
 

   
 

 

  

 

 

Ravnatelj: Peter Kos 
Zreče, 20. 2. 2019 

LETNO POROČILO 
OŠ ZREČE              

ZA LETO 2018 



 

 

  



2 

 

KAZALO 

 
1 POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE ZREČE ............................................... 4 

1.1 Poročilo ravnatelja in predstavitev OŠ in nekaterih dejavnosti .............................. 4 

 Pregled števila učencev po razredih v šol. letu 2018/2019 .................................. 7 

 Pregled števila učencev za zadnjih 10 let ............................................................. 7 

 Poročilo o vpisu v srednje šole za šol. leto 2017/18 ............................................ 8 

 Dosežki v šolskem letu 2017/2018 ....................................................................... 9 

 NPZ v šolskem letu 2017/2018 .......................................................................... 10 

 Nadarjeni učenci na OŠ Zreče ............................................................................ 12 

1.1.6.1 Delo z nadarjenimi učenci........................................................................... 13 

 Učenci s posebnimi potrebami ........................................................................... 15 

2 ZANIMIVI DOGODKI ................................................................................................. 16 

3 Izbirni predmeti .............................................................................................................. 39 

4 Interesne dejavnosti ....................................................................................................... 40 

5 Bralna značka - spodbujanje bralne kulture ............................................................... 41 

6 Proslave in prireditve ..................................................................................................... 42 

7 Projekti v lanskem šolskem letu .................................................................................... 43 

7.1 Shema šolskega sadja ..................................................................................... 43 

7.2 Obisk ANGLEŽEV V ZREČAH ..................................................................... 43 

7.3 SMETKO CARJI ........................................................................................... 44 

7.4 Unesco .......................................................................................................... 45 

7.5 RASTEM S KNJIgo ....................................................................................... 46 

7.6 Olimpijski dan ............................................................................................... 47 

8 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb ........................................................ 48 

9 Finančno poslovanje ....................................................................................................... 49 

10 Sodelovanje z okoljem .................................................................................................... 49 

11 POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA ............................................................ 50 

11.1 Poročilo o dolgoročnih in  doseženih ciljih ter rezultatih Osnovne šole ZREČE .... 50 

11.2 Dolgoročni cilji zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma 

področnih strategij ................................................................................................... 50 

11.3 Kaj smo storili v letu 2018 .............................................................................. 53 

11.4 Realizirani cilji iz letnega programa dela za leto 2017/2018 ................................ 54 

11.5 uspešnost Vzgojno-izobraževalne dejavnosti ..................................................... 55 

12 Pregled rezultatov NPZ zadnjih 3 let ........................................................................... 55 

13 Večje spremembe v zadnjemu desetletju ..................................................................... 56 

14 RAČUNOVODSKO POROČILO 2018 ....................................................................... 59 

14.1 Bilanca stanja ................................................................................................ 60 



3 

 

 Aktiva – stanje sredstev ...................................................................................... 63 

 Pasiva – stanje obveznosti do virov ................................................................... 64 

14.2 Priloge k bilanci stanja.................................................................................... 65 

 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 65 

 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih finančnih naložb ...................... 68 

14.3 Izkaz prihodkov in odhodkov .......................................................................... 68 

 Prihodki .............................................................................................................. 70 

 Odhodki .............................................................................................................. 74 

14.4 Priloge k izkazu prihodkov in odhodkov ........................................................... 77 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

 77 

 Izkaz  prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti..... 80 

 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ..................... 81 

 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.............................................. 81 

 



4 

 

  

1 POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE ZREČE 

1.1 Poročilo ravnatelja in predstavitev OŠ in nekaterih dejavnosti 

 
OSNOVNA ŠOLA ZREČE 

Šolska cesta 3 

3214 Zreče 

Tel:  (03) 75 75 620 

Fax: (03) 75 75 640 

 

Spletni naslov šole: www.oszrece.si 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA STRANICE 

Stranice 36 

Tel: (03) 5762 220 

PODRUŽNIČNA ŠOLA GORENJE 

Gorenje 19 

Tel: (03) 5762 740 

 

 

Osnovna šola Zreče je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Zreče. 

Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, organizira kulturne, športne in 

druge dneve dejavnosti, po dogovoru z občino in društvi organizira tudi nekatere javne 

prireditve v kraju. Pripravlja prehrano za učence. Dejavnost šole je javna služba, katere 

izvajanje je v javnem interesu. 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od prvega do devetega razreda obvezne osnovne šole. 

Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, ki je določen 

z zakonom. Šolo vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu mu 

pomaga pomočnica ravnatelja, ki opravlja naloge, ki jih določi ravnatelj in so vpisane v aktu o 

sistematizaciji. 

Šola ima dve podružnični šoli, in sicer podružnično šolo Gorenje in podružnično šolo Stranice. 

Podružnici vodita vodji podružničnih šol. 

 

V šolskem letu 2017/2018 je centralno šolo obiskovalo 493 učencev, na podružnični osnovni 

šoli na Gorenju je bilo 20 učencev, na Stranicah pa 29 učencev. Skupaj je bilo vpisanih 542 

učencev. 

V prvi razred se je septembra 2018 na OŠ Zreče vpisalo 43 učencev, ki so bili razdeljeni v dva 

oddelka. Na Gorenju smo vpisali 1 prvošolca, na Stranicah pa 6. Na centralni šoli v Zrečah smo 

dva oddelka oblikovali še v drugem, tretjem in četrtem razredu. Prav tako smo imeli dva 

oddelka v šestem in devetem razredu. V vseh ostalih razredih smo imeli oblikovane po tri 

oddelke. 

