

materinskem dnevu, Majska srečanja … Ob občinskem prazniku smo izvedli proslavo in gostili  

gostjo, magistro Moniko Kirbiš Rojs, bralno značko smo obeležili s pisateljico Janjo Vidmar, Zlate 

značkarje (9 učencev, ki so pridno opravljali BZ vseh 9 let) pa smo v okviru Občine Slovenska 

Bistrica odpeljali na izlet v Ljubljano. 

- Bralni projekti: 82,21 % otrok je bralo za Ingoličevo bralno značko ter več kot polovica otrok za dve 

angleški in dve nemški bralni znački, pri branju se poslužujemo precej razrednega in medrazrednega 

tutorstva. 

- Raziskovalna dejavnost: Predstavljali smo 6 raziskovalnih nalog na regijskem nivoju (dobili 5 

zlatih, 1 srebrno priznanje, od tega so se 4 raziskovalne uvrstile na državni nivo). 

- Tuji jeziki: Brezplačno učenje angleščine in nemščine od 1. razreda (jezikovne kopeli). 

- 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 Hej, povej naprej! (Erasmus+) 

- Udeležba na številnih športnih tekmovanjih, tekmovanjih iz znanj in revijah (kjer smo dosegali 

vidne rezultate, na  regijsko raven so se še  uvrstile lutkovna in folklorna skupina,). 

 

Redno dejavnost vrtca popestrimo z naslednjimi programi: 

- V vrtcu delujeta folklorna skupina (letos so dosegli regijsko raven) in pevski zbor. V starejših dveh 

oddelkih izvajamo brezplačne tedenske jezikovne kopeli angleškega jezika. Velik poudarek 

dajemo gibanju (10-urni plavalni tečaj v Zrečah od 4. leta naprej (prispevek staršev je 26 €), 

mesečni FIT dnevi, pohodništvo, projekta Ciciban planinec, Mali sonček) in naravoslovnim 

dejavnostim (2-dnevni vrtec v naravi v Modražah (prispevek staršev je 25 €/otroka). Vrtec v naravi 

kot plavalni tečaj imata skoraj 100 % udeležbo, saj po potrebi poskrbimo tudi za socialno šibke. Teh 

ugodnosti naši otroci prej niso bili deležni. 

 

PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017   

Šola in vrtec na lokalni ravni izvajata različne projekte, prireditve in druge promocijske aktivnosti.  

Na nacionalni in mednarodni ravni:  

- Erasmus + KA2, projekti sodelovanja (Cmepius), vsaj 30 otrok bomo v treh letih peljali na 

mednarodno izmenjavo, 

- Erasmus + KA1, učna mobilnost partnerjev (Cmepius), 12 strokovnih delavcev se bo v treh letih 

izobraževalo v tujini, 

- Popestrimo šolo 2016-2021 (MIZŠ, ESS), iz državnih in EU proračunskih sredstev pridobili 1 delavca, 

- Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov 

2016 – 2021 (MIZŠ, ZRSŠ, ESS), 

- Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij: distribuirano vodenje (Šola za ravnatelje), 

- Inovacijski projekt Od »komentarja« do komentarja (ZRSŠ), 

- Športni oddelki v 1. VIO (MIZŠ),  

- Šolski ekovrtovi – EAThink 2015: Jej lokalno, misli globalno!, 

- Filmska osnovna šola (Art kino mreža Slovenije, EU), 

- Gleda(l)išče (Slovenski gledališki inštitut, EU), 

- Zdrava šola (Nacionalni inštitut za javno zdravje), 

- Kulturna šola (Javni sklad za kulturne dejavnosti), 



- Simbioza giba (Simbioza genesis), 

- Program spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti – UPI (Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo), 

- Tkalnica poklicev za fante = punce (Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma), 

- Mali sonček, Zlati sonček, Krpan (Javni zavod Planica), 

- Turizmu pomaga lastna glava,  

- Rastem s knjigo, 

- Pomahajmo v svet – otroci vrtca preko Skypa komunicirajo s Poljsko. 

 

Obrazložitev novih projektov v šolskem letu 2016/17:  

- Projekt Erasmus+ KA2, projekti sodelovanja temelji na evropskih smernicah za povečanje 

zaposljivosti mladih, s katerim bodo učenci 8. in 9. razreda razvijali podjetniške veščine. Hkrati bodo 

širili medkulturno zavest, se urili v tujih jezikih, predvsem v angleščini, spoznavali IKT tehnologijo in 

razvijali socialne veščine.  

- Projekt Erasmus+ KA1, učna mobilnost partnerjev spodbuja mobilnosti strokovnih delavcev za 

pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali pri 

njihovem delu. 

- Projekt Popestrimo šolo 2016-2021 spodbuja razvoj inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se 

ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse 

učne dejavnosti.  

- Projekt Naravoslovna in matematična pismenost je razvoj, nadgradnja in implementacija 

didaktičnih pristopov in strategij ter podpornih učnih okolij za spodbujanje kritičnega mišljenja in 

reševanja avtentičnih problemov na področju naravoslovne, matematične in finančne pismenosti. 

Poudarek bo tudi na premišljeni in inovativni uporabi informacijske komunikacijske tehnologije. 

- V okviru dvoletnega projekta Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij, področje 

distribuiranega vodenja strokovni tim skupaj s kolegi iz drugih šol oblikuje smernice za razvijanje 

in preizkušanje distribuiranega vodenja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.  

- V okviru inovacijskega projekta Od »komentarja« do komentarja se učenci urijo v kritičnem 

mišljenju ter se učijo uporabe metamodela jezika, kar bo pripomoglo k temu, da bo njihovo 

argumentiranje in komuniciranje postalo učinkovitejše.  

- V okviru evropskega projektu Šolski ekovrtovi: EAThink 2015 – jej lokalno, misli globalno! bomo 

nadgradili obstoječi šolski ekovrt. Učence bomo ozavestili o prehranski varnosti in neodvisnosti s 

posebnim poudarkom na trajnostnih prehranskih sistemih in malih kmetijah.  

- Projekt Filmska osnovna šola je namenjen krepitvi filmsko-vzgojnih kompetenc. 

- Fokus večletnega projekta Gleda(l)išče je vzpostavitev platforme kvalitetnih gledaliških predstav za 

otroke in mladino ter kakovostnih ponudb kulturno-umetnostne vzgoje na področju gledališča.  

- Aktivnosti projekta Tkalnica poklicev za fante = punce, ki je namenjen devetošolcem in njihovim 
staršem,  je preseganje spolnih stereotipov, ki vplivajo na ključne odločitve glede interesov, 

izobraževanja ter kariernih poti učenk in učencev zaključnih razredov osnovne šole.  

 

V šoli dajemo poudarek predvsem formativnemu spremljanju učencev in razvijanju bralne zmožnosti, v 

vrtcu pa razvijanju gibalnih sposobnosti in jezikovnih zmožnosti otrok. Z novimi projekti sistematično 

razvijamo posamezne ključne kompetence učencev in strokovnih delavcev: 

 

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 

V letu 2016/17 smo sodelovali 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.  

 

Naša šola je kot mentorska šola postala študijsko središče za posamezna predmetna področja, kar pomeni, 

da se študijska srečanja odvijajo pri nas, hkrati pa so naši učitelji vodje posameznih področjih v 

sodelovanju z ZRSŠ: 

- Marjetka Čas: študijska skupina za GEO–ZGO. 

- Jure Cvahte: študijska skupina za MAT. 



 

Strokovni delavci so v zadnjih letih vključeni še dodatne projektne skupine Zavoda RS za šolstvo in 

Ministrstva za izobraževanje, v okviru katerih razvijamo dobro pedagoško prakso: 

- razvojna skupina za formativno spremljanje (Marjetka Čas), 

- pomočnica glavnega ocenjevalca na NPZ za slovenščino (Albina Avsec),  

- pomočnica glavnega ocenjevalca na NPZ za zgodovino (Marjetka Čas) in 

- ocenjevalka na državni ravni za Cankarjevo tekmovanje (Albina Avsec). 

 

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 ali kot vodje ali kot somentorji oz. sodelujoči vpeti vsi strokovni 

delavci. Večina strokovnih delavcev je vpeta tudi v projekte MIZŠ, ZRSŠ ali EU. Otroci so nad takim 

načinom dela zadovoljni in je tako vsak otrok vpet v vsaj eno dejavnost – projekt, večina pa v več 

dejavnosti.  

V vrtcu so v programe in projekte vpeti vsi otroci 2. starostnega obdobja. 

 

PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA 

Na področju materialnih izboljšav so med dolgoročnimi cilji v ospredju: 

1. Urediti novo varčno razsvetljavo v telovadnici.  

2. K telovadnici dograditi deponijo za športno orodje, narediti pomični električni košarkarski koš 

na zahodni steni telovadnice ter primeren oder za prireditve. 

3. Predvsem novi del šole in telovadnica zaradi varčnosti in ekološke osveščenosti nujno potrebujeta 

novo fasado. Pri zdajšnji fasadi je prevodnost toplote prevelika, torej so energetske izgube ogromne. 

Zunanje stene napada plesen in jih je potrebno zaščititi. Stari del šole je zaradi debeline sten nekoliko 

boljši, vendar bo zaradi netesnjenja tudi tukaj potrebno razmišljati o energetsko varčni fasadi. 

4. Na vodovodni cevi v novem delu šole je nastala velika razpoka, ki je na šoli povzročila poplave. Le-

to smo sanirali, podjetje Molier je šolo izsuševalo, vendar smo ob tem odkrili, da ima šola težave z 

meteornimi vodami, ki zamakajo šolsko zgradbo in povzročajo škodo. Ob šoli bo potrebno narediti 

zunanjo drenažo (izkop do temeljev), na notranji strani šole (v kuhinji, pri vseh njenih 

spremljevalnih prostorih ter v gospodinjski učilnici) pa odstraniti vse obstoječe ploščice, izsušiti 

stene in položiti nove ploščice. Pripravljalna dela sanacije potekajo od novembra 2016.  

5. 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) in v ocenjeni 

vrednosti objekta in okolja 1.200.00 EUR. 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 letu 2018 bi naj dobili novi vrtec. 

 

PROGRAM DELA ZA ŠOLSKO LETO 2016/17  

(Kratka predstavitev) 

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. 

 

 

Laporje, 5. 5. 2017       Ravnateljica: Margareta Voglar, prof. 
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SPLOŠNI DEL 
 

I. Kratka predstavitev zavoda  

 
 

II. Število otrok, oddelkov, razredov – na dan 31. 12. 2016 

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 je samostojna šola. Obiskujejo jo učenci iz občin Slovenska 
Bistrica, Makole, Majšperk, Poljčane, Oplotnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače - Fram, Šentjur 
pri Celju, Slovenske Konjice, Maribor in Ljubljana. 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 2016/17 smo na 
dan 31. 12. 2016 imeli 37 učencev v treh kombiniranih in enem samostojnem oddelku.  
1./2./3. razred - 9 učencev 
5./6. razred - 10 učencev 
7. razred - 10 učencev 
8./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 2016/17  smo imeli 31. 12. 2016 18 učencev 
(od tega 6 gibalno oviranih otrok, 4 avtisti in 1 slep otroka) v dveh kombiniranih in enem 
samostojnem oddelku. 
PPVI 1 (1. stopnja) - 5 učencev 
PPVI 2 (2./4. stopnja) - 6 učencev  
PPVI 3  (4./6. stopnja) - 7 učencev 
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3. Program domske vzgoje – na dan 31. 12. 2016 smo imeli v dom vključenih 12 otrok, ki so bili 

razdeljeni v dve skupini. V dom imamo vključenih 5 otrok z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju in 7 otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 
 

4. Mobilno specialno pedagoška služba 
Mobilno specialno pedagoško službo je opravljalo 14 strokovnih delavk na 9-ih večinskih 
osnovnih šolah s podružnicami v občinah: Slovenska Bistrica, Oplotnica in Makole ter v vrtcih: 
Črešnjevec, Laporje, »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica z enotami in Zavodu sv. Jerneja, 
vrtec Blaže in Nežica. 
Št. ur dodatne strokovne pomoči v šolah se v tem letu ni tako spreminjalo kot pretekla leta, 
ker med letom nismo večali obsega ur učiteljicam, ampak smo družili učence v manjše skupine. 
Od septembra 2016 do januarja 2017 pa se je za 15 ur povečalo št. ur v vrtcih.  
Učiteljice, ki so opravljale dodatno strokovno pomoč, oz. so bile mobilne učiteljice, so bile 
tekom leta maksimalno obremenjene (do 27 pedagoških ur neposrednega dela z učenci). 
 

 

Osnovna šola 
Št. ur tedensko 

januar 2017 
Št. učencev 
januar 2017 

1. 

OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica 44 22 

- podružnica Kebelj 4 2 

- podružnica Prihova 6 4 

2. OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava - podružnica Pragersko 11 5 

3. OŠ Šmartno na Pohorju 7 6 

4. OŠ Anice Černejeve Makole 17 9 

5. 
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 6 4 

- podružnica Zgornja Ložnica 13 7 

6. OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 3 2 

7. 2. OŠ Slovenska Bistrica 40 25 

8. 
OŠ Gustava Šiliha Laporje 9 6 

- vrtec Laporje 1 1 

9. 
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec 8 2 

– vrtec Leskovec 6 3 

10. Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica 33 18 

11. Zavod sv. Jerneja, vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica 2 1 

Skupaj 210 117 

 
5. Oddelki podaljšanega bivanja – na dan 31. 12. 2016 smo imeli 2 oddelka podaljšanega bivanja 

oz. 40 ur na teden (v času največje frekvence otrok so bili razdeljeni v 3 skupine). V podaljšano 
bivanje je bilo vključenih 27 učencev prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim  standardom in 8 učencev posebnega programa vzgoje in izobraževanja, skupaj 
torej 35 učencev. 
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III. Zaposleni v JZ 

Število zaposlenih  
 
 

V  letu 2016 je bilo med 38 in 47 zaposlenih. Na dan 31. 12. 2016 je bilo 47 
zaposlenih delavcev. Delo v šoli in domu šole opravlja: 

- 1 ravnateljica,  
- 26 strokovnih delavcev (2 za ½ delovni čas – 1 po odločbi ZPIZ; 1 

vzgojiteljica nadomešča dolgotrajno bolniško (več kot 1 leto)), 
- 1 administrativna delavka (kombinirano delovno mesto – poslovna 

sekretarka, ekonom in računovodja),  
- 5 varuhinj negovalk (od teh 1 s 47-odstotno obvezo, nekaj dopolnjuje kot 

čistilka (23%) in kuharica (5%) in 1 s 70-odstotno obvezo ostalo 
dopolnjuje kot čistilka, 1 delovno mesto pa je odobreno kot specifika do 
spremembe odločbe učenca), 

- 1 spremljevalka gibalno oviranemu učencu (54-odstotna obveza, 
odobreno kot specifika v času pouka), 

- 1 zdravstvena delavka,  
- 1 delovna terapevtke (40-odstotna obveza)  
- 1 kuharica, 
- 1 kuhinjska pomočnica, 
- 2 čistilki, 
- 1 kombinirano delovno mesto (0,6 hišnik, 0,2 kuhinjski pomočnik, 0,2 

čistilec) ter 
- 6 delavk zaposlenih preko javnih del (5 v programu Pomoč pri učenju in 

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

Imeli smo tudi zunanje sodelavce: logopedinjo (1-krat tedensko), 
računovodski servis in dva strokovna delavca, ki dopolnjujeta svojo učno 
obvezo na naši šoli, 1 delavka iz 2. OŠ Slovenska Bistrica, ki dopolnjuje svojo 
delovno obvezo (80 procentov) v oddelku PB in 1 delavec iz OŠ Antona 
Ingoliča Spodnja Polskava, ki dopolnjuje svojo delovno obvezo (20 procentov) 
kot OID. 
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. 2016  

Delovno mesto delež Delovno mesto delež 
Učitelj (razredni, predmetni) 7,77 Varuh negovalec 4,17 

Učitelj OPB 1,6 Računovodja  0,55 

Učitelj PPVI 3,73 Poslovni sekretar 0,55 

Mobilni učitelj, učitelj DSP 7,72 Ekonom 0,2 

Vzgojitelj 3 Hišnik 0,6 

Ravnatelj 1 Kuhar 1,05 

Svetovalni delavec 0,7 Kuhinjski pomočnik 1,2 

Knjižničar 0,35 Čistilec 2,73 

Računalničar - OID 0,2 Org. šol. prehrane 0,01 

Spremljevalec 0,54 Učitelj DSP za vrtec 1 

Medicinska sestra 1 Delavni terapevt 0,4 

Učitelj DSP za vrtec v okviru razširjenega obsega 0,77 

Skupaj sistemiziranih delovnih mest 40,84 

Javna dela – 6 delavk 
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Izobrazba in rast 
zaposlovanja v 
zadnjih petih letih 

Število zaposlenih v zadnjih petih letih po stopnji izobrazbe brez javnih del 

Leto 
Stopnja izobrazbe 

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

2012 1 1 4 7 5 / / 22 / 40 

2013 1 1 4 6 5 / / 22 / 39 

2014 1 1 4 6 5 / / 20 1 38 

2015 1 1 3 6 5 / / 21 1 38 

2016 1 1 3 4 / 5 5 19 3 41 

 
Število zaposlenih preko javnih del po stopnji izobrazbe 

 
 Stopnja izobrazbe 

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

2012 / / 1 3 / / / / 4 

2013 1 / 1 4 / / 1 / 7 

2014 1 / 1 4 / / / 1 7 

2015 / / 1 1 1 / 2 / 5 

2016 / / 2 1 / 1 2 / 6 
 

Povprečna bruto 
plača zaposlenih 

1.698,06  €/mes 
836,33 €/mes javno delo 

Število opravljenih 
delovnih ur 

77.933,48 ur 
8.872,00 ur javno delo 

Izobraževanja zaposlenih  
V okviru finančnih možnosti se trudimo in nudimo zaposlenim možnost izobraževanja. V šolskem 
letu 2015/16 smo izvedli naslednja izobraževanja: 
Brezplačna izobraževanja 

 študijske konference na šoli na temo: Ustvarjanje klime za boljše odnose in večje zadovoljstvo 
sodelavcev – delavnice v okviru mrež 2, ki jih je izvedel strokovni tim; predstavitve izobraževanj; 

 predavanja, organizirana na šoli: svetovalna storitev Zavoda za šolstvo na temo Bralno učne 
strategije in formativno spremljanje, ki jo je izvedla Leonida Novak; Varna in nevarna raba 
spletnih omrežij, predavanje je izvedla Simona Lilek; Kolektivna žetev zgodb, ki jih je izvajal g. 
Janko Stergar; 

 izobraževanja na drugih večinskih šolah: Memo šole - Memoriada, Minerva MB na OŠ Laporje; 
Vzgoja samostojnega in odgovornega otroka, Sebastjan Krstič na OŠ  Sp. Polskava; Izzivalec 
ulice, Zavod neodvisen na 2. OŠ; Vzgoja za odgovornost, Aleksander Zadel; Internetna varnost, 
Simona Lilek na OŠ Makole; Vzgoja odgovornega otroka, Heliodor Cvetko na OŠ Laporje; 

 izobraževanja, ki so jih organizirale druge ustanove: Individualiziran program, sekcija socialnih 
pedagogov v OŠ; Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in 
izobraževanju, ZRSŠ; Seminar Mladi športnik, društvo SOS; Sodobni pristopi poučevanja 
prihajajočih generacij, EDU-vision; Mladi in kriminal, Policija Maribor; Komunikacija, ŠR na OŠ 
Oplotnica; EU Shema šolskega sadja in zelenjave, Srednja šola za gostinstvo in turizem MB; 

 sodelovanje na študijskih in delovnih srečanjih, ki sta jih organizirala Zavod za šolstvo in 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tekom leta; 

 zdravstvena delavka se je enkrat mesečno udeleževala strokovnih predavanj za zdravstvene 
delavke v UKC Maribor preko zbornice zdravstvene nege. 

