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1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA ZA LETO 2016 
 

1.1  PODATKI O ŠOLI  

 

Ime in sedež:  

OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE 

 

NASLOV: Cirkovce 47, 2326 Cirkovce 

TELEFON: 02 789 00 10 

FAX: 02 792 00 51 

E-MAIL: tajnistvo@os-cirkovce.si 

INTERNET: http://www.os-cirkovce.si 

DŠ: 70374619 

MŠ:5086973000 

 

Osnovno šolo Cirkovce je ustanovil Svet občine Kidričevo z Odlokom o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cirkovce, št. 061/87-22-36 z dne 8. 5. 1997, 

odlok o ustanovitvi je bil spremenjen  in dopolnjen 30. 6. 2008, štev. 007-6/2008.  

Ustanovitelj zavoda Vrtec Kidričevo, Občina Kidričev je  dne 31.05.2012 sprejela Odlok o 

ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkovce, ki je pričel 

veljati 27.07.2012 (objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin dne 12.07.2012, št. 22). Z 

dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – 

izobraževalnega zavoda Vrtec Kidričevo in enota Cirkovce je postala enota Osnovne šole 

Cirkovce, ki še v nadalje posluje na svojem dosedanjem naslovu. 

 

Novi Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkovce št: 

007-6/2011 z dnem 31. 5. 2012 

Zavod Osnovne šole Cirkovce  je vpisan v sodni register pod številko pri okrožnem sodišču 

na Ptuju od 22.8.2012 

Vpis v razvid del in nalog javnega programa vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za 

šolstvo in šport je bil  5. 11. 2012. 

 

 

1. 2 ORGANI UPRAVLJANJA  IN STROKOVNI ORGANI  

 

SVET ZAVODA 

Svet zavoda šteje 11 članov. Predstavniki ustanovitelja:Mitja Krničar, Karmen Modic, David 

Jerič predstavniki staršev: Frangež Anton, Davorin Sternad, Helena Gornjak , predstavniki 

šole: Simon Vidovič (predsednik Sveta zavoda),  Janez Kmetec, Jerica Perkovič, Ivanka Čeh, 

Janja Kosar 

 

RAVNATELJ 

Ivanka KOREZ, univ. dipl. pedagog in sociolog kulture. 

 

POMOČNICA RAVNATELJICE za vrtec 

Mateja Lampret, univ. dipl. vzgojiteljica 
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SVET STARŠEV 

Sestavljajo starši, ki so bili  izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih oddelkov šole in 

v oddelkih vrtca. Svet staršev sestavlja 15  članov. Svet staršev je izvoljen za dobo enega  leta.  

UČITELJSKI ZBOR ŠOLE 

sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Učiteljski zbor šole razpravlja o problematiki na svojih 

pedagoških konferencah, ki jih sklicuje ravnatelj, ki vodi učiteljski zbor.  

 

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR 

sestavljajo  učitelji,  ki  opravljajo  vzgojno-izobraževalno  delo  v posameznem oddelku, po 

potrebi pa sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni 

delavci. 

Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje 

program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter 

opravlja druge naloge v skladu z zakonom.  

 

VZGOJITELJSKI ZBOR  

Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom. 

Obravnava tudi aktualne strokovne teme, daje pobude za izboljšave pri vzgojno-izobraževalnem 

delu, sprejema strokovne odločitve in evalvira pedagoško delo v vrtcu. Vzgojiteljski zbor vodi 

ravnateljica in skliče najmanj tri letno 

 

RAZREDNIK 

vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za 

reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno 

službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo. Imenovane 

imamo za vsak razred tudi pomočnike razrednika, ki razrednika nadomeščajo v času njegove 

odsotnosti in mu tudi drugače pomagajo. 

 

STROKOVNI AKTIVI 

Strokovni delavci združeni po predmetnih področjih. Na šoli imamo 6 aktiv v vrtcu pa 2.  

 

ŠOLSKI SKLAD 

sestavljajo ga štirje  člani izvoljeni iz vrst staršev in trije člani iz vrst strokovnih delavcev. 

1. izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobraževalnega programa 

osnovne šole in izvajanje obogatitvenih oziroma dodatnih programov vrtca, ( izobraževanja,  

gledališke predstave…) 

2. zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega programa, nakup učil 

in učnih pripomočkov, materiala za izdelovanje,  papirja za  referate in raziskovalne naloge, 

material za pustne maske. 

3. pomoč pri vključevanju v dejavnosti zavoda za otroke in učence s  slabim  socialnim in 

materialnim  statusom, (  šole v naravi, tabori, druge dejavnosti, prehrana ) 

4. za   dodatno izobraževanje  nadarjenih  učencev, ki  dosegajo  dobre učne  uspehe,   

5. za razvojno-raziskovalne in druge projekte  zavoda, 

6. za nakup nadstandardne opreme ali druge nujne opreme, za nujno investicijsko vzdrževanje, 

7.  za izvedbo projekta, naloge ali nakup opreme  ali izvajanje dejavnosti  za katero donator 

izrecno donira sredstva v sklad in je v skladu s predpisi dopustna, 
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1. 3 ORGANIGRAM DEL V ŠOLI 
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1. 4.  FINANČNO POSLOVANJE  

  
1.4.1      POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU V    LETU 2016 

   

  v EUR   

 Vsebina 2015                 2.016      Indeks   

1 2                        3      4=3/2   

I. PRIHODKI:       

 - prihodki MIZŠ - šola 704.142             790.346             1,12    

 - prihodki MIZŠ - vrtec 15.141                 6.773             0,45    

 - prihodki MIZŠ - projekti  32.161               13.997             0,44    

 - prihodki občine ustanoviteljice - šola 97.443               80.794             0,83    

 - prihodki občin (Kidričevo in druge) - vrtec 221.150             189.124             0,86    

- prihodki - starši (šola) 82.933               79.306             0,96    

- prihodki od oskrbnin (vrtec) 88.440               83.993             0,95    

- donacije 1.170                 3.583             3,06    

- drugi prihodki (finanč., odšodnine. ogrevanje) 16.829                 6.749             0,40    

-prihodki tržni ( prehr. zunanji, zaposleni,naj.) 9.868               10.021             1,02    

Prihodki skupaj 1.269.277          1.264.686             1,00    

        

II. ODHODKI:       

- material 191.204             163.827             0,86    

- storitve 112.818             109.768             0,97    

-  amortizacija 81.230               86.021             1,06    

   - zmanjšanje amortizacije v breme sred. v upr. -81.230 -             86.021             1,06    

- stroški dela 961.903             994.048             1,03    

- drugi stroški (takse in pristojbine, obresti…) 3.294                 1.346             0,41    

Odhodki skupaj 1.269.219          1.268.989             1,00    

        

III. PRESEŽEK PRIHODKOV 58 -               4.303             0,08    

        

IV. VLAGANJA V OPREMO, UČILA:       

-  nova osnovna sredstva 5.518                 7.173      

-  nabava drob.invent.(učni pripomočki,) 235                    466      

-  nabava strokovnih knjig, kaset, CD 741                    273      

-  nabava knjig za pionir. knjiž. 592                 1.269      

        

Fond šolskih učbenikov:       

 - prenos sredstev iz prejš. leta                            -                                  -         

 - sredstva MIZŠ 1.353                 6.578      

 - nabava novih učbenikov 2.543                 6.549      

        

Odloženi namenski prihodki za naslednje leto:       

 - šolski sklad 2.468                 6.286      
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Pogoje za delo Zavoda zagotavljata Republika Slovenija in Občina Kidričevo. Osnovna šola 

Cirkovce z enoto vrtec pridobiva sredstva za delo iz : 

- proračunskih sredstev Ministrstva za šolstvo in šport, 

- sredstev ustanovitelja – Občina Kidričevo, 

- prispevkov učencev oziroma njihovih staršev, 

- plačil oskrbnin za vrtec, 

- prispevkov donatorjev, 

- prostovoljnih prispevkov za šolski sklad in  

- drugih virov. 

Ministrstvo za šolstvo in šport financira osnovno dejavnost in del razširjenega programa. 

Ustanovitelj - Občina Kidričevo pa zagotavlja sredstva za razširjen program in sredstva za 

objekt šole in vrtca. Starši šolarjev financirajo prehrano učencev, šole v naravi, plavalne 

tečaje, zaključne ekskurzije in dneve dejavnosti (prevoz, vstopnina). 

Šola vodi tudi obvezni učbeniški sklad, ki se polni z namenskimi sredstvi Ministrstva za 

šolstvo in šport. Že nekaj let dobivajo učenci učbenike brezplačno.  

Osnovna šola Cirkovce  ima Šolski sklad, v katerega je vključen tudi vrtec. Sredstva 

pridobiva iz: 

- prispevkov staršev, 

- donacij,  

- drugih virov.  

Predsednik sklada sproti obvešča svet staršev. O porabi razpoložljivih sredstev se pripravijo 

predlogi strokovnih delavcev in predstavnikov  staršev.  

 

 

2. POSEBNI DEL  
 

2.1  ZAKONSKE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE 

 

Ustanovitelj šole je Občina Kidričevo, zato šola deluje v skladu z  Odlokom o ustanovitvi 

javnega  vzgojno-izobraževalnega zavoda.  Šola je samostojni zavod brez podružnic. 

Dejavnost šole in vrtca je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Osnovna 

dejavnost šole je osnovno izobraževanje splošnega tipa, poleg izobraževanja pa lahko 

opravljamo še nekatere dodatne dejavnosti, ki se nanašajo na potrebe učnega procesa. To je 

predvsem organizacija in priprava prehrane za učence, delovanje šolske knjižnice (nabava in 

izposoja), delovanje učbeniškega sklada (nabava in izposoja) ter organizacija in izvedba 

nekaterih nadstandardnih programov po letnem delovnem programu šole (šole v naravi, tečaji, 

ekskurzije učencev ipd.). 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno 

veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z 

zakonom. 