Oddelke podaljšanega bivanja smo imeli na centralni šoli in na podružničnih, in sicer smo imeli 

po en oddelek podaljšanega bivanja v vsaki od obeh podružnic. V oddelke podaljšanega bivanja 

se vsako leto vključi precej otrok, saj starši takoj po pouku doma zanje še nimajo zagotovljenega 

varstva. 

Jutranje varstvo sta na centralni šoli obiskovali dve skupini učencev, tudi na obeh podružnicah 

smo imeli organizirano varstvo otrok pred začetkom pouka. Kot pri podaljšanem bivanju tudi 

v jutranjem varstvu število otrok, ki obiskujejo to dejavnost, nekoliko narašča.   

 

Na podlagi odločb o usmeritvi so bile učencem namenjene ure učne pomoči in dodatne 

strokovne pomoči. 

http://www.oszrece.si/
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Na šoli je bilo 31. 12. 2018 zaposlenih 74 delavcev, od tega 8 delavcev za določen čas. 66 

delavcev je bilo zaposlenih za nedoločen čas. 69 delavcev je bilo zaposlenih za polni delovni 

čas, 5 pa za krajši delovni čas. V letu 2018 je imela šola sklenjene tudi podjemne pogodbe, ki 

so bile sklenjene zaradi poučevanja dodatne strokovne pomoči po realizaciji in za namen 

nudenja medicinske pomoči v poletni šoli v naravi.   

Ena delavka je bila zaposlena preko javnih del. 

V mesecu juniju 2018 se je upokojila socialna delavka Biserka Esih, ki jo je v mesecu septembru 

2018 nadomestila Polona Župevc. 

V septembru 2018 je z delovnim razmerjem na OŠ Zreče prenehala učiteljica glasbene 

umetnosti Jana Deželak. Delo učitelja glasbene umetnosti na šoli od septembra 2018 opravlja 

Mitja Krajnc. 

 

Še vedno smo vključeni v več projektov, med pomembnejše štejemo: RASTEM s knjigo, 

UNESCO in sodelovanje s pobratenim mestom (šolo v Angliji).  
Zelo smo veseli, da  so učenci prostovoljstvo vzeli za svoje. Tudi v lanskem šolskem letu so 

namreč bili dejavni kot prostovoljci. V zadnjih letih so spoznali in uvideli, da je prostovoljstvo 

pomembno. Kot smetko carji so tudi v letu 2018 opravili veliko prostovoljnih ur, ki so jih 

namenili urejanju prostorov v šoli in urejanju šolske okolice. Tudi s pomočjo njihovega dela 

smo imeli okolico šole lepo urejeno, prostori v šoli pa so bili čisti, urejeni in pospravljeni. V 

letu 2018 je bila urejenost okolice še bolj pomembna kot sicer, saj so se Zreče prijavile na 

tekmovanje v urejenosti kraja Entente Florale. Komisija si je mesto ogledala v mesecu juniju, 

na poti po Zrečah so člani komisije obiskali tudi šolo in se sprehodili po šolskem parku. Šolo 

in njeno delovanje so ocenjevalcem predstavili prav naši prostovoljci, ki so gostom povedali, 

kaj počnejo sami kot prostovoljci in kako pomembna se nam na šoli zdi skrb za naravo, nekaj 

besed pa so namenili tudi predstavitvi celotne šole. Predstavitev je potekala v angleškem jeziku, 

s svojim znanjem so učenci pokazali, da so se zmožni sporazumevati tudi v tujem jeziku. Imeli 

so kaj povedati, saj smo le mesec dni pred prihodom komisije izvedeli, da so prostovoljci naše 

šole bili ponovno zelo aktivni in marljivi ter da smo bili ponovno ena od šol, katerih učenci so 

opravili največ prostovoljnih ur. Za nagrado so bili povabljeni na zaključno podelitev priznanj.   

Veliko učencev je opravilo bralno značko, in sicer imamo pridne bralce v vseh triadah.  

Uspešno je deloval krožek rdečega križa. Izvedli smo dobrodelno akcijo Drobtinica in zbrali 

prispevke za malice oz. kosila za učence naše šole. 

Naši učenci so uspešno prepevali v pevskih zborih, tri imamo na OŠ Zreče, prav tako imamo 

pevska zbora na obeh podružnicah. Vsi zbori so nastopali na prireditvah v krajih, svoje 

mojstrstvo pa so pokazali tudi na revijah otroških in mladinskih pevskih zborov. V letu 2018 

smo na šoli imeli tudi glasbeno skupino, ki se je pod mentorstvom Sanje Hvalec resnično 

izkazala na šolski zaključni prireditvi v mesecu juniju, kjer so se predstavili s slovenskimi 

popevkami, nastopili so tudi na predstavitvi ob zaključku projekta Krepitev identitete Pohorcev 

na Rogli. Nista pa to bila njihova edina nastopa.  

Učenci so znova uspešno izvedli tudi šolski parlament, ki mu pripisujemo velik pomen iz dveh 

razlogov. Učenci se učijo strpno in argumentirano pogovarjati o določenih temah, na drugi 

strani pa so teme otroškega parlamenta vedno takšne, ki so učencem blizu oziroma so za učence 

pomembne. Prav zaradi tega se učenci ob strpnem pogovoru z vrstniki o temah, ki jih 

obravnavajo, veliko naučijo. Tudi povratne informacije, ki jih dobimo od učencev, ki pri 

parlamentu sodelujejo, kažejo na to, da tudi otroci radi razpravljajo o temah, ki so zanje 

pomembne in so jim blizu. 