Izobraževanja s kotizacijo 

 Pogrešani napotki, predavanje g. Marka Juhanta, 

 Tanka črta odgovornosti, predavanje g. Janija Prgića, 

 Tečaj kineziotaping II, 
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 Čustveno opismenjevanje v VIZ procesih, ZRSŠ, 

 Delo s slepimi in slabovidnimi učenci, Zavod za slepo in slabovidno mladino LJ,  

 Lutkovna šola za mentorje mladinskih in odraslih skupin, JSKD Slov. Bistrica, 

 Kolegialno podpiranje II s pomočjo veščin coachinga, ZRSŠ, 

 Otrok in mladostnik na poti v zdravo osebnost, Sloventa, 

 Jeza je med nami - kaj z njo?, Svetovalni center MB, 

 Avtizem in glasba, glasbeni center DO RE MI, 

 Vzgoja in izobraževanje otrok z avtističnimi motnjami, Simona Ožek, 

 Razumevanje učnih stilov oseb z avtizmom, društvo Školjke, 

 Otroci s spektroavtistično motnjo, Ambulanta za avtizem, 

 Žarišča konfliktov in  nasilja na šolah, Vezal, 

 Kolektivno podpiranje s pomočjo veščin coachinga, ZRSŠ, 

 Ustvarjanje klime za boljše medsebojne odnose in večje zadovoljstvo zaposlenih, 

 Mednarodno sodelovanje kot priložnost za profesionalni razvoj, ŠR, 

 Težavni otroci, mednarodna konferenca, Eduvision, 

 XXIV. strokovno srečanje ravnateljic in  ravnateljev osnovnega šolstva, ŠR, 

 Poslovni sekretar v OŠ, 

 Delavnice za organizatorje prehrane, 

 Nadaljevalni program šole za ravnatelje, ŠR, 

 27. srečanje ravnateljic in ravnateljev, Osnovna šola na Slovenskem, Didakta, 

 26. strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in 
usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ZRSŠ. 

Izobraževanja, za katere so pokrili stroške delavci sami 
Ker se zavedamo, da je pomembna naloga vseh delavcev šole, da skrbijo za svoj profesionalni 
razvoj in se stalno strokovno izpopolnjujejo, omogočamo tudi izobraževanja, za katera so delavci 
izrazili interes in jih v celoti sami financirali: 

 Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje, študij  

 Specialna in rehabilitacijska pedagogika, študij  

 Skupina za strokovno in osebnostno rast, 13 srečanj, ki jih je izvedla  Cvetka Ornik 
 
Načrtovana izobraževanja v šolskem letu 2016/17 
- Brdo pri Kranju, Zavod za šolstvo RS: 2. konferenca ravnateljev – bistvene novosti v vzgoji in 

izobraževanju za šol. leto 2016/17, 
- Ranko Rajović: Zakaj otroci ne marajo učenja, 
- Šola za ravnatelje:  Podpora vodenju učiteljskih in vzgojiteljskih zborov, 
- sodelovanje na študijskih in delovnih srečanjih, ki jih organizirata Zavod za šolstvo in 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (tekom leta), 
- študijske konference na šoli (interna predavanja in delavnice učiteljev – povzetki seminarjev 

in tečajev), 
- Zavod RS za šolstvo OE Maribor: Izobraževanje za šolske knjižničarje, 
- IZUM: Uporaba programske opreme COBISS, 
- PSOŠ MB in Zavod za šolstvo OE Maribor: Pedagoško vodenje s poudarkom na procesih 

uvajanja formativnega spremljanja pouka, 
- Svetovalnica za avtizem: TEACCH 
- Zavod RS za šolstvo: Nekatere vsebine varnosti pri pouku predmeta šport, 
- Matevž Gregorič: regijski seminar za mentorje otroških, mladinskih in odraslih lutkovnih 

skupin, 
- Zavod RS za šolstvo OE Maribor: Načrtovanje in priprava šolske proslave, 
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POSEBNI DEL 
 

I. Finančno poslovanje 

- XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Učenec v učnem okolju 
21. Stoletja, 

- Zavod RS za šolstvo OE Maribor: Otroci z avtizmom v razredu, 
- Zavod RS za šolstvo OE Maribor: Ustvarjalnost z glasbo, 
- Fakulteta za šport: Ples v sodobni šoli, 
- Univerza v Lj, Pedagoška fakulteta: študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe – 

specialno pedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami, 
- Hiša otrok, Vrtec Montessori: 7 predavanj pedagogike montessori, 
- izobraževanje v okviru projekta "Le z drugimi smo": Človekove pravice, prostovoljstvo, zdrav 

življenjski slog, 
- Borštnar in CO.: Varstvo pri delu … 

Pedagoški in strokovni delavci šole se bodo po dogovoru udeležili tudi brezplačnih oz. izobraževanj 
z nizko kotizacijo: 
- iz Kataloga stalnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev, 
- seminarjev Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Mariboru ... 

Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2016 v € 
2015 2016 ind.

1 2 3=2/1

A.) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 201.562,87 192.426,35 95,47

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 0,00 1.693,36
Nepremičnine 166.319,94 160.138,27 96,28

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 35.242,93 30.594,72 86,81

Ostalo 0,00 0,00
B.) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 116.004,42 150.721,01 129,93

Denarna sredstva 17.365,20 40.757,53 234,71

Terjatve do kupcev 2.527,31 2.727,53 107,92

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 86.012,43 94.984,76 110,43

Ostalo 10.099,48 12.251,19 121,31

C.) ZALOGE 1.108,50 787,50 71,04

AKTIVA SKUPAJ (A+B+C) 318.675,79 343.934,86 107,93

D.) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 111.922,35 141.310,26 126,26

Obveznosti do zaposlenih 66.700,21 73.543,28 110,26

Obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN 16.199,05 15.108,67 93,27

Ostalo 29.023,09 52.658,31 181,44

E.) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 206.753,44 202.624,60 98,00
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna 

sredstva 192.100,82 189.345,93 98,57

Presežek 5.022,34 4.428,96 88,19

Ostalo 9.630,28 8.849,71 91,89

PASIVA SKUPAJ (D+E) 318.675,79 343.934,86 107,93  
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Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2016 40.757,53 € 

Stanje terjatev na dan 31. 12. 2016 Do kupcev 2.727,53 € 

Do uporabnikov EKN 94.984,76 € 

Druge terjatve 11.945,32 € 

Aktivne časovne razmejitve 305,87 € 

Stanje obveznosti na dan 31. 12. 2016 Do zaposlenih 73.543,28 € 

Do dobaviteljev 13.730,84 € 

Do uporabnikov EKN 1.377,83 € 

Druge obveznosti iz poslovanja 15.885,98 € 

Pasivne časovne razmejitve 36.772,33 € 

V skladu s SRS 12 je šola oblikovala na PČR vnaprej vračunane odhodke, ki se bodo po 
predvidevanjih pojavili v letu 2017 na podlagi predračunov in kratkoročne odložene prihodke za 
sredstva, ki so bila prejeta od donacij in še niso porabljena. 
 
PRIHODKI:  1.104.931,54 € 
 

PRIHODKI Realizacija 2016 

A) Prihodki od poslovanja 1.104.931,54 € 

B) Finančni prihodki 0 € 

C) Drugi prihodki 0 € 

SKUPAJ PRIHODKI 1.104.931,54 € 
 

Prihodki v letu 2016 so pridobljeni od: 
 
MIZŠ:    929.967,11 € (za stroške dela, storitev in materiala) 
Druga ministrstva:          269,21 € (projekti) 
Občina Slovenska Bistrica:   25.344,00 € (za redno dejavnost) 
            234,12 € (za upravljanje športnih objektov) 
      14.213,80 € (za javno delo) 
Občina Slovenska Bistrica je skladno s pogodbo v letu 2016 nakazala sredstva za upravljanje 
športnih objektov (iz leta 2015 je bil prenos 123,36 €; v letu 2016 je bilo nakazano 234,12 €; 
sredstva v višini 357,48 € so ostala na PČR in bodo porabljena v letu 2017).  
Prejeta sredstva od Občine Slovenska Bistrica v višini 15.213,00 € za nakup novih osnovnih sredstev 
in za investicijsko vzdrževanje so knjižena na obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. 
 
Prihodki od drugih občin: 14.788,72 € (sofinanciranje na podlagi pogodb za učence, ki imajo 
stalno prebivališče izven Občine Slovenska Bistrica) 
- Občina Poljčane    3.481,85 € 
- Občina Rače-Fram    2.999,20 € 
- Občina Miklavž na Dravskem polju                768,00 € 
- Občina Oplotnica    1.024,00 € 
- Občina Makole    3.123,67 € 
- Občina Slovenske Konjice   1.536,00 € 
- Občina Šentjur    1.536,00 € 
- Občina Kidričevo                      64,00 € 
- Občina Majšperk                                            256,00 €    
 
Prihodki od šol in vrtcev: 25.691,63 € (sredstva za nudenje strokovne pomoči otrokom v šoli in v vrtcu 
skladno s pogodbami) 
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SOUS: 20.750,00 € (sredstva za stroške dela za zaposleno strokovno delavko) 
 
Zavod za zaposlovanje: 43.729,68 € (sredstva za stroške dela za zaposlene delavce preko javnih del 
skladno s pogodbami) 

 
Drugi prihodki: 30.177,39 € 
Prehrana učencev (9.675,25 €), prehrana zaposlenih (9.690,20 €), prehrana abonentov (2.540,40 
€), najemnine učilnic, telovadnice (1.077,38 €), letovanje PD Izola (1.865,92 €), zbiranje odpadnega 
papirja (418,37 €), prihodki od donacij in prireditev (1.930,53 €), prispevki staršev za material, ŠVN, 
izlete, prevoze (2.469,50 €), CSD (44,36 €) in drugi prihodki (465,48 €). 
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 15.231,77 €, kar znaša 1,38 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 44 € in v javni službi 
4.385 €. 
 
ODHODKI: 1.100.475,01 € 

ODHODKI Realizacija 2016 

  

E) Stroški materiala in storitev  119.169,71 € 

Stroški materiala 59.800,47 € 

Stroški storitev 59.369,24 € 

  

F) Amortizacija 2.886,60 € 

  

G) Drugi - ostali stroški 64,73 € 

  

H) Stroški v zvezi z delom / 

  

I) Stroški dela 978.353,97 € 

Plače in nadomestila plač 761.946,62 € 

Prispevki za socialno varnost delodajalcev 123.548,79 € 

Drugi stroški dela 92.858,56 € 

  

J) SKUPAJ ODHODKI 1.100.475,01 € 

 
Stroški dela 
Stroški dela so se plačevali iz sredstev MIZŠ v višini 860.706,92 €, Zavoda za zaposlovanje 43.729,68 
€ (sorazmerni del stroškov za javna dela), SOUS-a v 20.750,00 € (stroški za zdravstveno delavko), 
od šol in vrtcev 25.691,63 € (stroški dodatne strokovne pomoči), od Občine Slovenska Bistrica v 
višini 14.213,80 € (sorazmerni del stroškov za javna dela) in od drugih občin ter drugih prihodkov 
šole v višini 13.261,94 € (sofinanciranje stroškov zdravstvene delavke in delovnega terapevta). 
 
Plače so obračunane na osnovi pogodb o zaposlitvi; prispevki iz plač in na plače ter dohodnina so 
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II. Izvajanje dejavnosti, programov 

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 in 
ena odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 

Programi, ki jih izvajamo 
- Prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom  
V prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom se lahko 
usmerijo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, otroci z več motnjami. 
- 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 

Defektologinje/specialne 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.  
 
V letu 2016 smo: 
- skupaj s fitnes centrom Elipsus Slovenska Bistrica izvedli dobrodelno prireditev »Kako fit je 

Slovenska Bistrica?«, 
- predstavili šolo in Center za svetovanje delavcem vrtca Blaže in Nežica, 
- organizirali izobraževanje »Otroci, ki odstopajo«  za delavce vrtca Blaže in Nežica, 
- organizirali šolsko tekmovanje »Računanje je igra«, 
- organizirali šolski otroški parlament, 
- organizirali in izvedli dobrodelno prireditev »Čarovnik iz Oza« v Slomškovem domu,  
- organizirali turnir v malem nogometu SOS, 
- organizirali 10. Minkino likovno kolonijo, 
- organizirali velik dobrodelni koncert »Za nov kombi«, na katerem so nastopali znani 

slovenski glasbeniki in naši učenci … 
 
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 enkrat tedensko obravnava logopedinja s 
Centra za sluh in govor Maribor, ki prihaja na šolo ob ponedeljkih.  
Učence obravnava tudi delovna terapevtka. Vsak torek obravnava učence iz oddelkov šole in vsak 
petek učence posebnega programa.  
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 šola organizira interesne dejavnosti (Jaz v prometu, 
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III. Izvajanje posebnih programov 

 
 

Računanje je igra, Plavanje, Nogomet, Zumba, Šport ob glasbi, Bralna značka, MPZ, OPZ, Lutke 
TukajTu, Pravljične urice, Snoezelen, MATP). 
Veliko učencev je prihajalo v šolo z avtobusnim prevozom, zato so potrebovali varstvo. Varstvo 
vozačev smo reševali z notranjo prerazporeditvijo delavcev, izvajale so ga varuhinje, delavke 
zaposlene preko javnih del in dežurni učitelji. Varstvo je bilo namenjeno predvsem učencem 
vozačem v prostoru šolske čajnice od 6.20 do 8.20 ure. Učenci, ki so v šolo prihajali z avtobusom, 
so imeli urejen prevoz. Varstvo otrok posebnega programa je potekalo od 5.30 do 7.30 ure v domu 
šole. 
Podaljšano bivanje šolskih učencev se je izvajalo v prostorih šole, podaljšano bivanje učencev 
posebnega programa pa v domu šole. Potekalo je v času od 11.50 do 15.35 ure. 
V času največje frekvence otrok so bile oblikovane 3 skupine (2 na šoli in 1 v posebnem programu), 
v času najmanjše pa 1 skupina, v katero so bili združeni vsi učenci, in sicer v prostorih doma šole.  
V času šolskih počitnic smo organizirali varstvo za učence posebnega programa, predvsem za tiste 
učence, katerih starši so zaposleni in nimajo drugega varstva. Varstvo je organizirano med 
poletnimi počitnicami.  
V letu 2016 smo realizirali plavalno šolo v naravi v CŠOD Burja Portorož. Šolo v naravi je za učence 
5. in 6. razreda in 1/3 učencev PP (7 učencev) sofinanciralo MIZŠ. Nekaj sredstev za šolo v naravi so 
namenile občine Makole, Poljčane in Slovenske Konjice (za učence, ki prihajajo iz njihovih občin).  
V Termah Zreče pa smo izvedli 20 urni tečaj plavanja za učence 1., 2. in 3. razreda. 

1. Center za svetovanje za otroke, starše in strokovne delavce na področju posebnih potreb 
V šolskem letu 2015/16 smo nadaljevali s strokovnim delom v »Centru za svetovanje za otroke, 
starše in strokovne delavce na področju posebnih potreb«. Svoje delovanje smo skušali bolj ciljno 
zastaviti in pogledati, kje so naša močna področja, na katerih področjih bi naši strokovni delavci 
potrebovali dodatna izobraževanja in katera so področja, ki bi jih lahko razvijali tudi v smislu 
delavnic in izobraževanj za starše in učitelje rednih šol ter vzgojiteljic - edukativno delovanje, 
svetovalnih dejavnosti za otroke in starše idr. Za strokovne delavce in ravnatelje bližnjih osnovnih 
šol in vrtcev smo pripravili anketne vprašalnike, s  katerimi smo skušali ugotoviti področja, na 
katera se naj v prihodnje delovanje Centra usmeri in potrebe po izobraževanjih/znanjih, ki 
obstajajo med učitelji, vzgojiteljicami, ravnatelji, svetovalnimi delavci. Ugotovljeno bo iztočnica za 
usmeritve in delo v prihodnje.  
Od avgusta 2015 do julija 2016 je bilo v obravnavi skupno 43 otrok, s katerimi je bilo izvedenih 71 
obravnav (testiranja s SNAP, neposredno delo z otroki …). Opravljenih je bilo 31 pogovorov s starši 
ter 9 s strokovnimi delavci šol in zunanjimi institucijami.   
V tem šolskem letu je bilo izvedeno predavanje v dveh delih z naslovom »Otroci, ki odstopajo« za 
strokovne delavce vrtca Blaže in Nežica. Kot novost v tem šolskem letu je bila ponujena možnost 
individualne supervizije za zaposlene na naši šoli. S skupinsko obliko dela so bile v moderacijskem 
formatu »Kolektivna žetev zgodb« izvedene štiri delavnice za zaposlene naše šole s ciljem 
izboljšanja medosebnih odnosov in iskanja pozitivnih virov, na katerih lahko svoje delo kot  
strokovnjaki  še izboljšamo. 

2. Ostali posebni programi so bili: 
- Zdrava šola, Shema šolskega sadja in zelenjave, Tradicionalni slovenski zajtrk, Europa 

Donna, Rastem s knjigo, Teden otroka, Simbioza, Kulturna dediščina, Turizmu pomaga 
lastna glava … 
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IV. Projekti  

 
 

V. Sodelovanje z drugimi institucijami 

V šolskem letu 2016/2017 izvajamo naslednje projekte: 

 Način življenja na šoli (Vrstniško učenje) 

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

 Novi projekti (Živim zdravo, Turizmu pomaga lastna glava, Rastem s knjigo) 

 Projekti v okviru Šole za ravnatelje (Izzivi medkulturnega sobivanja) 
Več o projektih najdete v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2016/17, ki je objavljen na naši 
spletni strani  http://osminka.si/dokumenti/ 

Sodelovanje z okoljem je potekalo na različnih področjih: športnih, kulturnih, izobraževalnih, 
strokovnih, institucionalnih, razvojnih …  
Sodelovali smo s/z: 

- Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (pri zagotavljanju financiranja šole, izvajanju 
njenih programov, kadrovanju, sistemizaciji in normativni podlagi), 

- Zavodom RS za šolstvo, OE Maribor (študijske skupine, delovna srečanja za ravnatelje, 
svetovalne storitve …), 

- občinami Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica, Slovenske Konjice, Rače Fram, 
Miklavž na Dravskem polju, Šentjur, Majšperk… (načrtovanje in poraba proračunskih sredstev;  
z Občino Slovenska Bistrica smo sodelovali še pri načrtovanju investicijskega vzdrževanja in 
nakupa opreme; z občinami Poljčane, Makole, Slovenske Konjice ter Oplotnica smo sodelovali 
tudi pri zagotavljanju sofinanciranja šol v naravi), 

- drugimi osnovnimi šolami in vrtci občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole 
(sodelovanje naših učiteljev v pritožbenih komisijah, sodelovanje učencev z izdelki na 
novoletnem bazarju na 2. OŠ Slovenska Bistrica, sodelovanje učiteljev v okviru mobilne 
specialno pedagoške službe, izvajanje predavanj za strokovne delavce večinskih osnovnih šol v 
okviru centra za svetovanje, nastopi naših učencev na šolah …), 

- Centrom za socialno delo Slovenska Bistrica (družbeno koristno delo, pomoč pri reševanju 
težav družin, timske obravnave …), 

- Zavodom RS za zaposlovanje – Urad za delo Slovenska Bistrica (potrebe po delavcih …), 

- srednjimi šolami (Srednjo šolo Slovenska Bistrica, Srednjo zdravstveno šolo Maribor … - v 
okviru poklicnega usmerjanja in vrstniškega učenja), 

- univerzama v MB in LJ, predvsem s pedagoškima fakultetama v Ljubljani in Mariboru, 
(izvajanje pedagoške prakse študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike …), 

- Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica (zdravniški pregledi vseh učencev …), 

- drugimi institucijami v ožjem in širšem okolju (Zavod za šport Slov. Bistrica, Pedopsihiatrija 
Maribor, Policijska postaja Slovenska Bistrica – preventivno področje, PGD Slovenska Bistrica, 
TIC Slovenska Bistrica, VDC Polž, Center za starejše Metulj…),  

- Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor (predavanja za strokovne 
delavce, timski sestanki ...), 

- Centrom za sluh in govor Maribor (sodelovanje s komisijami za usmerjanje, razna 
izobraževanja, logopedinja ...), 

http://osminka.si/dokumenti/
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VI. Problematika javnega zavoda 

 
 

VII. Program dela za leto 2016 

- različnimi osnovnimi šolami s prilagojenim programom po Sloveniji (izobraževanja, študijske 
skupine …), 

- različnimi društvi, ustanovami, posamezniki v kraju, regiji, tedniki … (Društvo Sožitje Slovenska 
Bistrica, Ljudska univerza Slovenska Bistrica, AHA EMMI Slovenska Bistrica, Kartonaža 
Slovenska Bistrica, Rdeči križ Slovenska Bistrica, tednik Panorama, Bistriške novice, Radio 
Rogla, KTV, Lions klub Slov. Bistrica, Župnijo sv. Jerneja Slov. Bistrica …), 

- različnimi centri šolskih in obšolskih dejavnosti, knjižnicami, gledališči, muzeji, drugimi društvi, 
organizacijami, zavodi, klubi … 

 

1) Velika ovira, ki jo še vedno prepoznavamo v okolju so predsodki družbe o otrocih s posebnimi 
potrebami in stigma do naše šole. Družba nas vidi kot nekaj manj vrednega oz. nevrednega za 
vlaganje truda in finančnih sredstev.  
Kot kolektiv skušamo z različnimi dejavnostmi in vključevanjem čim bolj zmanjšati te 
predsodke, vendar bomo,  dokler se družbeno mišljenje o sprejemanju drugačnih ne bo 
spremenilo, imeli zelo težko pot do zastavljenega cilja »Vsi različni, vsi enakopravni«. 