V okviru šole deluje tudi vrtec, ki izvaja javno veljavni program predšolske vzgoje za otroke 

od 1. do 6. leta starosti. 

 

Osnovna šola Cirkovce je javni zavod, ki deluje  v skladu  z  zakoni in pravilniki,  splošnimi, 

za osnovno šolsko izobraževanje  in internimi akti: 

SPLOŠNI: 
            Zakon o zavodih 
  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

  Zakon o šolski inšpekciji 

  Zakon o delovnih razmerjih 

http://www.antus.si/zbirkahtml/A-1-1.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-1-2.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-1-3.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-1-5.htm
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  Zakon o javnih uslužbencih 

  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

   Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja 

  Zakon o javnih naročilih 

  Zakon o knjižničarstvu 

  Zakon o varstvu osebnih podatkov 

  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

  Zakon o splošnem upravnem postopku 

  Zakon o računovodstvu 

  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS 

  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja 

  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 

  Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja 

  Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 

  Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačilne razrede znotraj 

razponov plačnih razredov 
  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede 

  Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 

  Pravilnik o posodabljanju vzgojno izobraževalnega dela 

  Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in 

vrednotenja izobraževanja 
  Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije 

 

 Osnovnošolsko izobraževanje 
 Zakon o osnovni šoli 
  Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli 

  Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 

  Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ 

  Pravilnik o dokumentaciji v OŠ 

  Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ 

  Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja 

  Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli 
            Pravilnik o vzgojnih opominih 

  Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9 – letni osnovni šoli 

  Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah 

  Pravilnik o financiranju šole v naravi 

  Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli 

  Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli 

  Odredba o vzgojno izobraževalnem programu osnovna šola 

  Odredba o postopnem uvajanju programa 9 – letne osnovne šole 

  Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole 

 

Predšolsko  izobraževanje 
            Zakon o vrtcih 

              Kurikulum za vrtce 

Interni akti :  

           Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

           Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 

           Pravilnik o uporabi, nabavi in hrambi pečatov 

           Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti 

           Pravilnik o delovni obleki 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO3177.html
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-2-2.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-2-7.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/B-1-2.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/B-1-9.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/B-2-6.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/B-2-7.htm
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1603.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1597.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_KOLP11.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_KOLP19.html
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-2-4.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-2-5.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-2-8.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-3-1.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-3-12.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-3-12.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-3-3.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-3-6.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-3-11.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-5-5.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/A-5-5.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/B-2-4.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-1-1.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-1-10.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-1-11.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-1-2.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-1-3.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-1-4.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-1-5.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-1-8.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-1-9.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-2-10.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-2-9.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-2-6.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-2-5.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-2-3.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-2-2.htm
http://www.antus.si/zbirkahtml/D-2-4.htm
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           Register tvegan 

           Hišni red 

           Šolski red 

 

 

2.2 REALIZACIJA DELA V ŠOLSKEM LETU 2015/16 

 

Program dela je bil izpeljan po načrtu, realizacija rednega  pouka in razširjenega programa je 

bila sledeča:  

 

Oddelek 

Realizacija (%) 

Obvezni 

program 
Dnevi dejavnosti 

Razširjeni 

program 
Skupaj 

1.A 100,71 100,00 97,14 100,49 

1.B 100,57 100,00 98,57 100,43 

2.A 100,12 100,00 100,00 100,11 

3.A 100,26 100,00 100,00 100,23 

4.A 100,00 100,00 97,14 99,89 

5.A 99,34 100,00 100,00 99,41 

6.A 102,36 100,00 105,71 102,30 

7.A 101,11 100,00 97,14 100,88 

8.A 100,22 100,00 100,00 100,20 

9.A 102,79 100,00 90,63 102,19 

Skupinski vnos 

IP 
99,02 0,00 0,00 99,02 

Skupinski vnos 

NIP 
0,00 0,00 97,50 97,50 

Skupaj 100,69 100,00 98,17 100,48 

 

 

2.3 SODELOVANJE Z OKOLJEM   

 

Šola in vrtec  s svojim delovanjem pozitivno vplivata na razna področja v kraju, saj otroke in  

učence učimo in tudi vzgajamo na primeren odnos do okolja, do soljudi, do različnosti, 

strpnosti.  

 

z.št

. 

šola,  ustanova čas področje sodelovanja 

1. OŠ Kidričevo in Lovrenc vse leto vpisi učencev, pedagoška in športna 

sodelovanja, seminarji, kadrovska 

izmenjava 

2. Občina Kidričevo vse leto financiranje, sodelovanje  na prireditvah 

3. Zasebna zobna ambul. 

Tomaž Kralj, dr. dent. med. 

vse leto zobozdravstveni pregledi in storitve, 

naravoslovni dnevi  
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4. Zavod za zdravstveno varstvo  

Ptuj 

vse leto sistematski pregledi in cepljenja, 

preventivni posegi v zobni ambulanti, 

predavanja, 

5.  

 

Center za socialno delo Ptuj vse leto mladinske delavnice, individualna pomoč 

otrokom z učnimi in vzgojnimi težavami, 

svetovanje, delavnice za učitelje 

 

6.  

Zavod za zaposlovanje OE Ptuj  vse leto poklicno usmerjanje in svetovanje 

7.  Center za svetovanje otrokom, 

mladostnikom in staršem 

Maribor 

 

vse leto 

 

svetovalne storitve , seminarji 

8. Glasbena šola Petka Slov. 

Konjice 

vse leto učenje klavirja, harmonike,  

flavte in drugih instrumentov 

9.  Plesna šola Samba januar-

junij 

plesni tečaj za valeto 

 

10.  Prosvetno društvo 

Cirkovce 

vse leto skupne prireditve, nastopi, dramski 

podmladek 

11. Športno društvo Cirkovce vse leto interesne dejavnosti, športne prireditve 

12. KO Rdečega križa Cirkovce vse leto interesne dejavnosti, skupne humanitarne 

akcije 

13. LD Cirkovce pomlad akcija čiščenja okolja – Eko dan, 

naravoslovni dnevi  

14. Fundacija Nazaj na konja vse leto Predstavitve terapij, terapije za učence  

15. Okoliška gasilska društva jesen 

vse leto 

mesec požarne varnosti, evakuacija,  

razni prevozi 

 

 

2. 4.  DOLGOROČNI CILJI IZ ZASTAVLJENEGA PROGRAMA DELA 

 

Ker je osnovno izobraževanje določeno s cilji nacionalnega programa RS, se skušamo tem 

ciljem čim bolj približati.  

Šola si bo prizadevala doseči temeljne cilje vzgoje in izobraževanja, tako da bo: 

- zagotavljala pridobivanje splošne izobrazbe za vse učence pod enakimi pogoji, 

- razvijala sposobnost za razumevanje in čim lepše izražanje v materinem jeziku, 

- omogočila učencem pridobiti čim več uporabnih znanj za nadaljevanje šolanja, 

- omogočila čim boljši osebnostni razvoj posameznega učenca v skladu z njegovimi 

sposobnostmi, 

- razvijala in ohranjala lastno kulturno tradicijo, razvijala nadarjenost, 

- spodbujala učence k zdravemu načinu življenja in pravilnemu odnosu do naravnega 

okolja. 

Vrtec si bo prizadeval doseči naslednje cilje: 

      - zagotoviti pestro, raznovrstno in hkrati uravnoteženo ponudbo na vseh področjih       

        dejavnosti predšolske vzgoje, 

       -  omogočiti individualnost, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino, 

- oblikovati pogoje za večje izražanje in ozaveščanje razlik /ne - diskriminacija glede 

na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in 

duševno konstitucijo/, 

- večje upoštevanje zasebnosti otrok, 

- dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu, 

- reorganizacija časa v vrtcu, 
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- večja avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev, 

- povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu. 

 

 

 

PRIORITETE  OŠ CIRKOVCE ZA OBDOBJE 2016-2020 

 
1. Ohranjanje ugotovljenih močnih področij 

2. Ureditev skupnih  prostorov na šoli 

3. Učenje učenja – učence naučiti učiti se 

4. Učenje na višjih taksonomskih stopnjah – šola in vrtec 

5.  Sodelovanje s starši  šola in vrtec 

 

 

 

 

 CILJI  RAZVOJNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2016/20 

 
1. Učenje- učenja 

       - pouk temelječ na učinkovitih didaktičnih sistemih, ki omogočajo razvoj  

           vseživljenjskega učenja. 
– pri učencih razviti notranjo motivacijo 

– pozitivna stališča do učenja in izobraževanja 

– razvijanje učnih navad 

– spodbujanje za samostojno učenje 

– identifikacija lastnih potreb za učenje 

– načrtovanje lastnih ciljev 

      --    samoevalvacija 

 

2. Vzgojno delovanje 

-  uporabljati ustrezne strategije za soočanje z neprimernim vedenjem, agresivnostjo in konflikti, 

-  usposobiti učitelje mediatorje 

-  izobraziti šolski tim za mediatorje 

- izobraziti učence mediatorje 

- učitelje usposobiti za učinkovito rabo vzgojnega postopka - restitucijo 

–  

3. Področje IKT 
- e – kompetenten učitelj : spletne strani, uporaba e-table, delo s spletnimi učilnicami, uporaba Skyp-a, 

, Excella,  e-pošta 

- e – kompetenten učenec : uporaba spletnih strani, uporaba e-table, delo s spletnimi učilnicami, , 

Excella, e-pošta 

- e- kompetentna šola : sodobna informatizacija šole ( vodstvo, tajništvo, kuhinja, knjižnica …) 

4. Sodelovanje s starši 

   - pri starših vzpodbuditi odgovorno  sodelovanje s šolo 
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  -  vzpodbuditi zanimanje za udeležbo na roditeljskih sestankih in predavanjih 

  - vzpodbuditi starše za aktivno sodelovanje  pri   dnevih dejavnosti 

 

5. Zdrav način življenja 

-aktivirati vse  učiteljev za aktivnejše vzpodbujanje k športni dejavnosti 

- vključiti  čim več  učencev k izven šolskim športnim dejavnostim ( Zdrav življenski slog, udeležba 

na raznih izven šolskih prireditvah (kolesarjenje, tek,...),   

- obiski športnih tekmovanj za vzpodbujanje motivacije k aktivnemu življenju 

- pripraviti okroglo mizo v šoli z vrhunskim športnikom (mogoče Dejanom Zavcem).... 