Kot partnerji smo sodelovali pri projektu Krepitev identitete Pohorcev, v okviru katerega se je 

oblikovala idejna zasnova za postavitev muzeja smučanja na Rogli. Prav tako smo se v letu 

2018 pridružili projektu Teden pisanja z roko, v okviru katerega je na šoli potekalo veliko 
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dejavnosti. Pisma so učencem z roko napisali tudi župan Občine Zreče, upokojena pomočnica 

ravnatelja in ravnatelj šole.  

Sodelovali smo v literarnih in likovnih natečajih, kjer so naši učenci posegli tudi po nagradah.  

Tudi v letu 2018 smo skušali učencem ponuditi priložnosti, da razširjajo svoje znanje in si širijo 

obzorja. Učencem prav zaradi tega ponujamo možnosti, da sodelujejo pri različnih projektih, 

za katere se nam zdi, da bi učenci ob ukvarjanju s temami projektov lahko usvojili znanje, ki 

ga bodo lahko koristno uporabili v življenju. Posebej pomembno je, da v današnjem svetu 

učenci znajo kritično ovrednotiti goro informacij, ki so jim izpostavljeni. Samo faktografsko 

znanje danes nima več velikega smisla, saj so praktično vse informacije na dosegu roke, svet 

pa postaja globalna vas.  

Prvošolci so letos nadaljevali z učenjem angleščine kot neobveznega izbirnega predmeta. Vsi 

starši so se odločili, da bodo svoje otroke vključili v zgodnje poučevanje jezika. Na obeh 

podružnicah so se lahko učenci pri učenju angleščine lahko priključili 2. razredu, uradno pa 

angleščine nismo mogli ponuditi, saj je bilo tako na Gorenju kot tudi na Stranicah premalo 

otrok. Tako se v šolskem letu 2018/2019 angleščine kot prvega tujega jezika (v 1. razredu je to 

neobvezni izbirni predmet) učijo vsi učenci naše šole. 

Učencem druge triade smo v začetku šolskega leta 2018/2019 kot neobvezni izbirni predmet 

ponudili nemščino, tehniko, umetnost, računalništvo in šport. Ker pri izbirnih predmetih glede 

števila ur nismo neomejeni, smo šport ponudili le učencem 5. razreda, kjer je bil izkazani interes 

za ta predmet največji. 

Na predmetni stopnji se je tudi v tem šolskem letu precej učencev prijavilo k obveznemu 

izbirnemu predmetu šah. Prvič smo v tem šolskem letu učencem ponudili predmet elektronika 

z robotiko, kjer so učenci spoznali osnove programiranja s sistemom Lego Education. Z 

izvajanjem predmeta nadaljujemo tudi v šolskem letu 2018/2019. 

V šolskem letu 2017/2018 so nacionalne preizkuse iz slovenščine in matematike na OŠ Zreče 

pisali tudi tretješolci. Šola se je namreč prijavila za eno od poskusnih šol. Rezultati, ki so jih 

dosegli naši tretješolci, kažejo podobno kot rezultati v 6. in 9. razredu. 

Učencem smo nudili tudi nekatere krožke, ki so se jih lahko udeležili. Veseli nas, da je tudi v 

letu 2018 deloval čebelarski krožek, učenci se udeležujejo tekmovanj in na teh tekmovanjih 

dosegajo priznanja. Člani čebelarskega krožka so svojo dejavnost predstavili tudi članom 

komisije za tekmovanje Entente Florale. 

Učenci naše šole so znova pripravili zelo uspešno novoletno druženje, kjer so predstavili 

izdelke, ki so jih izdelali na tehniškem dnevu. Tudi v letu 2018 smo šolsko tržnico, kot 

prireditvi v začetku meseca decembra rečemo, skušali popestriti z glasbenimi gosti. V letu 2017 

so bili naši gosteje člani Društva godbenikov Zreče, v letu 2018 pa smo v goste znova povabili 

Glasbeno šolo Slovenske Konjice, ki so pripravili zanimiv program, saj so se predstavili z 

godalnim in s pihalnim orkestrom. Še posebej smo bili ponosni, ko smo med nastopajočimi 

lahko prisluhnili tudi učencem naše šole. Po krajšem glasbenem uvodu je sledil ogled izdelkov, 

ki so jih skupaj s svojimi razredniki na ogled postavili naši učenci, gostje pa so lahko med njimi 

izbrali tiste, ki so jim bili najbolj všeč, in jih odnesli domov. Učenci so bili seveda zelo veseli 

prostovoljnih prispevkov, ki so jim jih poklonili obiskovalci in tako namenili denar za šolski 

dobrodelni sklad.  

Skozi celotno šolsko leto smo sodelovali na prireditvah, ki jih pripravi občina Zreče. V letu 

2018 smo pripravili več točk kulturnega programa, s katerimi so se naši učenci lahko pokazali 

tudi širši javnosti. Odmevnejša je bila šolska proslava ob kulturnem prazniku, ki so jo učenci v 

popoldanskem času pokazali tudi svojim staršem in vabljenim gostom, saj se nam je zaradi 

zahtevnosti dela zdelo zelo pomembno, da lahko prireditev vidijo tudi zunanji obiskovalci. 

Veseli in ponosni smo na svoje kulturno udejstvovanje v šoli in širše. Da je naše delo na tem 

področju opaženo, kaže tudi zastava kulturne šole, ki jo imamo kot ena izmed kulturnih šol 
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izobešeno pred šolo. Verjamemo, da se naši učenci dobro izkažejo in da so uspešni, kar 

nenazadnje kažejo tudi vabila in prošnje za sodelovanje pri več prireditvah v občini.   