2) Tako kot pretekla leta nam je težave v letu 2016 povzročala negotovost financiranja s strani 
MIZŠ, ki nam je 10. 3. 2016 izdala sklep o obsegu financiranja za leto 2016, ki smo ga prejeli 29. 
3. 2016. Po pregledu omenjenega sklepa smo ugotovili, da je zajemal samo finančna sredstva 
do vključno 5. 9. 2016. Kljub ugotovitvam smo v mesecu aprilu pripraviti finančni načrt, v 
katerem smo predvideli sredstva s strani MIZŠ do 31. 12. 2016. Na podlagi tako pripravljenega 
finančnega načrta, programa dela in kadrovskega načrta smo dobili 20. 5. 2016 s strani Občine 
Slovenska Bistrica soglasje k prej omenjenim dokumentom, ki so ključnega pomena za 
izvajanje dejavnosti. Hkrati pa je občina v soglasje zapisala, da ne prevzema dodatnih finančnih 
obveznosti v primeru, da obseg financiranja dejavnosti s strani MIZŠ ne bo zadoščal. 14. 9. 
2016 smo s strani MIZŠ dobili nov sklep o obsegu financiranja do vključno 30. 11. 2016, ki ga je 
MIZŠ izdalo 2. 9. 2016. Zadnji sklep o obsegu financiranja v letu 2016 s strani MIZŠ smo dobili 
9. 12. 2016, izdan je bil 24. 11. 2016. 

3) Veliko negotovosti v letu 2016 nam je povzročal nenaden izpis učencev iz posebnega programa 
vzgoje in izobraževanja med šolskim letom 2015/16 zaradi sproščene kvote vpisa v varstveno 
delovnih centrih. En učenec se je izpisal meseca septembra, štirje meseca maja in dva meseca 
avgusta, kar je postavilo zaposlene v izredno negotovost, saj nismo vedeli, ali bo prišlo do 
odpuščanj iz poslovnih razlogov ali ne. Z veliko dela in truda nam je uspelo do začetka šolskega 
leta 2016/17 v posebni program vzgoje in izobraževanja vpisati sedem novincev, s tem se je 
starostna struktura otrok v posebnem programu bistveno spremenila.  

4) Vedenjska odstopanja učencev. 
5) Dotrajanost stavb. 

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".  
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V mesecu januarju 2017 pa smo uspešno kandidirali na javnem razpisu  »Mreža strokovnih 

institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«. Razpis je objavilo 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in bo sofinanciran s sredstvi Evropskega 

socialnega sklada.  

Na razpis smo se prijavili skupaj z OŠ Gustava Šiliha Maribor, OŠ Ljudevita Pivka Ptuj in 

Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor. Projekt je prijavila OŠ Gustava 

Šiliha Maribor ostali zavodi pa smo konzorcijski partnerji. Med sabo smo si razdeli naloge v 

okviru zmožnosti vsakega posameznega zavoda. V okviru projekta bo naša šola do septembra 

2020 prejela 60.000,00 € in zaposlila 0,33 delavca.  

Skupni center se bo imenoval COMP@S: 

C - center za celostno 

O - obravnavo otrok in  

M - mladostnikov s 

P - posebnimi potrebami 

@  

S - in svetovanje 

V okviru centra bo naša šola izvajala naslednje naloge: 

- specialno-pedagoško diagnostiko, 
- svetovanje in strokovno podporo, 
- izdelavo in izposojo didaktičnih pripomočkov in opreme, 
- razvoj strokovnega dela. 

 

 Tudi v letu 2017 si bomo prizadevali našim učencem zagotoviti čim kakovostnejšo obravnavo s 
strani zdravstvenega kadra (medicinske sestre, logopeda, delovnega terapevta …) 
 

 Skrbeli bomo, da se bodo naši učenci predstavili čim širšemu socialnemu okolju in dokazali, da s 
predanostjo in strokovnim delom ter ustreznimi vzpodbudami zmoremo veliko, kljub temu da 
našo šolo obiskujejo učenci z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. 

 

 Izvajali bomo projekt v sodelovanju s Šolo za ravnatelje:  Podpora vodenju učiteljskih in 
vzgojiteljskih zborov. Program je namenjen šolam, ki bodo z usposabljanjem celotnih učiteljskih 
zborov razvili skupno znanje na razpisanih področjih in krepili zmožnosti za bolj učinkovito 
delovanje v profesionalni učeči se skupnosti. Program vključuje naslednja področja: 
- Spretnosti medosebnega komuniciranja  
- Profesionalna etika v šolah in vrtcih  
- Vseživljenjska karierna orientacija  

 

 Izvajali bomo projekt v sodelovanju s Srednjo šolo Slovenska Bistrica »Soočanje z izzivi 
medkulturnega sobivanja« (SIMS). Evropski socialni skladi in MIZŠ sofinancirajo (13. 5. 2016 - 30. 
9. 2021) projekt »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, znotraj 
katerega se izvajata dve vsebinski področji: »Izzivi medkulturnega sobivanja« in »Le z drugimi 
smo«. 
Projekt »Izzivi medkulturnega sobivanja« izvajata OŠ Koper in ISA institut v sodelovanju s 14 

osnovnimi šolami in srednjimi šolami – članicami konzorcija projekta in mrežo sodelujočih 

vzgojno-izobraževalnih zavodov. 
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Več informacij se nahaja v Letnem poročilu za leto 2016, ki je objavljeno na spletni strani AJPS-a 
http://www.ajpes.si/jolp/ 

 
 
Datum: 8. 5. 2017 
 
                                                              
 
 

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. 

 

 Izvajali bomo nove projekte Živim zdravo, Turizmu pomaga lastna glava in Rastem s knjigo.  
 
Kot možnost razvoja vidimo: 

- odprtje razvojnega oddelka vrtca v Občini Slovenska Bistrica, 
- izgradnja nove šole, ki bo prostorsko in lokacijsko primerna otrokom s posebnimi potrebami. 

 
 
Cilji programa dela za leto 2017 so: 

- izpolniti naloge in doseči cilje zapisane v letnem delovnem načrtu šole za šolsko leto 2016/17 
(realizirati vse dneve dejavnosti; izvesti šolo v naravi za učence šole in PP; izvesti vse 
načrtovane projekte …), ki je bil sprejet na 22. - redni seji sveta zavoda 29. 9. 2016, 

- v mesecu juniju, juliju ter avgustu načrtovati letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 ter 
realizirati le-tega v okviru časovne razporeditve, 

- samoevalvacija zavoda na zastavljenih področjih, 
- realizacija kratkoročnih ciljev iz razvojnega načrta, 
- popravilo že saniranih sanitarij na šoli v okviru reklamacije, 
- menjava strešnih oken, 
- sanacija stropov v mansardnih učilnicah šole, 
- zamenjava svetil na šoli in montaža termostatskih radiatorskih ventilov, 
- ureditev prostorov Posebnega programa vzgoje in izobraževanja in  
- kandidirati na javnih razpisih za pridobitev dodatnih sredstev. 

 

http://www.ajpes.si/jolp/
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OSNOVNA ŠOLA  
PARTIZANSKA BOLNIŠNICA  
JESEN TINJE 
Veliko Tinje 29 
2316 Zg. Ložnica 
 
Datum: 08.05.2017 
 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Občinski svet 
Kolodvorska 10 
2310 Slovenska Bistrica 

 

 

POROČILO O DELOVANJU JAVNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JESEN V LETU 2016 

 
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.  

 
Število otrok, oddelkov, razredov na dan 31.12.2016 
(* izpolnijo zavodi s področja vzgoje in izobraževanja) 
 

* Število 

Število oddelkov 8 

Skupaj št. učencev 106 

Povprečno št. učencev v oddelku 13 

Št. oddelkov v podaljšanega bivanja 2,01 

Število učencev vključenih v PB 55 
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ZAPOSLENI V JZ 
 

Število zaposlenih–skupaj (šole, 
vrtci št. učencev in oddelkov) 

Število zaposlenih: 23,05 
 

Vrsta delovnih mest ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

ZAHTEVANA 
IZOBRAZBA 

USTREZNOST 
NA DEL. MESTU 

Ravnatelj 1,00 VII/II DA 

Učitelj-razr. p. 5,00 VII/II DA 

Učitelj-predm. p. 6,11 VII/II DA 

Učitelj v OPB 2,04 VII/II DA 

Učitelj jutr. var. 0,29 VII/I, VII/II DA 

Knjižničar 0,40 VII/II DA 

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

Spec. pedag.-defektolog 1,50 VII/II DA 

Svetovalni delavec 0,40 VII/II DA 

Org. šol. preh. 0,03 VII/II DA 

Laborant 0,02 V DA 

Poslovni sekretar 0,50 VI DA 

Računovodja 0,50 VI DA 

Hišnik-kurjač 1,10 IV DA 

Kuhar 1,00 IV DA 

Čistilka 2,75 I DA 

Izobrazba VII/II (16,70 del.), VI (0,50), V (1,00), IV (2,10), I (2,75) 

Rast zaposlovanja v zadnjih petih 
letih 2012:2016 

V tem obdobju smo zmanjšali število zaposlenih za 
0,38 delavca. 

Povprečna plača zaposlenih 1.707,85 € 

Število opravljenih delovnih ur 51.066 ur 

Izobraževanja zaposlenih 2.186,11 € 

Drugo (posebnosti..)  

 

POSEBNI DEL 

Finančno poslovanje 

Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2016 

 2015   2016 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 

83.459,51 81.643,24 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 

1.470,28 1.040,05 

Nepremičnine 74.316,50 70.370,93 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 7.672,73 10.232,26 

Ostalo   

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

102.734,68 108.589,33 
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Denarna sredstva 2.447,42 8.930,05 

Terjatve do kupcev in uporabnikov EKN 99.903,37 
 

99.404,62 
 

Ostalo 383,89 254,66 

C. ZALOGE   

AKTIVA SKUPAJ ( A+B+C) 186.194,19 190.232,57 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

91.001,73 98.539,02 

Obveznosti do zaposlenih 52.822,84 59.185,14 

Obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN 35.595,17 35.507,76 

Ostalo 2.583,72 3.846,12 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 95.192,46 91.693,55 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna 
sredstva 

89.161,03 83.122,40 

Presežek/primanjkljaj 5.801,57 8.387,26 

Ostalo 229,86 183,89 

PASIVA SKUPAJ ( D+E) 186.194,19 190.232,57 

 

A.  STANJE DOLGOROČNIH SREDSTEV IN SREDSTEV V UPRAVLJANJU na dan 31.12.2016  
      znaša 81.643,24 €. 
       
B.  STANJE KRATKOROČNIH SREDSTEV IN AKTIVNIH ČASOVNIH RAZMEJITEV na dan 31. 12.  
      2016 znaša 108.589,33 €. 
 

 Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2016 je 8.930,05 € . 

 V stanju terjatev višini 99.404,62 € so zajete terjatve do kupcev, ki znašajo 4.217,76€ 
(kosila, malice učencev, malice zaposlenih, prevozi, vstopnine..) in terjatve do 
uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki znašajo 95.186,86 €. To so:  

 terjatve do MIZŠ(plače, subvencionirana prehrana…),  
 terjatve do Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica (prehrana otrok in drugi stroški),  
 terjatve do Občine (najemnina, plača JD, kurjava), 
 terjatve do Srednje šole Slov. Bistrica(plača-dopolnjevanje obveznosti), 
 terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje (plače javna dela),  
 terjatve do drugih zavodov za refundacije stroškov za leto 2016. 
 

 Na postavki pod ostalo v višini 254,66 € je zajeto: 
 stanje na aktivnih časovnih razmejitvah v višini 254,66 € (naročnine 2017).  

 
D.  STANJE NA KRATKOROČNIH OBVEZNOSTIH IN PASIVNIH ČASOVNIH RAZMEJITVAH    
       znaša 98.539,02 €. 
 

 Obveznosti do zaposlenih višini 59.185,14 € so obveznosti za izplačilo plač.  

 Obveznosti do dobaviteljev in obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta znašajo 35.507,76 € (prejeti računi).  

 Na postavki pod ostalo je zajeto stanje pasivnih časovnih razmejitev, ki znaša 
3.846,12 € (stanje sredstev na učbeniškem in šolskem skladu, sredstva MIZŠ za 
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zdravniške preglede zaposlenih, ki bodo opravljeni v letu 2017 ter sredstva za zimsko 
šolo v naravi, ki je bila izvedena v januarju 2017). 

 
PRIHODKI:  
V nadaljevanju prikazujemo prihodke po virih financiranja: 

 MIZŠ v višini 65,40 % vseh prihodkov, 

 OBČINA v višini 27,41 % vseh prihodkov (sem spada najemnina za poplačilo 
obveznosti investicije iz leta 2010),  

 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE v višini 0,95 % vseh prihodkov, 

 ŠOLA S SVOJO DEJAVNOSTJO v višini 6,22 % vseh prihodkov, 

 FINANČNI, IZREDNI PRIHODKI v višini 0,00 % vseh prihodkov in  

 DRUGI PRIHODKI v višini 0,02 % vseh prihodkov. 
 

     I.   P r i h o d k i  Realizacija 2016 
  Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 667.819,55 
  Občina 279.869,48 
  Zavod RS za zaposlovanje 9.696,02   

Šola s svojo dejavnostjo 63.545,35 
  Finančni in izredni prihodki 0,18 
  Drugi prihodki 206,62 
  

S K U P A J  p r i h o d k i:  1.021.137,20 
 
 

   
Prihodki Ministrstva za izobraževanje znanost in šport so znašali 667.819,55 €. Sredstva so 
bila namenjena za plače, dodatno pokojninsko zavarovanje, regres za LD, prehrano med 
delom, prevoze zaposlenih, druge prejemke, stroške dejavnosti, učila in učne pripomočke, 
izobraževanje delavcev, subvencionirano prehrano otrok, ekskurzije učencev in za šolo v 
naravi. 
 
Prihodki Občine so znašali 279.869,48 € . Namenjeni so bili za najemnino po pogodbi, 
dodatni program, kurjavo, materialne stroške, stroške elektrike in vode, tekoče vzdrževanje, 
bralno značko, otroški parlament, obdaritev otrok, servis in vzdrževanje dvigala ter za 
sofinanciranje upravljanja športnih objektov. 
 
Prihodki Zavoda RS za zaposlovanje so znašali 9.696,02 € (zaposlitev delavca preko javni del). 
 
Prihodki šole s svojo dejavnostjo so znašali 63.545,35 €. Največji delež prihodkov 
predstavljajo: 

 prihodki šolske kuhinje (zajtrk, malica, kosilo), 

 prihodki od uporabe prostorov vrtca, 

 prihodki za šolo v naravi, ekskurzije, prevoze. 
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Med prihodki na postavki šola s svojo dejavnostjo je del prihodkov, ki predstavljajo tržno 
dejavnost. To so prihodki od prehrane zaposlenih ter znašajo 3.842,00 € in del prihodkov 
pridobitne dejavnosti (prehrana otrok, šola v naravi, prevozi,…). Celoten znesek prihodkov 
pridobitne in tržne dejavnosti znaša 52.378,40 €. 
Med drugimi prihodki so dotacije drugih v višini 206,62 €.  
 
 

 II.   O d h o d k i 
 

Realizacija 2016 

Stroški materiala 76.192,99 

Stroški storitev 276.621,64 

Stroški v zvezi z delom  2.425,19 

Stroški dela  660.046,95 

Drugi stroški 221,84 

Finančni in drugi odhodki 42,90 

 
S K U P A J    o d h o d k i : 1.015.551,51 

 
Presežek  prihodkov 2016 5.585,69 

Presežek prihodkov 2015 za tekoče poslovanje v letu 2016                                                                                                                 2.801,57 

 
Čisti presežek prihodkov 2016 8.387,26 

 

Stroški materiala so znašali 76.192,99 €. 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 in učil ter splošni drobni inventar. 

 
Stroški storitev so znašali 276.621,64 €. Najvišjo postavko stroškov storitev predstavljajo 
storitve za sprotno vzdrževanje (razna popravila,..), prevozi otrok, telefonske, poštne in 
komunalne storitve, odvoz odpadkov, najemnine, vzdrževanje programov, stroški storitev, 
ekskurzij in storitve varstva pri delu.  
 
Stroški v zvezi z delom so znašali 2.425,19 €. To so stroški izobraževanja zaposlenih 
(kotizacije, kilometrine, dnevnice).  
 
Stroški dela so znašali 660.046,95 €. V stroških dela so zajete bruto plače s prispevki, 
jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine, prehrana med delom, prevoz na delo, 
regres za LD in pokojninske premije. 
Ostali drugi stroški ter finančni odhodki so znašali 264,74 €. 
 
Iz izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2016 je razviden presežek prihodkov v višini 
5.585,69 € in je zvišan za del presežka prihodkov v višini 2.801,57 € iz leta 2015, ki je bil po 
sklepu sveta zavoda razporejen za tekoče poslovanje v letu 2016. Čisti presežek prihodkov 
nad odhodki v letu 2016 je tako znašal 8.378,26 €. 
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ODHODKI: 
 
Poslovni odhodki so prikazani po stroških in virih, iz katerih je bil strošek poravnan. 

    

 II. Poslovni odhodki  Skupaj 
Ministrstvo, 

Drugo Občina 

Stroški materiala 76.192,99 56.295,79 19.897,20 

Stroški storitev 276.621,64 15.248,30 261.373,34 

Stroški v zvezi z delom  2.425,19 2.302,01 123,18 

Stroški dela  660.046,95 654.613,07 5.433,88 

Drugi stroški 221,84 221,84 0,00 

Izredni in finančni odhodki 
 

42,90 19,85 23,05 

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

1.015.551,51 728.700,86 286.850,65 

 

IZKAZ BILANCE SREDSTEV ZA LETO 2016 (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 31.12.2016 smo imeli v letu 2016 iz občinskih 
sredstev presežek odhodkov v višini 6.981,17 €.  
 
Zaradi takšnega stanja v šoli ne moremo izvajati nujnih obnov in nabav računalniške 
tehnologije, učnih pripomočkov in knjig za potrebe šolske knjižnice. Izvajamo samo še zares 
nujna vzdrževalna dela na objektu in opremi, pri čemer smo za to prisiljeni nenamensko 
koristiti sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  
 
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 (28 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, 
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 organiziramo tekmovanje za Ingoličevo bralno značko ter bralni znački iz 
angleškega in nemškega jezika, 

 izvajamo zgodnje učenje angleškega 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 

Projekt Leon Učenci 5. razreda in vodja varnostnega okoliša 
PP slovenska Bistrica 

 
 
 
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, 

 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 Srednjo šolo 
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. 
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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. 
 
Zaradi nižanja sredstev iz občinskega proračuna ne moremo slediti najnujnejšemu 
posodabljanju opreme, učnih pripomočkov in knjižničnega gradiva. S težavo izvajamo 
najnujnejša tekoča vzdrževanja opreme in objekta.  
 
PROGRAM DELA ZA LETO 2017 (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, 
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 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 

KNJIŽNICE JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA  

V LETU 2016 
 

SPLOŠNI DEL  

Kratka predstavitev zavoda 

Naziv: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica  

Sedež: Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica   

Matična številka: 5052939000   

Davčna številka: 38720671  

Telefonske številke: 02/805 51 00 (informacije), 02/805 51 02 (tajništvo),  

02/805 51 05 (računovodstvo) in 02/805 51 03 (direktorica). 