 

Vrtec 

- Obnova  ograje ob cesti  

- Izobraževanje za uporabljanje IKT tehnologije 

 

 

 

 

2.5   KRATKOROČNI  CILJI IZ ZASTAVLJENEGA PROGRAMA DELA 

 

Cilje določamo vsako leto z Letnim delovnim načrtom šole, ki ga sprejme in potrdi svet šole.  

Letni delovni načrt podrobneje opredeljuje obseg in način izvedbe posameznih dejavnosti, 

šolski koledar, naloge strokovnih delavcev, ravnatelja in organov upravljanja. 

Podrobneje smo opredelili cilje razvojnega načrta za leto 2016. 

1. Pouk temelječ na učinkovitih strategijah  bralne pismenosti 

    - FORMATIVNO SPREMLJANE 

2. Aktivno pridobivanje kompetenc IKT in prenos na učence 

3. Pri starših vzpodbuditi odgovorno sodelovanje s šolo in vrtcem 

4. Vzpodbuditi zanimanje za udeležbo na roditeljskih sestankih in predavanjih 

5. Vključitev v projekt Zdrav življenjski slog 

 

2.6 PREGLED ŠTEVILA OTROK  

 

Pregled števila učencev v zadnjih TREH  šolskih letih – stanje 1. 9. posameznega leta 

 

ŠOLA 

 2014 2015 2016 Indeks 

Število oddelkov 9 10 11 110 

Skupaj število otrok 184 194 203 105 

Število oddelkov podaljšanega bivanja 

(OPB) 2 

 

2 2 
100 

Število vključenih otrok v OPB 70 72 74 100 

 

 

Vrtec z dejavnostjo predšolske vzgoje, od 1.8.2012, deluje v sklopu Osnovne šole Cirkovce v 

Cirkovcah. V letu 2016  je bilo  v redno celodnevno vzgojo, izobraževanje in varstvo zajetih 

76 otrok,  razporejenih v 4-ih oddelkih.   
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VRTEC 

 

ODDELEK STAROST OTROK ŠTEVILO OTROK 

1. jasli 1 – 3 let 13 

2. kombinirani oddelek 2 - 4 let 19 

3. vrtec 4 - 5 let 22 

4. vrtec 5 - 6 let 22 

 

 

 

2.7 KAZALNIKI UČINKOVITOSTI ŠOLANJA 
 

a.) Število učencev, ki so uspešno zaključili razred   

Število učencev v %, ki so uspešno zaključili razred in napredujejo v naslednji razred, stanje 

31. avgusta posameznega leta 

 

Razred 2014 2016 2016 Indeks 

1.A 100 100 100 100 

1.B 100 100 100 100 

2. 100 100 100 100 

3. 100 100 100 100 

4. 100 100 100 100 

5.  100 100 100 100 

6.  100 100 95,6 95,6 

7. 100 100 100 100 

8. 100 100 100 100 

9. 100 100 100 100 

Skupaj 100 100 99,4 99,4 

 

Večjih težav zaradi učnega uspeha nismo beležili,  v letošnjem letu tudi nismo imeli nobenega 

popravnega izpita.   Vsi učenci napredujejo v višji razred.. Vsako pisno ocenjevanje je bilo 

najprej tudi pisno preverjeno.  Za učence, ki imajo šibkejše znanje je bil organiziran 

dopolnilni pouk, in dodatna strokovna pomoč. Za sposobnejše učence je bil organiziran 

dodatni pouk, pri katerem so učenci poglabljali in utrjevali svoje znanje ter se pripravljali na 

tekmovanja.  

Redovalne konference so pokazale, da je učni uspeh naših učencev zadovoljiv. 

Vsem učencem smo nudili ustrezni pomoč,  evalvacije so pokazale, da so s takšnim načinom 

dela zadovoljni učenci in starš.  Imeli smo eno pritožbo staršev učenca prvega razreda v zvezi 

z izvajanjem strokovne pomoči in dela v razredu., primer obravnavajo pristojne inšpekcijske 

službe.  Drugih pisnih ali ustnih pritožb v letošnjem letu nismo beležili. 

  

Vseh 21   učencev devetega razreda se je vpisalo v srednje šole. Še posebej uspešni učenci, ki 

so dobili tudi občinsko nagrado pa sta bili : Nuša Bračko in Katja Kolednik. 
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b.) Srebrna in zlata  priznanja na državnih  tekmovanjih  

 

V letošnjem šolskem letu smo organizirali  11  šolskih tekmovanj iz znanj različnih 

predmetov in področij.   Najuspešnejši učenci iz šolskega tekmovanja so se  udeležili regijskih 

tekmovanj, kjer so osvojili  zlata in srebrna  priznanja. Ti učenci pa so našo šolo uspešno 

zastopali na državnih tekmovanjih.  

 

Priznanje iz znanja Doseženo znanje učencev 

2014/15 2015/16 

zlato srebrno zlato srebrno  

Priznanje iz slovenščine  /  1 

Razvedrilna matematika  2  1 

Priznanje iz matematike  4  1 

Priznanje iz  zgodovine  1   

Priznanje iz fizike  2  1 

Turizmu pomaga lastna 

glava 

 1   

Tekmovanje iz 

konstruktorstva 

1 1 1 1 

Priznanje iz  geografije   1   

Priznanje iz  vesele šole 1 2 1  

Priznanje iz kemije /  1  

Priznanje iz astronomije /    

Priznanje iz Sladkorne 

bolezni 

 2 1 1 

Turizmu pomaga lastna 

glava 

   5 

Slovenščina ima dolg 

jezik - film 

   4 

 

 

Veliko učencev je sodelovalo na najrazličnejših šolskih tekmovanjih in natečajih, 

najuspešnejši učenci so se  udeležili regijskih in državnih  tekmovanj, kjer so osvojili  zlata in 

srebrna  priznanja. Sodelovali so na natečaju Slovenščina ima dolg jezik in za posneti film 

prejeli srebrno priznanje.  

 

Učenci so sodelovali na likovnih kolonijah v Makolah, Škofji Loki, Oplotnici, Kidričevem, 

Rodici in Cirkovcah na fotografskih natečajih  Obnovljivi viri energije in Bistvo očem skrito, 

srcu odkrito, na likovnih natečajih Evropa v šoli. 

Kaj veš o prometu (področno): 1. mesto ekipno:  

Veliko dela in ustvarjalnosti pa je bilo vloženega tudi v šolske, regijske državne in 

mednarodne projekte. Zato se zahvaljujem vsem učiteljem, ki so na tak način prispevali k višji 

kvaliteti življenja na naši šoli.  
 

c. ) Raziskovalne naloge 

Naši učenci so pod vodstvom mentorjev izdelali štiri  raziskovalne naloge : 

Pretehtaj tehtanje : učenke Nuša Bračko, Lucija Beranič , mentorica: Ivanka Čeh - srebrno 

priznanje na regijskem področju 
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Živeti s farmacijo  učenke  Gabrijela Frangež in Katja Kolednik, mentorica Ivanka Čeh – 

bronasto  priznanje na regijskem področju 

Kam so šle vse pravljice?: učenke: Špela Auer, Sara Drevenšek. Mentorica Nastja Bat. 

Srebrno priznanje na regijskem tekmovanju in uvrstitev na državno tekmovanje.  

Kaj je skupno Cankarju in Messiju? – Nuša Bračko, mentorica Petra Žunko – srebrno 

priznanje na regijskem področju 

 

 

d.)  Analiza izvedbe nacionalnega preverjanja znanja 

 

V skladu z navodili je bil pripravljen podrobnejši izvedbeni načrt nacionalnega preverjanja 

znanja na šoli in v sodelovanju z učitelji je bila izdelana analiza dosežkov, na podlagi katere 

so bili podani predlogi izboljšav kvalitete poučevanja. 

 

9. RAZRED 
 

PREDMET SLOVENSKO 

POVPREČJE 

ŠOLSKO POVPREČJE 

SLOVENŠČINA 58,62 54,00 

MATEMATIKA 51,51 54 

ZGODOVINA 51 42,53 

 

V devetem razredu  je bilo 18 učencev.  Dva učenca imata odločbo za učno pomoč, pri NPZ 

sta imela prilagojen samo čas  pisanja.  Letos prvič  k preizkusu znanja niso prišli vsi učenci.  

 

Slovenščina:   

NPZ iz slovenščine  je pisalo 16 devetošolcev. Šolsko povprečje je 47, 5%, državno povprečje 

pa 53, 54%. Torej smo  letos, po  mnogih letih, pod slovenskim povprečjem za 6, 04%.  

V primerjavi s slovenskim povprečjem smo grafično v področju, kjer,  so  naloge, ki 

večinoma preverjajo nižje taksonomske ravni, razumevanje, znanje in uporabo, ena naloga 

(10. a) pa je preverjala tudi višje ravni,  naloge tega območja so preverjale minimalne 

standarde. 

V pri analizi reševanja nalog  sem prišla do slednje ugotovitve-  v  prvem delu je bila slabo 

rešena naloga, kjer  je bilo potrebno primerjati med seboj pesmi glede  na tematiko, 

problematiko in glede na to, kako se pesmi je končata, torej tvorba besedila upoštevajoč 

iztočnice. 