Tudi v letu 2018 so učenci pod mentorstvom Barbare Potnik pripravili avtorsko gledališko 

predstavo, kjer so na zanimiv način prikazali odnose med učitelji in učenci. S scenarijem, režijo 

in igro so navdušili ocenjevalca in bili izbrani na regijsko srečanje otroških gledaliških skupin.  

 

Medsebojna nesoglasja smo še vedno reševali s pomočjo pogovora in mediacije, saj menimo, 

da je spore najbolje reševati takoj, ko se pojavijo, pri samem reševanju pa je treba biti strpen.  

 

 Pregled števila učencev po razredih v šol. letu 2018/2019 
 

RAZRED ŠTEVILO UČENCEV 

1. razred 43 

2. razred 49 

3. razred 41 

4. razred 53 

5. razred 64 

6. razred 55 

7. razred 63 

8. razred                                    63 

9. razred 53 

SKUPAJ 484 

Podružnica  

Gorenje 

16 

Podružnica Stranice 25 

SKUPAJ 525 

 

Skupaj obiskuje OŠ Zreče in obe podružnici v šolskem letu 2018/2019 525 učencev, na 

centralni šoli v Zrečah je vpisanih 484 učencev, na podružnici na Gorenju 16 in na podružnici 

na Stranicah 25 učencev. 

 

 Pregled števila učencev za zadnjih 10 let 
 

ŠOLSKO LETO ŠT. UČENCEV 

OŠ ZREČE 

ŠT. UČENCEV 

PODRUŽNICA 

STRANICE 

ŠT. UČENCEV 

PODRUŽNICA 

GORENJE 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

2009/2010 554 38 21 613 

2010/2011 537 37 19 593 

2011/2012 538 35 19 592 
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2012/2013 521 35 21 577 

2013/2014 506 38 23 567 

2014/2015 506 41 23 570 

2015/2016 506 35 19 560 

2016/2017 497 34 19 550 

2017/2018 493 29 20 542 

2018/2019 484 25 16 525 

 

 

 
 

 Poročilo o vpisu v srednje šole za šol. leto 2017/18 
 

Deveti razred je v šolskem letu 2017/18 končalo 65 učencev. 

16 učencev (25 %) se je vpisalo v gimnazije, in sicer 5 na gimnazijo v Konjicah in 11 na druge 

gimnazije v Celju, Mariboru in Ljubljani.  

34 učencev (52 %) se je vpisalo v štiriletne šole, in sicer: 3 na predšolsko vzgojo, 4 

elektrotehnika računalništva, 1 za farmacevtskega tehnika, 2 za ustvarjalca modnih oblačil, 1 

za zdravstvenega tehnika, 5 za kozmetičnega tehnika, 1 za prometnega tehnika, 7 za strojnega 

tehnika (6 v Zreče in 1 v Celje), 3 za tehnika mehatronike, 1 za kemijskega tehnika, 2 za 

gozdarskega tehnika, 1 za lesarskega tehnika, 2 za veterinarskega tehnika in 1 za elektrotehnika. 

V triletne šole se je vpisalo 15 učencev (23 %), in sicer: 5 za kovinarja v Zreče, 1 za bolničarja, 

2 za gastronoma-hotelirja, 1 za avtoserviserja, 5 za frizerja in en za gozdarja.  

 

Podatki so prikazani v spodnji tabeli.  

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

OŠ Zreče 572 568 554 537 538 521 506 506 506 497 493 484

POŠ Stranice 43 39 38 37 35 35 38 41 35 34 29 25

POŠ Gorenje 25 23 21 19 19 21 23 23 19 19 20 16

Skupno število 640 630 613 593 592 577 567 570 560 550 542 525

0

100

200

300

400

500

600

700

Pregled števila učencev zadnjih 12 let
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Gimnazija Konjice 5 

Celje Center 4 

Umetniška gimnazija v Ljubljani  3 

Gimnazija Lava Celje 1 

II. gimnazija Maribor 2 

Umetniška gimnazija Maribor 1 

SKUPAJ GIMNAZIJA 16 (25 %) 

Predšolska vzgoja 3 

Elektrotehnik računalništva 4 

Farmacevtski tehnik 1 

Ustvarjalec modnih oblačil 2 

Zdravstveni tehnik 1 

Kozmetični tehnik 5 

Prometni tehnik 1 

Strojni tehnik 6 

Tehnik mehatronike 3 

Kemijski tehnik 1 

Gozdarski tehnik 2 

Lesarski tehnik 1 

Veterinarski tehnik 2 

Elektrotehnik 1 

SKUPAJ 4-LETNA 34 (52 %) 

Frizer 5 

Kovinar v Zrečah 5 

Bolničar 1 

Gastronom - hotelir 2 

Elektrikar 1 

Avtoserviser 1 

SKUPAJ 3-LETNA 15 (23 %) 

ŠTEVILO VSEH UČENCEV 65 

 

 

 Dosežki v šolskem letu 2017/2018 
 

Učenci OŠ Zreče so se tudi v šolskem letu 2017/2018 dokazali na različnih področjih. Dobro 

so se odrezali na različnih tekmovanjih, kjer so osvojili številna priznanja. Uspešni so bili pri 

naravoslovnih in pri družboslovnih predmetih, dobro so se odrezali tudi v znanju jezikov 

(slovenščina, angleščina). Uspešni so bili tudi na športnem področju. Veseli nas, da lahko o 

dobrih rezultatih poročamo pri vseh področjih, kar kaže, da učenci na OŠ Zreče dobijo 

kvalitetno znanje z vseh področij in lahko uspešno nadaljujejo šolanje na šolah, ki so si jih 

izbrali. 