E pošta: info@knjiznica-slovenskabistrica.si 

Spletni naslov: http://www.knjiznica-slovenskabistrica.si 

 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je osrednja knjižnica za območje občin Slovenska 

Bistrica,  Oplotnica, Makole in Poljčane. Knjižnično dejavnost izvajamo na sedmih lokacijah: v 

Slovenski Bistrici, Makolah, Poljčanah, Pragerskem, Oplotnici, Keblju in Tinju. Smo 

splošnoizobraževalna knjižnica, zato s svojo dejavnostjo zadovoljujemo potrebe in želje po 

knjižnično-informacijskih storitvah vseh starostnih in interesnih skupin. Področje našega dela zajema 

nabavo, strokovno obdelavo in obnavljanje knjižničnega gradiva, zagotavljanje njegove dostopnosti, 

izposojo, svetovanje in pomoč pri izbiri in uporabi, opravljanje domoznanske dejavnosti, sodelovanje 

v vseživljenjskem izobraževanju, organiziranje posebnih oblik dejavnosti za spodbujanje branja in 

informacijske pismenosti otrok, mladine in odraslih ter organiziranje kulturnih prireditev, ki so 

povezane z dejavnostjo. Pri izvajanju svojega poslanstva se povezujemo s šolami, vrtci, kulturnimi ter 

različnimi drugimi združenji v našem okolju in širše. 

Kratka zgodovina razvoja knjižnice 

Knjižničarstvo v Slovenski Bistrici ima bogato tradicijo. Prve korenine so vzklile v letu 1858, ko je 

zavedni farni kaplan Matevž Vrečko ustanovil prvo farno knjižnico. Z začetki knjižničarstva sta 

močno povezani imeni Josipa Vošnjaka in Lovra Stepišnika, ki sta leta 1863 ustanovila knjižnico 

Slovenska bukvarnica in Bralno društvo pod Pohorjem. Hotela sta izobraziti čimveč preprostih 

kmetov in jih spodbuditi k branju slovenskih knjig. Te je Lovro Stepišnik s košem prenašal po 

Pohorju od hiše do hiše in s tem je priznan kot prvi potujoči knjižničar.  

Današnja knjižnica je od leta 1908 poimenovana po narodnem buditelju in slovenskem rodoljubu dr. 

Josipu Vošnjaku, ki je z ustanovitvijo čitalnice leta 1868 odigral pomembno vlogo pri ozaveščanju in 

izobraževanju ljudi. 

Po vojni, 11. februarja 1946, je bila ustanovljena Ljudska knjižnica Slovenska Bistrica, ki je imela 

prostore nad kinodvorano v stavbi hranilnice. Od tod se je preselila na Trg svobode 16, ko je bila 8. 

februarja 1965 ustanovljena Matična knjižnica občine Slovenska Bistrica. Tukaj je skozi 40 letno 

obdobje opravljala svoje poslanstvo vse do 8. marca 2004, ko se je knjižnica začasno preselila nazaj v 

stavbo nekdanje hranilnice na kolodvorski ulici 8. Začela se je težko pričakovana obnova zgradbe 

knjižnice na Trgu svobode 16., saj so bili prostori zelo utesnjeni in pogoji delovanja omejeni. 

Knjižnica je s svojo pestro ponudbo knjižničnega gradiva, informacijske tehnologije in bogato 

mailto:info@knjiznica-slovenskabistrica.si
http://www.knjiznica-slovenskabistrica.si/
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prireditveno dejavnostjo pridobila širok krog uporabnikov. Obnova je trajala dve leti, vse do 8. 

februarja 2006, ko so se odprla vrata obnovljene knjižnice, čeprav s staro opremo. Uradno otvoritev 

knjižnice z novo opremo smo izvedli 9. marca 2007. 

Tako je sedanja knjižnica povezana s preteklostjo in zaključen je krog selitve knjižnice, saj je matična 

knjižnica ob ustanovitvi leta 1965 prav tako selila knjige s pomočjo učencev iz stare knjižnice na 

Kolodvorski ulici 8 v novo knjižnico na Trgu svobode 16. 

Knjižnica je zasijala v novi podobi v spomeniško zaščiteni stavbi s svojo zgodovino in dušo, ki daje 

bistriški knjižnici prijazen pečat domačnosti, da se uporabniki v njej počutijo prijetno in sproščeno.  

(iz Zbornika občine Slovenska Bistrica III; avtorica prispevka: Anica Korošec) 

 

Zaposleni v JZ 

Število zaposlenih –skupaj ( šola, vrtec) 15 + 5 javnih del 

Vrsta delovnih mest 

 ( št.  posameznih del. mest) 

Knjižničar, 3 

Višji knjižničar, 3 

Bibliotekar, 4 
Manipulant, 1,5 

Direktor, 1  

Računovodja, 1 
Poslovni sekretar, 0,5 

Čistilka, 1 
Izobrazba 

 ( smer izobrazbe in  št. delavcev po stopnji 

izobrazbe) 

II. st.  1 delavec 

V. st.  4 delavci 
VI. st. 4 delavcev 

VII. st. 6 delavcev 

 

Rast zaposlovanja v zadnjih petih letih 2012 - 13,5 + 3 javna dela 
2013 - 14,5 + 6 javnih del 

2014 – 14,5 + 6 javnih del 

2015 – 14,5 + 5 javnih del 
2016 – 15 + 5 javnih del 

Povprečna plača zaposlenih 1.566,34 bruto (1.439,70 z javnimi delavci) 

Število opravljenih delovnih ur 38.476 (18,43 delavca z javnimi deli) 

Izobraževanja zaposlenih (kotizacije) 2.309,48 EUR 
V okviru razpoložljivih sredstev smo omogočili 

nujna izobraževanja, ki so potrebna za kvalitetno 

in strokovno delo vseh zaposlenih. Izobraževanja 

potekajo na IZUM-U (Inštitut informacijskih 
znanosti Maribor) in NUK-U (Narodna in 

univerzitetna knjižnica Ljubljana) ter v okviru 

drugih institucij. Udeležili smo se 18 različnih 
izobraževanj in opravili skupaj 401 uro 

izobraževanja. 
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POSEBNI DEL 

Finančno poslovanje 

Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2016  

 

 2015 2016 ind. 

 1 2 3=2/1 

A.DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 
592.457,57 577.378,48 

97,45 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 
695,97 352,59 50,66 

nepremičnine 563.889,62 539.069,22 95,60 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 27.871,98 37.956,67 136,18 

ostalo    

 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG 

IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

62.401,87 
 

72.190,77 

 

115,69 

Denarna sredstva 31.994,50 40.743,19 127,34 

Terjatve do kupcev 28.964,57 30.549,90 105,47 

Druge kratkoročne terjatve 56,79 0,00 0,00 

ostalo 1.386,01 897,68 64,77 

C. ZALOGE    

AKTIVA SKUPAJ ( A+B+C) 654.859,44 649.569,25 99,19 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

36.640,15 38.513,34 105,11 

Obveznosti do zaposlenih 31.732,13 32.613,45 102,78 

Obveznosti  do dobaviteljev in uporabnikov EKN 4.908,02 5.899,89 120,21 

ostalo    

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 618.219,29 611.055,91 98,84 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna 
sredstva 

595.346,43 581.753,33 97,72 

Presežek/primanjkljaj 22.872,86 29.302,58 128,11 

ostalo 0,00 0,00 0,00 

PASIVA SKUPAJ ( D+E) 654.859,44 649.569,25 99,19 

 

 STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2016: 

Denarna sredstva v blagajni znašajo 143,35 € in  so  v  skladu z določenim blagajniškim 

maksimumom. Stanje denarnih sredstva na podračunu  ( znašajo 40.599,84 € )  se ujema z zneski 

izkazanimi v izpiskih UJP  in odprtimi postavkami. 

 STANJE  TERJATEV NA DAN 31.12.2016: 

Terjatve do kupcev znašajo 156,00 €, to so terjatve za uporabo prostora. Kratkoročne terjatve do 

uporabnikov enotnega kontnega načrta izvirajo iz obveznosti Zavoda za zaposlovanje za plače, prevoz 

in prehrano za zaposlene javne delavce v znesku 3.510,51 €. Terjatve za sredstva  s strani 

ustanovitelja-občine Slov. Bistrica (za plače delavcev za mesec december 2016)  19.634,35 €  in za 

plače zaposlenih javnih delavcev  783,43 €, sredstva za plače delavcev, materialne stroške in knjige s 

strani občine Makole v znesku 2.263,45 €. Terjatve za sredstva s strani občine Poljčane  za plače za 

mesec december 2016 4.160,16. Terjatve so še do Zavoda za kulturo za članarino  v znesku 42,00 €. 
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Med neporavnanimi terjatvami ni pomembnih ali večjih zneskov pri posameznem dolžniku. Vsem 

dolžnikom so bili poslani IOP obrazci. 

Na aktivnih  časovnih  razmejitvah je stanje 897,98 €. Tu izkazujemo vnaprej plačane stroške, za 

katere smo prejeli račune  izdane v decembru 2016, ki se nanašajo na obdobje po izteku obračunskega 

obdobja za katerega se sestavlja bilanca stanja (leto 2017 - to so stroški naročnine revij in časopisov 

ter naročnina za telefon). 

 

 STANJE OBVEZNOSTI  NA DAN 31.12.2016: 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih višini 32.613,45 € so obveznosti za izplačilo neto plač in 

nadomestil delavcev za  mesec december 2016 v znesku 16.835,54 €, za prispevke in davke iz plač za 

december 2016 v znesku 12.533,79 €, za druge obveznosti do zaposlenih, za prehrano in prevoz na 

delo za december 2016 v znesku 3.244,12 €. Vse navedene obveznosti do zaposlenih so bile 

poravnane v januarju 2017. 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo  4.978,90 €. Nanašajo se predvsem na prejete račune 

za mesec december 2016, zapadlost pa v letu 2017. Računi  so bili poravnani v mesecu januarju  in  

februarju 2017. 

 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 416,89 € (potni stroški in davek od dohodka 

pravnih oseb). 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 504,10 €. To so prejeti računi 

uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države  oziroma 

občine in sicer: kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (UJP, 

Ministrstvo za javno upravo, Osnovna šola Anice Černejeve Makole in Kajetana Koviča Poljčane,  

Univerza v Mariboru Univerzitetna knjižnica Maribor, Univerza na Primorskem Fakulteta za 

management). 

 

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

malice, najemi športnih dvoran….). 

V izkazu prihodkov in odhodkov so celotni prihodki v letu 2016 znašali  509.063,83 €. Prihodki so v 

primerjavi z letom 2015  bili višji za 3,83 %. 
Po nakazanih virih  predstavljajo naslednje deleže:  

VIR FINANCIRANJA 2013 2014 2015 2016 

Zavod za zaposlovanje 9,40 % 10,23 % 9,45 % 7,25 % 

Občina Slov. Bistrica 60,46 % 58,61 % 57,97 % 59,66 % 

Občina Oplotnica 8,37 % 8,30 % 9,15 % 8,36 % 

Občina Poljčane 9,14 % 9,44 % 9,82 % 10,97 % 

Občina Makole 4,23 % 5,09 % 5,19 % 5,10 % 

Dejavnost knjižnice 7,95 % 7,81 % 8,03 % 8,28 % 

Finančni, izredni in prevr. pri-
hodki 

0,45 % 0,52 % 0,39 % 0,38 % 

Skupaj: 100 % 100 % 100 % 100 % 
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PRIHODKI Realizacija 2016 

A/ Prihodki  od poslovanja: 507.100,15 

Zavod za zaposlovanje 36.924,07 

Občina Slovenska Bistrica 303.689,45 

Občina Oplotnica 42.582,47 

Občina Poljčane 55.820,29 

Občina Makole 25.944,25 

Dejavnost knjižnice 42.139,62 

B/Finančni prihodki 293,85 

C/Drugi prihodki 0,00 

Č/Prevrednotovalni  poslovni prihodki 307,18 

D/  Donacije drugih,uporaba prostora-najem čitalnice 1.362,65 

SKUPAJ PRIHODKI 509.063,83 

 

ODHODKI: 

Odhodki so znašali 491.418,42 € in so v primerjavi z letom 2015 višji za 0,23 % 

ODHODKI 

Realizacija    

Občina 

Oplotnica 

Občina 

Poljčane 

Občina 

Makole 

2016 Občina  

  Sl. Bistrica 

    

E. Stroški mat. in stor.  87.501,20 69.555,32 6.750,13 7.222,84 3.972,91 

Stroški materiala 29.932,57 23.057,43 2.626,15 2.617,38 1.631,61 

Stroški storitev 57.568,63 46.497,89 4.123,98 4.605,46 2.341,30 

F/ Amortizacija 5.929,34 5.929,34 0 0 0 

G/ Drugi izredni odhodki 0,01 0,01 0 0 0 

H/ Stroški v zvezi z delom 4.026,63 2.902,96 376,88 480,4 266,39 

I/Stroški dela 345.870,96 243.382,86 30.802,40 48.912,91 22.772,79 

I/stroški dela-javna dela  48.090,28 47.727,75 0,00 362,53 0 

J/ SKUPAJ ODHODKI 491.418,42 369.498,24 37.929,41 56.978,68 27.012,09 

 

Stroški materiala predstavljajo 29.932,57 €. V primerjavi z letom 2015 so se stroški materiala 

zmanjšali za 3.293,66 €. Največji delež stroškov materiala predstavlja strošek električne energije, ki 

je znašal 9.158,44 € (30,60 % vseh stroškov materiala), sledi strošek ogrevanja v višini 

7.066,89 € (23,61 % vseh stroškov materiala) in stroški knjižničnega materiala v višini 6.094,16 € 

(20,36 % vseh stroškov materiala).  

Stroški storitev predstavljajo 57.568,63 €. V primerjavi z letom 2015 so se stroški storitev 

zmanjšali za 21.391,53 €.  

Do zmanjšanja stroškov storitev v primerjavi z letom 2015 je prišlo zaradi stroška bibliobusa, ki ga v 

letu 2016 nimamo (v letu 2015 je bil  ta strošek 25.632,98 €).  

Največji strošek predstavlja strošek sprotnega vzdrževanja v višini 10.145,04 €, kar je 17,63 % vseh 

stroškov storitev (vzdrževanje komunikacijskega strežnika, mesečni in periodični pregledi dvigala, 

zagon hladilnega agregata, servisi  in popravilo računalnikov in fotokopirnega stroja, popravilo 

razsvetljave, popravilo omrežja lan) ter stroški promocije in založništva  6.037,07 € z 10,49 % vseh 
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stroškov storitev (nabavili smo zloženke, plakate, brošure, vrečke iz bombaža, kemične  svinčnike, 

Vošnjakov napovednik, skeniranje razglednic, fotografiranje literarnega večera, izdaja slikanice Lovro 

s košem gre!) Indeks v primerjavi z lanskim letom je nekoliko višji pri storitvah študentskega servisa 

za 1.073,22 €  (ilustriranje slikanice, pomoč pri delavnicah, izvajanje delavnice opismenjevanja 

starejših, nadomeščanje bolniške odsotnosti, vodenje prireditev, čiščenje) in pri raznih objavah za 

1.340,84 € (oglas Internetna varnost, oglas Moji vzorniki, oglas za razpis za delovno mesto direktorja-

Večer). 

Stroški amortizacije znašajo 5.929,34 € 
Amortizacijo knjižničnega gradiva v znesku 5.929,34 € smo pokrivali v breme lastnih sredstev.  

Izredni, finančni in prevrednotovalni odhodki v letu 2016 znašajo 0,01€. To je odhodek 

financiranja zaradi evrske izravnave. 

 

Stroški v zvezi z delom znašajo 4.026,63 €. To so kotizacije za stroške izobraževanja in povračila 

stroškov zaposlenim nastalih na službenih potovanjih v času izobraževanja v državi in tujini-dnevnic, 

nočnin, stroškov prevoza, cestnin, parkirnin. Strokovnih izobraževanj so se udeležili delavci glede na 

potrebe delovnega procesa. 

Stroški dela zaposlenih znašajo 393.961,24 €. Pri izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov smo 

upoštevali veljavno zakonodajo, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za 

javni sektor, Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Zakon za 

uravnoteženje javnih financ in drugo spremljajočo plačno zakonodajo. Po stroškovnih mestih si 

stroški dela sledijo takole: 

 

 Sl. Bistrica Oplotnica Poljčane Makole Javna dela SKUPAJ  

plače 

zaposlenih  

220.864,02 27.824,24 43.854,24 20.486,71 41.120,84 354.150,05 

regres za LD, 

jubil. nagrada 

     8.094,44 969,38 1.794,02 918,14 2.965,26 14.741,24 

prevoz 5.644,20 1.051,94 1.376,68 677,18 1.081,60 9.831,60 

prehrana 8.780,20 956,84 1.887,97 690,76 2.922,58 15.238,35 

Skupaj: 243.382,86 30.802,40 48.912,91 22.772,79 48.090,28 393.961,24 

 

 

Za povračilo stroškov prehrane med delom je bilo izplačanih 15.238,35 €, za povračilo stroškov za 

prevoz na delo in z dela pa  9.831,60 €. 

V letu 2016 je bila izplačana jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe v javnem sektorju v skupnem 

znesku 288,76 €. 

Regres za letni dopust v letu 2016 na delavca je bil izplačan po Zakonu za uravnoteženje javnih 

financ, ki določa, da se izplača regres za letni dopust glede na uvrstitev v plačni razred. Regres za letni 

dopust je prejelo 16 redno zaposlenih delavk in pet javnih delavcev, ki pa so prejeli regres za letni 

dopust v višini minimalne plače oziroma sorazmerni del. Skupno izplačana sredstva za regres so 

znašala 14.452,48 €. 
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V letu 2016 je bilo po urah zaposlenih 18,43 delavcev. Nadomestila za odsotnost – bolezen do 30 dni - 

so bila izplačana za 1.104 ure, kar znaša 0,53 delavca. Nadomestila odsotnosti za nego družinskega 

člana in nadomestila bolniškega staleža nad 30 dni so bila izplačana za 48 ur, kar pokriva 0,02 delavca 

in so bila refundirana s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. 

 

Iz izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2016 je po odbitku davka od dohodka pravnih oseb (265,69), 

razviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 17.379,72 €  in bo porabljen v okviru opravljanja 

knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

 
Tržna dejavnost 

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu smo pridobili z oddajanjem prostora v najem in 

prodajo papirja ter koledarjev, prodajo slikanice in vrečke. Skupaj vsi prihodki iz tržne dejavnosti 

znašajo 2.294,42 €. Vsi ostali prihodki pa predstavljajo javno službo. 

Ker pa dejanski odhodki-razen pri prodaji slikanice in vrečk niso znani, smo za razmejitev odhodkov 

tržne dejavnosti uporabili sodilo, in sicer: razmerje med prihodki – prihodke tržne dejavnosti smo 

delili s prihodki za materialne stroške, ki jih nakazuje Občina Slovenska Bistrica za tekoče 

vzdrževanje poslovnih prostorov, nepremičnin in opreme in za pokrivanje obratovanja poslovnih 

prostorov ter tako dobili delež 1,87 %, na podlagi katerega smo izračunali odhodke, ki se nanašajo na 

dejanske prihodke.  

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 1.587,05 €. (stroški materiala 274,01€ in stroški 

storitev 1.313,04 €  (vsi odhodki se nanašajo na stroške v knjižnici Slov. Bistrica)) 

Presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti je 707,37 €. 

 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV 

Za Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je bilo leto 2016 po veliki večini merljivih 

kazalnikov zelo uspešno. Podatki pričajo o uspešnem delovanju Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica, kljub vidnemu zmanjševanju sredstev za primarno dejavnost, kljub kadrovski zasedbi, ki se 

že nekaj let ne krepi. Našim uporabnikom smo izposodili veliko število knjižničnega gradiva ter 

istočasno pripravili in izvedli množico drugih dejavnosti, prireditev, ki so jih uporabniki zelo dobro 
sprejeli in tudi obiskali, kar dokazuje podatek obiska prireditev: 5.583 obiskovalcev.  
Število članov knjižnice je na dan 31. 12. 2015 doseglo številko 11.625. V letu 2016 se je 

na novo vpisalo 652 članov. 
Sredstva za nakup gradiva je knjižnica dobila od ustanoviteljic zavoda – občin Slovenska Bistrica, 

Oplotnica, Poljčane in Makole v skupni vrednosti 66.005,14 EUR (v 2015 – 66.015,14 EUR) ter od 

Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v vrednosti 30.600 EUR  (v letu 2015 – 30.600 
EUR). Za nakup gradiva smo namenili tudi lastna sredstva v višini 5.929,34 EUR (v 2015 - 3.529,71 

EUR). 
Za nakup gradiva je bilo v letu 2016 porabljenih 99.709,20 EUR (v letu 2015 – 100.134,85 EUR).  

