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1 SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA II. OSNOVNE ŠOLE ZA
LETO 2019
1. 1 Poročilo ravnateljice in kratka predstavitev šole

VIZIJA ŠOLE
Na naši šoli si prizadevamo, da se otroci v njej dobro počutijo, da so varni in da
jim je ponujena pestra izbira različnih aktivnosti. Učence vzgajamo in učimo za
samostojno in odgovorno življenje, pri tem pa vključujemo tudi starše. Za to
poskrbimo delavci šole, s pozitivno šolsko in delovno klimo ter ustreznimi
delovnimi pogoji.
Šolo vodi Petra Petrovič Pražnikar, univ. dipl. ped. in prof. soc.. Ravnateljica je
pedagoški in poslovodni organ zavoda.

II. Osnovna šola Žalec je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ima status medobčinske
šole.
Občinski sveti Občine Braslovče (29. marca 2001), Občine Polzele (6. marca 2001),
Občine Prebold (15. februarja 2001), Občine Tabor (26. februarja 2001), Občine
Vransko (26. februarja 2001) in Občine Žalec (15. februarja 2001) so sprejeli nov Odlok
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda II. Osnovne šola Zalec, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS 63/2001, veljati pa je začel petnajsti dan po objavi. Deleži
občin ustanoviteljic v odstotkih:
- Žalec 53 °A.,
Polzela 13 °/.),
Prebold 12 %,
- Braslovče 12 %,
- Vransko 6 %,
- Tabor 4 %.
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Šola izvaja dva programa:
Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, v katerem izobražuje
otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju.
Posebni program vzgoje in izobraževanja, kamor so vključeni otroci z zmerno
in težjo motnjo v duševnem razvoju.
Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku,
določenim z zakonom in oba programa sta vpisana v razvid OŠ.
Ob koncu šolskega leta 2018/19 smo imeli vpisanih 67 učencev, ob pričetku šolskega
leta 2019/20 pa 72 učencev. V šolskem letu 2018/19 smo imeli 8 oddelkov OŠ z nižjim
izobrazbenim standardom, 3 oddelke posebnega programa vzgoje in izobraževanja
in 2,2 oddelka podaljšanega bivanja. V šolskem letu 2019/20 imamo 9 oddelkov OŠ z
nižjim izobrazbenim standardom, 3 oddelka posebnega programa vzgoje in
izobraževanja in 2,78 oddelka podaljšanega bivanja. Izvajamo tudi varstvo vozačev
pred začetkom pouka, ki ga izvaja naša varuhinja in ni sestavni del dogovorjenega
programa občin.
Skrbimo za šolsko prehrano učencev — glede na sprejet Zakon o šolski prehrani (Ur.
list RS, št. 43/2010) je imelo od 1. 9. 2018 na naši šoli subvencijo za malico 55 učencev
(87,3 °/0), za kosilo v celoti 54 učencev (85,7 °/0), od 1. 9. 2019 je bilo do subvencije
malice upravičenih 58 učencev (81,7 °/0) za kosilo pa 56 učencev (78,8 %). Šola skrbi
za organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ter za prevoz nekaterih
učencev v šolo in domov. S kombijem Nomago d. o. o. Celje se je v šol. letu 2018/2019
dnevno vozilo v šolo in domov 34 učencev. Od 1. 9. 2019 se v šolo in domov vozi 32
učencev s kombijem Nomago d. o. o. Celje.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu, podrobneje
pa dejavnosti določa prej omenjeni odlok.
Med šolskim letom smo pozorno spremljali spremembe zakonodaje.

Realizacija pouka za šolsko leto 2018/2019 je bila 98,6% realizacija pouka od 1.
9. 2019 do 31. 12. 2019 pa je bila 100 °A, glede na LDN šole.
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1. 2 Osnovni podatki

Naziv: II. Osnovna šola Žalec
Sedež: Šilihova 1, 3310 Žalec
Telefon: 03/713-11-70, 070/715-697
Faks: 03/713-11-78
Transakcijski račun: 01390-6030692230
Davčna številka: 62175815
E-pošta:11.0S-ZALECouest.arnes.si
Internetni naslov: http:// http: //www.2os-zalec.si
Matična št.: 5088542000

1. 3 Poročilo predsednice sveta zavoda
Svet zavoda ima 11 članov, od tega 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavnike
staršev in 3 predstavnike ustanovitelja. Svet zavoda je v letu 2019 imel 4 seje, in
sicer redne in korespondenčne seje v naslednjih terminih:

seja sveta zavoda II. OŠ Žalec 7. 3. 2019
seja sveta zavoda II. OŠ Žalec 8.10. 2019
7. korespondenčna seja sveta zavoda II. OŠ Žalec 3.-4. 9.2019
Svet zavoda je opravljal naloge, zapisane v 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja.

1. 4 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb
Organiziranost
Svet zavoda je najvišji organ šole.
Svet staršev skrbi za uresničevanje interesov staršev.
V šolskem letu 2018/19 je 12-članski in ga sestavljajo predstavniki
posameznega oddelka. Na 1. sestanku sveta staršev, 25. 10. 2018, je bila
Tina Jerabek ponovno izvoljena kot predsednica sveta staršev,
podpredsednica je postala Ida Polavder.
V šolskem letu 2019/20 je svet staršev 12-članski. Na 1. sestanku 8. 10. 2019
5
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je bila kot predsednica sveta staršev izvoljena Blanka Adamič, namestnica
predsednice je Ksenija Kavčič.
Strokovni organi zavoda so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor,
razredniki ter strokovni aktivi.
Na šoli imamo šolsko svetovalno delavko in knjižničarko.
Administrativno-kadrovska dela se opravljajo v tajništvu šole. Računovodstvo in
knjigovodstvo delujeta v okviru zavoda Šolske storitvene dejavnosti Petka
Žalec. Petka žalec prav tako izvaja storitve čiščenja šole in skrbi za šolsko
prehrano učencev (malica, kosilo).
Predstavitev odgovornih oseb
Ravnateljica: Petra Petrovič Pražnikar
Pomočnica ravnateljice: Mojca Kučer-Dimnik
Predsednica sveta zavoda: Karmen Posedel Golob
V odsotnosti ravnateljico nadomešča: Mojca Kučer—Dimnik
Poslovna sekretarka: Natalija Bregar, Katarina Dečman
Vodja računovodstva: Albina Lokar

1. 5 Sodelovanje z okoljem
Sodelovali smo:
z občinami ustanoviteljicami, s katerimi sodelujemo in se dogovarjamo o
zagotavljanju dogovorjenega programa (brezplačno kosilo za učence, prevozi
otrok v šolo in domov s kombijem Nomago, spremljevalca); Občina Žalec nam
poleg tega zagotavlja tudi zaposlitev psihologa v deležu; Občina Braslovče
spremljevalca avtističnemu učencu in vse občine ustanoviteljice zagotavljajo
zaposlitev logopeda v deležu.
z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri zagotavljanju financiranja
šole.
Sodelovali smo s številnimi društvi in javnimi zavodi s področja kulture, športa
in drugih področij in s pomočjo širše javnosti poskušali zmanjševati
stigmatizacijo otrok s posebnimi potrebami v družbi.
druge osnovne šole: izvajamo mobilno specialno pedagoško službo na OŠ
Griže, OŠ Prebold in vrtec Prebold, l. OŠ Žalec, OŠ Petrovče, OŠ in vrtec
Polzela, OŠ Braslovče in vrtec Braslovče, OŠ Vransko Tabor, OŠ Radeče, OŠ
Mozirje v Vrtcih Občine Žalec, v vrtcu Zarja Celje in vrtcu Bambi. Strokovne
sodelavke so konec šolskega leta 2018/19 v okviru mobilne specialno
6
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pedagoške službe tedensko opravile 214 ur DSP, v obravnavi so imele 131
otrok in učencev. V šolskem letu 2019/20 smo imeli v specialno pedagoški
obravnavi v okviru DSP-ja do decembra 2019 v obravnavi 140 učencev in
opravljamo 271 ur DSP-ja. Strokovne sodelavke, ki izvajajo dodatno strokovno
pomoč, so tudi aktivne članice strokovnega aktiva mobilnih specialnih
pedagoginj.
Z drugimi osnovnimi šolami znotraj Občine Žalec izvajamo skupna strokovna
izobraževanja za zaposlene osnovnih šol, prav tako za starše. Izvajamo
svetovalne storitve za osnovne šole s področja učnih težav. Javnosti se
približamo z izvedbo Dneva odrtih vrat in Božičnega srečanja in čajanke s starši.
Šolska svetovalna delavka sodeluje z drugimi šolskimi svetovalnimi delavkami.
Skupaj z drugimi osnovnimi šolami si ogledamo prireditve za učence, z
glasbenim nastopom smo sodelovali na novoletnem obisku v domu Grmovje.
Še vedno sodelujemo v projektu Prostovoljstvo, ki se je pokazal za uspešnega
in se še vedno izvaja.
ZKšT Žalec: ogled kulturnih prireditev, sodelovanje na prireditvah, sodelovanje
naših učencev in strokovnih sodelavcev na športnih prireditvah v občini Žalec
(Razpnimo jadra), ogled lokalnih turističnih znamenitosti (Ribnik Vrbje, Bio park
Nivo, jama Pekel).
Medobčinska splošna knjižnica Žalec: ogled prireditev.
Ostale Oš PP v regiji in širše: medsebojna športna tekmovanja, tekmovanja
mladih tehnikov, računalniško tekmovanje, matematično tekmovanje, likovna
kolonija, Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo
DPM Žalec: letovanja.
Izobraževalne institucije: fakultete — praksa študentk Pedagoške fakultete v
Ljubljani, Filozofske fakultete v Ljubljani in Pedagoške fakultete v Kopru.
Srednje šole širše regije: predstavitev poklicev in nadaljnjih možnosti za
izobraževanje naših učencev.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo: usmerjanje otrok, izobraževanje
strokovnih delavcev.
CSD (Žalec, Grosuplje ...): problematika družin, letovanja otrok, IPS.
Zdravstveni dom Žalec: logoped, psiholog, sistematski pregledi otrok,
zobozdravstvena preventiva in pregledi otrok, predavanje za učence, učitelje,
starše.
Sodelovanje v humanitarnih akcijah
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Policija Žalec: predavanja za učence, učni sprehod po ulicah Žalca skupaj s
policistom, reševanje problematike vandalizma pred šolo v nočnem času,
pregled voznika in avtobusa pred izleti ...
Sodelovanje učencev na prireditvah po Sloveniji: tekmovanja, SOS,
predstavitev šole na festivalu drugačnih Igraj se z mano.
Društva: brezplačni najem male telovadnice društvu Modri Medo in najem male
telovadnice Medobčinskemu društvu invalidov Žalec.
Gasilsko društvo Žalec — izvedba evakuacije
Druge oblike sodelovanja z okoljem: mediji, tekmovanja, razstave, prireditev

2 POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
2. 1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih II. Osnovne šole Žalec za leto 2019
RAZVOJNI CILJI:
Učence pripravimo na samostojno in odgovorno življenje.
Razvijanje ustreznih komunikacijskih in vedenjskih vzorcev.
Razvojno delovanje šole v obliki izobraževanj in povezava z drugimi vzgojnoizobraževalnimi in delovnimi organizacijami.
Implementacija mediacije v šolski prostor II. OŠ Žalec.
Oblikovanje pozitivne socialno delovne klime.
Obvladovanje stresa na delovnem mestu.
Razvijanje doslednosti pri vseh učencih in zaposlenih na II. OŠ Žalec.
Profesionalni razvoj strokovnih delavcev.