Tako kot v prejšnjih letih so naši učenci dosegli veliko bronastih priznanj.  

Pri kemiji je Zdravko Črešnar ponovno dosegel zlato priznanje, prav tako so zlata priznanja 

pri Veseli šoli dobili Zoja Pravst, Peter Potnik in Špela Šet. V znanju iz sladkorne bolezni 

sta zlato priznanje dosegli učenki Lena Bornšek in Adela Škoflek.  

Učenci OŠ Zreče so dosegli tudi vrsto srebrnih priznanj. 
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Pri slovenščini so štiri naše učenke dosegle srebrno Cankarjevo priznanje, pri matematiki smo 

dosegli 5 srebrnih Vegovih priznanj, po eno pa v znanju računalništva, astronomije, logike in 

angleščine. Srebrni priznanji v znanju kemije sta dobila 2 učenca. Ponovno se je veliko naših 

učencev izkazalo v znanju iz Vesele šole, ki na šoli ostaja zelo priljubljena. Učenci OŠ Zreče 

so na tem tekmovanju dosegli kar 15 srebrnih priznanj. 

Znova so srebrno priznanje na državnem srečanju mladih čebelarjev dosegli naši mladi 

čebelarji. Prav tako so srebrno priznanje na srečanju folklornih skupin dosegli učenci, ki se 

ukvarjajo s folkloro. 

Odlično so se odrezali mladi gledališčniki, ki so si nadeli ime Nas 15. Bili so izbrani, da se 

predstavijo na regijskem srečanju otroških gledaliških skupin, kar je lep uspeh, ki so ga na 

regijskem srečanju nadgradili s srebrnim priznanjem. S svojo avtorsko predstavo so se 

predstavili tudi domačim gledalcem, ki so jim namenili bučen aplavz. 

Še posebej smo ponosni na skupino naših osnovnošolcev, ki so se pomerili v tekmovanju Male 

sive celice. Letošnja ekipa je še nadgradila rezultat ekipe iz prejšnjega leta. Trojka Zdravko 

Črešnar, Zala Šrot in Blaž Kukovič se ni le prebila v izločilne boje, ampak je tudi v izločilnih 

bojih napredovala iz kroga v krog. Večkrat smo torej lahko njihove nastope in znanje, ki so ga 

skozi celotno tekmovanje izkazovali, spremljali na slovenski nacionalni televiziji. Naši 

tekmovalci so se ustavili v polfinalu, kjer so morali priznati premoč nasprotni ekipi. Prebili so 

se torej med 4 najboljše ekipe v državi.   

Odlične rezultate so učenci OŠ Zreče dosegali v športu. Uspešni so bili v individualnih in 

skupinskih športih. Dobre rezultate so dosegale odbojkarice in košarkarice, tudi nogometaši so 

prikazali odlične igre. Tudi v  smučanju so naši učenci na regijskem tekmovanju dosegli lepe 

rezultate.  

V šolskem letu 2017/2018 so učenci kot prostovoljci ponovno nabrali toliko ur, da so dobili 

priznanje. Za naj prostovoljko smo na šoli izbrali Lucijo Klančnik, naj prostovoljec pa je postal 

Aldino Hasanbegović.  

 NPZ v šolskem letu 2017/2018 
 

NPZ - 9. razred 

PREDMET 

POVPREČJE V REPUBLIKI 

SLOVENIJI 

POVPREČJE  

NA OŠ ZREČE 

Slovenščina 51,00 53,28 

Matematika 53,06 58,74 

Kemija 50,79 62,94 

 

 
Z rezultati ob koncu 3. obdobja smo zadovoljni. Tako kot že vrsto prejšnjih let je povprečno 

število doseženih točk pri vseh treh predmetih na OŠ Zreče višje, kot je povprečje v Republiki 

Sloveniji.  

Prvič so učenci OŠ Zreče kot tretji predmet pisali kemijo. Gre za predmet, pri katerem učenci 

OŠ Zreče na tekmovanjih vrsto let dosegajo izjemne rezultate. Podobno se je zgodilo tudi pri 

nacionalnih preizkusih znanja, kjer so zreški osnovnošolci svoje vrstnike presegli kar za 12 

odstotkov. Tudi nacionalni testi so pokazali, da je kemija na šoli resnično predmet, kjer naši 

učenci briljirajo. 

Tudi pri slovenščini smo z rezultatom zadovoljni. Še posebej nas veseli, da smo močno 

popravili svoj lanski rezultat. Sicer so tudi letos naši osnovnošolci dosegli boljši rezultat, kot 

so ga dosegli vrstniki po Sloveniji.  
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Pri slovenskem jeziku še vedno opažamo, da naši učenci dosegajo nekoliko nižje rezultate pri 

nalogah, ki preverjajo razumsko branje in pisanje. Pri pouku vsi učitelji, ki poučujejo 

slovenščino, dajejo poudarek ravno branju in pisanju. Prav tako se trudimo, da bi učenci opravili 

tudi bralno značko. Kot že v prejšnjem šolskem letu posvečamo še posebno pozornost pisanju, 

saj želimo, da bi učenci v višjih razredih bili popolnoma pripravljeni za pisanje krajših 

sestavkov, ki jih bodo morali pisati tudi kasneje v življenju. Učenci tako pišejo tudi daljše 

sestavke, kjer razvijajo poleg strategij za branje in pisanje tudi druge strategije. Še naprej bomo 

posvečali veliko pozornosti bralnim in učnim strategijam, trudimo se, da bi otroci veliko brali, 

zato bomo otroke spodbujali pri branju knjig, sodelovali bomo na natečajih, ki jih organizirajo 

drugi, nekatere bomo organizirali tudi sami. Tudi pri delavnicah za nadarjene vsako leto 

vključujemo jezikovne vsebine oziroma vsebine, ki so povezane z jezikom. 