V drugem delu pa so bile slabše rešene naloge, kjer je bilo potrebno pokazati razumevanje 

besedila in bistvenih podatkov, izpisati ali poiskati besedno zvezo, poimenovati stavčni člen 

(poimenovalna zmožnost) . Prav tako je bila slabo rešena zadnja, tvorbna naloga, kjer so se 

morali učenci postaviti v vlogo odzivnega sporočevalca. 

 

Za učence tovrstno preverjanje znanja ni bilo novo, kajti preverjanja in ocenjevanja znanja so 

sestavljena na takšen način in tako nameravam delati tudi vnaprej. 

 

Matematika:  

Nacionalni preizkus znanja iz matematike je vseboval naloge, ki zajemajo obravnavano učno 

snov vključno z 9. razredom v skladu z učnim načrtom. Izvzete so bile naslednje vsebine: 

koordinatni sistem v ravnini, funkcija realne spremenljivke, graf linearne funkcije, valj, stožec 

in krogla. Naloge so imele tudi več podvprašanj in so preverjale  učne cilje in matematične 

pojme po vseh taksonomskih stopnjah  - s poznavanjem in razumevanjem pojmov in dejstev 
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je bilo mogoče doseči 15 točk, z izvajanjem rutinskih postopkov je bilo mogoče doseči 12,5 

točk, z uporabo kompleksnih postopkov je bilo mogoče doseči 12,5 točk in z reševanjem in 

raziskovanjem problemov je bilo mogoče doseči točk 10 točk. 

Državnega povprečja ni doseglo šest učencev. Predvsem so to učenci, ki imajo tudi sicer učne 

težave pri pouku matematike, oziroma jim je nudena dodatna strokovna pomoč.  

Rezultat nad državnim povprečjem je doseglo 12 učencev.  

Osmim učencev pa  je uspelo preseči povprečje šole. 

Učenci naše šole so nadpovprečno znanje pokazali na področjih:  

poznavanja računskih operacij in njihovih lastnostimatematični problemi in problemi z 

življenjskimi situacijami, poznavanja geometrijskih elementov in pojmov, obdelave podatkov  

Učenci naše šole so podpovprečno znanje pokazali na naslednjih področjih: matematični 

problemi in problemi z življenjskimi situacijami geometrijski elementi in pojmi enačbe in 

neenačbe obdelave podatkov. 

Po pregledu vseh preizkusov sva ugotovila, da so bili učenci pri obdelavi podatkov zelo 

površni, saj je večina učencev, ki je nalogo rešila narobe, narobe prebrala njeno besedilo. 

Izračunati je bilo potrebno mediano števila deklic v razredu, učenci pa so računali mediano 

števila dečkov in posledično nalogo rešili narobe. Zato bova v prihodnje učence opozarjala, da 

nalogo natančno preberejo in si po podčrtajo ključne podatke oz. pojme po katerih naloga 

sprašuje. 

Zgodovina 

NPZ  iz zgodovine je  pisalo 17 učencev. Z dosežkom, ki je za 8,65 % pod republiškim 

povprečjem nismo zadovoljni.  Sedem učencev je doseglo rezultat nad  republiškim 

povprečjem, medtem, ko so štirje učenci pisali zelo slabo. 

Učenci naše šole, so dobro reševali naloge na vseh ravneh zahtevnosti. Slabši rezultat so 

izkazali pri učni snovi, ki  smo jo obravnavali v 7. razredu, medtem, ko so nadpovprečno 

reševali naloge iz  sodobne slovenske zgodovine. Težave so se pokazale tudi pri interpretaciji 

slikovnih virov in uporabi kartovnega  gradiva.  Ti rezultati nas  usmerjajo v   oblike in 

metode poučevanja,  pri katerih bodo učenci urili svoje sposobnosti v interpretaciji  in uporabi 

kartovnega gradiva.  Nadaljevali bomo s formativnim spremljanjem znanja , kjer bomo gradili 

na predznanju in utrjevali  snovi  iz  preteklih  let.  

 

 

6 . RAZRED 
 

PREDMET SLOVENSKO POVPREČJE ŠOLSKO POVPREČJE 

SLOVENŠČINA 54,46 46 

MATEMATIKA 53,79 62,78 

ANGLEŠČINA 49,55 44, 44 

 

V razredu je bilo  21  učencev.  Štirje učenci imajo odločbo za učno pomoč.  Pri NPZ so imeli 

prilagojen samo čas pisanja.  Letos prvič preizkusa znana niso pisali vsi učenci. 

 

Slovenščina Na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) pri slovenščini je preizkus za 6. razred 

na Osnovni šoli Cirkovce opravljalo 19 učenk in učencev, torej 3 niso pisali.  
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Šest učencev je doseglo rezultat nad državnim povprečjem, ena učenka celo skoraj 90 %. 

Poleg teh učencev so še trije drugi dosegli rezultat nad šolskim povprečjem. Pet učencev je 

nacionalno preverjanje znanja pisalo zelo slabo, pod 20 %. Štirje od teh učencev prejemajo 

dodatno strokovno pomoč. 

Preizkus je bil sestavljen iz dveh delov. Za preverjanje standardov znanja iz jezika je bilo 

namenjenih 60 % nalog v preizkusu, književnost pa je preverjalo 40 % nalog. Skupno število 

točk je znašalo 50 (1. del 30 točk, 2. del pa 20 točk).  

Prvi del preizkusa je bil sestavljen na podlagi dveh izhodiščnih besedil. Naloge prvega dela so 

preverjale zmožnost samostojnega primerno hitrega branja in razumevanja neznanega 

umetnostnega besedila, ustreznega starosti učencev. 

Drugi del preizkusa je bil književni del. Tu so naloge preverjale recepcijsko zmožnost, tj. 

zmožnost samostojnega tihega branja neznanega besedila ter samostojnega pisanja o njem. 

 

Rezultati učencev naše šole kažejo, da jim na splošno naloge prepoznavanja in razumevanja  

ter naloge razumevanja in uporabe ne povzročajo večjih težav. Težave se pojavljajo pri 

nalogah analize in sinteze, pa tudi razumevanja, znanja in uporabe, torej pri kompleksnejših 

nalogah. Največ nalog letošnjega preizkusa sodi v to  območje, zato je bil tudi rezultat 

pretežno slab.  

 

PRIPOROČILA ZA DELO V PRIHODNJE: 

 urili se bomo v branju daljših besedil, 

 urili se bomo v medbesedilnem primerjanju, 

 urili se bomo v samostojnem tvorjenju daljših odgovorov, 

 urili se bomo v natančnosti branja navodil, 

 urili bomo jezikovno in pravopisno zmožnost, 

 urili se bomo v pisanju različnih besedilnih vrst, 

 učence bomo še naprej navajali na utemeljevanje svojih trditev ter na kritično 

mišljenje, 

 pouk slovenskega jezika jim bomo približali z različnimi oblikami in metodami dela, 

 učenci se bodo urili v govornem nastopanju, 

 sodelovalno učenje bo učencem popestrilo pouk slovenščine, 

 učitelji razredne stopnje se seznanijo s strukturo testov na predmetni stopnji in 

postopoma uvedejo podobne, 

 sodelujejo pri popravljanju NPZ-jev za šeste razrede, 

 se vsi seznanijo z vsebino NPZ-ja. 

Angleščina :  

Znanje angleškega jezika v 6. razredu je dobro, saj je povprečna ocena je 4,0. 

Številni učenci so vestni, delovni in pridni, zato jih ima kar 9 zaključeno oceno odl (5). 

Nekateri od učencev so upravičili zaključeno oceno tudi pri NPZ, drugi so razočarali. Prav 

tako so nekateri učenci presenetili v pozitivnem smislu, nekateri pa so kljub višjim 

sposobnostim zelo slabo rešili NPZ. 

V šoli so pisni preizkusi znanja in preverjanja znanja naravnani na določeno besedišče, 

slovnico, ki smo jo obravnavali. In to se učenci naučijo. Ko je treba rešiti kakšno stvar, ki ni 

čisto vezana na določeno snov, se nekateri ne znajdejo- oz. ne znajo uporabiti že od prej 

obravnavane snovi, kajti ni bila del preverjanja.  

Dosežki pri postavkah, ki so preverjale znanje in rabo besedišča v sobesedilu, kažejo, da 

učenci nimajo težav s prepoznavanjem in priklicem posameznih besed zunaj sobesedila. Ko 

pa je treba besede uporabiti v sobesedilu, jih ne znajo uporabiti. To pomeni, da se večina 

učencev nauči besede na pamet, ne zna jih pa potem uporabiti v besedilu. Druga naloga 
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preverjanja besedišča je poleg priklica in rabe besed v sobesedilu zahtevala še pravilen zapis 

posameznih besed- to pomeni, do črke natančno. 

Učence navajam na zelo natančen zapis besed. 

 Kar 9 učencev je visoko nad slovenskim povprečjem ( nad 75%), 7 učencev je zelo pod 

povprečjem, 2 učenca sta dosegla samo 4% in noben od teh učencev nima IP-ja. Prav tako je 

eden učenec pisal samo 2 % (1 točko od 50), kar je vzrok, da smo pod slovenskim 

povprečjem. Oba druga učenca z IP-jem sta bila bolj uspešna. 

Prav tako so bili kar precej pod povprečjem še 3 učenci, katerih ocene so precej višje, kot je 

bilo njihovo znanje na NPZ-ju. 

Ugotavljam, da imam skupino učencev, ki še zdaleč ne dosega zastavljenih ciljev (6 učencev) 

, in na drugi strani skupino 9 učencev, ki presega standarde učnega načrta .  

Na splošno so se učenci najslabše odrezali pri pisnem sestavku, ki je najtežji del NPZ ja, saj 

jih je zmedlo dejstvo, da so morali opisati odraslo osebo, ki jim je posebej pri srcu. Kar nekaj 

jih je to spregledalo in so opisali svoje prijatelje-sovrstnike. 