2. 1. 1 Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja
oziroma področnih strategij in nacionalnih programov

Obdržati in poglabljati raven sodelovanja s strokovnimi institucijami in lokalnimi
skupnostmi, društvi, idr. Realizacija: aktivnosti so potekale, sodelovanje je
potekalo na različnih ravneh.
Medpredmetno povezovanje in spremljanje pouka.
8
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V skladu s finančnimi možnostmi šole skrbimo za stalno strokovno
izpopolnjevanje delavcev šole. Realizacija: finančne možnosti za strokovno
izpopolnjevanje strokovnih delavcev so omejene, zato smo se zaradi nižjih
stroškov posluževali več skupinskih oblik izobraževanja na šoli in več tistih oblik
izobraževanj, za katere ni potrebno plačati kotizacije. Udeležili ali izvedli smo
spodaj našteta izobraževanja.
Izvedena izobraževanja za strokovne delavce II. OŠ Žalec:
Vsem delavcem šola omogoča izobraževanja v okviru finančnih zmožnosti in v skladu s
sprejetim planom izobraževanj.
Poleg tega so se učitelji redno udeleževali aktivov in študijski skupin, ki jih organizira
ZRSŠ in srečanj OŠPP.
Seminar vsebine naravoslovja in družboslovja na razredni stopnji, januar 2019 (Ana
Šlander)
Izvedena izobraževanja za strokovne delavce II. OŠ Žalec:
Mreže učečih se šol in vrtcev od 1. 9. 2018 — 30. 6. 2019 (Klima in mi v
njej) — Šola za ravnatelje (razvojni tim: Petra Petrovič Pražnikar, Mojca
Kučer - Dimnik, Karmen Posedel Golob, Anja Dovečar, Kaja Horvat)
MOOC, Digitalne identitete
Kako vas stres stresa
Seminar vsebine naravoslovja in družboslovja na razredni stopnji, januar 2019
(Ana Šlander)
Izobraževanje SNAP-3 (1.,2.2.2019, Brigita Pinter)
14. 3. 2019 — 1. mednarodna konferenca Drugačnost — Naša dolžnost ali izziv
Pozitivna disciplina (7.5 in 8. 5.2019), izredni študij Inkluzija v vzgoji in
izobraževanju - Katarina Pogorevc Lavbič
Specialno pedagoška dokvalifikacija za delo z učenci z MDR (Katja Dvornik,
Nina Vouk, Matej Lukan)
XII. mednarodna strokovna konferenca z naslovom Osebnostni razvoj
predšolskega otroka, v Ljubljani , sodelovanje s prispevkom Otrok s posebnimi
potrebami v vrtcu (Edita Rihar Škoflek)
Mednarodni simpozij Celje - sodelovanje s prispevkom Mediacija kot možnost
reševanja konfliktov (Edita Rihar Škoflek)
Mreže učečih se šol in vrtcev od 1. 9. 2019 — 30. 6. 2020 (Obvladovanje stresa
na delovnem mestu) — Šola za ravnatelje (razvojni tim: Petra Petrovič
Pražnikar, Mojca Kučer - Dimnik, Katarina Pogorevc Lavbič, Anja Jularič, Kaja
Horvat)
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2. 1. 2 Realizirani cilji iz letnega programa dela za leto 2018/19 in delno za
leto 2019/20
Učni uspeh ob koncu šolskega leta, doseženi rezultati na tekmovanjih v znanju
in športu so dokaz, da smo kakovostno izvajali naše delo.
Učitelji so uvajali različne nove oblike in metode dela, delo z interaktivno
tehnologijo, velik del pouka je potekal tudi izven šole (dnevi dejavnosti,
ekskurzije, učni sprehodi).
Ekološko usmerjanje učencev je potekalo tako v vsakodnevnih šolskih in
obšolskih aktivnostih (ločeno zbiranje odpadkov, zbiranje odpadnega papirja,
baterij, kartuš, plastičnih zamaškov, skrb za urejeno okolico šole).

2. 1. 3 Učenci so se uspešno vključevali v bližnje in daljno okolje
Sodelovali so na številnih tekmovanjih: kolesarskem tekmovanju, atletskem
tekmovanju, na dramskem tekmovanju v Zagorju, na tekmovanjih Specialne
olimpijade Slovenije in drugih športnih tekmovanjih. Prav tako so sodelovali na
številnih tekmovanjih v znanju.
Nastopi:
Učenci posebnega programa so nastopali z dramsko igrico "Kako so
letni časi dobili nove srajčice". Krstna uprizoritev je bila na decembrskem
srečanju s starši, 18. 12. 2018, nato je sledilo veliko ponovitev:
9. januar 2019 nastop za l. OŠ Žalec,
10. januar 2019 nastop za POŠ Trnava in vrtec Trnava,
11. januar 2019 nastop za Dom upokojencev Polzela,
30. januar 2019 nastop za Vrtce občine Žalec,
2. februar 2019 nastop za Vrtec Braslovče,
11. marec 2019 nastop za Dom Nine Pokorn
19. marec 2019 nastop na Republiškem srečanju gledaliških skupin OŠ
PP v Zagorju ob Savi.

Učenci, ki obiskujejo pevski zbor so nastopali:
14. 3. 2019 na 1. mednarodni konferenci Drugač'nost v glasbeni šoli Risto
Savin
10
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- 11. 4. 2019 (samo otroški zbor: učenci od 1. do 5. razreda) na 2.
debatnem srečanju OŠPP na II. OŠ Žalec
24. 6. 2019 na zaključni prireditvi na II. OŠ Žalec

Učenke, ki obiskujejo izbirni predmet ples, so nastopale:
11.4.2019 na II. debatnem srečanju OŠPP-USTAVI MISEL POVEJ NA
GLAS,
25. 5. 2019 so učenke nastopale na regijskih igrah SOS.
Učenci 2. in 3. razreda so opravili tečaj plavanja v bazenu v Velenju od
21. 1.-25. 1. 2019.
Organizirane so bile naslednje večje prireditve oziroma dogodki:
14. 3. 2019 - 1. mednarodna konferenca DRUGAČNOST 2019 - Naš izziv in
dolžnost. Skupaj se je udeležilo 106 udeležencev iz celotne Slovenije in 16
zaposlenih, ki so sodelovali v organizacijskem timu. Sodelovalo je 5
mednarodnih gostov s prispevki in plenarnimi predavanji.
11. 4. 2019 - II. debatno srečanje učencev OŠPP — USTAVI MISEL POVEJ NA
GLAS. Udeležilo se ga je 9 šol OŠPP iz celotne Slovenije (OŠ Glazija, OŠ
Poldeta Stražišarja Jesenice, VIZ III. Rogaška Slatina, CVIU Velenje, OŠ dr.
Slavka Gruma Zagorje, OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto, OŠ Pod Goro
(podružnična šola OŠ V parku), Dom Antona Skale Maribor in II. OŠ Žalec).
25. 5. 2019 — organizacija 25. regijskih iger SOS.
9. 12. 2019 — Dan odprtih vrat z delavnicami in prireditvijo II. OŠ Žalec z
gledališko igro Pravljičnost greje zimske dni. Gostili smo učence vseh rednih
OŠ iz Spodnje Savinjske doline in otroke iz vrtcev Žalec. Obiskalo nas je 230
gostov.
10. 12. 2019 —prireditev za starše, predstava — Pravljičnost greje zimske dni,
večerna čajanka in prednovoletni sejem.

2. 2 Kazalci in kazalniki uspešnosti izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti
V letih 2018 in 2019 smo izvajali program z nižjim izobrazbenim standardom in
posebni program vzgoje in izobraževanja.
Preglednica 4: Pregled števila učencev v zadnjih dveh šolskih letih — stanje na 1. 9.
posameznega leta
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2018/19

2019/20

Število oddelkov OŠ NIS

8

9

Skupaj število otrok v OŠ NIS

53

58

Število oddelkov PP

3

3

Skupaj število otrok v PP

13

14
2,78

Število oddelkov podaljšanega bivanja 2,2
(OPB)
57

Število vključenih otrok v OPB

59

Preglednica 5: Kazalniki učinkovitosti — število učence, ki so uspešno zaključili razred
in napredujejo
Število
učencev:

Napredujejo: Uspešnost:
2016/17

Razred;
1.

6

4

4 — 66,7%

2./3.

8

8

8 — 100%

4.

6

6

6 — 100%

5.

5

5

5 - 100 °A.

6.a

7

7

7 — 1 00%

6.b

6

6

7 — 100%

7.

8

8

8 — 100%

8./9.

9

9

100%

Skupaj

55

53

55 — 95,83%

Ob koncu šolskega leta 2018/2019 je v OŠ NIS napredovalo 55 učencev v višji
razred, en učenec ponavlja 1. razred in en učenec je bil prešolan v PP VIZ.
Skupna uspešnost učencev konec šolskega leta 2018/19 je bila 95,83%.

12
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2.2.1 Nacionalno preverjanje znanja
V šolskem letu 2018/19 se učenci 6. in 9. razreda niso udeležili nacionalnega preverjanja
znanja.

2. 2. 2 Realizacija obveznega programa
Obvezni program je bil do 31. 8. 2019 realiziran 98,6 % od 1. 9. 2017 do 31.
12. 2018 je realizacija 100,00`)/0 glede na LDN šole.
Izbirni predmeti v šolskem letu 2018/19 so bili šport za zdravje, ples in likovno
snovanje l. in II. za učence OŠ PP NIS. V PP pa izvajamo izbirne predmete
razgibajmo svoje telo, kuhanje in gospodinjstvo in predmet moje zdravje je moja
skrb. V šolskem letu 2019/20 so izbirni predmeti v OŠPP NIS izbrani šport —
košarka, ples, likovno snovanje in obdelava gradiv - les. V PP sta izbirna
predmeta zmorem sam in zdrav duh v zdravem telesu.

Pre _lednica 7: Skupna realizacija pouka po razredih
Oddelek OS PP

Razrednik

1. razred

Maša Hrastnik

Realizacija
pouka:

98,98°/0
2./3. razred

Anja Dovečar

razred

Edita Rihar
Škoflek

2.r: 99,34 °/.7
3.r: 99,36 °A3

Realizacija
obiska:

94,6%
2.r: 95,2 °A.
3.r: 96,0 %

98,97%
96,9%

razred

Judita Špiljak

99,34°/0

6.a razred

Karmen
Posedel
Golob

98,83%

95,8%

96,8 °A

13
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i
6.b razred

Petra Tevžič

97,67 %

7. razred

Katja Dvornik

99,2 %

Katarina
Pogorevc
Lavbič

8./9. razred

94,9 °A3

95,9 °A.