V letu 2016 smo knjižnično zbirko dopolnili s 4.897 novimi naslovi gradiva oziroma z 7.770 

enotami novega gradiva. Tako je prirast gradiva znašal 216 enot na 1.000 prebivalcev območja, ki 

ga pokrivamo.  
V letu 2016 smo gradivo pridobivali tako z nakupom kot z darovi. Tudi v letu 2016 je bil  

odstotek darov precej visok (razmerje med nakupom in darovi je znašalo 74,67 % nakupa in 25,33 % 
darov vsega prirasta). Z nakupom smo dosegli samo 77,71 % zastavljenih minimalnih ciljev. 

Darovalci gradiva so bili predvsem posamezniki, nekaj je bilo založb in društev. Z darovi smo 

pridobili 1.968 enot gradiva. 

V primerjavi z letom 2015 smo pridobili 88 % vsega nabavljenega knjižničnega gradiva, kar pa se tiče 



8 

 

nakupa, smo v letu 2016 nabavili skoraj 15 % manj gradiva v primerjavi z letom 2015.  

 

Knjižnica je tudi v letu 2016 svojim obiskovalcem pripravila in ponudila bogato bero prireditev, 
razstav in različnih projektov. Skrbeli smo za kvalitetno in bogato knjižnično zbirko, pošten in 

prijazen odnos do dela in do naših uporabnikov.   

 

Naj naštejem le nekaj dejavnosti, ki smo jih izvedli za naše uporabnike: 

- projekt z drugimi knjižnicami Pravljični večeri za odrasle, 

- Bralna značka za odrasle – Berimo domače, 

- izvajanje bibliopedagoških, pravljičnih ur, raznih delavnic, 

- tematske in priložnostne razstave, 

- projekt Moja naj knjiga, projekt Berimo skupaj in projekt Rastem s knjigo, 

- projekt S smehom do novih knjig, 

- lutkovne in otroške predstave,  

- literarni večeri z domačimi in drugimi ustvarjalci, 

- potopisna in druga predavanja. 
Še nekaj najosnovnejših statističnih kazalnikov za leto 2016: 

- vseh obiskov v knjižnici (z obiskom prireditev) 116.266 obiskovalcev; 
- na dom se je  izposodilo 348.174 enot knjižničnega gradiva, kar pomeni, da si je vsak 

prebivalec območja na dom izposodil 9 knjig; 
- v knjižnico je včlanjenih 11.625 članov, v letu 2016 se jih je na novo vpisalo 652, 
- pridobili smo 7.770 enot knjižničnega gradiva, 

- izvedli smo 148 različnih dogodkov, ki jih je obiskalo skupaj 5.583 obiskovalcev.  
Prepričani smo, da naša knjižnica smelo izpolnjuje svoje poslanstvo v okolju. Smo in ostati želimo 

dnevna soba lokalne skupnosti. Ljudje prihajajo ne samo po razne informacije in knjižnično 
gradivo, ampak tudi po prijazno in toplo besedo. V knjižnici se srečajo prijatelji, znanci in se v 

mirnem ter kulturnem okolju pogovarjajo. Tukaj se dobro počutijo in zato radi prihajajo. Z 

veseljem ugotavljamo, da smo v svojem okolju nepogrešljivi in da resnično izpolnjujemo 

informacijsko in socialno vlogo ter sooblikujemo kulturno podobo pokrajine med Pohorjem in 
Bočem. 

 

IZVAJANJE POSEBNIH PROGRAMOV 

Izvajali smo samostojne akcije oziroma dejavnosti, ki so bile v okolju še posebej opažene: 
 

 Praznovali smo 25. maj – DAN Knjižnice Josipa Vošnjaka.  

Ves teden smo na stojnicah promovirali Stepišnikovo bukvarnico, predstavljali tiskane materiale 

knjižnice in podarjali ročno narejene knjižne kazalke. Omogočili smo brezplačen polletni vpis novim 

članom in tako se je v tem tednu vpisalo 28 članov.  

Osrednji dogodek praznovanja je bil literarni večer s pesnikom in pisateljem Ferijen Lainščkom.  

Cilj našega praznovanja je bilo opozarjati na knjižnično dejavnost in prisotnost v lokalnem okolju ter 

na pomen bralne in informacijske pismenosti.                                                                

 Stepišnikova bukvarnica 

Bukvarnica ponuja rabljene knjige po simbolični vrednosti. Odziv uporabnikov knjižnice je dober, 

sredstva, zbrana s prodajo knjig, pa so namenjena nabavi novega aktualnega gradiva. V letu 2016 smo 

s prodajo knjig v bukvarnici zbrali 814,10 EUR. Namen bukvarne je graditi odnos do knjig, s 

pomembnim sporočilom, da knjiga ne sodi v smeti in da lahko vsaka knjiga najde svoj dom oziroma 

svojega bralca. Police bukvarnice napolnimo tudi z darovi naših obiskovalcev. Gradivo, ki ga 

pridobimo z darovi, pregledamo, aktualno gradivo uvrstimo v knjižnično zbirko, ostalo gradivo pa 

ovrednotimo (od 10 centov naprej) in ga postavimo na police Stepišnikove bukvarnice.  

 S knjižnico do boljših ocen – brezplačne inštrukcije 
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V novembru smo začeli z izvajanjem brezplačnih inštrukcij iz angleškega in nemškega jezika za 

osnovnošolce in dijake. Inštrukcije vodijo upokojene prof. angleščine in nemščine. Učna pomoč 

poteka dva krat tedensko. 

 Knjižni zakladi malega Lovra 
Knjižni zakladi malega Lovra je pilotski projekt Knjižnice Josipa Vošnjka Slovenska Bistrica, ki smo 

ga v letu 2016 pričeli izvajati v krajevni knjižnici Makole. Gre za bralnovzpodbujevalni projekt, v 

katerem smo k sodelovanju povabili skupine otrok OŠ Anice Černejeve Makole in Vrtca Otona 

Župančiča Slovenska Bistrica, enota Krtek Makole. V projektu je  sodelovalo 8 skupin otrok (1., 2., 3. 

razred OŠ) in 5 skupin otrok iz vrtca. Enkrat mesečno otroci s svojimi vzgojiteljicami in učiteljicami 

za eno šolsko uro obiščejo knjižnico, poslušajo izbrano zgodbico, spoznavajo knjižnico in njeno 

zgodovino, rešujejo knjižne uganke … Vsakič jim knjižničarka v posebno škatlo – ZAKLAD – 

pripravi presenečenje (knjige, dvd-je, cd-je, didaktične igre, lutke …), ki ga otroci odnesejo v svoj 

razred ali igralnico.  

Projekt smo začeli izvajati v mesecu novembru 2016, odziv pa je več kot navdušujoč. 

 

SODELOVANJE  Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 

(navesti s kom in na kakšen način) 

Knjižnica je tudi v letu 2016 sodelovala z drugimi zavodi:  

 Domom Jožeta Potrča Poljčane (dve kolekcijski zbirki), 

 osnovnimi šolami na našem področju,  

 Vrtcem Otona Župančiča,  

 Vrtcem Blaže in Nežica,  

 Srednjo šolo Slovenska Bistrica,  

 Srednjo glasbeno šolo Slovenska Bistrica,  

 Turistično informativnim centrom,  

 Javno agencijo za knjigo RS,  

 Radijem Maribor,  

 Abrakadabro – jezikovno igralno šolo Žalec,  

 Inštitutom za izboljševanje kvalitete življenja,  

 Mariborsko knjižnico,  

 Univerzitetno knjižnico Maribor,  

 Knjižnico Lenart.  

Sodelovanju z drugimi zavodi na našem področju dajemo posebno pozornost.  

Z združevanjem in povezovanjem lahko uresničimo določene ideje in načrte, ki bi jih drugače težje 

uresničevali:  

 Pravljični večeri za odrasle 
Že osmo leto smo izvedli skupen projekt pravljičnih večerov za odrasle. Nosilka projekta je 

Mariborska knjižnica. Izvedli smo večer pravljic v osrednji knjižnici, sodelovali pa smo na pravljičnih 
večerih po Sloveniji. Pravljice sta pripovedovali knjižničarka Darja Plavčak in bibliotekarka Mojca 

Plaznik. Udeležili sta se pravljičnih večerov v Ljutomeru, Velenju, Ptuju, Lenartu, Novem mestu, 

Slovenj Gradcu, Radovljici, Kopru in v domači knjižnici. 

 Projekt Rastem s knjigo 
je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, ki ga izvajamo v sodelovanju z Javno agencijo za 

knjigo RS ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društvom šolskih knjižničarjev, Društvom slovenskih 

pisateljev, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami. Cilji projekta so spodbujanje dostopnosti 

kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promocija vrhunskih domačih 

ustvarjalcev mladinskega leposlovja, spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega 

obiskovanja splošnih knjižnic.  
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Projekt smo izvajali za učence sedmih razredov osnovne šole in dijake prvega letnika srednje šole. Na 

projekt se je odzvalo 24 skupin, kar je skupaj 517 udeležencev. 

 Igralno jezikovna šola Čira čara 
V prostorih knjižnice je vsak torek potekala Igralno jezikovna šola Čira čara. Bili sta dve skupini, in 

sicer za nemški in angleški jezik. Otroci so se jezika učili skozi igro, s pesmicami, zgodbami in s 

potovanjem v deželo, kjer se govori samo nemško ali angleško. Odziv staršev in otrok je zadovoljiv. 

Knjižnica sodeluje kot najemodajalka prostorov, vsa ostala organizacija in izvedba je v pristojnosti 

Igralno jezikovne šole iz Žalca. 

 Bibliopedagoške ure 
Skozi vse leto so se izvajale bibliopedagoške ure za osnovne in srednjo šolo ter za vrtce vseh občin na 

našem področju. Skupaj smo izvedli 45 bibliopedagoških ur in obiskalo nas je 956 otrok. Glavni 

namen bibliopedagoških ur je razvijati otrokom sposobnosti na treh ključnih področjih: branju, 

informacijski pismenosti in učenju ter jim pomagati dosegati postavljene cilje. Pomembno jim je 

približati knjižnico in njene dejavnosti. 

 Noč knjige 

Sodelovali smo v nacionalnem projektu Noč knjige, ki je potekal 23. aprila. Izvedli smo literarni večer 

z znanim pisateljem, režiserjem in Prešernovim nagrajencem Tonetom Partljičem. Slovenija se je 

pridružila mednarodnemu dogodku, ki podpira in slavi knjigo in branje kot temeljna gradnika zdrave 

družbe, nagovarja vse generacije bralcev ter spodbuja dvig bralne kulture, pismenosti ter vrednot 

domišljije in znanja v družbi. Prireditvi Noč knjige 2016, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom 

Slovenske nacionalne komisije za Unesco in je namenjena promociji knjige in branja, se je pridružilo 

skoraj 100 krajev po Sloveniji in v zamejstvu. 

Častni pokrovitelj akcije je bila Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, medijski pokrovitelj pa 

Radio in Televizija Slovenija ter revija Bukla.  

 Sodelujemo s podjetjem Print box d.o.o. z možnostjo uporabe Printboxa v naši osrednji 
knjižnici.  

Računalniški sistem Printbox prav vsakomur omogoča registracijo in pridobitev uporabniškega računa 

v oblaku, v katerega nato uporabnik naloži svoje dokumente s telefona, tablice, računalnika, USB 

ključka ali Printbox knjižnice. Vsi dokumenti so nato shranjeni na uporabniškem računu v oblaku in 

so dosegljivi kadarkoli na kateremkoli Printbox kiosku ali preko aplikacije na spletni strani 

sl.printbox.net. Hkrati sistem Printbox povezuje vse Printbox kioske v globalno mrežo in tako 

registriranim uporabnikom omogoča tiskanje dokumentov iz uporabnikega računa v oblaku na 

kateremkoli Printbox kiosku.  

Printbox kiosk je samopostrežni kiosk za tiskanje, kopiranje in skeniranje, ki je na voljo v številnih 

državah po vsem svetu, med drugim tud v Sloveniji s 160 Printbox kioski: v trgovskih centrih, na 

bencinskih servisih, v knjižnicah, na fakultetah in v študentskih domovih. 

 

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROGRAMIH, PROJEKTIH 

V programe in projekte so bili vključeni vsi strokovni in tehnični delavci knjižnice. 
Vseh programov, projektov in dogodkov se je udeležilo skupno 5.583 obiskovalcev. 

 

 

 

https://sl.printbox.net/
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PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA ( na kratko opredelite pereče težave s  katerimi se ubada 

zavod) 

 Soočamo se s kadrovskim pomanjkanjem strokovnih in tehničnih delavcev, saj dosegamo le 

65% zasedbe sistemiziranih delovnih mest. Posebej izstopamo pri nedoseganju standarda 

zaposlenih bibliotekarjev, kar resnično zelo čutimo pri organizaciji samega dela v osrednji 

knjižnici in krajevnih knjižnicah. V veliki meri se kaže potreba po zaposlitvi sistemskega 
operaterja, zdaj za IKT opremo skrbi podjetje Coala preko pogodbe, 

 

 nujna je vzpostavitev krajevne knjižnice na Zgornji Polskavi. 

 

PROGRAM DELA ZA LETO 2017 (kratka predstavitev) 

 
 

 strokovna prizadevanja za ohranitev obstoječe knjižnične mreže in nemoteno zagotavljanje 

izvajanja knjižnične dejavnosti v mreži, s poudarkom na redni odprtosti knjižnic v mreži, 

 ohranjanje in nadgrajevanje kakovosti knjižnične zbirke, pravočasno strokovno izločanje in 

odpisovanje starega ter poškodovanega gradiva v skladu s pravilnikom Narodne in 
univerzitetne knjižnice, 

 izvajanje kakovostne nabavne politike po mreži krajevnih knjižnic z upoštevanjem specifik 

okolja, v katerem knjižnice delujejo, 

 širjenje bralne kulture in pridobivanje novih članov, 

 izobraževanje uporabnikov za uporabo knjižnice, njenih virov in informacij, 

 redno obveščanje uporabnikov knjižnice in širše javnosti o novitetah knjižnične zbirke in 

prireditveni dejavnosti v knjižnici (Vošnjakov kotiček v tedniku Panorama, Vošnjakov 
napovednik dogodkov, prispevki v Bistriških novicah, Informatorju, obvestila na Radiu 

Maribor, ažurna spletna stran …), 

 nadaljevanje z bibliopedagoškim delom in projektom Rastem s knjigo, 

 sodelovanje v projektih z drugimi ustanovami in knjižnicami (Zavod za kulturo, Simbioz@, 

teden vseživljenjskega učenja, Veseli dan kulture, Pravljični večeri za odrasle, Bralna značka 
za odrasle, Noč knjige, 25. maj dan KJV, Dan splošnih knjižnic), 

 prizadevanja za ustanovitev krajevne knjižnice na Zgornji Polskavi in reševanje prostorskih 

pogojev knjižnic Poljčane,  Pragersko in Oplotnica, 

 tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta osrednje knjižnice in krajevnih knjižnic, 

 vzdrževanje kontaktov in dobrega sodelovanja s financerji in zagotavljanje rednega 

financiranja, 

 oblikovanje programa za pridobivanja alternativnih finančnih virov (donacije, trženje 

dejavnosti, razne akcije, prostovoljni prispevki …), 

 ohraniti število zaposlenih v knjižnici, saj na tem področju ne dosegamo niti strokovnih 

priporočil niti določil podzakonskih aktov, 

 usposabljanja zaposlenih za uspešno uresničevanje poslanstva knjižnice. 

 

Primarna dejavnost – nakup gradiva 
Osnova  za planiranje letnega nakupa je 11. člen Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS 73/03), ki določa  minimalne pogoje: 200 enot prirasta na 1.000 

prebivalcev, v to je vključeno najmanj 22 enot neknjižnega gradiva. Poleg gradiva pa še najmanj  40  

 z nizkim financiranjem nakupa knjižničnega gradiva, 

 s prostorsko stisko osrednje knjižnice, ki se kaže v pomanjkanju skladiščno arhivskega in 

razstavno prireditvenega prostora, 

 s prostorsko stisko krajevnih knjižnic Pragersko, Poljčane in Oplotnica, 

Prioritetne naloge Knjižnice Josipa Vošnjaka za leto 2017: 
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Nekaj FOTO UTRINKOV Z DOGODKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POROČILO O DELOVANJU  JAVNEGA ZAVODA OŠ Pohorskega 

bataljona Oplotnica, podružnica Kebelj V LETU 2016 

 

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. 

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. 25 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 42 učencev. Vozačev je bilo 25 učencev, kar 

predstavlja 59,5% od vseh otrok v šoli. Za vse učence vozače smo imeli organizirano varstvo. 

 

Število otrok, oddelkov, razredov na dan 31.12.2016 

(* izpolnijo zavodi s področja vzgoje in izobraževanja) 

 

* Število 

Število oddelkov 4 

Skupaj št. učencev 42 

Povprečno št.  učencev v oddelku 10,5 

Št. oddelkov v podaljšanega bivanja 0,92 

Število učencev vključenih v PB 25 

 

 

 

 



Zaposleni v JZ 

Število zaposlenih –skupaj ( šola, 

vrtec) 

ŠOLA                                            59 

PROJEKT                                      0 

JAVNA DELA                               2 

                                             61 

Vrsta delovnih mest 

 ( št.  posameznih del. mest) 

Čistilka                                           8,5 

Kuharica                                        5 

Hišnik                                             2 

Knjigovodja                                   1 

Poslovni sekretar                           1 

Računovodja                                  1 

Knjižničar                                      1 

Socialna delavka                            1 

Učitelj                                             36 

Pomočnica ravnatelja                   1 

Ravnatelj                                        1 

Javna dela                                      2 

Izobrazba 

 ( smer izobrazbe in  št. delavcev po 

stopnji izobrazbe) 

I. stopnja    -  6        

III. stopnja -  3 

IV. stopnja -  5 

V. stopnja   -  8  

VI. stopnja  - 8 

VII. stopnja - 31 

Rast zaposlovanja v zadnjih petih letih Zmanjšanje zaposlenih 

Povprečna plača zaposlenih 1.790,20 

Število opravljenih delovnih ur 120.168 

Izobraževanja zaposlenih strokovni delavci 89,5 dni 

tehnično administrativni delavci 10 dni 

skupaj za izobraževanja 6.008,26€ 

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 31.12.2016  

 2015 2016 ind. 