Ponovno se je pokazalo, da naši učenci nimajo težav pri eksplicitnem slovničnem znanju 

(praviloma so bili tu naši učenci nad povprečjem), pač pa v omejenem besednem zakladu in 

posledično bralnem razumevanju. Pri večini nalog, kjer so bili pod povprečjem, je šlo za naloge, 

kjer so morali izhajati iz prebranega, nato pa sami pojasnjevati, ravno pri samostojnem tvorjenju 

besedil pa imajo naši učenci več težav. Ocene pri pouku oz. odstotek, ki so ga učenci povprečno 

dosegali pri pouku, je bil precej višji kot dosežek na NPZ-ju. Razlog za to je gotovo neskladje 

med učnim načrtom in nacionalnim preverjanjem, saj je v slednjem le za vzorec slovničnega 

znanja, bazira pa predvsem na bralni pismenosti oz. razumevanju. Če želimo še dvigniti 

povprečje pri NPZ, bomo morali tudi za ceno slovničnega znanja še več časa vložiti v delo z 

besedili. 

Pri matematiki so naši devetošolci vedno dosegali zelo dobre rezultate. V letu 17/18 je razlika 

med povprečjem na državni in šolski ravni več kot pet odstotkov, tako da smo z rezultati zelo 

zadovoljni. 

Tudi pri matematiki pa se kaže, kar ugotavljamo že pri znanju slovenščine, in sicer slabo 

reševanje besedilnih nalog. Pri teh nalogah so se naši devetošolci izkazali slabše kot vrstniki po 

Sloveniji. Omeniti velja, da so devetošolci na OŠ Zreče nalogo, ki je bila na testu za 6. in 9. 

razred, reševali v večini primerov bolje kot šestošolci. 

 

Nacionalni preizkusi znanja – 6. razred  

 
PREDMET POVPREČJE V RS POVPREČJE  OŠ ZREČE 

SLOVENŠČINA 46,24 % 48,89 % 

ANGLEŠČINA 51,06 % 47,56 % 

MATEMATIKA 52,52 % 56,57 % 

 

Šestošolci so se pri reševanju nacionalnih preizkusov v letu 2018 bolje odrezali kot v letu 2017. 

Tako so naši rezultati pri matematiki in slovenščini ponovno boljši, kot so jih dosegali šestošolci 

po Sloveniji.  

Pri angleščini smo sicer še vedno pod državnim povprečjem, se pa rezultat dviguje. Ker 

preizkusi pri tujem jeziku preverjajo predvsem besedišče in sporočanje, smo tudi pouk zastavili 

tako, da tema dvema prvinama posvečamo največ časa. Seveda pri tujem jeziku ne moremo 

zanemariti slovnice. Imamo učence, ki so sicer teste pisali zelo dobro, na drugi strani pa je bilo 

precej učencev, ki so dosegli zelo slabe rezultate, s čimer so seveda znižali tudi povprečje na 

šoli. Gre za učence, ki se z daljšimi besedili v tujem jeziku ne znajdejo, saj so jim preizkusi 

prezahtevni, besedišča, ki ga ne razumejo, je preveč. Zelo podobno je tudi pri slušnem 

razumevanju, kjer učence, ki besedila ne razumejo dobro, izda še trema, tako da se večkrat 

zgodi, da pravilno ne rešijo niti tistega, kar sicer razumejo. Nekaterim učencem se zdijo 

besedila, ki jih poslušajo, dobro razumljiva, drugim pa so predolga in prezahtevna. Verjamemo, 
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da je rezultat pri angleščini odvisen tudi od lokacije šole. V večjih mestih otroci prej in bolj 

intenzivno pridejo v stik s tujim jezikom kot v manjšem kraju, kot so Zreče. Prav to se pozna 

pri reševanju preizkusov, ki so zasnovani kot nacionalni preizkus znanja. 

 

Pri slovenščini so se šestošolci izkazali bolje kot prejšnje leto, saj so ponovno presegli državno 

povprečje. S samim rezultatom sicer nismo zadovoljni, saj so v povprečju dosegli manj kot 

polovico možnih točk. Zanimivo je, da so učenci naloge, ki so se jim zdele lahke, reševali slabše 

od tistih, ki so jih imeli za težje. Bolje so se sicer odrezali pri umetnostnem besedilu, kar 

verjetno kaže na to, da jim natančno branje (iskanje podatkov, informacij) povzroča več težav 

kot branje umetnostnega besedila. Tudi razlage so lahko pri umetnostnem besedilu bolj proste 

kot pa pri neumetnostnem besedilu, kjer morajo biti odgovori bolj enoznačni. Učenci so tudi 

letos tarnali, da je bil preizkus dolg oziroma predolg. Drži, da so bila besedila zelo obsežna, a 

je dejstvo tudi, da niso tako dobri bralci, kot bi si želeli. Prav zaradi tega bomo, kot je zapisano 

že pri analizi rezultatov za 9. razred, pri pouku posvečali več pozornosti prav branju in pisanju. 