8.r - 99,12%

8.r - 87%

9.r - 97,69%

9.r - 94,8%

98,9

94,8

Skupaj NIS:
Posebni program
vzgoje in
izobraževanja
PP/a: I.,
stopnja

II.

PP/b: III., IV.,
V., VI.

PP/c:
stopnja

VI.

Maša
Pikl

II.st.: 98,68%

II. st: 83,9%

V. st: 98,95%

V. st: 60,8%

Kaja
Horvat

III.st.:97,05 %

III.st.:93,87 %

IV. st.:98,10 %

IV. st.:84,03 %

V.st.:98,10 %

V.st.: 88,16 %

VI. stopnja (1.
leto): 98,57 %

VI. st.: 92,91 °/c,

Nina
Vouk

Skupaj PP

Skupaj NIS in
PP:

14

98,2

83,9

98,55

89,35
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2. 2. 3 Realizacija razširjenega programa
Dopolnilni in dodatni pouk se je izvajal skladno s predmetnikom, in sicer:
od 1. do 5. razreda: 2 uri dopolnilnega pouka tedensko; namenjen je bil
tistim učencem, ki imajo težave pri posameznih predmetih in potrebujejo
pomoč pri učenju;
od 7. do 9. razreda: 2 uri dopolnilnega pouka tedensko (MAT, SLJ);
namenjen je bil tistim učencem, ki imajo težave pri posameznih predmetih in
potrebujejo pomoč pri učenju;
Interesne dejavnosti — je bil v šolskem letu 2018/19 realiziran 100,00%. Za
zadovoljevanje interesov, sposobnosti in potreb učencev je šola v šolskem letu
2019/20 organizirala13 interesnih dejavnosti: Pevski zbor (OPZ in MPZ),
športne igre, z malo kuhalnico po svetu, sproščam se in ustvarjam, športne
dejavnosti, s kuhalnico po svetu, gledališki krožek, šah in ostale miselne
namizne igre, svet skozi objektiv, prostovoljstvo, vrtnarska delavnica in modni
krožek.
Šola v naravi: Učenci 5. in 6. razreda OŠPP NIS se udeležili šole v naravi v
CŠOD Libeliče v terminu 30. 9. — 4. 10. 2019. Učenci PP so se udeležili šole v
naravi v vasi Resnik pod Roglo, v terminu od 3.. 6. — 6. 6. 2019.
Izvedeni so bili dnevi dejavnosti: kulturni, športni, tehniški, naravoslovni in
delovni dnevi skladno z LDN. Veliko teh dejavnosti smo organizirali zunaj šole.
Učencem in staršem so bili predstavljeni poklici za lažjo odločitev o nadaljnjem
izobraževanju. Obvezno delovno prakso so učenci 8. in 9. razreda opravili v
šoli in pri obisku različnih obrtniških delavnic.
Za vse učence šole je bila organizirana zaključna ekskurzija 7. 6. 2019 - kot
naravoslovni dan, obiskali smo Škocjanski zatok, si ogledali mesto Izola in
uživali v vodnih radostih na plaži Izola.
2. 2. 4 Realizacija nadstandardnega programa
V šolskem letu 2018/19 nam šolske prevoze po pogodbi izvaja Nomago Celje. Šolski
kombi koristimo za prevoze otrok na tekmovanja, prireditve in šole v naravi.
2. 2. 5 Druge dejavnosti in projekti
Svetovalna delavka opravlja zelo raznoliko delo, ki vključuje sprejemanje
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novincev, svetovalno delo z učenci, sodelovanje z učitelji in s starši ter pomaga
pri izbiri nadaljnjega izobraževanja, urejanja delovne prakse in sodelovanju z
drugimi institucijami. Zaradi pereče socialne problematike je delo še toliko bolj
pomembno.
Za zdrav psiho-fizični razvoj učencev je šola izvajala vodene športne aktivnosti
med odmori, predavanja za učence, ozaveščala starše, izvajala preventivne
akcije za zdrave zobe, organizirala sistematične zdravstvene preglede in
logopedske vaje v šoli. V okviru programa Vzgoja za zdravje so bile realizirane
naslednje teme: Nega dojenčka, Spodbujajmo ne kajenje, Vzgoja za varno in
odgovorno spolno življenje, Mladostnik in spolnost, Zdrava prehrana
mladostnika, Osebna in spolna nega, Aids.
Na šoli dobro deluje knjižnična dejavnost z bralno značko in eko bralno značko.
Vključeni smo tudi v projekt Rastem s knjigo. Knjižničarka z izposojo in
svetovanjem omogoča strokovnim delavcem med predmetno povezavo in
obeležitev pomembnejših dogodkov (prazniki, prireditve ...). Postopoma
obnavljamo knjižni fond z novimi gradivi za učence in strokovnim gradivom za
zaposlene. Na šoli deluje tudi učbeniški sklad, iz katerega si učenci brezplačno
izposojajo učbenike. Stroške tiskanja krije Ministrstvo za šolstvo in šport.
Sodelovanje s starši je potekalo na različne načine. Poleg rednih oblik
sodelovanja (roditeljski sestanki, govorilne ure, izobraževalni sestanki za
starše, prireditve, dan odprtih vrat in prednovoletni sejem).
STROKOVNI CENTER VSI
ZBRAN PREKO JAVNEGA RAZPISA MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT, SOFINANCIRAN S SREDSTVI EVROPSKEGA
SOCIALNEGA SKLADA
Strokovni center VSI je projekt, ki poteka od 3. 4. 2017 in se zaključi 31. 8. 2020.
Strokovni center VSI bo svoje delo izvajal v projektni obliki.
V savinjsko-zasavsko-koroški regiji, kjer bomo izvajali storitve, smo oblikovali
konzorcij štirje partnerji: OŠ Glazija Celje, CVIU Velenje, II. Osnovna šola Žalec in
OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje.
V okviru Strokovnega centra VSI izvajamo:
specialno pedagoško diagnostiko,
svetovanje in strokovno podporo otrokom s posebnimi potrebami, njihovim
družinam in strokovnim delavcem,
izdelavo in izposojo didaktičnega materiala in opreme,
razvoj strokovnega dela.
Vse opravljene storitve so za vse uporabnike brezplačne.
Storitve, ki jih bomo izvajali v prostorih prijavitelja in/ali v prostorih sodelujočih
partnerjev, so namenjene različnim skupinam:
16
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otroci in mladostniki s posebnimi potrebami (otroci z učnimi težavami, otroci s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z motnjo v duševnem
razvoju, otroci z avtizmom, gibalno ovirani otroci, otroci s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami, dolgotrajno bolni otroci),
družine otrok s posebnimi potrebami (starši, skrbniki, sorojenci, razširjene
družine),
strokovni delavci, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami,
sovrstniki oseb s posebnimi potrebami,
zainteresirana javnost, v tem primeru, izvajalci zunajšolskih dejavnosti,
strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih (konzorcijskih partnerjev in
sodelujočih organizacij),
širša javnost; delavci v društvih, v kulturnih, športnih in drugih ustanovah, ki
srečujejo otroke s posebnimi potrebami.
Aktivnosti bodo:
vplivale na izboljšanje pomanjkljivosti v sistemu izobraževanja,
- nudile podporo in pomoč,
namenjene otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam.
Strokovni delavci:
- bodo izvajali storitve,
se povezovali, dopolnjevali in
vzpostavili strokovno mrežo za podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi
potrebami, njihovim družinam in strokovnim delavcem.
Priloga 1 — Poročilo dela v SCIISI za leto 2019
SIO 2020, v sodelovanju z ARNES-om smo posodobili brezžično omrežje in
dobili sredstva za nakup IKT opreme. Pri nakupu IKT opreme in izgradnji
omrežja je projekt sofinancirala tudi občina Žalec.
Sodelovanje na 12. državno srečanje likovnih ustvarjalcev OSPP v Novem
mestu, 3. 4. 2019.
Organizirali 2. državno debatno srečanje OSPP — UJAMI MISEL POVEJ
NAGLAS, 11. 4. 2019.
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10. REPUBLIŠKO SREČANJE GLEDALIŠKIH SLUPIN OŠ PP v Zagorju, 21.
3. 2019. Učenci so se predstavili z igro Kako so letni časi dobili nove srajčice.
SOS, je namenjen učencem iz PP. Trenirajo različne discipline in se udeležujejo
športnih tekmovanj v okviru Specialne olimpijade Slovenije.
Organizirali smo 25. Regijske igre v atletiki v SOS (25. 5. 2019)

EKO šola, ozaveščanje z ekološko problematiko. Zelo smo aktivni na področju
zbiranja odpadkov, kartuš, plastičnih zamaškov, osveščanje glede zdravega
načina življenja in prehrane; skrbi za varovanje okolja. Izvajamo dejavnosti v
okviru šole, skladno s programom EKO vsebin, ki jih povezujemo s
predmetnikom in drugimi dejavnostmi šole.
2. noč branja: 27. 5. 2019, knjiga: Pred ogledalom, avtorice Eve Janikovszky,
tema: Samopodoba)
18
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Zimski tabor Golte, 1.-3. 3. 2019, učenci 1.-4.r, zimske aktivnosti na prostem
Konjeniški tabor, 17.-19. 5. 2019, učenci 2.-5.r, aktivnosti v naravi, nega, skrb za
konje, jahanje
Video S — factor, 23. 5. 2019 — nagrada za najbolj inkluzive video
Nagradni izlet v adrenalinski park Podzemelj za učence, ki so sodelovali v
projektu Video s-faktor, za učence z vidnejšimi uspehi na atletskem tekmovanju in
za učence, ki so se s svojim vedenjem na šoli v letošnjem šolskem letu še posebej
izkazali.
kolesarski izpit v šestem razredu. Na začetku leta je bilo v krožek vključenih 7
fantov 6. A (4 fantje) in 6. B (3 fantje) razreda. S 13. 3. 2019 je bila vključena še
1 deklica 6. A razreda. Praktični del na avtopoligonu smo izvedli v okviru
tehničnega dneva. Učenje praktičnega dela na avtopoligonu je bilo uspešno v
celoti, prav tako teoretični del. Po opravljenem ocenjevanju znanja za samostojno
vožnjo s kolesom v cestnem prometu je uspešno pridobilo kolesarski izpit 6
učencev.
Teden otroka (7. 10. — 10. 10. 2019) — NAŠE PRAVICEV tednu otroka smo
izvedli kulturni, tehniški in športni dan za vse učence.
NOČ BRANJA l., 10. 10. 2019 —tema J. Vidmar: Princeska z napako
Gledališko — pevski tabor za učence na Celjski koči, 22. — 23. 11. 2019
Prostovoljstvo, prvi tabor je bil izveden jeseni, kjer so udeleženci nudili pomoč
pri spravilu ozimnice, zlaganje drv in imeli so vsebine za skrb zase.
•

Tradicionalni slovenski zajtrk, 15. 11. 2019.
Dan odprtih vrat, 9. 12. 2019(dan šole) in Božično srečanje s starši, 10. 12.
2019 (KD),
Shema šolskega sadja