Nekateri učenci imajo velike težave pri natančnem zapisu besed in besedišču, saj večina 

učencev ne dela sproti in se učijo samo za pisni preizkus ali ustno ocenjevanje, kar pa ni 

dovolj. Jezik zahteva nadgradnjo- besedišče se ne sme pozabiti. To je dolgoročno gledano 

zelo slabo, saj iz osnovnega besedišča v 4. in 5. razredu v 6. razredu prehajamo na branje 

daljših besedil, bralno razumevanje, pisanje daljših sestavkov.  

V letošnjem preizkusu ugotavljam napredek pri reševanju nalog kratkih odgovorov, kjer sem 

že skozi leto v pisnih preizkusih znanja dajala naloge kratkih odgovorov in jih na to 

opozarjala. Letošnje celotno besedilo je bilo razdeljeno na tri dele, kar je verjetno olajšalo 

iskanje ustreznega odgovora na zastavljeno vprašanje in so bili zato učenci zelo uspešni. Še 

vedno se mi zdi, da branje malo daljših besedil povzroča učencem težave, zlasti enim se ne 

da, še posebej takrat, ko morajo sklepati iz besedila, natančno brati in izluščiti glavne misli. 

Naloga dopolnjevanja besedila s povedmi je bila zato težka za večino učencev, tisti s zelo 

slabimi rezultati pa sploh niso kaj dosti rešili. 

Dosežki učencev pri nalogah slušnega razumevanja so, glede na preostali dve jezikovni 

spretnosti (branje in pisanje) in jezikovno znanje (raba besedišča v sobesedilu), pokazali, da 

so učenci še vedno najuspešnejši pri slušni spretnosti, kar se dostikrat pokaže tudi pri pisnem 

ocenjevanju. Zlasti če je poslušano besedilo vezano na snov. 

Učence sem na NPZ pripravljala pri rednem pouku v mescu aprilu in v začetku maja. 

Seznanila sem jih z možnimi tipi nalog ( ki pa se vsako leto spreminjajo in so vedno bolj 

zahtevne- kar nekatere naše učence zmede), pisanjem sestavkov,…. 

Vedno bolj razmišljam, da bom NPZ naloge začela vključevati v pisna ocenjevanja znanja, saj 

je to priporočilo.  

Že nekaj let ugotavljam, da so učenci, ki so prišli v stik z angleškim jezikom zelo zgodaj 

(risanke, popevke, izštevanke, zgodnje učenje jezika,…) pri NPZ jih dosti bolj uspešni, saj 

imajo tisto jezikovno širino, ki je potrebna za  razumevanje težjih in daljših besedil. Zato jim 

slušna in bralno razumevanja niso tako težka kot nekaterim našim učencem, ki prvič pridejo v 

stik s številkami do 10 v 4. razredu.  

Sem pa optimistična glede naslednjih generacij, ki se bodo angleški jezik začele učiti že prej 

in bodo potrebno jezikovno širino dobili že prej. Letos v šol. Letu 2016/17 bomo začeli 

uporabljati nov učbenik, ki je bolj zahteven in vsebuje še več besedišča. Nov izziv in upam, 

da bo kaj pomagal, da se bo naše povprečje zvišalo. 

Prav tako bi se mi zdelo prav, da se NPZ nekje upošteva ali celo pretvori v oceno, saj bi ga 

učenci, ki se sedaj sploh niso potrudili, vzeli bolj resno. 

 Matematika.  

Nacionalni preizkus znanja iz matematike je bil sestavljen iz desetih nalog, kjer je bilo 

mogoče doseči 50 točk.  
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K preizkusu je pristopilo 22 od triindvajsetih učencev, ki so v povprečju dosegli 31,39 točk 

kar predstavlja 62,78 %.  Državno povprečje v odstotkih  znaša 53,79%, kar znese 26,89 točk 

na učenca. Tako je šolsko povprečje za 8,99 % nad državnim povprečjem. 

 

Državnega povprečja ni doseglo sedem učencev. Predvsem so to učenci s specifičnimi 

težavami na področju matematike. Nad državnim povprečjem je tako 15 učencev. 

Enajstim  učencem je uspelo preseči povprečje šole. 

Veliko točk so po nepotrebnem izgubili ravno zaradi rutinskih postopkov, ki bi morali biti 

avtomatizirani. Težave se pojavljajo tudi v poznavanju matematičnih osnov, na prvi in drugi 

taksonomski stopnji.  Nekaj težav se kaže pri  nalogah s področja reševanja matematičnih 

problemov in problemov z življenjskimi situacijami. Ker gre pri reševanju teh nalog za 

doseganje ciljev višjih taksonomskih ravni, je imelo nekaj učencev težave pri reševanju 

podobnih nalog tudi že pri pouku matematike – predvsem zato, ker niso znali poiskati in 

uporabiti ustrezne strategije za uspešno rešitev naloge. 

Prikazan primanjkljaj v znanju pa še zdaleč ni tako kritičen, saj od državnega povprečja 

minimalno odstopa. Pri veliki večini pravilno rešenih nalog, so učenci naše šole krepko 

presegli znanje ostalih vrstnikov v državi. 

Pri vseh matematičnih učnih sklopih bomo poskusili rešiti čim več problemskih nalog z 

življenjskimi situacijami in učence navadili na samostojno iskanje pravilnih strategij 

reševanja nalog . 

 

e.) Delo z nadarjenimi učenci  
 

Vseh nadarjenih učencev na šoli je  na dan 24. 6. 2016 32. 

 

Za vse nadarjene učence smo 7. marca organizirali druženje za nadarjene, ko so se nadarjeni 

naše OŠ lahko družili z nadarjenimi OŠ Kidričevo, OŠ Breg, OŠ Hajdina , OŠ Kuzma in OŠ 

Olge Meglič Ptuj. Družili so se v različnih delavnicah: plesna delavnica, programiranje, 

zgodovinska delavnica pred 100 leti, izdelovanje lasnih sponk, svet konj, gradnja bivališč, 

psihološki eksperimenti, francoska delavnica, gledališka delavnica. 

 

Poleg tega smo z nadarjenimi učenci 7., 8. in 9. razreda  konec oktobra obiskali Pulo in si 

skupaj z učenci OŠ Kidričevo ogledali mesto in obiskali gimnazijo. 

 

V tem šolskem letu so učitelji učence spodbujali k udeležbi na tekmovanjih in raznih 

natečajih in k izdelavi raziskovalnih nalog. Učenci so dosegali zelo dobre rezultate.  

 

Nadarjene učence smo spodbujali tudi, da se udeležujejo taborov, ki jih organizirajo zunanje 

inštitucije, predvsem ZOTKS.  

 

Nadarjeni učenci so se udeleževali številnih  tekmovanj in izdelali raziskovalne naloge. 

 

 

2.8 PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI 
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Svet šole vsako leto sprejme delovni program za naslednje šolsko leto  (LDN) v mesecu 

septembru. Menimo, da vsa leta dosegamo zastavljene cilje, ki so financirani, tako večjih 

odstopanj  v primerjavi s prejšnjimi leti ni. Razlike so le v obsegu dejavnosti, ki vsako leto za 

en oddelek pade.  

Delovni program vsebuje vse naloge, ki jih bo šola izvedla skozi šolsko leto. To je standardni, 

obvezni program, ki je zagotovljen s strani države, kakor tudi nadstandardni, ki ga 

zagotavljajo občina in starši.  

Po zastavljenem načrtu smo natančno izvedli obvezni program  (ure pouka po obveznem 

predmetniku, dodatni in dopolnilni pouk, kulturne, športne, naravoslovne dneve, tehniške 

dneve, ekskurzije, interesne dejavnosti…)  

 

Prav tako smo izvedli vse načrtovane nadstandardne dejavnosti, kot so fakultativni pouk 

nemškega jezika od 1. do 6. razreda, šole v naravi, tabore, ekskurzije.   

 

Šole v naravi, plavalni tečaj, ekskurzije 

 

RAZRED TERMIN KRAJ 

 

NAMEN VODJA 

3. 5. 12.– 9. 12. 2016 Terme Ptuj Tečaj plavanja 20 ur Simon Vidovič 

6. in 7.  18. – 22. 4. 2016 CŠOD  Bohinj ŠN- naravoslovna Ivanka   Čeh 

2. in 3.  22. 6. 2016 Rogatec Ekskurzija Liljana Brglez 

4. in 5.  15. 6.  2016 Velenje in 

jama Pekel 
Ekskurzija Polona Lešnik 

6.  10. 6. 2016 Primorska Ekskurzija Mira Pernat 

Bračko 

 7. in 8. 10. 6. 2016 Primorska Ekskurzija Mira Pernat 

Bračko 

9. 14. 6. 2016 Osilnica Ekskurzija Petra Oblak 

 

PLAVALNI TEČAJI  IN  ŠOLE V NARAVI  

1. in 2. r 5. 12.– 9. 12. 2016 Terme Ptuj Plavalno 

opismenjevanje 10 ur 

Mateja Lampret 

1. r 18.1 – 19. 1. 2016 CŠOD Štrk Eko tabor Suzana Menoni 

Planinšek 

 

 

Sodelovali smo v naslednjih projektih:  

 

ZDRAVA ŠOLA  

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG  

EKO ŠOLA 
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EVROPSKA VAS 

LAHKOTNI SVET 

PROMETNA ZNAČKA  

PIŠEM in RIŠEM 

NAUČIMO SE PLAVATI 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 

PROJEKT  Co-CAR-Go 

UNESCO ( mednarodni projekt) – STATUS MEDNARODNE ŠOLE 

EVROPA V ŠOLI ( mednarodni projekt) 

EKO ŠOLA  

RASTEM S KNJIGO 

POLICIST LEON 

ZLATI SONČEK,  KRPAN, NAUČIMO SE PLAVATI 

Projekti, ki se izvajajo v vrtcu: 

MALI SONČEK (vse skupine) 

ZDRAV VRTEC (vse skupine) 

EKO VRTEC (vse skupine) 

UNESCO (vse skupine) 

NEGA ZOB (vse skupine) 

PASAVČEK (4-5 let, 5-6 let) 

OBDARAJANJE (skupina 4-5 let) 

 

OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIADA - organizatorji  prireditve na kateri je sodelovalo 240  

četrtošolcev iz 15 šol.  