 1 2 3=2/1 

A.DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 

1.231.647 1.176.046 0,95 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 

   

nepremičnine 1.176.429 1.117.617 0,95 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 55.218 58.429 1,05 

ostalo    

B.KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

183.942 217.947 1,18 

Denarna sredstva 25.058 53.312 2,12 

Terjatve do kupcev 12.620 14.175 1,12 

ostalo 146.264 150.460 1,02 

C. ZALOGE    

AKTIVA SKUPAJ ( A+B+C) 1,415.589 1.393.993 0,98 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

171.164 204.567 1,19 

Obveznosti do zaposlenih 120.390 124.867 1,03 

Obveznosti  do dobaviteljev in uporabnikov EKN 19.061 25.502 1,33 

ostalo 31.713 54.198 1,70 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.244.425 1.189.426 0,95 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 1.231.648 1.176.046 0,95 

Presežek/primanjkljaj 12.777 13.380 1,04 

ostalo    

PASIVA SKUPAJ ( D+E) 1.415.589 1.939.993 0,98 

    

 

 STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2016: 53.312 

 

 

 STANJE  TERJATEV NA DAN 31.12.2016: 14.175 

 

 

 STANJE OBVEZNOSTI  NA DAN 31.12.2016: 25.502 

 

 

 



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 2016 

A/ Prihodki  od poslovanja 1.900.023,78 

MIZŠ 1.613.197,16 

OBČINA OPLOTNICA 99.886,11 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 22.899,89 

KUHINJA OPLOTNICA 65.102,51 

KUHINJA KEBELJ 23.452,54 

KUHINJA PRIHOVA 21.542,58 

PROJEKT POPESTROMO ŠOLO 3.622,29 

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE – JAVNA DELA 13.287,94 

OSTALO (šole v naravi, prevozi, sofinanciranje čistila) 37.032,76 

  

  

B/Finančni prihodki  

  

  

  

  

  

C/Drugi prihodki  

  

  

  

Č/Prevrednotovalni  poslovni prihodki  

  

  

  

D/  Donacije drugih  

  

  

  

  

  

  

SKUPAJ PRIHODKI 1.900.023,78 

 

 



ODHODKI: 

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

občinah 

ODHODKI REALIZACIJA 2016 

E. Stroški materiala in storitev  316.626,60 

Stroški materiala 169.570,75 
MIZŠ 90.829,46 
OBČINA OPLOTNICA 27.973,89 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 16.510,42 
KUHINJA OPLOTNICA 15.997,08 
KUHINJA KEBELJ 3.592,36 
KUHINJA PRIHOVA 9.389,92 
PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 41,78 
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE – JAVNA DELA / 
OSTALO  5.235,84 

Stroški storitev 147.055,85 
MIZŠ 41.132,32 
OBČINA OPLOTNICA 64.470,78 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 8.296,44 
KUHINJA OPLOTNICA 7.550,98 
KUHINJA KEBELJ 400,94 
KUHINJA PRIHOVA 528,04 
PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 87,80 
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE – JAVNA DELA 163,35 
OSTALO  24.425,20 

F/ Amortizacija 2.629,10 

OBČINA OPLOTNICA 2.629,10 

  

G/ Drugi izredni odhodki  

  

H/ Stroški v zvezi z delom 132.677,02 
MIZŠ 120.906,19 
OBČINA OPLOTNICA 797,44 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 545,92 
KUHINJA OPLOTNICA 4.748,15 
KUHINJA KEBELJ 2.162,67 
KUHINJA PRIHOVA 1.381,81 
PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 287,61 
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE – JAVNA DELA 1.847,23 
OSTALO  / 



I/Stroški dela 1.447.488,38 
MIZŠ 1.369.014,32 
OBČINA OPLOTNICA 8.228,28 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 2.808,99 
KUHINJA OPLOTNICA 28.165,79 
KUHINJA KEBELJ 11.691,36 
KUHINJA PRIHOVA 6.884,75 
PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 3.205,10 
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE – JAVNA DELA 11.277,36 
OSTALO  6.212,43 

  

J/ SKUPAJ ODHODKI 1.899.421,10 

 

 

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 

- shema šolskega sadja, 

- bralna značka, 

- zbiralne akcije, 

- novoletni bazar. 



IZVAJANJE POSEBNIH PROGRAMOV 

Individualna pomoč smo nudili 4 učencem s posebnimi potrebami, ki potrebujejo 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. 

V mesecu maju smo izvedli postopek evidentiranja nadarjenih otrok. Nihče od učencev ni 

bil evidentiran kot nadarjeni učenec.  

 

 

 

MEDNARODNI PROJEKTI 

EKO – šola 

Cilji programa ekošole:  

- Uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost. 

- Spodbujati in večati kreativnost, inovativnost in izmenjavo idej. 

- Učinkovita raba naravnih virov. 

- Razvijati pozitivne medsebojne odnose. 

- Sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine. 

- Vzgajati in izobraževati v zdravem okolju. 

V projektu Ekošola je sodelovalo vseh 42 učencev naše šole ter vsi delavci tako strokovni 

kot tehnični delavci.  

 

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 Kebelj, s KO RK Kebelj, s TD Slovenske Konjice, 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….. 

 



ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROGRAMIH, PROJEKTIH 

V projektu EKO- šola je sodelovalo 42 učencev in 7 učiteljev. 

Očistimo svoj kraj 42 učencev 7 učiteljev. 

Ingoličeva bralna značka 40 učencev 3 učitelji. 

Zdrava šola 42 učencev 7 učiteljev. 

Shema šolskega sadja 42 učencev 3 učitelji. 

Tradicionalni Slovenski zajtrk 42 učencev 7 učiteljev. 

Šport špas 42 učencev in 4 učitelji. 

 

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 igrišče, na katerem je 

umetna trava. Pred šolo ni primernega parkirnega prostora in avtobusnega postajališča. 

Oprema (pohištvo) je stara 38 let in dotrajana. Šola je nujno potrebna obnove šolskega 

pohištva, obnove učilnic in zunanje fasade. 

 

PROGRAM DELA ZA LETO 2017 ( KRATKA PREDSTAVITEV) 

 

Datum: 24. 4. 2017                                

                                                              Žig. in podpis odgovorne osebe 

 

 

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 Ekošole, Zdrave šole, Zlati sonček in Krpan, 

srečanji podmladkov TD, Šport Špas, Rastem s knjigo, Likovna kolonija, Policist Leon, 

Shema šolskega sadja 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. 



POROČILO O DELOVANJU  JAVNEGA ZAVODA - OSNOVNA ŠOLA 
POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2016 

SPLOŠNI DEL 

Kratka predstavitev 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 43, 2316 Zgornja Ložnica 
 
Poročilo vsebuje podatke od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Opredeljuje cilje in dosežke za 
šolsko leto 2015/2016 ter del šolskega leta 2016/2017.  
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 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. Predsednica Sveta zavoda je Milena Trojner. 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. 
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 interesne dejavnosti. Šola je v letu 2016 organizirala štiri šole v naravi: za učence 3. 
razredov plavalno šolo v Termah Čatež, za učence 5. razredov zimsko šolo na Treh kraljih in 
za učence 7. razredov v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Fiesi in CŠOD Soča Tolmin. 



Na PŠ Zgornja Ložnica smo pridobili prostore KS Zgornja Ložnica. V šolskem letu 
2016/2017   izvajamo pouk od prvega do sedmega razreda. Didaktično opremo za potrebe 
poučevanja smo dobili donatorsko. Šolska zgradba matične šole je energetsko prenovljena, 
prenovljene so sanitarije v pritličju. 

 
Število otrok, oddelkov, razredov na dan 31.12.2016 
 
* Matična šola Podružnična 

šola 
MŠ+PŠ 

Število oddelkov 28 7 35 
Skupaj št. učencev 668 110 778 
Povprečno št.  učencev v oddelku 23,8 15,7 22,22 
Št. oddelkov  podaljšanega bivanja 8 1,88 9,88 
Število učencev vključenih v PB 385 73 458 
 
Zaposleni v JZ 
 
Število zaposlenih –skupaj ( šola) 101,60 
Vrsta delovnih mest 
 ( št.  posameznih del. mest) 

Vodstveni delavci:                                         3 
Pedagoški delavci:                                       62 
Strokovni delavci:                                          6 
Spremljevalec gibalno oviranega otroka:       1 
Tajništvo:                                                        1 
Računovodstvo:                                              2 
Kuhinja:                                                        11 
Hišnik:                                                            2 
Čistilke:                                                          8 
Javna dela:                                                      7 

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

Vrsta delovnega mesta Stopnja 
izobrazbe 

Delež 
delovnega 
mesta 

Strokovni delavci VIII/1 2 
 VII/1 3,5 
 VII/2 64,10 
Spremljevalka 
gibalno 
oviranega  otroka 

 
VI/2 

 
1 

Upravno-teh. delavci VI/1 1 
 V 5 
 IV 9 
 II 9 
Javna dela VII/2 3 
 VI 1 
 V 1 
 II 2 
Skupaj:  101,60 



Rast zaposlovanja v zadnjih petih 
letih 

 
 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

 

delavci 

 

79 

 

82 

 

80 

 

85 

 

94,6 

JD 5 5 7 7 7 

volonterji 1  1   

skupaj 85 87 88 92 101 
 

Povprečna plača zaposlenih 1.764,47 € in 828,18 € javna dela  
Število opravljenih delovnih ur 169085,2 in 8912 ur javna dela 
Izobraževanja zaposlenih Program izobraževanja je realiziran v okviru 

razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih za 
izobraževanje. Kriteriji udeležbe na izobraževanjih so 
naslednji: 

• nizka cena izobraževanja oz. izobraževanja 
brez kotizacije, 

• izobraževanja o prenovljenih programih, 
• izobraževanja po nalogu in interesu šole. 

Drugo ( posebnosti..)  
 

  



POSEBNI DEL 

Finančno poslovanje 

Povzetek iz bilance stanja na dan 31.12.2016  

 2015 2016 ind. 
 1 2 3=2/1 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 

2,530.485 2,408.804 95,19 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 

1.596 1.040 65,16 

nepremičnine 2,463.012 2,353.227 95,54 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 65.877 54.537 82,79 
Ostalo    
B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

303.206 326.520 107,69 

Denarna sredstva 24.938 22.839 91,58 
Terjatve do kupcev 33.590 32.534 96,86 
Ostalo 244.678 271.147 110,82 
C. ZALOGE 6.773 8.090 119,44 
AKTIVA SKUPAJ ( A+B+C) 2,840.464 2.743.414 96,58 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

301.893 324.793 107,58 

Obveznosti do zaposlenih 186.323 210.227 112,83 
Obveznosti  do dobaviteljev in uporabnikov EKN 71.823 76.073 105,92 
Ostalo 43.747 38.493 87,99 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 2,538.571 2,418.621 95,27 
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna 
sredstva 

2,491.194 2,376.025 95,38 

Presežek/primanjkljaj 8.086 9.817 121,41 
Ostalo 39.291 32.779 83,43 
PASIVA SKUPAJ ( D+E) 2,840.464 2,743.414 96,58 
    
 

• STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2016: 

Stanje podračuna UJP Slovenska Bistrica je v višini 22.796 €  in v šolski blagajni 43 € denarnih 
sredstev. 

• STANJE  TERJATEV NA DAN 31.12.2016: 

Terjatve v višini 32.534 € se nanašajo na zaračunano šolsko prehrano učencev, malic in kosil 
zaposlenih ter uporabo prostora telovadnice na Podružnični šoli Zgornja Ložnica. Omenjene terjatve 
so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 1.056 € predvsem zaradi spremenjenega 
subvencioniranja šolske prehrane. V tem znesku so tudi terjatve, ki so bile zaračunane za mesec 
december 2016 in so plačljive v januarju 2017. Terjatve v višini 271.147 € predstavljajo terjatve do 
uporabnikov enotnega kontnega načrta (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Občina 
Slovenska Bistrica, Zavod za zaposlovanje, 2. osnovna šola Slovenska Bistrica, Vrtec Otona 
Župančiča Slovenska Bistrica …) in terjatve za refundacije boleznin Zavoda za zdravstveno 



zavarovanje Slovenije. V  primerjavi s preteklim letom so se terjatve povečale zaradi povečanega 
števila oddelkov, učencev in posledično večjega števila zaposlenih.    

• STANJE OBVEZNOSTI  NA DAN 31.12.2016: 

Obveznosti do zaposlenih za plače v višini 210.227 € in nadomestila plač meseca decembra 2016 so 
bile v začetku leta 2017 v celoti poravnane. Omenjene obveznosti, prav tako kot terjatve, so se v 
primerjavi z letom 2015 povečale. Obveznosti do dobaviteljev znašajo 65.893 €, obveznosti do 
uporabnikov enotnega kontnega načrta 9.909 €  in obveznost za plačilo davka na dodano vrednost   
271 €. Pasivne časovne razmejitve za učbeniški sklad, šolski sklad, šole v naravi, sredstva za 
ekskurzije učencev in interesne dejavnosti znašajo 38.493 €. 

PRIHODKI:  

PRIHODKI Realizacija 2016 
A/ Prihodki  od poslovanja 3,033.433,41 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2,369.047,24 
Občina Slovenska Bistrica 153.114,17 
Zavod za zaposlovanje 49.019,27 
Lastna dejavnost - kuhinj 455.584,09 
Lastna dejavnost - najemnine 6.668,64 
  
B/Finančni prihodki  
  
C/Drugi prihodki 58.456,27 
Refundacije materialnih stroškov (Vrtec, Zdravstveni dom) 6.392,80 
Prihodki učencev – dnevi dejavnosti, ekskurzije 52.063,47 
  
Č/Prevrednotovalni  poslovni prihodki  
  
D/  Donacije drugih 65,88 
  
SKUPAJ PRIHODKI 3,091.955,56 
 
ODHODKI: 

ODHODKI REALIZACIJA 2016 
E. Stroški materiala in storitev  731.468,53 
Stroški materiala 533.567,33 
pisarniški, čistilni material, material za vzdrževanje, drugi 
material 

70.279,60 

živila šolske kuhinje 346.057,52 
delovna obleka, sanitetni material 3.741,05 
ogrevanje plin, elektrika 56.707,85 
elektrika 27.082,28 
voda 11.204,79 
priročniki, delovni zvezki, učbeniki, knjige 17.253,32 
pogonsko gorivo 1.240,92 



Stroški storitev 197.901,20 
varovanje, varstvo pri delu, programska oprema, 
oglaševalske storitve 

12.700,94 

dejavnosti učencev, prevozi učencev 79.617,29 
zdravstveni pregledi delavcev, HACCP, deratizacije 5.152,81 
odvoz smeti, poštne, telefonske storitve 9.991,86 
popravila in vzdrževanje opreme, vozil, sprotno in 
investicijsko vzdrževanje 

56.049,20 

najemnina telovadnice, notranja revizija poslovanja, 
provizija banka in Uprave za javna plačila, projektna 
dokumentacija in nadzor - sanitarije 

34.389,10 

F/ Amortizacija 10.985,07 
garderobne omare, nakup opreme dveh učilnic, optični 
čitalnik, škarje za živo mejo,.. 

10.985,07 

  
G/ Drugi izredni odhodki 6.088,61 
prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov za 
nedoseganje kvote 

6.088,61 

  
H/ Stroški v zvezi z delom 120.616,55 
kotizacije 6.204,37 
dnevnice, potni stroški, kilometrine, parkirnine 2.705,50 
prevoz na delo in z dela 42.540,66 
prehrana med delom 69.166,02 
  
I/Stroški dela 2,221.066,10 
regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob 
upokojitvi 

86.827,62 

plače zaposlenih 1,791.278,30 
nadomestila za odsotnost – boleznine do 30 dni 41.163,10 
prispevki – dajatve na plače 296.544,00 
premije KAD 5.253,08 
  
J/ SKUPAJ ODHODKI 3,090.224,86 

 

  



IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV 

Za spremljanje in uresničevanje kratkoročnih ter dolgoročnih ciljev sta zadolženi komisiji za 
samoevalvacijo in skupina za pripravo Razvojnega načrta šole. 
Pri uresničevanju tako kratkoročnih kot dolgoročnih ciljev smo ugotovili, da se v procesu 
počasi, a vztrajno izboljšujejo in uresničujejo zastavljeni cilji, zato sklepamo, da smo na dobri 
poti.  
Z novim šolskim letom smo vsi pedagoški delavci našega zavoda v svojih letnih pripravah 
opredelili cilje, zastavljene v akcijskem načrtu šole. Tako smo poskrbeli za sodelovalno 
komunikacijo (ustno, pisno) na ravni posameznika, aktivov in zavoda skupaj z učenci  in 
drugimi sodelavci. Ugotavljamo, da s svojimi znanji, pristopi k delu, s spremembami, ki smo 
jih spoznali za učinkovite, razvijamo ustvarjalnost pri učencih in sodelavcih. Pri tem je 
pomemben naš odziv na izvajanje, aktivnost usmerjevalcev in moderatorjev. Pri učencih  je 
zelo pomembna naša odzivnost, naš odnos do sodelujočih v procesu vzgoje in izobraževanja, 
naš pristop k poučevanju in učenju, zanimiva motivacija za delo, sprejemanje drugačnosti, 
naše vedenje v širšem okolju, sproščenost, učno okolje, zunanji sodelavci. Učencem moramo 
tudi s svojim odnosom dati vedeti , da ni nič samoumevno, da je treba biti pri delu redoljuben, 
vesten, da marsikaj zahteva pridnost in vztrajnost, ki se ne konča s šolskim letom. Iskali bomo 
znanja, spretnosti in veščine, ki nas bodo vodile k dobrim rezultatom. Izkušnje, ki si jih 
pridobivamo, bomo glede na uspešnost razvijali ali  po potrebi tudi opustili. Zavedamo se, da 
učence izobražujemo ne le s teoretičnimi in praktičnimi vsebinami, temveč tudi z vzgledom. 
Nadaljevali bomo z uresničevanjem ciljev in jih sproti evalvirali na različnih ravneh. Želimo 
si več medsebojnih nastopov v razredu, nadaljevanje posameznih dejavnosti in dopolnjevanje 
le-teh. Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2015/2016 je bil 98,07 %. Doseženi rezultati na 
tekmovanjih v znanju, v športu, raziskovalne naloge in izpeljani projekti so dokaz, da smo 
kakovostno izvajali naše pedagoško delo. Uspešna dobrodelna koncerta tako na matični šoli 
kot podružnici dokazujeta, da skupaj zmoremo veliko, da so vrednote solidarnosti, 
razumevanja, sprejemanje različnosti na visokem nivoju. V ožjem in širšem okolju smo 
sodelovali z nastopi na različnih prireditvah in proslavah. Uspešno smo sodelovali na 
gledaliških, folklornih, pevskih in glasbenih revijah in se uvrstili na državna srečanja. 
Nadaljevali smo delo z nadarjenimi učenci, vidni so bili rezultati na tekmovanjih, razpisih in 
srečanjih. V skladu z učnimi načrti se je izvajal dopolnilni in dodatni pouk. Izvedeno je bilo 
nacionalno preverjanje znanja v šestem in devetem razredu. Z učenci priseljenci se je  zraven 
dopolnilnega pouka izvajala še individualna strokovna pomoč ter pomoč pri osnovnem 
sporazumevanju in učenju, ki jo je nudila delavka javnih del. 

Kvalitetno delo na učno-vzgojnem področju smo dokazali z delom z učenci na tekmovanjih, 
pri projektih in drugih dejavnostih. Načrtovane naloge in zadolžitve v letnem delovnem 
načrtu smo opravili odgovorno ter strokovno. Letni delovni načrt smo dopolnili še z 
dodatnimi nalogami. Ponosni smo na učno-vzgojni uspeh, dosežke naših učencev, 
medsebojne odnose v zavodu in v okolju. To je odraz strokovnega in predanega dela vseh nas 
na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Ob koncu šolskega leta v skladu z zakonom 
nismo določali splošnega učno-vzgojnega uspeha. Devetletno osnovno šolo je uspešno 
zaključilo 59 (61) devetošolcev, od tega je 16 učencev dobitnikov Županove petice, štirje 
devetošolci so se dodatno vpisali v Zlato knjigo OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica s 
povprečnim uspehom 4,5. Uspehe naših učencev dokazuje 49 zlatih priznanj, eno prvo mesto 
na državnem tekmovanju, zlata Linhartova plaketa, 27 zlatih bralcev, zlato priznanje na 
raziskovalnem področju (regijski nivo in bronasto na državnem nivoju), zmaga na finalu 
Otroške varnostne olimpijade, 37 srebrnih priznanj v znanju, tretje mesto v državi nogometne 
ekipe učenk ter tretje mesto petošolcev na državnem kolesarskem projektu Varno na kolesu, 



507 bronastih priznanj na različnih tekmovanjih, 18 priznanj na  natečajih. 534 učencev je 
opravilo bralno značko, 375 učencev pa eko bralno značko. Naši pevski zbori in folklora 
dosegajo regijsko raven.  
Želimo poudariti, da so uspehi učencev naši uspehi in so rezultat strokovnega dela, 
načrtovanja in spodbujanja ter motiviranja. Odraz skupnega dela so tudi pohvale za kulturno 
obnašanje in odzivnost, ki jo izkazujemo v domačem okolju. Naj omenimo tudi dovršene 
prireditve, nastope in organizacijske sposobnosti naših zaposlenih. 
Pokazali smo se kot dobri organizatorji državnih, občinskih in regijskih tekmovanj v znanju, 
športnih tekmovanj, revijah folklornih skupin, odraslih pevskih zborov in srečanj 
upokojencev. 
Ob dnevu šole smo na široko odprli vrata šole, predstavili naše delo ter pripravili zaključno 
prireditev na podružnični šoli. Aktivno smo se vključili v čistilno akcijo Očistimo Slovenijo 
in še posebej poskrbeli za okolico naših šol. Prvič smo s Srednjo šolo Slovenska Bistrica 
sodelovali v projektu Mladim se dogaja. V sodelovanju z Univerzo v Mariboru so se naši 
učenci in učenke preizkusili v gradnji mostov iz špagetov z naslovom »Ali je kaj trden 
most?«. Ekipno so učenci osvojili prvo mesto v teoretičnem in praktičnem preizkusu 
tekmovanja »Kaj veš o prometu?«. Sodelovali smo v akciji Europe Donne in na prireditvi 
Podobe bistriških domačij. 
 