2. 2. 5. 1 Tekmovanja v znanju
Učenci šole so se pod mentorstvom učiteljev udeležili več tekmovanj v znanju. V
spodnji preglednici so vidni rezultati.
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Preglednica 8: Pregled rezultatov tekmovanj v znanju
Tekmovanje/datum

Koordinator
tekmovanja
Kučer

-

Teja Jambrek 3. mesto
Armando Beganovič
1.mesto
Natalija Jakob 6. mesto
Timotej Razgoršek 14.
mesto

Računanje je igra

Mojca
Dimnik

Regijsko tekmovanje mladih
tehnikov OŠ NIS
10. 4. 2019

Andreja Rek

Jan Petek: LEGO - 3.
mesto
Šena Bršek: Papir - 4.
mesto
Elvira Susuri: Tekstil - 4.
mesto
Lovro Fužir: PP I-111 - 1.
mesto
Urška Dolar: PP IV-V1 - 2.
mesto

Državno tekmovanje mladih
tehnikov OŠ NIS
10. 5. 2019

Andreja Rek

Lovro Fu'žir PP I-111 srebrno priznanje
Urška Dolar: PP IV-VI srebrno priznanje

2. 2. 5. 2 Sodelovanje na likovnih natečajih:
D likovni natečaj Cinkarne Celje: Poišči izdelke Cinkarne Celje (PP)
D razstava likovnih del učenk in učencev osnovnih šol Spodnje Savinjske doline
D sodelovanje na tečaju društva invalidov Slovenije

2. 2. 5. 3 Tekmovanja v športu
ŠPORTNA TEKMOVANJA OŠ NIS IN PP
Tekmovanje/datum

Državno odbojka

Mentor

Matej Lukan
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Uspeh (učenec in doseženo
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Področno boj med dvema
ognjema

Jaro Vybihal

2.mesto

Državno boj med dvema
ognjema

Jaro Vybihal

5.mesto

Področno košarka

Jaro Vybihal

2.mesto

Področno nogomet

Jaro Vybihal

mesto

Državno ekipno kros

Matej Lukan in
Jaro Vybihal

mesto
3. mesto

Področno regijsko
ATLETIKA

Matej Lukan in
Jaro Vybihal

Omer Osmani 1. mesto
(60m, daljina)
Miha Stropnik 1. mesto
(1000m)
Alex Košak 1. mesto (300m)
Elvira Susuri 1. mesto
(300m)
mesto (60m)
Ruža Litanj 2. mesto (300m)
Natalija Brajdič 3. mesto
(daljina)
Marko Vranič 3. mesto
(žvižgač)
Blendi Bytyqi 3. mesto
(300m)
4x100m 1. mesto
Omer Osmani 1. mesto
(60m)
Alex Košak 1. mesto (300m)
Elvira Susuri 1. mesto
(300m)
1. mesto štafeta (4x100m)

Državno atletika

Prijateljsko tekmovanje JK
Golovec
2. 2019

Timotej Verdel

Urška Dolar - 2.mesto
Bojan Turnšek - 2.mesto
žiga Vangoš - 2.mesto

Svetovne igre Specialne
Olimpiade
18. 3. 2019

Timotej Verde]

Žiga Vangoš - 2.mesto judo
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Državni turnir v ekipnih
elementih košarke, 24. 11.
2018

Karmen P. Golob,
Nina Vouk, Maša
Pikl, Kaja Horvat

ekipa II. OŠ Žalec je zasedla
2. mesto

Regijske igre SOS, 25. 5.
2019

Nina Vouk, Maša
Piki, Kaja Horvat

Urška Dolar 1. mesto, tek na
50 metrov
Denis Dernovšek 2. mesto,
tek na 100 metrov
Žiga Vangoš 2. mesto, tek na
100 metrov
Klemen Krulec 2. mesto, tek
na 100 metrov
Laura Janičijevič 4. mesto,
tek na 50 metrov
Žiga Potočnik 4. mesto, tek
na 100 metrov
Bojan Turnšek 4. mesto,
posamični elementi košarke
Lovro Fužir 4. mesto,
posamični elementi košarke
Andraž Kunc 5. mesto,
posamični elementi košarke

2. 2. 6 Šolska knjižnica
Šolska knjižnica na II. OŠ Žalec deluje od ustanovitve šole. V vsem obdobju se je
prostor šolske knjižnice selil kar petkrat. Od šolskega leta 2009/10 je delovala v novo
urejenih prostorih v pritličju šole, v šolskem letu 201 8/1 9 pa smo šolsko knjižnico zaradi
pomanjkanja učilnic za pouk naših učencev (4 učilnice II. OŠ Žalec uporablja l. OŠ
Žalec) preselili že petič. Trenutno še potekajo zaključna gradbena dela novih
prostorov, ki sicer po velikosti glede na prostorske normative ne bodo ustrezni, vendar
bo urejen prostor služil svojemu namenu. Po končanih delih in opremi prostora bo še
naprej potekala obdelava podatkov oz. prehod iz programa WinKnj v Cobiss.
V letu 2019 smo redno dopolnjevali knjižna gradiva za učence in tudi strokovna gradiva
za učitelje. Poudarek je bil na nakupu leposlovnega gradiva za otroke in strokovni
literaturi. Na razpolago so tudi strokovni priročniki, ki so v pomoč specialnim
pedagoginjam, katere izvajajo dodatno strokovno pomoč v rednih osnovnih šolah in
vrtcu.
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Preglednica 9: prikazuje stanje učbeniškega sklada 31. avgusta posameznega
leta po številu naslovov.

Učbeniški sklad

2018

2019

64

62

Ločeni del šolske knjižnice je tudi učbeniški sklad, ki ga vodi ga. Martina Škoflek.
Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je za učence brezplačna. Sredstva, ki jih
prejmemo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za učbeniški sklad, v celoti
namenimo za nakup in opremo novih učbenikov.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZŠ) nam krije stroške
tiskanja učbenikov in delovnih zvezkov v višini 0,10 eur za eno stran. V letu 2019 smo
zaradi boljše vezave učbenikov in delovnih zvezkov le-te dokupili. Še vedno ni
učbenikov in delovnih zvezkov za vse predmete v vseh razredih OŠPP NIS.
2. 2. 7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora in revizija
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je dostopna na portalu Ajpes.

2. 2. 8 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
Gospodarstvo
Z gospodarstvom sodelujemo na več načinov, najpogosteje tako, da nam delovne
organizacije predstavijo svoje delo ob izvedbi tehniških dni. Vsako leto se na
gospodarstvo obrnimo tudi s prošnjami za izvedbo regijskih in državnih tekmovanja v
SOS olimpijadi.
Sociala
lz Ministrstva za šolstvo in šport dobimo sredstva za subvencionirano šolsko prehrano
učencev in šolo v naravi. Učenec naše šole pa lahko letuje brezplačno preko OZ RK
Žalec.
Varstvo okolja
Šola je vključena v projekt Ekošola, preko katerega izvajamo različne aktivnosti:
zbiranje odpadnega papirja, baterij, zamaškov, kartuš. Učence informiramo o ekologiji
in pomembnosti ločevanja odpadkov.
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Regionalni razvo(
V sodelovanju z Republiškim zavodom za zaposlovanje in Uradom za delo smo
sodelovali pri kadrovski politiki, zaposlovanju in javnih delih.
Srednje šole iz regije predstavljajo našim učencem svoje programe, kamor se lahko
vključijo učenci naše šole po uspešno končani osnovni šoli.
Ureianie prostora
Na šoli si stalno prizadevamo za urejen videz stavbe in zelenice pred šolo. S
postavitvijo ograje lažje vzdržujemo urejeno okolico.
Analiza kadrovanja in kadrovske politike v letu 2019
Javnega delavca v letu 2019 nismo imeli.
Zaradi reorganizacije šolskih prevozov nimamo več zaposlenega svojega voznika, saj
prevoze učencev v šolo in domov izvaja podjetje Nomago Celje. Delavec, ki je prej
opravljal dela voznika, sedaj izvaja spremstvo učencev na šolskem kombiju. Tako
jutranja spremstva pri prevozu učencev v šolo opravlja hišnik, ki je v deležu
sistemiziran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, z deležem
dogovorjenega programa pa dopolnjuje delo kot varuh negovalec V — za spremstvo
učencev na šolskem kombiju. Spremstvo učencev na kombiju v popoldanskem času
(prevoz domov) izvaja drug delavec, ki je zaposlen s krajšim delovnim časom.
Za krajši delovni čas imamo zaposlenega tudi varuha-negovalca V, z delovnim časom
6 ur dnevno (določen čas, z mirovanjem v času šolskih počitnic) za spremstvo in
pomoč slepemu dečku (dogovorjeni program Občina Žalec).
Od 1. 9. 2016 imamo zaposleno logopedinjo, ki izvaja logopedske obravnave za naše
učence in jo plačujejo občine ustanoviteljice. Z majem 2019 psihologinja, ki je pri nas
zaposlena tudi psihologinja preko SC VSI in občine Žalec v okviru dogovorjenega
programa in opravlja diagnostiko in terapevtske obravnave za naše učence in učence
šol spodnje savinjske doline. Tako imamo na šoli zaposlen celoten strokovni tim za
obravnavo otrok s posebnimi potrebami. Celostno obravnavo imamo zagotovljeno le
do 31. 8. 2020, dokler traja evropski projekt.
V nadaljevanju prikazujemo nekatere podatke zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe,
starost, vrsto in čas zaposlitve.
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Pre lednica 10: Pre lednica zaposlenih 31. decembra 2019 po stopnji izobrazbe
Stopnja
izob.
II.

III.

IV.

V.

VI./2

VII.

VIII.

-

-

O

7,78

2,4

23

1

-

-

-

O

9

8

29

1

Indeks -

O

-

O

116

124

126

100

l.
2018
2019

Na dan 31.12.2019 je bilo zaposlenih 47 oseb. Od tega imamo 3 nadomestne
zaposlitve zaradi odsotnosti zaradi koriščenja porodniškega dopusta in 3 nadomestne
zaposlitve zaradi daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov. Del zaposlenih dopolnjuje
svojo delovno obveznost na drugih OŠ — kot mobilni učitelji izvajajo dodatno strokovno
pomoč v: l. OŠ Žalec, OŠ Prebold, OŠ Petrovče, OŠ Vransko-Tabor, OŠ Braslovče,
OŠ Polzela, OŠ Griže in Vrtcih občine Žalec, OŠ Mozirje, OŠ Radeče, vrtec Zarja in
vrtec Bambi.
Pre lednica 11: Zaposleni oo starostnih razredih 2019
Zaposleni

20-24 25-29 30-34 35-39 4044 45-49 50-54

55-60 61-64

(starost- let)
Število oseb

1

13

5

7

9

3

4

3

2

lz preglednice je razvidno, da je največ zaposlenih starih med 25 in 29 let, medtem ko
je na dan 31.12.2018 bilo največ zaposlenih starih med 35 in 39 let.
Preglednica 12: Podatki o številu zaposlenih 31. decembra v posameznem letu
lede na izobrazbo in vrsto za oslitve
Stopnja izobrazbe

2018

2019

NČ

VII./1
25

DC

Nč

DČ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5,78

2

7

2

0,40

2

6

O

1

O

O
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VII./2

15

8

16

13

VIII.