 

 

Z gotovostjo lahko trdimo, da je skupno število strokovnih delavcev, ki so aktivno udeleženi v 

vsaj enem   državnem projektu 100%, enako je tudi število učencev.  Medtem ko je v 

mednarodnih projektih vključeno 65 % strokovnih delavcev in  več kot 50 % učencev.  

 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

Mednarodno sodelovanje ohranjamo še z strokovnimi ekskurzijami nadarjenih učencev v 

tujino.  

Ostalega mednarodnega sodelovanja  je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev  manj, kot v 

preteklih letih, čeprav še preko pošte  ohranjamo stike z OŠ Grigor Prličev  na Ohridu.  

 

Z Otroško folkloro OŠ Cirkovce, smo 21. in 22. 10. 2016  obiskali  Ugljevik v Bosni in 

Hercegovini, kjer smo se udeležili  Mednarodnega otroškega festivala.  Stroške prevoza je 

donirala  Občina Kidričevo.  

 

 

 

2.9  DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE 

 

Šolska prehrana 

Značilnost slovenske osnovne šole je organizirana prehrana, ki vključuje obvezno šolsko 

malico, kosilo in zajtrk pa le za učence, ki to želijo.  Imamo lastno kuhinjo, kjer pripravljamo 

prehrano tudi za potrebe vrtca, za zaposlene v šoli in vrtcu ter za zunanje komitente.  
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Za  socialno ogrožene učence  subvencionira prehrano MIZŠ in šolski sklad. 

 

Povprečno število na dan 
december 

2014 

december 

2015 

December 

2016 
Indeks 

Število zajtrkov – šolski otroci 14 10 10 100 

Od tega subvencioniranih 0 0 0 0 

Število malic –    šolski otroci 184 194 203 104 

Od tega subvencioniranih 118 132 139 105 

Število kosil –     šolski otroci  141 155 165 104 

Od tega subvencioniranih 11 14 56 400 

Malice in kosila zaposleni 16 15 17 113 

Kosila zunanji 2 2 3 150 

 

Šolski prevozi 

Šolski prevoz učencev je organiziran zjutraj dva  termina za vsako lokacijo, popoldan pa dva 

termina za vsako lokacijo. Imamo pa še veliko dodatnih prevozov na dneve dejavnosti, šole v 

naravi, tekmovanja. Ker na šolskem dvorišču nimamo ustreznega postajališča, bo potrebno 

razmisliti o investiciji v ustrezno prometno ureditev na šolskem dvorišču.  

 

Šolska knjižnica 

Knjižnica je sodobno opremljena. V njej si lahko učenci in  strokovni delavci izposodijo 

leposlovna dela (proza, poezija in dramatika) in strokovna dela (gradivo za spoznavanje vseh 

predmetnih področij in varstva otrok). Knjižnico uporabljajo tudi delavci in otroci vrtca.  

Tekoče nabave se vršijo v okviru finančnih možnosti. 

Učbeniški sklad, je voden v programu MŠŠ – Trubar.  V letu 2016 smo izvedli inventuro 

učbeniškega sklada. Odpisali smo zastarele in uničene učbenike.  V okviru sredstev, ki smo 

jih prejeli iz MIZŠ, smo  zastarele učbenike v tretjem triletju nadomestili z novimi. Žal za vse 

potrebe ni bilo dovolj sredstev.  

 

Obseg knjižničnega fonda na dan 31. 12. 2016 

 

Lokacija  gradiva 2015 2016 indeks 

Strokovna knjižnica 2649 2681 101 

Pionirska knjižnica 6706 6784 101 

Učbeniški sklad 2079 1798 86 

Učbeniki za na klop 276 224 81 

SKUPAJ 11810 11487 97 

 

 

 

 

 

2.10  KADROVSKA ZASEDBA IN IZOBRAŽEVANJE 

  

Zavedamo se, da so prvi pogoj za kvalitetno delo ustrezno izobraženi delavci. Zato smo ves 

čas dali poudarek  zaposlovanju delavcev z ustrezno izobrazbo in podpirali dodatno  

izobraževanje.  Tako je pomočnica v kuhinji končala IV. stopnjo izobrazbe ustrezne za  

kuharja. Delavci šole se tudi redno izobražujejo in usposabljajo, kljub zmanjšanju sredstev za 

izobraževanje iz strani MŠŠ, so se nekateri naši delavci udeleževali najnujnejših izobraževanj. 
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Predvsem zaradi nivojskega pouka pa je potrebno veliko iznajdljivosti vložiti v oblikovanje 

optimalne kadrovske zasedbe, iz OŠ Ljudevita Pivka smo imeli mobilno specialno 

pedagoginjo in logopedinjo. Z njimi smo imeli  sklenjene pogodbe o dopolnjevanju delovne 

obveznosti.  

 

Ravnateljica spremlja strokovni razvoj zaposlenih   z rednimi letnimi hospitacijami in letnim 

razgovorom z zaposlenimi. V letu 2016  je bilo opravljenih 10 hospitacij pri zaposlenih 

delavcih.   

 

Na naši šoli pa smo tudi odprti za  dijake in študente, ki želijo pri nas opravljati pedagoško ali 

drugo strokovno prakso. Nikoli ne odklonimo prošnje za opravljanje praktičnega 

usposabljanja. Dijakinja 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole v Mariboru,  študentka 

razrednega pouka na Univerzi v Mariboru.  

Do marca smo imeli še dve volonterski pripravnici eno  za razredni pouk in eno v svetovalni 

službi.  

Podatki so  za september  tekočega leta.  

    

 

Legenda: NČ - zaposleni za nedoločen čas 

               DČ - zaposleni za določen čas 

 

 

 

Stopnja 

izobrazbe  VRTEC 

 

ŠOLA 

  NČ DČ NČ DČ 

I. 0  0  

II. 0,75  3  

III.   0,5  

IV. 1,69  2,31  

V. 4,75  1  

VI. 0,5  2  

VII/1 3,52 1 0,48  

VII/2   18 2 

SKUPAJ 11,21 1 27,29 2 

SKUPAJ 41,5 

 

 

 

 

 

 

2.11  MATERIALNE PRIDOBITVE 

 

 

Razen vzdrževalnih del pleskanja v vrtcu in šoli, večjih  materialnih pridobitev ni bilo. 

Prepleskali smo hodnik  in stopnišče v knjižnico ter uredili   priročno kuhinjo v vrtcu ter  

nabavili nov pralni stroj za potrebe vrtca. 
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Za potrebe večjega števila prvošolčkov smo nabavili samo en predalnik, vso ostalo pohištvo 

smo prerazporedili.  Nabavili smo   igrače za OPB, učila,  stojalo za zemljevide,  knjige za 

pionirsko in strokovno knjižnico.  Ker smo iz strani MITŠ dobili bistveno nižja sredstva za 

materialne stroške, smo varčevali tudi pri nabavah.  

 

.   

2. 12. PROSTORI NA ŠOLI  

 

Prostori na šoli 

Prostori Število enot Skupna površina v m
2
 

Učilnice 16 972,65 

Telovadnici 2 950 

Kabineti 11 225,65 

Pisarne za delavce v strokovnih 

službah 
3 44,15 

Knjižnica, čitalnica 1 95,35 

Zbornica 1 57,85 

Večnamenski prostor 1 283,90 

Kuhinja 1 96,00 

Skupni in drugi  prostori  7 612,10 

SKUPAJ 43 3337,65 

Eno  igralnico smo odstopili  namenom  vrtcu , ker nam v prostorih vrtca  primanjkuje 

prostora.  

 

Prostori v vrtcu 

Prostori Število enot Skupna površina v m
2
 

Igralnice 4 133,7 

Sanitarije in previjalnica 4 41,9 

Zbornica 1 10,45 

Skupni prostori 4 67,32 

Shrambe in drugi prostori 3 19,43 

SKUPAJ 16 272,8 

Število m
2
 na otroka – samo igralne površine 

2016/17 

1,8 

 

 

 

Vse prostore na šoli in v vrtcu razen telovadnice  imamo v upravljanju od občine  Kidričevo. 

Telovadnico in vsa zunanja travnata in asfaltna igrišča pa  imamo v brezplačni uporabi vsak 

dan do 16. ure.   
 

 

2.13  OCENA USPEHA ZASTAVLJENIH CILJEV  za šolo in vrtec 

Zastavljene naloge so temeljito premišljene in načrtovane. Na vseh področjih se s sredstvi 

ravna racionalno in gospodarno. Novih potreb, ki zahtevajo dodatna sredstva, je vedno več. 
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Ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja se kažejo v tem, da se šola ravna 

po Zakonu o javnih naročilih in išče najugodnejšega ponudnika za opravljanje storitev. 

Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu. 

Šola je bila vsa leta uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom. 

 

 

Ustanovitelj- Občina Kidričevo 

Ustanovitelj nam redno nakazuje sredstva po pogodbi, namenska sredstva pa prispeva tudi za 

učence s posebnimi potrebami za vrtec in  nadarjene učence, s katerimi nadarjenim učencem 

omogočimo vsakoletno ekskurzijo v tujino. Občina nam ob različnih prireditvah pomaga tudi 

z donacijskimi sredstvi. 