IZVAJANJE POSEBNIH PROGRAMOV 

UVAJANJE IZBOLJŠAV IN SAMOEVALVACIJA je projekt, ki temelji na usmeritvah 
(ciljih) in primerih, s katerimi lahko uvajamo izboljšave pri načrtovanju letnih delovnih 
priprav, izvajanju pouka, spremljanju dela in vrednotenju doseženih ciljev s predstavitvijo.  
DVIG RAVNI ZNANJA IN BRALNE PISMENOSTI – poteka pod okriljem Zavoda za 
šolstvo RS Slovenije OE Maribor, s poudarkom na razvoju strategij učenja pri učencih v vseh 
razredih. Naloga bo potekala od analize stanja do vizije, ciljev in izvedbenega načrta 
sprememb. Spremembe želimo vpeljati v proces pouka od 1. do 9. razreda. 
PODJETNOSTNI IZZIVI – Youth Start je mednarodni projekt pod okriljem Erasmus +, 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda za šolstvo RS Slovenije in Šole za 
ravnatelje. Z vidika kurikuluma se podjetnost pojavlja v kombinaciji s samoiniciativnostjo in 
vključuje kreativnost, kritično mišljenje, inovativnost, prevzemanje odgovornosti ter 
sposobnost načrtovanja in upravljanja projektov, da bi dosegli določene cilje. Projekt 
spodbuja podjetnost v šolah na osnovi izkustvenega učenja.  
RAČUNAMO IN BEREMO – osnovne računske operacije ter branje in interpretiranje 
podatkov iz diagramov je projekt, pri katerem pri matematiki namenimo posebno pozornost 
urjenju osnovnih računskih operacij v vseh razredih skozi celo šolsko leto. Vsi učitelji v ure 
pouka še dodatno vpletamo branje, načrtovanje in interpretiranje diagramov pri vseh 
predmetih. 
ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU je projekt, s katerim bomo 
povezali učence, učitelje in starše s ciljem dvigniti nivo etičnega ravnanja na vseh ravneh 
izobraževanja.  
Z GIBANJEM DO ZDRAVJA je celoletni projekt, ki ga izvajajo učitelji ŠPO z razredniki z 
namenom povečati telesne aktivnosti učencev in tako prispevati k bolj zdravemu načinu 
življenja naših otrok.  
ZDRAVA ŠOLA je  slovenski projekt, v katerem sodelujemo tako, da obravnavamo ustrezne 
vsebine v okviru pouka in razrednih ur.  
IVKO IŠČE PRIJATELJE IN VARNE ZGODBE je projekt Inštituta za varnostno kulturo v 
sodelovanju s slovenskim združenjem za varen svet na temo varnostne kulture, nenasilja in 
varnosti.  



EKO ŠOLA je projekt, s katerim vzgajamo za odgovorno ravnanje do narave. 
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE je projekt, katerega namen je spodbujanje 
uživanja svežega sadja in zelenjave, da bi izboljšali tudi zdravje otrok. 
ŠTAFETA SEMEN je projekt, kjer težimo k ohranjanju avtohtonih, domačih in 
tradicionalnih vrst semen. Učence bomo poučili o samooskrbi z osnovnim namenom, da bodo 
učenci v prihodnosti živeli samooskrbno. 
PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ je prireditev, kjer smo se predstavili z delavnico na temo 
otroške igre izpred nekaj desetletij. 
TEDEN MOBILNOSTI – obeležili smo ga v mesecu septembru 2016.  
SIMBIOZA GIBA – z učenci razredne stopnje spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje.  
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – dan slovenske hrane, s katerim želimo 
opozoriti ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.  
PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – projekt bo pripomogel k ohranjanju kulturnega, 
naravnega in nacionalnega izročila Slovenije.  
PROJEKT RASTEM S KNJIGO – v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo in Knjižnico 
Josipa Vošnjaka: Knjigo vsakemu sedmošolcu. Namen projekta je motiviranje učencev za 
branje izvirnega mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter dvig bralne kulture na vseh 
starostnih stopnjah. 
TEDEN OTROKA je projekt, ki ga izvajamo v oktobru.  
OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI je projekt Radia Tednik Ptuj, ki se izvaja skupaj z 
občinami v Spodnjem Podravju in osnovnimi šolami na tem območju. Namen je spodbuditi 
petje slovenskih pesmi.  
ZAČNI MLAD, TEKMUJ POŠTENO/Start Young, Compete Clean je aktivnost, namenjena 
promociji teka, gibanja in zdravega udejstvovanja v športu.  
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA je projekt, ki nam omogoča obveščanje, 
spodbujanje in svetovanje pri izvedbi prireditev v zavodu in na lokalni ravni ter stike z 
javnostjo in promocije v javnih občilih.  
ODPRAVIMO NASILJE in BOLEZNI ZASVOJENOSTI sta projekta, ki smo ju izvajali v 
okviru razrednih ur.  
SAFE.SI – osvešča mlade za varno delo v omrežju interneta.  
VARNOST NA INTERNETU – razredniki v sodelovanju z računalnikarjem v okviru 
razrednih ur predstavijo nevarnosti interneta.  
KULTURNA ŠOLA je naziv, ki smo ga prejeli  za obdobje 2015 - 2020 in ga bomo 
poskušali ohraniti še naprej. PŠ Zg. Ložnica je konec šolskega leta 2014 ponovno prejela 
naziv Kulturna šola za obdobje 2014 - 2019. 
EUROPA DONNA – učenci, učenke, učitelji ter drugi delavci smo sodelovali  v teku in hoji 
za upanje.  
SOOČANJE Z IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA (SIMS) je program namenjen 
vzgojno-izobraževalnim aktivnostim otrok priseljencev, ki se na novo vključujejo ali so že 
vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Šola sodeluje v programu, ki ga vodi 
Konzorcijski partner Srednja šola Slovenska Bistrica. 
PROJEKT MLADIM SE DOGAJA smo izvajali skupaj s Srednjo šolo Slovenska Bistrica. 
Namen projekta je bil spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi. 
KOLESARČKI – prvošolci in prvošolke se praktično učijo cestno-prometnih predpisov na 
kolesih. 
JUMICAR – četrtošolce seznanja z vožnjo z avtomobilčki in spoznavanjem prometnih 
znakov, križišč, prednostnih cest, upoštevanju semaforov in strpnosti na vozišču. 
ŠOLE V NARAVI:  3. razred – tečaj plavanja, 5. razred – tečaj smučanja in  7. razred –   
                                  spoznavanje naravoslovnih in družboslovnih znamenitosti Slovenije. 
10 URNI TEČAJ PLAVANJA je namenjen prvemu stiku z vodo v prvem razredu. 



MEDNARODNI PROJEKTI 

EKO ŠOLA 
PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA  
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE  
PODJETNOSTNI IZZIVI – Youth Start  
 
SODELOVANJE  Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
 
Sodelovanje je potekalo z organizacijami in društvi na različnih področjih. Sodelujemo z 
občino, največ z oddelkom za družbene dejavnosti, s krajevnimi skupnostmi, s turističnimi 
društvi, s podjetji in z 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, se dogovarjali za izvajanje nadstandardnih programov in programov javnih del. S 
krajevnimi skupnostmi (Pohorski odred, dr. Jagodiča, Alfonza Šarha in Impol) ter KS Vrhole 
– Preloge in KS Zgornja Ložnica sodelujemo pri organizaciji kulturnih prireditev.  
Na športnem področju imamo s KS Zgornja Ložnica, s posameznimi društvi in s skupinami 
rekreativcev sklenjene najemne pogodbe za uporabo telovadnice in zunanjega igrišča, kjer se 
izvajajo 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 daje v najem telovadnico 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 ter energetsko sanacijo šole.  
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica sodeluje z Zavodom za šolstvo RS, OE 
Maribor, ki nam je nudil strokovno pomoč pri uvajanju posodobljenih učnih načrtov, pri delu 
z nadarjenimi učenci, dvigu ravni bralne pismenosti, uvajanju ter spremljavi poučevanja 
prvega tujega jezika v drugem in tretjem razredu.  
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 ter delavcev za nadomeščanje odsotnih 
delavcev zaradi bolniških dopustov. 
S pedagoškima fakultetama v Ljubljani in Mariboru smo sodelovali predvsem na področju 
izvajanja pedagoške prakse njihovih študentov. Na pedagoški praksi je bilo pet študentov, s 
katerimi so delali učitelji mentorji in drugi strokovni delavci ter jim omogočali nastope pri 
pouku. 
Povezujemo se s srednjimi strokovnimi šolami v regiji in Srednjo šolo Slovenska Bistrica. 
Dijake sprejemamo na praktično usposabljanje.  
Sodelujemo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS, ki na osnovi veljavnih 
normativov plačuje naše programe. 
Na pobudo župnika na Zgornji Ložnici in v interesu staršev učencev PŠ Zgornja Ložnica na 
šoli omogočamo izvajanje verouka v času, ko ni pouka in drugih šolskih 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. 
Smo soorganizatorji športnih tekmovanj. 
Sodelujemo z 2. osnovno šolo Slovenska Bistrica (pripravljanje prehrane, dopolnjevanje 
delovne obveze). Na pedagoškem področju sodelujemo in se povezujemo z okoliškimi šolami 
v občini in s šolami iz sosednjih občin. 
OŠ Minka Namestnik Sonja nam zagotavlja mobilne pedagoge.  
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 z Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica, Ljudsko univerzo 
Slovenske Konjice, s srednjimi šolami in z gimnazijami iz Maribora, Zreč in Slovenskih 
Konjic, s Policijsko postajo Slovenska Bistrica, z Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica, 
Gasilskim društvom Slovenska Bistrica, Glasbeno šolo Slovenska Bistrica, Zdravstvenim 
domom Slovenska Bistrica, Zavodom za KTV, s Tednikom Panorama, z Bistriškimi novicami, 
Večerom, s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, z Zvezo šoferjev in 
avtomehanikov, s Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnico Otona Župančiča 
Ljubljana, z Zvezo borcev NOB Slovenska Bistrica, DPD Svoboda Slovenska Bistrica, s 
Slomškovim domom Slovenska Bistrica, z Republiškim izpitnim centrom, s Šolo za 
ravnatelje, z Rdečim križem Slovenska Bistrica, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, 
Društvom upokojencev Slovenska Bistrica, s Košarkarsko šolo Sanija Bečirovića, s podjetji: 
Impol, Kartonaža MSK, Aluminium Kety Emmi, Komunala Slovenska Bistrica in s 
posameznimi podjetji, ki so naši dobavitelji.  
 
ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROGRAMIH, PROJEKTIH 

Tečaj plavanja 1. razred: 113 učencev in 15 spremljevalcev.  
Šola v naravi 3. razred: 98 učencev in 12 spremljevalcev 
Šola v naravi 5. razred: 81 učencev in 9 spremljevalcev ter 4 zunanji vaditelji.  
Šola v naravi 7. razred: 62 učencev in 5 spremljevalcev.  
Intenzivne pevske vaje MPZ: 60 učencev in 5 spremljevalcev.  
Varno na kolesu: 67 učencev in 4 učitelji. 
Podjetnostni izzivi 3. in 7. razredi: 98 + 62  =   160 učencev in 15 učiteljev. 
Dvig ravni znanja in delo z nadarjenimi učenci: 157 učencev in 20 učiteljev. 
Kulturna šola, Eko šola, Shema šolskega sadja, Zdrava šola, Teden otroka, Računamo in 
beremo, Odpravimo nasilje in bolezni zasvojenosti, Etika in vrednote v vzgoji in 
izobraževanju in Z gibanjem do znanja so projekti, kjer so vključeni vsi učenci in 
strokovni delavci  (778 učencev in 101  delavec). 
 
PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA 

Po obnovi talnih oblog in  delno radiatorjev je najbolj pereč problem dotrajana kanalizacija. 
Cevi puščajo, vonja se amonijak. Nujna je celovita prenova sanitarij. 
Že drugo leto vpisujemo štiri oddelke prvih razredov na matični šoli in en oddelek na 
podružnici. Prostorska stiska je vse večja. Vsako leto imamo dva oddelka več. 
Povečano število učencev in oddelkov pa prinaša dokup pohištva, garderobnih omaric in IKT 
opreme (projektorji, računalniki). Potreben je dokup didaktičnega materiala za potrebe 
večjega števila oddelkov. 
Načrtujemo tudi postopno zamenjavo kuhinjskih aparatov.  
Potrebna je tudi dokončna obnova kurilnice. 
Na podružnični šoli pa želimo preurediti hodnike v učilnice in garderobo prestaviti na 
stopnišče za potrebe popolne devetletke. 



PROGRAM DELA ZA LETO 2017 ( KRATKA PREDSTAVITEV) 

 
Slovenska Bistrica, 2. 5. 2017 

                                                                                                                            Ravnateljica:  
Tatjana Pufič, prof.                                   

Z letnim delovnim načrtom smo določili vsebino in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in 
drugega dela v skladu s predmetnikom in učnimi načrti za matično in podružnično šolo. 
Na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica s svojim delom izpolnjujemo učiteljsko poslanstvo 
in ob izobraževanju dajemo velik poudarek vzgojnim vsebinam. 
Usmeritve in cilji: 

• Uvajanje izboljšav za samoevalvacijo. 
• Oblikovanje in vrednotenje preizkusov znanja (timsko delo). 
• Razvijanje  in spodbujanje sodelovalnega dela med učitelji, učenci, starši in drugimi, 

vključenimi  v vzgojno-izobraževalni proces, projektno delo (branje v vseh razredih), 
uvajanje fleksibilnega predmetnika, predstavitve, medsebojni nastopi, razvijanje 
spodbudne komunikacije, vzpostavljanje medgeneracijskih vezi. 

• Razvijanje in vzpostavljanje odnosov med drugimi šolami, inštitucijami in 
strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem področju in drugimi v šolskem okolju. 

• Razvijanje in spodbujanje močnih področij in navajanje k samostojnemu učenju – 
vseživljenjsko učenje (cilji šole za 21. stoletje) z uporabo uspešnih oblik in metod 
dela. 

Aktivnosti v letu 2017 
• Kakovostno delo na učno-vzgojnem področju, kjer se vsakemu deležniku omogoča 

razvoj v okviru njegovih sposobnosti. 
• Aktivno delo v projektu Bralna pismenost, skladno z operativnim načrtom OŠ 

Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in Podružnične šole Zgornja Ložnica. 
• Samoevalvacija doseženih ciljev z analizo akcijskega načrta. 

Program vzgojno-izobraževalnega dela zajema nadgradnjo: 
• pouka, 
• interesnih dejavnosti,  
• dela z nadarjenimi učenci,  
• dela s priseljenci, 
• zagotavljanja varnega in spodbudnega okolja, 
• sodelovanja, 
• ozaveščanja vrednot strpnosti, spoštovanja, … 

Program drugega dela: 
• sanacija sanitarij v celoti, 
• obnovitev pregradne stene (že opravljeno), 
• ureditev varnih poti, 
• ureditev zelenic (sajenje, igrala), 
• ureditev šolskega prostora za izvajanje 9-letne OŠ na Podružnični šoli Zgornja Ložnica, 
• sodelovanje z lokalno in  širšo skupnostjo. 

Svoje poročilo zaključujem s prepričanjem, da smo dosegli zastavljene cilje. Naloge, zapisane v 
Letnem delovnem načrtu, so bile opravljene strokovno, odgovorno in s pripravljenostjo delati več 
v dobro otrok. To poslanstvo bomo še nadgrajevali. 
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POROČILO O DELOVANJU JAVNEGA ZAVODA 
SREDNJE ŠOLE SLOVENSKA BISTRICAV LETU 2016 

 
 
 
SPLOŠNI DEL 
 
 
Kratka predstavitev zavoda 
 

 
Sedež: Ulica dr. Jožeta Pučnika 21, 2310 Slovenska Bistrica. 
Matična številka: 1429221, davčna številka: 10927140. 
Številka proračunskega porabnika: 72435. 
Stiki:   telefon 02 843 20 70, faks 02 818 06 01,  

e-pošta: info@sssb.si, spletna stran: http://www.sssb.si/ 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Slovenska-Bistrica-Slovenia/Srednja-

sola-Slovenska-Bistrica/226670117232 

 
Šola je organizirana kot enoviti javni zavod za izobraževanje srednješolske  
populacije. Dijaki šole so večinoma iz občin Slovenska Bistrica in Oplotnica, pa tudi iz 
Poljčan, Makol, Slovenskih Konjic, Rače-Fram. 
Zaposleni so razporejeni v skladu z normativi in standardi in izpolnjujejo vse zahtevane 
kadrovske pogoje. 
Primerjalno (s srednješolskimi prostorskimi razmerami v državi) imamo dobre prostorske 
pogoje ter sodobno opremo in učila za pouk ter vso potrebno novejšo informacijsko 
tehnologijo, ki jo sproti posodabljamo (široko-pasovna povezava, brezžična povezava, 
interaktivne table, prenosniki za skupinsko uporabi pri pouku …). 
 
Poročilo o delovanju šole za leto 2016 zajema poročilo o delu v šolskem letu 2015/16 (ki je 
bilo podrobno podano ob koncu preteklega šolskega leta) in prvi del šolskega leta 2016/17 
ter poročilo o poslovanju za leto 2016. 
Učni uspeh dijakov ob koncu preteklega šolskega leta je bil primerljivo povprečen. Uspeh 
dijakov ob zaključku šolanja je bil dober, pri zaključnih izpitih, poklicni in splošni maturi zelo 
dober. 
Dosežki na predmetnih in interesnih tekmovanjih in pri drugih oblikah ustvarjanja so bili 
številni in mnogi zelo visoki. Čez 100 dijakov je doseglo visoke rezultate na regijskih in 
državnih tekmovanjih. Podelili smo 87 priznanj in 15 nagrad šole za več visokih dosežkov. 
Čeprav celoviti nacionalni eksterni model presojanja kakovosti še ni oblikovan, utemeljeno 
ocenjujemo, da se učni in drugi dosežki šole uvrščajo v zgornjo četrtino slovenskih srednjih 
šol. 
 
Na področju števila oddelkov, dijakov in posledično kadrov smo v letu 2016, po nekaj letih, 
spet beležili dvig števila dijakov, predvsem zaradi programske dopolnitve šole z 
izobraževalnim programom metalurški tehnik. Odziv prve generacije je bil zelo dober, 
izvajanje programa nemoteno poteka. 
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Število otrok, oddelkov, razredov na dan 31. 12. 2016 
 

 Število 

Število oddelkov (in skupin **) 18 (14+4**) 

Skupaj število dijakov 434 

Povprečno število dijakov v oddelku 24,7 

Število oddelkov v podaljšanega bivanja / 

Število dijakov, vključenih v PB / 
**Normativno število oddelkov: 434 : 26 = 16,69 = 17 

 
 
Zaposleni v javnem zavodu 
 

Število zaposlenih –skupaj (šola +vrtec) 41,80 (+4 *) 

Vrsta delovnih mest (št. posameznih del. 
mest) 

ravnatelj                     1 
poslovni sekretar        0,85 
računovodja                0,85 
svetovalni delavec      1,10 
učitelj                         36,10 
vzdrževalec učne teh. 0,90 
hišnik                           1 

Izobrazba V. stopnja-1 zaposlen, VI.-2 zaposlena, 
VII/2-33,75 zaposlenih, VIII.-6 zaposlenih  

Rast zaposlovanja v zadnjih petih letih Upad zaposlovanja (od 60 na 42) 

Povprečna plača zaposlenih 1.830,81 EUR 

Število opravljenih delovnih ur 87.278 ur 

Izobraževanja zaposlenih 9.394,19 EUR 

Drugo (posebnosti ...) 4 delavci javna dela * 

 

 

 

POSEBNI DEL 
 
Finančno poslovanje 
 
Poslovanje je bilo v letu 2016 negativno (presežek odhodkov nad prihodki  
znaša 41.497,86 EUR).  
Prihodki so bili višji za 0,17 % (nekoliko večje število dijakov).  
Odhodki v letu 2016 so bili višji za 3,02 %.  
Financiranje dejavnosti je nemoteno potekalo.  
 