1

-

1

-

20

15,18

21

26

Skupaj

47

35,18

SKUPAJ

Legenda: NČ — zaposleni za nedoločen čas; DČ — zaposleni za določen čas

Preglednica 13: Število strokovnih, administrativno računovodskih in drugih
delavcev 31. decembra posameznega leta
2018

2019

Indeks

Strokovni delavci

29,55

39,55

134

Administrativni delavci

0,85

0,90

106

Tehnični delavci

0,80

0,80

100

Varuh - negovalec

2,98

5,75

193

1

O

O

35,18

47

134

Drugi delavci —javna dela
SKUPAJ

Delež skupnega števila zaposlenih se je povečal za 34 odstotkov in je odvisen od
normativov in standardov za področje vzgoje in izobraževanja in potrjene sistemizacije
delovnih mest s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Še vedno imamo zaposlitve za določen, zaradi pomanjkanja strokovnih delavcev —
profesorjev defektologije oz. specialno rehabilitacijskih pedagogov, vendar postopoma
pridobivamo tudi le-te. Vsi strokovni delavci imajo povečan delovni obseg.
Preglednica 14: Število strokovnih delavcev, ki so napredovali v naziv in
plačne razrede
V tabelah so zajeta vsa dosežena napredovanja v naziv in plačne razrede. Zaradi
zakonodaje na področju plač v javnem sektorju (Zakon o interventnih ukrepih, ZUJF)
nekaterim delavcem, ki so napredovali, še ne pripada plača v skladu s pridobljenim
višjim nazivom ali plačnim razredom.
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Število strokovnih
delavcev
Naziv

2018

2019

Mentor

7

6

Svetovalec

7

7

Svetnik

1

1

Število strokovnih delavcev
Plačni razred

2018

2019

13

21

1.

-

2

2.

3

4

3.

-

1

4.

4

2

5.

9,55

9,55

29,55

39,55

osnovni

Skupaj

Število strokovnih delavcev, ki so napredovali v plačne razrede se letno spreminja
zaradi zaposlovanja za določen čas.

2. 2. 9 Investicije ter investicijska vlaganja, investicijsko vzdrževanje in
oprema
Tekoče vzdrževanje šole: material za vzdrževanje, drug material povezan z
dejavnostjo (zemlja, orodje in sadike), elektro popravila, pregled gasilskih aparatov,
servis varovanje, pregled razsvetljave, popravilo vhodnih vrat pri vhodu učencev,
inštalacija bizhub C224, demontaža in montaža merilnikov toplote in menjava pip.
Investicijska vlaganja šole: Popolna prenova korektivne telovadnice (toplotna
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zvočna izolacija, odstranitev stopnic, menjava tal v športna tla, menjava radiatorjev
obdelava sten in beljenje). Prenova vseh prostorov ob korektivni telovadnici in ureditev
v prostore knjižnice in čitalnice (toplotna zvočna izolacija, menjava tal, povezava
prostorov, menjava radiatorjev, obdelava sten in beljenje) in ureditev novih sanitarij.
Nakup opreme: stoli in mize, dve sedežni za PP in tri sedalne vreče.
Nakup IKT opreme: projekt SIO 2020 (dva prenosna računalnika, dva monitorja in
projektor Epson), 2 prenosna zvočnika z mikrofoni in interaktivni zaslon.
Nakup didaktičnega materiala za izvajanje aktivnosti pri pouku in v strokovnem
centru VSI.
II. OŠ Žalec ima skupaj 2047 m2 od tega je 600 m2 telovadnice.
Preglednica 15
2016/2017

2017/2018

27,30

24,95

2018/2019

2019/20

i 21,59

20,09

V skladu $ finančnim načrtom in potrebami šole smo kupili:
Dopolnjevali smo knjižno gradivo, učbeniški sklad in učne pripomočke za izvajanje
vzgojno izobraževalne dejavnosti skladno s finančnimi zmožnostmi.
Preglednica
2018/19

Vrsta opreme
Digitalni fotoaparat

2
1

Fotokopimi stroj

1 (najem)

Kamera

1

Prenosni računalnik

20

Stacionami računalnik

15

Prezentacijski projektor

9

Optični č
' italec

3 (1 najem, 1
specializiran
za elektronsko
hrambo pošte)
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Televizor

2

Tiskalniki

4 (1 najem)

Interaktivna tabla

8

Interaktivni zaslon

2

Strežnik

1

Tablica

4

Preglednica 17:
Uporabniki

2018/19

2019/20

Učilnice (učenci)

10

11

Knjižnica (učenci)

O

1

Učitelji

17

22

Strokovne službe

5

5

SKUPAJ

32

39

2. 2. 10. Prostorska stiska II. OŠ Žalec
Osebe z motnjami v duševnem razvoju
Otroci z motnjami v duševnem razvoju se v našem sistemu vzgoje in izobraževanja ne
morejo vključiti v program redne OŠ. V primeru, da je otrok diagnosticiran kot otrok z
lažjo, zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju to pomeni, da se lahko vključeni v
šolo s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in prilagojen
program vzgoje in izobraževanja.
V šolo s prilagojenim programom se tako vključujejo otroci z motnjami v duševnem
razvoju kot tudi otroci, ki so mejnih intelektualnih sposobnosti (sicer vključeni v redne
OŠ) in so dolgotrajno neuspešni v redni OŠ.
Literatura navaja različne procente za populacijo oseb z motnjami v duševnem razvoju,
predvsem se ta procent ocenjuje na vključene osebe v specialne institucije. Dr. Matej
Rovšek v svojem doktoratu (2013) navaja, da je skupina oseb z MDR zajame približno
3 % celotne populacije. V razmerju dečki: deklice, 2:1. Za njih so značilne nižje
sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju,
sekundarna retardacija. Učenci ne dosegajo minimalnih standardov OŠ z
enakovrednim standardom.
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Zgodovina II. OŠ Žalec
V čudoviti knjigi, ki je izšla pred časom, monografiji Za/ca, je o OŠ Žalec zapisano
sledeče:
»V Celju je bila leta 1946 ustanovljena samostojna posebna šola. Šolo so obiskovali
tudi posamezno duševno prizadeti učenci iz žalske občine. V Celje so se vozil z
avtobusi, ali pa so v Celju tudi stanovali. V Žalcu so bili v šolskem letu 1964/65
ustanovljeni prvi trije oddelki posebne osnovne šole. Število učencev je bilo z vsakim
šolskim letom večje, zato so morali posamezni oddelki gostovati v tujih krajih, v
Petrovčah, Grižah, Gotovljah in v otroškem vrtcu v Žalcu. Ves ta čas pa je bila šola v
sklopu Zavoda Ivanke Uranjek Celje.
prizidkom žalske osnovne šole 1970 je dobila osnovna šola celoten pritlični trakt
južnega krila šole. Šola je imela 5 učilnic, kabinet in ravnateljevo pisarno. Pouk je
potekal v dveh izmenah, še vedno pa sta bila 2 oddelka v Gotovljah. Na hodniku je v
dopoldanskem času gostoval varstveni oddelek vozačev, saj so učenci vozači prihajali
iz krajev, s katerimi so bile avtobusne povezave zelo neugodne.
Po sklepu Občinske skupščine Žalec je bila 1. septembra 1971 v Žalcu ustanovljena
samostojna Posebna osnovna šola s 14 oddelki in varstvenim oddelkom za vozače.
šolo so prihajali učenci s celotnega območja žalske občine.«
Šola se je v letih od 1971 do danes različno imenovala:
- V šolskem letu 1977/78 se je preimenovala v OŠ Ljuba Mikuš s prilagojenim
programom,
29. 12. 1998 se je preimenovala v II. OŠ Žalec.
- Šolsko leto 1978/79 so pričeli v lepi, sodobni šoli, ob sodobnih učnih pripomočkih,
specialnih učilnicah, logopedski ambulanti.
Cilj učiteljev je bil, da bi se učenci po končanem šolanju vključili kot enakovredni člani
v delovni proces.
Učenci šole so se ves čas aktivno vključevali na tekmovanja na likovnem, športnem in
kulturnem področju. Ves čas so izdajali šolsko glasilo. Njihovi likovni izdelki so bili v
katalogu 4.bienala otroške grafike, pridobili so veliko medalj in pokalov s
področja športa v republiškem merilu.
Vir Žalec, Posedel L., Kač T., Veber B., Koceli L., Gaber Sivka N., Medved M.,
Jezernik K., ZKŠT Žalec, 2010.