Naše poslovanje in načrtovanje dejavnosti pa temelji na uresničevanju pogodbenih 

obveznosti, saj moramo občini dajati polletna in letna poročila o realizaciji.  

 
Gospodarstvo 

Šola sodeluje z gospodarstvom regije pri organizaciji in izvedbi dni dejavnosti,  ogledu 

proizvodnje v okviru izbirnih predmetov. Omogočamo komunikacijo v okviru poklicnega 

svetovanja in usmerjanja ter informiranja staršev o zaposlitvenih možnostih.   V okviru 

projekta Lahkotni svet sodelujemo največ za TALUM Kidričevo. 

 

Sociala 

Nekaj  sredstev je iz Ministrstva za šolstvo in šport namenjenih raznim socialnim transferjem- 

predvsem za subvencioniranje šolske prehrane ter šole v naravi ( plavalne).  V sodelovanju z 

Rdečim križem pa vsako leto organiziramo tudi različne akcije,  in s pridobljenimi finančnimi 

sredstvi omogočimo nekaj učencem brezplačno šolo v naravi. 

Sodelujemo s Centrom za socialno delo, v zvezi z družinsko problematiko.  

Izvajamo preventivne programe na področju medsebojnih odnosov, škodljivosti kajenja in 

drugih drog, o pravilnem prehranjevanju, spolni vzgoji, zobni preventivi. Skupaj z 

zdravstvenimi delavci in drugimi strokovnjaki oblikujemo pravilen odnos do aktualnih 

problemov družbe.  

 
Varovanje zdravja 

 Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi. 

Zdravstvene preglede organizira pristojna zdravstvena služba v sodelovanju s šolo. 

Zdravstveni pregledi in cepljenja bodo potekala v prostorih Zdravstvenega zavoda Ptuj. Na 

sistematske preglede otroke spremlja razrednik, strokovni delavec šole  in po dogovoru tudi 

starši. Zdravstveni pregledi bodo  za učence 1., 3., 6., in 8. razreda.  

Učenci od 1. do 5. razreda so aktivno vključeni v program Zobne preventive, ki ga izvaja ga. 

Helena  Seidl – Stefanovič iz Zobne ambulante Ptuj.  

Za osveščanje o zdravem načinu življenja bomo poskrbeli v okviru  naslednjih projektov: 

Zdrava šola,  Shema šolskega sadja  ter Zdrav življenjski slog, Eko vrtiček … 

Varstvo okolja 

Na šoli izvajamo ločeno zbiranje odpadkov. V sodelovanju s Čistim mestom, informiramo 

učence o ekologiji in pomembnosti ločevanja odpadkov. V okviru Eko šole  smo zbirali star  

papir, tetrapake, odpadne kartuše in baterije.  Udeležili smo se čistilne akcije 8. aprila.  

 

Regionalni razvoj 
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V sodelovanju z Republiškim zavodom za zaposlovanje, Uradom za delo usklajujemo potrebe 

po delavcih. 

Srednje šole iz regije predstavljajo našim učencem svoje programe in jih privabljajo za vpis 

na njihove šole.  

Urejanje prostora 

Šola si prizadeva za urejen videz stavbe in notranjih prostorov. Velik strošek nam predstavlja 

vsakoletno vzdrževanje tal z premazi. Pojavile so se že tudi različne potrebe po obnovi 

opleska tako v vrtcu  kot v šoli, saj je stavba stara že 12 let.  

 

Finančno načrtovanje v zadnjih letih skušamo zaradi usmeritev zakonodaje čim bolj približati 

realnemu stanju in namenski porabi sredstev a nam v letu 2016 to žal ni uspelo, saj smo imeli 

planirano ceno programov  v vrtcu , ki ni pokrila vseh nastalih stroškov, zato je bilo naše 

poslovanje negativno.  

Menimo, da smo druge zastavljene cilje, ki so bili financirani, dosegli.   

 

Kot ravnateljica sem prepričana, da je kvalitetno šolsko delo mogoče graditi edino na 

kvalitetnih medsebojnih odnosih in timskem delu. Oboje nam je v preteklem šolskem letu 

dobro uspevalo.  

 

Pojasnila glede področij, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi: 

 

 Ob upadu števila otrok v vrtcu ceno programov  v vrtcu ni pokrila vseh nastalih stroškov, 

zato je bilo naše poslovanje negativno.  

 

 

2.14   NOTRANJI NADZOR 

 

Sredstva dobivamo namensko in jih tako tudi porabimo. Pri svojem delu upoštevamo 

standarde in merila, kot jih predpiše Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport  ter občina. 

Notranji nadzor vrši ravnateljica  in komisija za popis sredstev. 

Ravnateljica dnevno pregleduje prispele račune in finančno stanje na računu ter se sprotno 

seznanja z delom računovodstva, ob enem pa tudi sproti spremlja realizacijo LDN. 

Nadzor nad poslovanjem s sredstvi v letu 2015 je izvedla komisija za popis sredstev in virov, 

v sestavi delavcev šole. Poročilo je obravnavala in potrdila ravnateljica. 

Po naročilu Občine Kidričevo je bila iz strani revizijske hiše Revidera d.o.o. nazadnje  

novembra 2005 opravljena notranja revizija.  V letu 2015, pa  je NO Občine Kidričevo 

pregledal poslovanje zavoda.  

Za leto 2016 je izdelana izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na podlagi 

samoocenitvenega vprašalnika, ki je priloga tega poročila.  

V letu 2016  smo izdelali register tveganj. 
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3.  RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2016 
 

3. 1  REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 

 

 

Finančni načrt za leto 2016 kot tudi pregled realizacije za leto 2016 je bil pripravljen v skladu 

z navodili za pripravo finančnih načrtov, tako da so prihodki kot tudi stroški prikazani ločeno 

glede na vire  financiranja:  

- MIZŠ 

- Občina 

      - drugi ( starši, Vrtec Kidričevo, ostali) 

 

 
3.2. RAČUNOVODSKA POJASNILA za leto 2016 

 

Poročilo je sestavljeno za obdobje od 1.1. 2016 do 31.12.2016. 

OŠ Cirkovce je javni zavod, ki spada med določene uporabnike enotnega kontnega načrta. 

Registrirana dejavnost zavoda je osnovnošolsko splošno  izobraževanje, predšolska vzgoja, 

dejavnost knjižnice, priprava prehrane za učence, izposoja knjig in učbenikov ter dajanje 

lastnih nepremičnin v najem. 

 

Izvajamo dejavnost vzgoje in izobraževanja in smo za svojo dejavnost financirani s strani 

Ministrstva za šolstvo in šport ter občine, kar je pretežni del našega poslovanja. Del sredstev 

pa prejemamo tudi od staršev in drugih.  

3.2.1 Pojasnila k računovodskemu izkazu BILANCA STANJA ZA LETO 2016 

 
A) Sredstva v upravljanju – AOP 001 = 1.529.992 € 

 
V tej postavki so zajeta sredstva, ki jih imamo v upravljanju od občine Kidričevo. Zajemajo 

pa zemljišča, gradbene objekte, opremo, drobni inventar in licence za računalniške programe. 

Nabavili smo nova osnovna sredstva ter drobni inventar za šolo in vrtec v skupni vrednosti 

7.173 €.  

V tej postavki so tudi zajeti vsi popravki vrednosti za leto 2016. 

 

Pri popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja je inventurna komisija za popis osnovnih 

sredstev in drobnega inventarja dala v odpis osnovna sredstva in drobni inventar v skupni 

nabavni vrednosti 11.191,60 €. Sedanja vrednost na dan 31.12.2016 je znašala 180,36 €. 

 
B) Kratkoročna sredstva – AOP 012 =  155.926 € 

 
Ta postavka predstavlja stanje sredstev na dan 31.12.2016 v: 

- sredstva na TRR šole (AOP – 014 – 14.807 €),  

- kratkoročne terjatve do  učencev, zaposlenih in zunanjih kupcev   (AOP 015 – 

34.044 €),  

- kratkoročne terjatve do občine in MIZŠ (AOP 017 – 104.569 €:  terjatve do MIZŠ za 

plače in dajatve zaposlenih za mesec december 2016 v višini 66.597. Izplačilo plač se 
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izvrši v mesecu januarju 2017). Znesek 2.020 € pa predstavljajo terjatve do Zavoda za 

šport Planica. Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov do občine ustanoviteljice, 

ter drugih občin  v skupnem znesku  32.994 €,  druge kratkoročne terjatve – 2.957 € - 

kratkoročne terjatve do drugih proračunskih uporabnikov. 

 

C) Zaloge – AOP 023 = 1.107 € 

Zaloga predstavlja stanje v kuhinji v vrednosti 943 € in gorivo v znesku 164 €.  

 

I. Aktiva skupaj – AOP 032 = 1.687.025 € 

 

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve – AOP 034 = 180.156 € 

Ta postavka predstavlja kratkoročne obveznosti do zaposlenih na šoli in sicer: 

- za plačo zaposlenih za mesec december 2016 - AOP 036 – 74.104 €  

- obveznosti do dobaviteljev - AOP 037 – 78.133 € znašajo neporavnane obveznosti na 

dan 31.12.2016, 

- postavka AOP 038 – 11.381 € predstavlja obveznosti iz poslovanja za plačilo 

prispevkov na plače,   

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enot. kontnega računa AOP 039 = 10.252 €  

 

Pasivne časovne razmejitve – AOP 043 = 6.286 € 

Postavka predstavlja  denarna  sredstva šolskega sklada na dan 31.12.2016. 

 

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti–AOP 044 = 1.506.869 € 

Dolgoročne obveznosti predstavljajo vrednost sredstev na dan 31.12.2016 prejetih v 

upravljanje od občine Kidričevo in donacij.  

Obveznosti za neopred. dolgoročna sredstva in opredm. osnovna sredstva – AOP 056 = 

1.510.971  €. 