Učiteljica, ki uči slovenščino v 6. razredu, je v svojem poročilu sicer tudi zapisala, da je opazila, 

da prave motivacije pri učencih za reševanje nacionalnega preizkusa znanja ni bilo, saj so 

preizkus vzeli kot napovedan test, ki nima nobene teže, saj se za prikazano znanje ne dobi 

ocene. Tudi sicer učitelji opažajo, da imajo učenci težave z rednim in vztrajnim delom, 

predvsem domačega dela ne opravijo, kot bi bilo treba. Zdi se jim, da je domače naloge preveč, 

zato je sploh ne rešujejo. Če gre za nekoliko težje stvari, se jih ne lotijo, ker pravijo, da ne znajo 

in da ne razumejo.  

V prihodnjih letih bo tako stalna naloga vseh, ki delujejo v šoli, da skušajo povečati delovne in 

bralne navade učencev. Moramo se zavedati, da je pridobivanje znanja težak proces, da je 

potrebno za dobre rezultate in dobro znanje vložiti veliko napora in truda skozi daljše časovno 

obdobje. 

 

Tudi pri matematiki so naši učenci dosegli boljši rezultat, kot je državno povprečje, zato smo z 

rezultati zadovoljni. Kot smo opazili že v preteklih letih, učenci ne rešujejo dobro besedilnih 

nalog, pogosto so površni tudi pri branju navodil.   

 

Rezultate za 6. in 9. razred so učitelji sicer analizirali na sestankih aktivov, nato pa svoje delo 

prilagajajo rezultatom, saj je vsem v interesu, da učenci na koncu osnovne šole dosegajo dobre 

rezultate, kar je posledica dobrega znanja, ki ga dobijo v času svojega šolanja. 

  

 Nadarjeni učenci na OŠ Zreče 
 

V šolskem letu 2017/2018 smo na Osnovni šoli Zreče imeli 59 nadarjenih učencev, ki so bili 

spoznani na osnovi rezultatov testov inteligentnosti. Po razredih so bili razporejeni takole: 

 

4. razred - 7 nadarjenih učencev 

5. razred - 7 nadarjenih učencev 

6. razred - 6 nadarjenih učencev 

7. razred - 13 nadarjenih učencev 

8. razred - 12 nadarjenih učencev 

9. razred - 14 nadarjenih učencev 
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1.1.6.1 Delo z nadarjenimi učenci 
 

Tudi v tem šolskem letu smo nadaljevali z uresničevanjem Koncepta dela z nadarjenimi učenci, 

ki izhaja iz nalog, ki jih šoli za delo z nadarjenimi učenci nalaga Zakon o OŠ. 

Nadarjeni učenci so potrebni posebne pozornosti, saj si ne smemo dovoliti, da bi se njihov 

potencial izgubljal v vsakdanjem povprečju, zato so bili naši cilji: 

 Pravočasno evidentirati otroke, ki izkazujejo visoke dosežke ali potenciale na različnih 

področjih (intelektualno, učno, vodstveno, ustvarjalno, literarno, dramsko, likovno, 

glasbeno, športno) konec 3. razreda in na koncu vsakega šolskega leta. 

 Spodbujati otrokov razvoj in doseganje rezultatov, ki so skladni z njegovimi 

sposobnostmi (skozi vse šolsko leto). 

 Podrobno pripraviti individualiziran načrt za nadarjenega učenca, spremljanje učenca in 

evalvacija (od marca do junija). 

 Učencem ponuditi pestro izbiro obogatitvenih programov (delavnice za nadarjene v 

popoldanskem času, interesne dejavnosti, dodatni pouk, priprave na tekmovanja, 

sobotne šole in tabor za nadarjene) skozi vse šolsko leto. 

 

 

DELAVNICE ZA NADARJENE UČENCE V 

ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

 

Datum delavnice Tema delavnice Izvajalec delavnice Razred in število 

otrok 

21. september 2017 Predtekmovanje 

Male sive celice 

Andreja Blazina 

 

Tretja triada 

 (6 otrok) 

Celo šolsko leto Matematična 

delavnica 

Alenka Šrot Tretja triada 

(10 otrok) 

5. oktober 2017 Dan učiteljev 

Unesco 

Mojca Petek 5. a razred 

11. oktober 2017 Osmina finala MSC 

(snemanje v Lj) 

 

Andreja Blazina 

Tretja triada 

(3 tekmovalci in 36 

navijačev) 

20. oktober 2017 Noč branja 

Kamišibaj 

Andreja Blazina, 

Barbara Potnik 

Tretja triada 

 (18 otrok) 

10. november 2017 Sobotna šola 

Geolov 

Barbara Potnik in 

zunanji izvajalec 

6. razred in tretja 

triada 

(15 otrok) 

17. november 2017 Veselje do znanosti 

na GCC 

Marjana 

Podkubovšek in 

Andreja Blazina 

8. in 9. razred 

(10 otrok) 

12. januar 2018 Noč branja 

Kamišibaj 

Andreja Blazina, 

Barbara Potnik 

5. in 6. razred 

(17 otrok) 

24. januar 2018 Četrtina finala MSC 

(snemanje v Lj) 

 

Andreja Blazina 

Tretja in druga triada 

(3 tekmovalci in 34 

navijačev) 

26. -27. januar 2018 TABOR za 

nadarjene učence na 

CŠOD  Gorenje 

Andreja Blazina, 

Lucija Levart, Vlasta 

Puklavec in ostali 

izvajalci 

 

Tretja triada 

(28 otrok) 
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Od januarja do junija Start the change 