II. OŠ Žalec danes
letih po uvedbi devetletne OŠ in ko so se učenci z mejnimi intelektualnimi
sposobnostmi vključevali v redne OŠ, je število otrok, ki se je v preteklosti gibalo od
100 — 120 učencev drastično znižalo, tudi na 45 učencev v šolskem letu. Po letu 2013
opažamo dvig vpisov na šolo, tudi v nižjih razredih, kar prepisujemo zgodnejši
diagnostiki v vrtcu in delu specialnih pedagogov v predšolskem obdobju, kot tudi
kasneje aktivnemu delovanju specialnih pedagoginj na področju Spodnje Savinjske
doline. V letu 2017 smo pod okriljem evropskega projekta (Mreža strokovnih institucij
za podporo otrok s posebnimi potrebami in njihovim družinam) pridružili SC VSI, kjer
izvajamo in osveščamo strokovne delavce rednih OŠ, starše, vrstnike, izvajamo
celostne diagnostike (specialno pedagoško, logopedsko, psihološko in socialno
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pedagoško) otrok s posebnimi potrebami. Posledica aktivnega dela je, da otroci hitreje
pridobijo ustrezno pomoč oziroma so pravočasno usmerjeni v program, ki je za njih
najprimemejši in posledično imajo učenci manj čustveno vedenjskih motenj in so učno
uspešnejši. Zaradi napačnega razumevanja inkluzije je pri nas še vedno nekaj otrok z
motnjami v duševnem razvoju (MDR) vključenih v redne OŠ. To gre za učence, ki niso
bili ustrezno obravnavani in odkriti ter so vpisani kot šoloobvezni otroci in učence, ki
so bili usmerjeni v OŠPP, vendar so starši podali pritožbo na odločitev komisije. V
času, ko pritožba ni rešena, učenci ostajajo v rednih OŠ, brez ustrezne pomoči, hkrati
se učijo po programu, ki ga ne zmorejo. Teh otrok je po podatkih MIZŠ 0,5% od vseh
otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne OŠ.
Populacija učencev z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi se giblje okoli 13%. Sem
spadajo učenci, ki ne prejemajo dodatne strokovne pomoči in so dostikrat dolgotrajno
neuspešni in potencialno učenci OŠPP. Ta populacija ima nižje, mejne sposobnosti, s
primerno pomočjo lahko dosega minimalne standarde znanja v OŠ.
V šolskem letu 2019/20 imamo na II. OŠ 74 učencev, v 9. oddelkih OŠPP NIS
(osnovna šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom) in 3
oddelki PP (posebni program vzgoje in izobraževanja). Imamo 11 mobilnih oddelkov
in 2. 78 oddelka OPB. Na šoli je zaposleno 47 delavcev na 43 delovnih mestih (dve
učiteljici na BS in dve na porodniškem dopustu).
II. OŠ Žalec je bila ustanovljena kot 14 razrednica in je lahko pokrivala področje
Spodnje Savinjske doline in novi prostori, ki jih je v letu 1978 dobila, so bili primerni za
izvajanje vzgojno izobraževalnega dela. Šola je imela 12 matičnih učilnic in 4 specialne
učilnice (TIT, učno stanovanje, šivalnico in LUM učilnico). Specialne učilnice so izredno
pomembne za razvoj spretnosti in fine motorike na področjih, ki jih bodo učenci izbrali
za poklicno pot, ki je zaradi njihovih intelektualnih sposobnosti že tako okrnjena. Šola
je takrat imela tudi dva večja večnamenska prostora, jedilnico, knjižnico, korektivno
telovadnico, kabinet za športno vzgojo in 1/3 šolske telovadnice.
V letih, koie število učencev upadalo je šola lahko posojala svoje prostore l. OŠ Žalec.
Tako l. OŠ uporablja 4 matične učilnice II. OŠ Žalec in 1/3 telovadnice. Učenci II. OŠ
Žalec tako nimajo možnosti ustrezne športno gibalne vzgoje, ki je izredno pomembna
za psihomotorični razvoj posameznikov z MDR.
Zaradi prostorske stiske obeh šol, smo prezidali praktično vse večnamenske prostore
in je izvedba pouka izjemno težka. lz večnamenskih prostorov smo naredili matične
učilnice, izselili knjižnico, prezidali tehniško učilnico, prestavili računalniško učilnico,
jedilnica ni dovolj velika, da bi v njej obedovali vsi učenci. Na vseh treh stopniščih smo
zaprli podeste in naredili: kabinet za izvajanje DSP za učence l. OŠ Žalec, logopedski
kabinet in bralni kotiček za učence II. OŠ Žalec. Trenutno imamo od specialnih učilnic
le polovično tehniško učilnico in gospodinjsko učilnico. Ta trenutek izvajamo pouk v 11
matičnih učilnicah (od tega so tri prirejene — narejene iz večnamenskega prostora in
zmanjšali obstoječe učilnice). Zaradi delitve skupin imamo še dodatno 15 skupin (TIT,
GOS in ŠPO). Prostora za sočasno izvajanje pouka nimamo in se občasno
združujemo. Edini prostor za gibanje učencev je ostal hodnik v pritličju. Učilnic, ki jih
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uporablja l. OŠ Žalec in bi jih nujno potrebovali nazaj za izvajanje pouka na naši šoli,
ne dobimo nazaj v uporabo.
Za kvalitetno vzgojno izobraževalno delo z učenci MDR, potrebujemo ustrezne
prostorske pogoje, kjer se bodo učenci lahko vsestransko razvijali, učili in napredovali
glede na svoje zmožnosti. Za ta razvoj potrebujejo ustrezne matične in specialne
učilnice, predvsem pa tudi športne prostore, kjer bodo razvijali svoje motorične
sposobnosti in prostor za sprostitev ter gibanje. Pričakujemo, da se bo število učencev
tekom prihodnjih let na šoli še povečalo na znano število. Nujno potrebujemo vrnitev
učilnic, ki jih trenutno uporablja l. OŠ Žalec na 11. OŠ Žalec.
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO — POJASNILA K IZKAZOM za leto 2019
Računovodsko poročilo je namenjeno notranjim in zunanjim uporabnikom
računovodskih izkazov. Vsebuje računovodske podatke, informacije in vsa potrebna
razkritja, razlage ter pojasnila posameznih računovodskih postavk. Poročilo razkriva
tudi primerjavo s preteklim letom in finančnim planom za leto 2019.
Pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto 2019 smo uporabili enake
računovodske usmeritve kot v preteklem letu. Upoštevana so osnovna računovodska
načela: previdnost, prednost vsebine pred obliko, pomembnost in primerljivost.
Poslovno leto je enako koledarskemu in je trajalo od 01.01.2019 do 31.12.2019. Vsi
zneski v obrazcih so izraženi v evrih brez centov, v stolpcu 4 so zneski za leto 2019.
Obvezni izkazi so naslednji:
Bilanca stanja, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ter
sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2019 s prilogama:
la. Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih
sredstev in
l b. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, kjer se izkazujejo
prihodki in odhodki po računovodskih standardih
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
kjer ločeno izkazujemo prihodke in odhodke iz javne službe od tistih, ki so
ustvarjeni na trgu
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka; ta izkazuje
prihodke in odhodke po Zakonu o računovodstvu s prilogama:
Izkaz terjatev in naložb določenih uporabnikov, ki je sestavni del izkaza
po načelu denarnega toka,
Izkaz računa financiranja določenega uporabnika, ki je sestavni del
izkaza po načelu denarnega toka.
II. Osnovna šola Žalec je po Zakonu o računovodstvu in v skladu s Pravilnikom o
enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike razvrščena med
določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Pri vodenju poslovnih knjig se
upoštevajo določila iz:
Zakona o javnih financah,
Zakona o računovodstvu,
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakona o uravnoteženju javnih financ,
Zakona o davku na dohodek pravnih oseb ZDDPO-2 in novele,
Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava,
Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu
zakona o računovodstvu,
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Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti,
Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava,
Navodila o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
Navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega
kontnega načrta z Zakonom o računovodstvu,
Navodila o načinu odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih,
Slovenskih računovodskih standardov.
3.1 POJASNILA K BILANCI STANJA
AKTIVA
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
I. 2019
OPREDMETENA IN NEOPREDMETENA
SREDSTVA
Neopredmetena sredstva
Popravek vrednosti neopredmetenih
sredstev
Nepremičnine
Popravek vrednosti nepremičnin
Oprema in druga opredmetena osnovna
sredstva
Popravek vrednosti opreme in
opredmetenih osnovnih sredstev

I. 2018

727.369

800.983

1.294

1.294

1.294

1.294

2.230.773

2.230.773

1.531.172

1.464.249

255.443

246.823

227.675

212.364

lndex
91%
100%
100%
100%
105%
103%
107%

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo
po nabavni vrednosti.
Popravki vrednosti zgradb in opreme so se povečali zaradi obračunane amortizacije.
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S) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve
I. 2019
KRATKOROČNA SREDSTVA

I. 2018

207.322

Denarna sredstva

Index

132.222

6 _

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih
ustanovah
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
Druge kratkoročne terjatve

6

40.583

19.642

3.296

1.687

150.294
13.143

Aktivne časovne razmejitve

109.858
964
65

157%
100%
207%
195%
137%
1363%
-

Med terjatvami izkazujemo terjatve do staršev iz naslova položnic in kupcev.
Neporavnane terjatve imamo do Zasebnega vrtca Bambi v višini 1.647,49 E, vrtec
redno opominjamo.
Terjatve do EKN so terjatve do občin ustanoviteljic, MIZŠ in občin, katerih otroci
obiskujejo II. Osnovno šolo Žalec. Neporavnane zapadle terjatve do uporabnikov
enotnega kontnega načrta izkazujemo do OŠ Radeče v višini 1.994.51 in občine
Vransko 2.633,38 E.
Terjatve smo konec leta uskladili in prejeli potrjene 10P obrazce s strani PU, zaradi
česar sklepamo, da bodo poravnane.
Druge terjatve so terjatve do ZZZS iz naslova refundiranih boleznin.

D Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
I. 2019
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

168.500

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

91.756

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

25.871

Druge kratkoročne obveznosti

13.289

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov
EKN

62
35

I. 2018

Index

118.557

142%

70.143

131%

27.563

94%

10.388

128%

4.011

2%
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Pasivne časovne razmejitve

37.522

6.452

582%

Na pasivni strani izkazujemo obveznosti iz plač do zaposlenih in obveznosti do
prispevkov delojemalcev; te obveznosti so za 31 °A) višje od leta 2018 zaradi odprave
plačnih anomalij v letu 2019, napredovanj JU v decembru 2019 in povečanega števila
zaposlenih.
Obveznosti do dobaviteljev zajemajo obveznosti za obratna sredstva, obveznosti so
nižje v primerjavi z letom 2018. Druge obveznosti iz poslovanja so obveznosti za
prispevke delodajalca. Med obveznostmi do uporabnikov enotnega kontnega načrta
se izkazujejo obveznosti do proračunskih uporabnikov. Edino zapadlo obveznost v
višini 349 € imamo do podjetja AV-planet, račun smo prejeli v januarju 2020 po
uskladitvi 10P obrazca, ostale obveznosti so nezapadle.
Kratkoročni koeficient za leto 2019 je:
kratkoročna sredstva
kratkoročne obveznosti +
PČR

207.322

1,23

168.500

Običajna vrednost kratkoročnega koeficienta je med 1,5 in 2. Vrednost našega
koeficienta je 1,23.
Kazalnik likvidnosti za leto 2019 je:
denar + kratkoročne terjatve 207.322
1,58
kratkoročne obveznosti

130.978

Kazalnik likvidnosti kaže pokritost kratkoročnih sredstev v primerjavi z obveznostmi.
Njegova vrednost naj ne bi bila manjša od 1, saj le tako lahko zavod nemoteno posluje
in v roku poravnava svoje obveznosti. Šole smo financirane s strani Ministrstva za
finance in občin, ki nam sredstva zagotavljajo likvidna sredstva po namenih in na dan
zapadlosti, zato je lahko naš koeficient slabši kot v gospodarstvu.
V pasivnih časovnih razmejitvah pa so izkazana neporabljena sredstva za učbeniški
sklad, neporabljene dotacije MIZŠ za ŠVN, sredstva projekta VSI in neporabljene
namenske donacije.
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E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

VIRI SREDSTEV
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Obveznosti za neopredmetena in
opredmetena osnovna sredstva
Presežek prihodkov na odhodki

l. 2019
766.191
8.300

l. 2018
814.648
12.264

729.480

790.819

92`)/0

28.411

11.565

246%

lndex
94%
68°/0

Dolgoročne pasivne razmejitve predstavljajo sredstva šolskega sklada in sklada
donacij za nabavo opreme. V letu 2019 se je sklad donacij za nabavo opreme zmanjšal
za 32 % zaradi prenosa obračunane amortizacije »projekta VSI«.
Sredstva v upravljanju in presežek prihodkov se ločeno izkazujejo po občinah
ustanoviteljicah. V primerjavi z letom 2019 so se zmanjšala za 8 °/0, kar je posledica
prenosa obračunane amortizacije.