Ta postavka predstavlja vrednost sredstev prejetih v upravljanje od občine Kidričevo, 

zmanjšana za obračunano amortizacijo in odpise  za leto 2016. 

  

Presežek odhodkov na prihodki – AOP 059 = 4.244 € 

Ta postavka predstavlja skupen presežek odhodkov nad prihodki ustvarjen v letu 2016 v 

znesku -4.303 zmanjšan za nabrani presežek nerazporejen iz preteklih let v višini 58 €. 

Neporabljeni presežki iz preteklih let so na dan 31.12.2016 v celoti porabljeni. 

 

I) Pasiva skupaj – AOP 060  = 1.687.025 € 

 Pasiva predstavlja stanje kratkoročnih ter dolgoročnih obveznosti skupaj. 
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3.2.2 Pojasnila k računovodskemu izkazu PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 

 

 

Izvajamo dejavnost vzgoje in izobraževanja in smo za svojo dejavnost financirani s strani 

Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter občine.  

Kot določeni uporabnik izkazujemo v izkazu prihodkov in odhodkov naslednje postavke: 

 

 

 

A) Prihodki od poslovanja – AOP 860 = 1.263.558 € 
 

 

V tej postavki so zajeti namenski prihodki od: 

 MIZŠ – za bruto plače, prispevke plač, prehrano zaposlenih med delom, prevoze 

zaposlenih na in z dela, izobraževanje zaposlenih, jubilejne nagrade, regres za letni 

dopust, KAD premije, odpravnine, dodatke za ekskurzije, materialne stroške, regres za 

brezplačno prehrano učencev, sindikalnega zaupnika, poletno šolo v naravi, učila in 

učne pripomočke, subvencije učencem,  učbeniški sklad, izobraževanje strokovnih 

delavcev OŠ, izobraževanje drugih delavcev, zdravstvene preglede in solidarnostne 

pomoči. 

 

 občine Kidričevo – za kurjavo, elektriko, vodo, odvoz smeti, zavarovanje, tuj jezik 

(fakultativni pouk), računalniškega učitelja, materialne stroške za tekoče vzdrževanje, 

varovalni sistem šole, prevoze učencev, investicijsko vzdrževanje, nakup opreme ter 

oskrbnine za vrtec v deležu določenem v odločbah staršev; 

 

 udeležba otrok v okviru dejavnosti, za plačilo prehrane (malice in kosila), poletno in 

zimsko šolo v naravi, plavalne tečaje, tabore in ekskurzije; 

 

 oskrbnine od staršev za vrtec. 

 

 

B) Finančni prihodki – AOP 865 = 23 € 
 

Za denarna sredstva za obresti. 

 

C) Drugi prihodki – AOP 866 = 958 € 

 
V postavki so zajeti prenosi porabe neporabljenih presežkov iz preteklih let, ter stotinske 

izravnave. 

 

 

D) Celotni prihodki – AOP 870 = 1.264.686 € 
 

Vsota prihodkov od poslovanja, finančnih prihodkov, izrednih prihodkov ter 

prevrednotovalnih poslovnih prihodkov. 
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E) Stroški blaga, materiala in storitev – AOP 871 = 273.596 € 
 

Med stroške materiala spadajo - stroški pisarniškega materiala, materiala za čiščenje šolskih 

prostorov, živil za šolsko mlečno kuhinjo, splošni material za dejavnost vzgoje in 

izobraževanja, zdravila in sanitetni material, tiskovine, drugi posebni material za dejavnost, 

električna energija, poraba goriva za ogrevanje, poraba vode, časopisi, revije in strokovna 

literatura, službena in zaščitna obleka, drobno orodje in naprave, material za popravila in 

tekoče vzdrževanje 

Med stroške storitve spadajo – storitve varovanja zgradb, založniške in tiskarske storitve, 

stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, splošne in posebne storitve za dejavnost, 

stroški šol v naravi, odvoz smeti, stroški telefona, faksa, poštnine, prevozni stroški učencev, 

vzdrževanje poslovnih objektov in druge opreme, hotelske in restavracijske storitve, stroški za 

službena potovanja (prevozi, dnevnice, terenski dodatki,…), stroški konferenc in seminarjev, 

stroški za delo preko študentskega servisa, bančne storitve, avtorski honorar. 

 

 

F) Stroški dela – AOP 875 = 994.048 € 
 

Med stroške dela spadajo  - stroški rednih bruto plač, prispevkov delodajalca,  stroški prevoza 

zaposlenih na in z dela, stroški prehrane zaposlenih, javna dela, stroški regresa, jubilejnih 

nagrad, avtorskih honorarjev, odpravnin, solidarnostne pomoči, odpravnine.  

 

G) Amortizacija – AOP 879 = 0,00 € 
 

Skupaj obračunana amortizacija in odpisi za leto 2016 so znašali 86.021 €, ki smo jo v celoti 

knjižili v breme poslovnega sklada (konto 980), saj nam prihodki niso dovolili knjižiti v 

breme prihodkov, niti s sredstvi ne opravljamo kakšne druge dejavnosti kot dejavnost vzgoje 

in izobraževanja.  

 

 

K) Finančni odhodki – AOP 882 = 599 € 
 

V tej postavki so zajeti odhodki za plačilo obresti za 2016, pretežni del obresti se nanaša na 

obračunane obresti za zamujena plačila. 

 

 

L) Drugi odhodki – AOP 883 = 38 € 

 
Ta znesek predstavlja obračunane takse, ter članarine nastale v letu 2016.  
 

 

N) Celotni odhodki – AOP 887 = 1.268.989 € 
 

Ta znesek predstavlja seštevek vseh odhodkov, ki so nastali v letu 2015.  

 

 

0) Presežek prihodkov – AOP 888 = 58 € 
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Kot je razvidno iz prikaza prihodkov in odhodkov, smo ustvarili v letu 2016 presežek 

odhodkov nad prihodki v višini -4.303 €. Presežek prihodkov se uporabi za nabavo 

opreme, drobnega inventarja ter za druge potrebe vzgojno izobraževalnega programa.  
 

 

3.2.3 Pojasnila k računovodskemu izkazu STANJE IN GIBANJE NEOPREDM. 

DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDM. OSNOVNIH SREDSTEV 

 

 

 

I. Neopredmetena dolgoroč. sred. in opredmetena osnovna sredstva v 

upravljanju – AOP 700 
 

Pri tej postavki je prikazano gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev v upravljanju od 01.01.2016 do 31.12.2016.  

 

 

B. Dolgoročne premoženjske pravice – AOP 702 
 

V tej postavki so zajete licence za računalniške programe, ki so v uporabi na šoli in znaša 

neodpisana sedanja vrednost 0 €. 

 

 

D. Zemljišča – AOP 704 
 

Vrednost zemljišča se je skozi leto 2016 ohranjala oz. je bila nabavna vrednost z dne 

01.01.2016 enaka neodpisani vrednosti z dne 31.12.2016 (116.290 €). Stopnja amortizacije za 

zemljišča je 0 in tako ni popravka vrednosti.  

 

 

E) Zgradbe – AOP 705 
 

Neodpisana vrednost zgradb (1.513,146 €) na dan 31.12.2016 je rezultat nabavne vrednosti 

zgradb (2.428.261,52 €) zmanjšane za popravke vrednosti (915.155 €). 

 

 

F) Oprema – AOP 706 
 

Celotna nova nabava opreme in drobnega inventarja v letu 2016 je znašala 7.173 € . 

Zmanjšanje nabavne vrednosti v 2016 za 11.191 € (odpis zastaranih osnovnih sredstev in 

drobnega inventarja po opravljeni inventuri), odpisana sedanja vrednost osnovnih sredstev je 

ob odpisu znašala 180 €. Obračunana celotna amortizacija za leto 2016  se v celoti pokriva v 

breme sredstev upravljanja.  
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4. ZAKLJUČEK 
 

Šola je v letu 2016  realizirala LDN in ga v marsičem tudi presegla.  

Na strokovnem področju imamo  pripravljen  razvojni načrt.  

 

Trudimo se za otroke pripraviti zdravo prehrano. Še naprej ostaja stalna skrb posodabljanje 

IKT opreme, strokovna rast zaposlenih, razvoj kvalitetnih medsebojnih odnosov  vseh 

udeleženih v procesu izobraževanja (zaposleni na šoli,  učenci, starši), za sprotno vzdrževanje 

dosežene kvalitete šolskega prostora. Za kar bo morala Občina Kidričevo nameniti več 

finančnih sredstev.  

Z ustanoviteljico Občino Kidričevo želimo dobrega sodelovanja pri načrtovanju kvalitetnih 

oblik dejavnosti tako za učence, kot tudi za starše, pri zagotavljanju sredstev za investicijsko 

vzdrževanje.  Ker pa vemo, da so trenutno tudi  občine v krizi in jim država namenja bistveo 

manj sredstev, kot jih potrebujejo, smo s tem prikrajšani tudi zavodi, saj se klestijo 

investicijska sredstva, ki pa jih mi tudi nujno potrebujemo. Vse tekoče materialne stroške, pa 

nam občina redno pokriva.  

 

Še naprej bomo namenjali pozornost socialno ogroženim učencem, ter jim omogočali 

ustrezno vključevanje  v vse oblike nadstandardnih dejavnosti. Pri tem  računamo na 

nadaljnjo veliko pomoč Šolskega sklada in donatorjev.  

 

Letno poročilo Osnovne šole Cirkovce za leto 2016 je obravnaval svet zavoda na svoji redni 

seji  dne 23.02.2017. 

 

 

Datum in kraj nastanka letnega poročila:     

        Cirkovce, 22. 2. 2017 

 

 

 

Računovodkinja: 

 

Marija  Ciglar 

 Ravnateljica:                      

                                                             

Ivanka Korez, dipl. ped. in soc. kult. 

 