Pri nabavi osnovnih sredstev smo sledili sprejetemu načrtu in smo uspeli zadostiti vsem 
sprotnim potrebam. Pri sprotnem vzdrževanju objekta smo imeli kar nekaj nepredvidenih 
stroškov, zato so bili tudi odhodki višji od načrtovanih.   
Del finančnih sredstev smo namenjali dodatnim dejavnostim dijakov, saj je to, poleg dobrih 
učnih dosežkov, pomemben element razvijanja njihove ustvarjalnosti in podpora 
prizadevanjem za kakovostne procese.  
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Povzetek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2016 

 2015 2016 ind. 

 1 2 3=2/1 

a. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 4.002.787 3.974.362 99,3%  

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 

1.890 2.455 129,9% 

nepremičnine 3.992.884 3.945.299 98,8% 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 8.013 26.608 332,10% 

ostalo    

b. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne   
    časovne razmejitve 

440.192 283.420 64,4% 

Denarna sredstva 293.580 131.468 44,8% 

Terjatve do kupcev 3.774 7.886 209% 

ostalo 142.838 144.066 100,9% 

c. Zaloge    

Aktiva skupaj ( a+b+c) 4.442.979 4.257.782 95,9% 

    

d. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne  
    razmejitve 

268.784 167.718 62,4% 

Obveznosti do zaposlenih 89.035 94.396 106,1% 

Obveznosti  do dobaviteljev in uporabnikov EKN 33.891 28.647 84,6% 

ostalo 145.858 44.675 30,7% 

e. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 4.174.195 4.090.064 98,0% 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena 
osnovna sredstva 

4.012.480 3.995.566 99,6% 

Presežek/primanjkljaj 161.715 94.498 58,5% 

ostalo    

Pasiva skupaj ( d+e) 4.442.979 4.257.782 95,9% 

 

 Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2016: 
131.468 EUR 

 

 Stanje terjatev na dan 31. 12. 2016: 
151.952,00 EUR 

 

 Stanje obveznosti na dan 31. 12. 2016: 
167.718 EUR 

 
Prihodki: 1.654.681,07 (v EUR) 
(Viri: občina, država, drugi …) pri tržni dejavnosti navesti oblike tržne dejavnosti (malice, 
najem športne dvorane …) 
Prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 1.539.402,22  
Prihodki Občina Slovenska Bistrica: 23.184,23 (za pokritje deleža javnih del in sofinanciranje 
zunanje ograje igrišča) 
Prihodki Zavoda za zaposlovanje: 29.160,85 (za javna dela) 
Prihodki od najemnin: 30.622,68 
Prihodki za doplačilo tople malice in dejavnosti: 12.948,74 
Prihodki projekta Izzivi medkulturnega sobivanja: 9.072,00 
Prihodki od obrabnin učbeniškega sklada: 7.562,94  
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Odhodki: 1.696.178,93 (v EUR) 
Stroški blaga, materiala in storitev ( navesti kaj od tega plačuje občina, država, drugi) 
Stroški materiala: 74.111,10 (pokrije ministrstvo, del iz najemnin in obrabnin učbeniškega 
sklada) 
Stroški storitev: 325.144,91 (pokrije ministrstvo, del iz najemnin in del doplačila dijaki za 
malice, občina 13.000 za ograjo) 
Amotrizacija iz tržne dejavnosti: 8.305 
 
Stroški dela: 1.288.617,92 (v EUR) 
Pokrije Ministrstvo za šolstvo 1.249.272,84 
Pokrije Občina Slovenska Bistrica za javna dela (delež plače in regres) 10.184,23 
Zavod za zaposlovanje 29.160,85 (javna dela) 
 
 
 
IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV 
 

 
Šolo je registriralo Okrožno sodišče v Mariboru: 

- dne 16. 7. 1999 za izvajanje srednjega strokovnega izobraževanja (80.220), 
- dne 19. 3. 2004 za izvajanje srednjega splošnega izobraževanja (80.210), 

 
Dejavnost 
Zavod izvaja vzgojno-izobraževalne programe v naslednjem obsegu: 

- program gimnazije, 8 oddelkov  
- program ekonomski tehnik, 3 oddelki in 1 skupina, 
- program trgovec, 2 oddelka in 1 skupina, 
- program ekonomski tehnik – poklicno-tehniški program, 2 skupini 
- metalurški tehnik, 1 oddelek (1. leto). 

 
Skupni število dijakov v šolskem letu 16/17 je 434 (gimnazija 236, ekonomski tehnik 88, 
trgovec 55, ekonomski tehnik – pti 23, metalurški tehnik 32. 
 
Realizacija pouka v šolskem letu 2015/2016 je bila 100 %. 
 
Učni uspeh 
- učni uspeh ob koncu š. l. 2015/2016: 94,7 % 
- splošna matura 2016: 98,3 %, en zlat maturant 
- poklicna matura 2015: 100 % 
- zaključni izpiti 2014: 100 % 
Učni uspeh je bil nekoliko višji kot v preteklem šolskem letu; neuspešni dijaki so večinoma 
priseljenci, ki so zaradi slabšega znanja slovenskega jezika učno manj uspešni. 

 
 
  



 

 

 

 

5 

 

 
IZVAJANJE POSEBNIH PROGRAMOV (obsežnejši letni/večletni projekti in udeleženci) 
 

 
- Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti in samo/evalvacija (stalni okvir); vsi subjekti 
- Učenje učenja (razvijanje kompetence vseživljenjskega učenja, 1. in 2. letniki) 
- razvijanje kompetenc podjetnosti (projekti Mladim se dogaja, Finančno opismenjevanje,  

Ustvarjalnik, Moje podjetje)  
- delo z nadarjenimi dijaki  
- fakultativni pouk francoščine 
- usposabljanje za izvajanje nemške jezikovne diplome 
- projekti e-šolstva 
- mednarodna sodelovanja ** … 
 

 
Ustvarjalno in inovativno delo: 
- tekmovanja na vseh predmetnih in različnih interesnih področjih 
- raziskovalno in eksperimentalno delo 
- prostovoljstvo za vse generacije in razvijanje socialnih kompetenc 
- ekskurzije po Sloveniji in Evropi … 
 
Druge obsežnejše obšolske dejavnosti: 
- kulturno-umetniške: najštevilčnejši srednješolski zbor (95 dijakov), šolski bendi (10 

dijakov), dramska in lutkovna skupina, šolska glasila, video in filmski krožek – 
Slovenščina ima dolg jezik (Književnost na filmu – razvijanje filmske ustvarjalnosti), 
koncerti in proslave, srečanja z umetniki, natečaj Umetnije, kino pod zvezdami … 

- naravoslovno-matematične: razvedrilna matematika in šah, kemijsko-eksperimentalno 
delo, biološki krožek, astronomski krožek, varovanje okolja, računalniški krožek … 

- športne: ŠKL ter plesno-navijaška skupina, atletika, košarka, odbojka, nogomet, 
badminton in namizni tenis, frizbi … 

 
** Mednarodni projekti (in število vključenih dijakov) 
1. razvojno-raziskovalni 
- Linpilcare (mednarodni razvojno-raziskovalni projekt učiteljev z državami Belgija,  

Estonija, Nizozemska, Portugalska, Velika Britanija)  
- Ustart – izzivi podjetnosti za mlade, 2 oddelka (mednarodni razvojni projekt z državami 

Portugalska, Avstrija, Luksenburg,Danska) 
2. mednarodne mobilnosti dijakov in osebja 
- neformalna mednarodna izmenjava s srednjo šolo Ros Giner iz Lorce v Španiji (povratna 

izmenjava)  
- projekt Erazmus +: mobilnost dijakov (praktično usposabljanje)  

Dijaki: 10 dijakov programa ET (3. letnik), trajanje: 22. 5.–11. 6. 2016, Nemčija 
- Mednarodni dvoletni projekt ACES: V objemu solidarnosti: skrbimo, si upamo in delimo!; 

sodelujoče države: Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka 
republika, Madžarska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Črna gora, Romunija, Srbija, 
Slovaška in Slovenija. Partnerski šoli: Treća gimnazija iz Osijeka in Szabad Waldorf 
Általános Iskola És Gimnázium, Alapfokú Muvészeti Iskola iz Madžarske. 

- Dansko-slovensko prijateljstvo (2 dijaka) 
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- ERASMUS+,  KA1: mobilnost osebja v šolskem izobraževanju (15/16 in 16/17) 
- Vsebina, lokacija in izvajalec 
- Vzpodbujanje kreativnega mišljenja, Irska/Dublin, MLFE http://mlfe.info/  

Poučevanje s pomočjo metod 21. stoletja, Francija/Pariz, ITC International 
- Problemsko zasnovan pouk, Združeno kraljestvo/ London, ITC International 
- Inovativni pristopi k poučevanju, Češka republika/ Praga, ITC International 
- Uporaba IKT tehnologije pri pouku, Španija/Barcelona, MLFE 
- Prepoznavanje nadarjenih dijakov v razredu in delo z njimi, Španija/Barcelon, Dorea 

Obravnava multikulturnih vprašanj v izobraževanju, Francija/Pariz, ITC International 
- Vsebinsko in jezikovno integrirano poučevanje – CLIL, Združeno kraljestvo/London, ITC  
- Obvladovanje stresa in preprečevanje izgorevanja zaposlenih, Španija/Barcelona, Dorea 

- Nadgrajevanje jezikovnih sposobnosti učiteljev tujega jezika, Španija/Granada, INMSOL 
- Mednarodna organizacija AFS na naši šoli: individualno šolanje dijakov v tujini (3-

mesečno ali letno, 2 dijakinji). 
- Gostujoči učitelj za AN, NE in ŠPA so: Andrew Berlet za AN in druga gostovanja naravnih 

govorcev pri NE in ŠPA. 
 
 
SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
(navesti s kom in na kakšen način) 
 

 
Sodelovanje šole z okoljem 
- z Ministrstvom za šolstvo, izobraževanje in šport (s sektorjem za srednje šolstvo – v 

okviru zakonskih obveznosti, z uradom za investicije – RO oprema, s šolsko inšpekcijo, 
- z Zavodom RS za šolstvo (študijske skupine, svetovalne storitve – predavanja za starše 

pri projektu Računalniško opismenjevanje, mednarodno sodelovanje, usmerjanje dijakov 
s posebnimi potrebami, delo z nadarjenimi …), 

- s Centrom za poklicno izobraževanje Slovenije (mednarodni projekti Leonardo da Vinci 
in Comenius, prenova ekonomskih programov), 

- s Službo za programe EU (CMEPIUS – gostujoči učitelj za NE, Comenius), 
- z RIC-om (republiški izpitni center) za POM, SM, ZI in dijake s posebnimi potrebami, 
- z Občino Slovenska Bistrica (investicija, prevozi), 
- z drugimi srednjimi šolami – horizontalne mreže, 
- s kulturnimi ustanovami: gledališči, glasbenimi ustanovami, univerzitetnimi knjižnicami, 

muzeji, galerijami … 
- z znanstvenimi ustanovami: univerzama v Mariboru in Ljubljani ter drugimi 

visokošolskimi zavodi, z Inštitutoma Jožefa Štefana, s tujimi veleposlaništvi in 
predavatelji … 

- z Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica, Centrom za preprečevanje odvisnosti 
Maribor, Centrom za socialno delo Slovenska Bistrica, Svetovalnim centrom za otroke in 
mladostnike Maribor, 

- z drugimi institucijami v okolju (Knjižnica Josipa Vošnjaka, Zavod za kulturo, Zavod za 
šport, RIC, TIC, Turistična zveza, osnovne šole v občini in v sosednjih občinah, 
gospodarske organizacije in družbe, različne kulturne ustanove, društva itd.), 

- sodelovanje z mediji ... 
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PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA 
(na kratko opredelite pereče težave, s katerimi se ubada zavod) 
 
 
Zadnja leta je bil opazen trend upada srednješolske populacije in izrazito zmanjšanega vpisa 
v ekonomske programe.  
 
Pridobitev novega programa metalurški tehnik je pomembna za okolje (kadrovske potrebe 
gospodarstva, večja zaposljivost mladih …) in za šolo za ohranjanje dosedanjega obsega 
dela kot tudi za nadaljnjo organizacijsko in finančno stabilnost šole (zaradi zmanjšanja vpisa 
v ekonomske programe in lani sprejete deregulacije poklica prodajalec). 
Pozitivni finančni učinki pridobitve izobraževalnega programa za leto 2017 še ne bodo 
izraženi, zato pričakujemo tudi v letu 2017 presežek odhodkov nad prihodki. Morebiten 
primanjkljaj bomo krili iz presežka preteklih let (ki ga pa za leto 2018 ne bo več in 
pričakujemo, da bo potrebno dofinanciranje šole s strani MIZŠ). 
 
 
 
PROGRAM DELA ZA LETO 2017 (kratka predstavitev) 

 
 
 
 
     Mag. Iva Pučnik Ozimič, 

  ravnateljica     
 
 
 
 
Slovenska Bistrica, 25. 5. 2017 
 
 

 
Glej letne prioritetne cilje šole za šolsko leto 2016/2017 (glej prilogo). 



 

Srednja šola Slovenska Bistrica, Ulica dr. Jožeta Pučnika  21, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, EUT:  02 843 20 70, F: 02 818 06 01,  

E: ss.slov-bistrica@guest.arnes.si, W: http://www.sssb.si/, Podračun UJP: 01100 6030724385, Matična številka: 1429221, Davčna številka: 10927140 

Letni prioritetni in drugi stalni cilji (in izvedbene naloge) v letu 2016/2017 
 

Srednjeročni cilji* Prednostni cilji v letu 2017/2016 Izvedbene naloge v letu 2016/2017 Nosilci Kazalniki Opombe 

Razvoj kakovosti  
samo/evalvacija – stalna nal. 

 letna samo/evalvacija dela, 

 letno poročilo o kakovosti 

 zbiranje podatkov, 

 analiza in evalvacija v 1. in 4. ll 

ŠRT (Vrečko, Žigart, Cunk 
Manić, Korošec …)  

 stopnja zadovoljstva 

 predlogi za izboljšave 

*evalvacija posodobitev 

LINPILCARE – razvojno-
raziskovalni med. projekt 

Povezati učiteljevo raziskovanje lastne prakse in izsledke znanstvenih 
raziskav, da bi nudili podporo pedagoški praksi, ki temelji na dokazih. 

Zavod RS za šolstvo, konzorcij 
Tim Linpilcare, Žigart, Wozniak, 
Sinkovič, Županič, Vrečko,  

 učinki analize lastnih praks 
 
Šulek, Pučnik 

od 2015 do 2017 

 
1. Razvijanje kompetence 

učenje učenja (v 
povezavi s projektoma 

FIT-Motivacija za učenje in  

- spoznati dejavnike uspešnega 
učenja, lastne učne stile 

- spoznati in uporabljati različne 
učno-bralne strategije 

- Motivacija za učenje (aktivna 
telesa, aktivni možgani) 

 ozaveščanje in seznanitve učencev 
o pomenu dobrih strategij  

 vaja na konkretnih primerih, 

 usmerjanje v metakognicijo 

 5 delavnic pri pouku 

Projektni tim UU: A. Šulek, 
M. Vrečko, M. K. Crnjakovič, L. 
Pahič, S. Luetić, C. H. Rap, 
 
Tim FIT, Barbara Konda (z. s.); 
 

 število vključenih dijakov 

 število vključenih učiteljev 
(uporaba pri pouku) 

 zadovoljstvo dijakov, 
učiteljev,  

 poveč. mot. za gibanje in 
uče. 

Akcijski načrt  

 izobraževanja in delavnice 
za kolektiv;  

 notranje učenje in primeri 
dobrih praks 

 

 
2. Razvijanje 

podjetnostnih 
kompetenc 

UStart – mednarodni proj. 

- razvoj podjetnostnih lastnosti  
- oblikovanje in predstavitev 

poslovnih načrtov 
- ustanovitev dijaških podjetij 
- razvijanje finančne pismenosti 

 motivacijsko predavanje za dijake 
(Ustvarjalnik) za 2. l. ?? vključitev 
podjetniških vsebin v pouk v 
ekonomske programe, 

 podjetniški krožek izbirno (70 ur) 

Aktiv EKN: B. Korošec, Hajšek 
Rap, Petak, Pahič, Šulek, Luetić; 
 
Tim UStart, Županič, Krušič, 
Utenkar, Kampuš, Vrečko 

 število vključenih dijakov 

 število vključenih učiteljev 

 število podjetniških idej 

 število poslovnih načrtov … 

Podjetniški krožek – zunanji 
nosilec (Ustvarjalnik), 
koordinatorica Barbara 
Korošec 
od 2015 do 2017 

Programska dopolnitev 
šole 
(dopolnitve MT) 

Dopolnitev programa MT 
(vajeništvo, modularne izvedbe 
…) 

 proučiti potrebe za vsebine barvne 
metalurgije 

Pučnik, Gričnik, Gregorič, 
Korošec D., Žigart … 

 različne oblike sodelovanja 
z gospodars. in MIZŠ, CPI 

sodelovanje z lokalno 
skupnostjo, gospodarskimi 
družbami  

Aktivna vloga dijaka v VI 
procesu 

Nadaljnji razvoj didaktičnih 
sistemov in razvijanje uporabnih 
znanj (s poudarkom na razvijanju 
ključnih kompetenc) 

 načrtovanje posodobitev 

 (mrežni plan), izvedbe, evalvacija; 

 spletne učilnice 

 kolegialne hospitacije 

ŠRT (Žigart, Kampuš, Cunk M., 
Šulek, Vrečko, Pučnik) 
ter  
podtimi za KP, TP, PUD, SU… 

 število izvedb (terensko 
raziskov, eksperiment. 
delo*) razvoj kompetenc, 

 zadovoljstvo udeležencev 

*vrednotenje učnih dosežkov 
 

Mednarodno sodelovanje Pridobitev novih programov 
Erazmus+ in nefor. povezave 

 prijave na razpise mobilnosti, Mladi 
v akciji … 

Smogavec, Dabanović, Kampuš, 
Luetić, Petak, Lešnik 

 število izmenjav 1. 10. Mladi v akciji (Luetić, 
Smogavec) 

3. Skrb za nadarjene dijake  
in dijake drugih narodnosti 
 
SIMS 2016/2020 

 
Nadaljnje razvijanje koncept dela 
z nadarjenimi dijaki in dijaki 
drugih narodnosti 

 OIN, tekmovanja in RD 

 natečaje, raziskovalni tabori  

 diferencirane ure pri SLO, pomoč* 

T. Horvat, skupina za delo z 
nadarjenimi, mentorji …;Tim 
SIMS, Kaučič, Vrečko, Sinkovič, 
Šulek, Petak, Rozman,  
Artnik, Pučnik 

 število vključeni dijakov, 

 zadovoljstvo dijakov izdelki, 
dosežki … 

 število prilagojenih ur, UP 

 
*partnerji, razpis 
 
* dodatne ure MIZŠ 
od 2016 do 2021 

Razredna klima Razvijati socialne kompetence 
dijakov, vrednote: spoštovanje, 
strpnost, pripadnost, solidarnost … 

 delavnice za razvoj socialnih veščin 
(Amnesty Intenational, Epruvetka 
…) 

 
razredniki, namestniki 

 izvedene dejavnosti in 
zadovoljstvo vključenih 

 na urnik RU za 1. letnike, 

 1. šolska ura (Vera) 
 

Promocija šole  posodobitev promocije 
(projektno povezovanje) 

 informiranje staršev, 

 seznanjati o delu šole … 

Akcijski načrt: aktivno sodelovati z OŠ 
in v kraju; stalno informiranje o delu in 
dosežkih šole  

 
skupina za promocijo 
 
 

 število vpisanih 

 struktura vpisanih 

 število obiskoval. na ID,  

 na e-aplikacijah šole 

 načrt promocije 

 finančna ocena 
 



 

Srednja šola Slovenska Bistrica, Ulica dr. Jožeta Pučnika  21, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, EUT:  02 843 20 70, F: 02 818 06 01,  

E: ss.slov-bistrica@guest.arnes.si, W: http://www.sssb.si/, Podračun UJP: 01100 6030724385, Matična številka: 1429221, Davčna številka: 10927140 
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