3.1.1 POJASNILA K STANJU IN GIBANJU NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
Ta obrazec je obvezna priloga k bilanci stanja, v njem se ločeno izkazuje:
neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju,
neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v lasti in
neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu.
II. Osnovna šola Žalec izkazuje sredstva v upravljanju v višini 727.369,06 €. Sredstev
v finančnem najemu nimamo.

lLk1

Ami

Žalec • Polzela • Braslovče • Prebold • Vransko • Tabor • SIO
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graf 1: Delež sredstev v upravljanju po virih financiranja
Oprema je bila nabavljena v višini 12.281,74 na podlagi potreb, ki so opredeljena v
planu nabav za leto 2019. Nabavili smo: mize, stole, namenske gibalne stole, kateder,
interaktivni zaslon, sedežne vreče in računalniško opremo v okviru projekta SIO.
Viri financiranja dolgoročnih sredstev so:
investicijski transfer občin ustanoviteljic 14.644,36 €,
sredstva iz razpisa »SIO« v višini 3.714,86 €,
presežka preteklih let v višini 16.845,89 € in
neporabljena sredstva amortizacije v višini 6.035,82 €.
Redni letni popis sredstev je potekal od 17. 12. 2019 do 24. 01. 2020. Popis opreme
je bil opravljen elektronsko z optičnimi čitalci, v popisni komisiji je sodelovalo 8 članov.
Odpisala se je oprema, katere nabavna vrednost je bila 6.914,21 € in sicer: omare,
stoli, mize in kateder. Drobni inventar se je odpisal v višini 2.794,05 €; razlog za odpis
je dotrajanost in uničenost opreme.
Skupna amortizacija je obračunana v višini 85.895,48 €. Amortizacijske stopnje so
usklajene z Navodilom o načinu odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih (Ur.list 58/10). Popolnoma zamortizirana oprema
predstavlja 85 (3/0 vse opreme v uporabi.
Prevrednotovanja opredmetenih osnovnih sredstev zaradi okrepitve in prevrednotenje
nepremičnin zaradi oslabitve v letu 2019 nismo opravili, ker ni bila sprejeta in
objavljena metodologija (13. člen Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.list 54/02).
3.1.2. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIIH NALOŽB IN POSOJIL
Obrazec je obvezna priloga k bilanci stanja določenega uporabnika.

3.2 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov je sestavljen na podlagi Uredbe o razčlenjevanju in
merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava in računovodskih
standardov. Pri sestavitvi tega izkaza določeni uporabniki upoštevamo računovodsko
načelo nastanka poslovnega dogodka.
V svojih knjigah II. Osnovna šola Žalec vodi odhodke po naravni vrsti stroškov in sicer:
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stroški materiala,
stroški storitev,
stroški dela,
stroški amortizacije,
drugi stroški,
finančni odhodki in
drugi odhodki.
Prihodke delimo na:
prihodke od poslovanja, kamor so vključeni prihodki proračunov, javne službe
in prihodki od prodaje storitev, ustvarjenih na trgu,
finančne prihodke in
drugi prihodki.
V letu 2019 je II. Osnovna šola Žalec ustvarila 1,177.019,79 € prihodkov in
1,157.700,68 € odhodkov. Prihodki so za 16 % višji, stroški pa za 15 % višji kot v letu
2018.

PRIHODKI
A) Prihodki od poslovanja
1) Državni proračun
lz državnega proračuna je šola prejela 82,9 % prihodkov; so za 17 % višji kot leta
2018. Prihodki so višji zaradi večjega števila zaposlenih in dviga plač v JS v letu 2019.
Zajemajo naslednje prihodke:
Plan 2019

Real. 2019

Real. 2018

Dr-2avni proračun

MIZŠ za plače
MIZŠ za materialne
stroške
MIZŠ za ŠVN,
ekskurzije
MIZŠ za učila,
učbenike

lndex
19/18

Index
19/p1

944.695,00

977.166,00

832.396,37

117

103

883.390,00

916.675,12

774.506,33

118

104

28.800,00

28.150,80

26.179,01

108

98

2.050,00

312,00

2.620,94

12

15

2.000,00

707,86

1.166,32

61
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Drugi prihodki iz
proračunov

28.455,00

31.320,22

27.923,77

112

110

2) Občinski proračuni
Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo 10,7 </o vseh prihodkov; so za 6 % višji
od leta 2018, višji so zaradi dotacij za materialne stroške, zaradi večjega števila
vpisanih otrok.
Sem so vkl učene dotaci e za:
Plan 2019

Real. 2019

Real. 2018

Občinski proračun

Indez
19/18

Indez
19/p1

127.092,89

126.418,62

119.558,55

106

99

20.362,20

19.697,27

24.917,83

79

97

41.170,69

41.113,35

28.361,72

145

100

99

100

-

-

65

152

Dotacije za plače
Dotacije za
materialne stroške
Dotacije za prevoze
otrok
Dotacije za
vzdrževanje

65.195,00

65.053,00

65.431,00

-

-

-

Dotacije za ostalo

365,00

555,00

848,00

3) Prihodki od prodaje storitev iz opravljanja javne službe predstavljajo 5,8 % delež
vseh prihodkov in so v primerjavi z letom 2018 višji za 13 %. Višji so zaradi dodatnih
prispevkov staršev in višjih prihodkov od storitev naše mobilne službe (DSP).
Med te Drihodke so vkl učeni:
Prihodki iz javne
službe

Plan 2019

Real. 2019

Real. 2018

Indez
19/18

Indez
19/p1

48.960,00

66.926,10

59.010,24

113

137

Prihodki učencev

3.700,00

7.729,61

7.278,75

106

209

Prihodki od storitev
Prihodki za plače
(projektov, DSP)

4.500,00

3.363,58

6.811,46

49

75

40.760,00

55.832,91

42.600,03

131

137

Donacije

-

-

2.320,00

40
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4) Prihodki od prodaje storitev na trgu znašajo 5.917 €; gre izvedbo seminarja za
zaposlene v regiji, kot ena izmed nalog v okviru projekta »VSI«.

tv 1.000,00
900,00
o
800,00
E-•
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
plan 2019

2019

Državni proračun

• Občinski proračun

2018
• Prihodki iz javne službe

graf 2: Viri financiranja šole: plan 2019, 2019 in 2018
ODHODKI
E) Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški materiala Dredstavliaio 3 2 c/c) vseh stroškov in za ema o stroške za:
lndex
Real. 2018
Real. 2019
Plan 2019
19/18
Stroški
materiala
37.614,98
31.861,46
118
34.550,00

lndex
19/p1
109

Splošni material

4.200,00

3.621,96

3.591,47

101

86

Material za pouk
Material za
vzdrževanje

13.850,00

19.899,64

13.840,91

144

144

2.500,00

1.646,28

2.171,90

76

66

Energijski stroški

14.000,00

12.447,10

12.257,18

102

89

Stroški materiala so 18 °i« višji kot v letu 2018 zaradi stroškov materiala za pouk
energijskih stroškov zaradi večjega števila otrok.
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Stroški storitev obsegajo 9,7 % vseh stroškov; ti so v primerjavi z letom 2018 nižji za 8
%. Med stroške storitev vkl uču emo:
lndex lndex
Plan 2019 Real. 2019 Real. 2018
19/18
19/p1
Stroški storitev
Storitve povezane s
poukom
Storitve in stroški za
ŠVN, ekskurzije
Komunikacijske in
komunalne
Vzdrževalne storitve,
zavarovanja
Stroški prevozov
Druge storitve za
dejavnost

102.200,00 112.737,60 91.558,61

123

110

33.250,00

27.737,90

32.949,09

84

83

3.750,00

4.787,17

2.008,94

238

128

3.750,00

3.681,89

3.647,57

101

98

13.200,00

30.648,70

10.008,41

306

232

47.200,00

45.704,24

42.669,66

107

97

1.050,00

177,70

274,94

65

17

Stroški storitev so višji v primerjavi z letom 2018, izvedli smo več šol v naravi, zaradi
večjega števila otrok so višji prevozni stroški in stroški vzdrževanj. Že v finančnem
načrtu za leto 2018 smo imeli planirano ureditev male telovadnice. Lansko leto smo
zaradi povečanega števila otrok, morali urediti dodatne učilnice, prenovo telovadnice
pa smo prestavili v leto 2019 in v 2020. Del prenove, ki je bila opravljena v decembru
2019 (pleskarska dela, menjava keramike) je povzročila dvig indeksa na 306 %.
F) Stroški dela
Med vsemi stroški predstavljajo največji delež odhodki za plače v višini 85,2 %; v
primerjavi z letom 2018 so višji za 16 % in za 4 % od planiranih. Stroški so višji zaradi
odprave anomalij v javnem sektorju v letu 2019. Plače JU so se usklajevale 01.01.2019
in 01.011.2019. Na dvig so vplivale dodatne zaposlitev v septembru 2019 in
napredovanje v decembru. Plače so usklajene z določili Kolektivne pogodbe za vzgojo
in izobraževanje, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorjem in Zakonom o
uravnoteženju javnih financ. Število zaposlenih na šoli je bilo usklajeno s kadrovskim
načrtom in potrjeno sistemizacijo s strani MIZŠ in občin ustanoviteljic.
Plan 2019

Real. 2019

Real. 2018

Stroški dela

Bruto plače
Prispevki
delodajalca

lndex
19/18

lndex
19/p1

950.820,00

985.948,27

853.411,27

116

104

741.240,00

763.979,02

658.431,45

116

103

119.340,00

123.915,93

107.029,13

116

104

42

Letno poročilo II. OŠ Žalec za leto 2019

Drugi izdatki
zaposlenim

90.240,00

98.053,32

87.950,69

111

109

Drugi izdatki zapos enim vključujejo stroške prehrane in prevoza na delo, regres za
letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade in premije za KDPZJU.
Pre led stroškov in rihodkov gro'ekta VSI:
stroški VSI

19.742,43

materialni stroški

6.154,89

stroški storitev

4.507,43

nakup učil

1.689,85

stroški • lač

7.390,26

rihodki VSI

23.179,88
23.179,88

G) Amortizacija
Amortizacija je obračunana po enakomerni metodi tako, da so stopnje amortiziranja
enake ves čas uporabe sredstev. Amortizacija je obračunana v skladu z predpisanimi
stopnjami, ki jih je potrdilo pristojno ministrstvo. Strošek v višini 12.082,14 € vključuje
100 °k odpis drobnega inventarja in amortizacijo opreme, katere nabavna vrednost je
pod 200 €. Razlika do celotne obračunane amortizacije osnovnih sredstev pa se
pokriva v breme sredstev v upravljanju.
J) Drugi stroški
Vključujejo prispevek za zaposlovanje invalidov za Javni jamstveni in preživninski
sklad.
M) Prevrednotovalni odhodki
V tej postavki izkazujemo popravek vrednosti terjatev iz položnic.
O) Presežek prihodkov
II. Osnovna šola Žalec je ustvarila presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo
19.319,11 €. Po Zakonu o davku na dohodek pravnih oseb smo zavezanci za plačilo
davka, za leto 2019 smo izračunali obveznost v višini 164,27 €.
3.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
DEJAVNOSTI
Po 22. členu Zakona o zavodih se kot javne službe opravljajo z zakonom oz. odlokom
občine ali mesta na podlagi zakona določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno
opravljanje zagotavlja v javnem interesu republika, občina ali mesto. Tržna dejavnost
se nanaša na prodajo storitev, opravljenih za trg.
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V mesecu marcu smo organizirali Mednarodno konferenco Drugačnost, ki so jo izvedle
naše zaposlene v okviru projekta »VSI«. Pobrano kotizacijo za učitelje osnovnih šol
izkazujemo kot tržno dejavnost zavoda. Prihodke in stroške smo ločili že takoj ob
nastanku in tako je nastal presežek prihodkov iz tržne dejavnosti v višini 1.906,45 €.
Presežek bo porabljen za našo osnovno dejavnost.

3.4 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
NAČELU DENARNEGA TOKA
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je
evidenčen izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prilivih in odlivih, ki jih določeni
uporabniki izkazujejo v poslovnih knjigah po drugem odstavku 11. člena Odredbe o
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Določeni uporabniki moramo
prihodke in odhodke izkazovati tudi po načelu denamega toka — plačane realizacije.
Takšno izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za
spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Pri evidenčnem
izkazovanju podatkov moramo upoštevati pravila, ki veljajo za druge uporabnike
enotnega kontnega načrta.
Podatki, izkazani v tem izkazu, niso primerljivi s podatki izkazanimi na kontih skupine
46 - zaračunani odhodki določenih uporabnikov in 76 - zaračunani prihodki določenih
uporabnikov. Po načelu denarnega toka se prihodke pripozna, ko sta izpolnjena dva
pogoja:
poslovni dogodek je nastal oz. storitev je bila opravljena in
denar ali njegov ekvivalent je bil izplačan oziroma sprejet ne glede na to ali je
pri tem nastal denami tok ali ne.
V tem obrazcu ločeno izkazujemo sredstva, pridobljena iz državnega in občinskega
proračuna za tekočo porabo in investicije po načelu denamega toka od lastnih
pridobljenih sredstev, ustvarjenih z 'avno službo in tistih, ki so ustvarjena na trgu.
Naziv
l. SKUPAJ
PRIHODKI
1. PRIHODKI
ZA
IZVAJANJE

Plan 2019

Real. 2019

2018

Index Index
19/18 19/p1

1.133.206

1.177.923

1.004.213

117% 104%

1.133.206

1.172.356

1.004.013

117% 103%
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JAVNE
SLUŽBE
A. Prihodki iz
sredstev javnih
financ
Prejeta
sredstva iz
državnega
proračuna
Prejeta
sredstva iz
občinskih
proračunov
B) Drugi
prihodki za
izvajanje
dejavnosti
javne službe
2. PRIHODKI
OD PRODAJE
BLAGA IN
STORITEV NA
TRGU
II. SKUPAJ
ODHODKI
1. ODHODKI
ZA
IZVAJANJE
JAVNE
SLUŽBE
Plače in
drugi izdatki
zaposlenim
Prispevki
delodajalcev za
socialno
varnost
Izdatki za
blago in storitve
za izvajanje
javne službe
J. Investicijski
odhodki
2. ODHODKI IZ
NASLOVA

1.084.246

1.084.081

931.365

116% 100%

944.695

941.365

794.704

118% 100')/0

139.551

142.716

136.661

104% 102%

48.960

88.275

72.648

122% 180%

-

5.567

1.127.971

1.154.219

1.024.702

113% 102%

1.127.971

1.150.208

1.024.702

112% 102%

818 496

837.209

724.245

116% 102%

132.324

136.348

116.414

117% 103%

146.350

143.224

130.391

110%

30.801

33.427

53.652

-

4.011

-

45

200 2784%

-1

98%

62% 109%
91%

93%

Letno poročilo II. OŠ Žalec za leto 2019

PRODAJE
BLAGA IN
STORITEV NA
TRGU
III/1
PRESEŽEK
PRIHODKOV
NAD
ODHODKI
III/2
PRESEŽEK
ODHODKOV
NAD
PRIHODKI

5.235

23.704

-

-

-

20.489

V letu 2019 je šola prejela 1,177.922,82 € sredstev; od tega znaša delež državnega
proračuna 80 %. lz občinskih proračunov smo prejeli 142.716,45 €, od tega je prilivov
za investicije 1 °/0. Prilivi iz opravljanja javne službe pa predstavljajo 7 % delež vseh
prilivov, prilivi na trgu pa znašajo 5.567,00 €.
Celotni odlivi so znašali 1,154.218,91 €, od tega je bilo odlivov za investicije 3 %
oziroma 33.426,96 €, odlivi iz naslova tržne dejavnosti znašajo 4.010,56 €..
Posledica denarnega toka v letu 2019 je povečanje denarnih sredstev na računu za
23.703,91 €, kar je razvidno tudi v bilanci stanja.
Fiskalno pravilo:
Po zakonu smo dolžni izračunati tudi presežek po fiskalnem pravilu, če v izkazu
prihodkov in odhdkov po načelu denarnega toka izkažemo presežek. Za leto 2019 smo
v tem izkazu imeli presežek v višini 23.703,91 €, zato smo izračunali tudi presežek po
fiskalnem pravilu. Ta presežek je za leto 2019 negativen v višini 461.384,59 €, zato ga
v poslovnih knjigah nismo evidentirali.

3.4.1 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA TERJATEV IN NALOŽB in
IZKAZ FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
Zavod v letu 2019 ni imel presežkov denarnih sredstev, ki bi jih posojal, zato je obrazec
Izkaz računa financiranja terjatev in naložb prazen, denarna sredstva izkazujemo
samo na računu.
Prav tako se v letu 2019 nismo zadolževali, zato je obrazec Izkaz financiranja
določenih uporabnikov prazen.
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3.5 PREDLOG RAZPOREDITVE PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI
O namenu porabe presežka prihodkov nad odhodki bo odločal svet zavoda. Letno
poročilo bo svet zavoda obravnaval na svoji seji 04.03.2020.

Žalec, 28. 2. 2020

Ravnateljica:
Petra Petrovič Pražnikar

Za računovodsko poročilo:
Bina Lokar, vodja računovodstva
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Priloga 1
STROKOVNI CENTER VSI
poročilo za obdobje od januarja 2019 do decembra 2019
Strokovni center VSI je projekt, ki je sofinanciran s sredstvi evropskega socialnega
sklada. Prednostna os projekta je socialna vključenost in zmanjševanja tveganja
revščine, cilj pa preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in
zmanjševanje neenakosti v zdravju. Projekt SC VSI poteka od 3.4.2017 in se zaključi
31.8.2020. Vse opravljene storitve so za uporabnike brezplačne.
V sklopu Strokovnega centra VSI smo v tem obdobju izvajali diagnostiko, obravnave,
svetovanje in strokovno podporo otrokom s posebnimi potrebami, njihovim družinam
in strokovnim delavcem ter izvedli predavanja in delavnice.
Zaposleni na projektu
Mesec

Zaposleni

Januar 2019 — avgust Brigita Pinter
2019
Anja Dovečar
Karmen Posedel Golob
September 2019
Anja Jularič
Karmen Posedel Golob
Oktober 2019
Anja Jularič
November
2019
— Anja Jularič
december 2019
Prostovoljci
Prostovoljci
Anja Jularič
Barbara Bizjak žerjav
Edita Rihar Škoflek
Kaja Horvat
Karmen Posedel Golob
Katarina Pogorevc Lavbič
Katja Ugovšek
Martina Škoflek
Maša Hrastnik
Maša Piki

Delež zaposlitve
projektu
20%
5%
10 %
10 %
10 %
15 %
25 %

na

Število izvedenih ur v obdobju od
september 2019 do december 2020
64
113
17
1
39
1
3,5
48,5
4
53
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Petra Tevžič
Senka Palir Balta
Timea Starič
Ula Selčan
Skupaj aktivnih prostovoljcev: 14

26
52
11
12
Skupaj izvedenih ur: 445

Diagnostika (za obdobje od januarja 2019 do decembra 2019)
V tem obdobju smo v sklopu projekta izvajali specialno pedagoške in psihološke
diagnostike. Navedene so samo zaključene diagnostike, torej z izvedenim
razgovorom, testiranjem, zapisom poročila in zaključnim svetovanjem staršem.
Vrsta diagnostike

Specialno pedagoška

Logopedska diagnostika
Psihološka diagnostika

Izvajalke

Število
diagnostik
— 8

izvedenih

Ana Miletič Herič
pogodbena
1
Anja Dovečar
Barbara Bizjak žeijav
11
21
Brigita Pinter
Edita Rihar Škoflek
2
Karmen Posedel Golob
5
Maša Pikl
9
2
Petra Tevžič
6
Senka Plir Balta
4
Martina Škoflek
16
Anja Jularič
Skupaj izvedenih vseh diagnostik: 85

Obravnave (za obdobje od januarja 2019 do decembra 2019)
V tem obdobju smo v sklopu projekta izvajali specialno pedagoške in logopedske
obravnave ter refleksne terapije. Navedene so samo zaključene obravnave, torej z
izvedenimi vsemi 10 urami obravnav.
Število izvedenih obravnav (10 ur)
Vrsta obravnave
8
Specialno pedagoška
3
Logopedske obravnave
1
Refleksna terapija
Skupaj izvedenih obravnav: 12

49

Letno poročilo 11. OŠ Žalec za leto 2019

Predavanja
Izvedena predavanja in delavnice v danem obdobju so bila namenjena strokovnim
delavcem in učencem. Navedena so samo predavanja in sklopi predavanj, ki so že
zaključeni.
Število predavanj/delavnic
Dejavnost
Strokovno svetovanje za starše

6

Strokovno svetovanje za strokovne delavce

5

Delavnice za učence

8
Skupaj število predavanj/delavnic: 19

Naročila
Vsa naročila so bila izvedena v obdobju od septembra 2019 do decembra 2019 v
vrednosti 4.706 €.
Pripomočki, didaktične igre
Knjige
• Nastavki za pisala
• Kako se uspešno soočiti z ločitvijo
staršev
• Bralna ravnila
• Set eteričnih olj
• Prva pomembna knjiga za male in
velike otroke
• Heartmath
• Sedeti pri miru kot žaba
• Peskovnik
• Narisal sem sonce zate
• Logiplay
• Glavo imaš in srce
• Kaj je skupnega (2 x)
• Od človeka do sonca
• Magnetna tablica (6 x)
• Iskalci biserov
• Bloki za pretikanje
• Čustvena inteligentnost EQ 1 in
• Žogice iz flisa
EQ 2
• Poišči pravo mesto
• Čustvena inteligenca otrok
• Vrtiljak čustev
Oprema in ostalo
Testi
• Pisarniški pripomočki
• TD test mehanskih odnosov
• Magnetna tabla s pripomočki
• d2 test pozornosti
• Prenosni računalnik
• AG-UD test agresivnega vedenja
• Jabooz vreče (3 x)
• AN-UD test anksioznega vedenja
• Steza z mrežo valovi
• WISC test sposobnosti (odgovorni
listi)
• Steza z valji
• Športna škatla s pokrovom
• Promocijski material
Pripravila:
Anja Jularič, vodja SC VSI na II. OŠ Žalec
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