(projekt skupaj z 

mladinskim centrom 

Slov. Konjice) 

 

Barbara Potnik 

Učenci 8. razreda 

6. februar 2018 Poezija v preobleki Mateja Potočnik, 

Marina Mavc, Sanja 

Hvalec, Štefica Ribič 

in Marija Kotnik 

Od 1. do 9. razreda 

(90 otrok) 

Februar 2018 Ekskurzija v 

Ljubljano in 

Postojno (projekt 

Mostovi) 

 

Lucija Levart in 

Rosana Veselko 

 

8. in 9. razred 

Februar, marec 2018 Literarno ustvarjanje Lucija Levart 3. a in 3. b  

10. april 2018 Polfinale MSC 

(snemanje v 

Ljubljani) 

 

Andreja Blazina 

Tretja in druga triada 

(3 tekmovalci in 33 

navijačev) 

11. maj 2018 Večer branja Barbara Potnik in 

Mojca Petek 

4. razred 

(16 otrok) 

Februar, marec, april 

in maj 2018 

Krepitev identitete 

Pohorcev 

Lucija Levart, David 

Voh, Mateja 

Potočnik, Nina Vajt 

in zunanji sodelavci 

 

Od 1. do 9. razreda 

(70 otrok) 

Junij 2018 Semena sprememb-

projekt 

Mojca Petek in 

Karmen Presiček 

5. a in 5. b razred 

Junij 2018 Zaključna prireditev 

Solza, ki je ne 

prodam 

David Voh, Mateja 

Potočnik, Sanja 

Hvalec, Vlasta 

Puklavec in Štefica 

Ribič 

 

Od 1. do 9. razreda 

(120 otrok) 

Junij 2018 Sobotna šola 

Sodelovanje na 

Entente florale 

 

Peter Kos 

 

3 učenci 6. razreda 

 

Skozi celotno šolsko leto so se učenci pripravljali na tekmovanja: 

 Priprava na Cankarjevo tekmovanje (od 2. do 9. razreda) 

 Priprava na matematično tekmovanje Kenguru (od 1. do 9. razreda) 

 Priprava na kemijsko tekmovanje za Preglovo priznanje (8. in 9. razred) 

 Priprava na fizikalno tekmovanje (8. in 9. razred) 

 Priprava na tekmovanje iz astronomije (8. in 9. razred) 

 Priprava na tekmovanje iz Vesele šole (od 4. do 9. razreda) 

 Priprava na tekmovanje iz logike (od 4. do 9. razreda) 

 Priprava na angleško tekmovanje (9. razred) 

 Priprava na računalniško tekmovanje Bober (od 7. do 9. razreda) 

 Priprava na tekmovanje iz naravoslovja Kresnička (6. in 7. razred) 

 Priprava na tekmovanje Male sive celice (od 7. do 9. razreda) 

 Priprava na čebelarsko tekmovanje (5. razred) 
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 Učenci s posebnimi potrebami 
 

Opravila in naloge:  

 
- Vodenje evidenc in osebnih map učencev s posebnimi potrebami. 

- Posredovanje podatkov ministrstvu, vodstvu šole ter računovodstvu. Sproti in 3-krat 

na leto ministrstvu.  

- Vodenje mesečne evidence o realizaciji dodatne strokovne pomoči in učne pomoči ter 

obračun učne pomoči. 

- Koordinacija dela z učenci, starši, učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči in 

učne pomoči. 

- Sodelovanje z zunanjimi institucijami (Zavod za šolstvo, center za socialno delo, razne 

zdravstvene ustanove in drugi zunanji strokovnjaki, srednje šole). 

- Sestava poročil in mnenj o posameznih učencih (na osnovi poročil  učiteljev, 

izvajalcev strokovne in učne pomoči). 

- Seznanjanje staršev in učiteljev o postopku usmerjanja učencev. 

- Seznanjanje učiteljev in izvajalcev dodatne in učne pomoči o oblikovanju 

individualiziranih načrtov dela. 

- Priprava dokumentacije za usmerjanje učencev, ki so bili v postopek vključeni na 

novo, ter za tiste, ki so imeli preverjanje odločb. 

- Sodelovanje v aktivu izvajalcev dodatne strokovne in učne pomoči. 

- Sodelovanje v strokovnih skupinah za izdelavo individualiziranega programa dela za 

posameznega učenca. Za vsakega učenca najmanj 3-krat, za nekatere pa tudi večkrat. 

- Izvajanje dodatne strokovne pomoči in učne pomoči za učence, kjer šolski strokovni 

tim oceni, da se bodo pojavljale kompleksne težave.  

 

 

Ob začetku šolskega leta 20017/2018 je bilo na šoli 31 učencev z odločbo o usmerjanju. Med 

šolskim letom smo dobili 8 odločb. Tako je bilo ob koncu šolskega leta 39 učencev z odločbo 

o usmerjanju. Trem učencem so bile med šolskim letom spremenjene odločbe, ker so imeli v 

odločbi zapisano preverjanje usmeritve. Ob preverjanju usmeritve učenci praviloma dobijo 

manj ur dodatne strokovne pomoči in več ur učne pomoči. Skupaj je to ob koncu šolskega leta 

pomenilo  tedensko 89 ur dodatne strokovne pomoči in 49 ur učne pomoči. Od tega je bilo 15 

odstotkov učencev v prvem triletju, 44 odstotkov v drugem triletju in 41 odstotkov v tretjem 

triletju. 

 

V postopek usmerjanja je bilo do konca šolskega leta na novo vključenih 9 učencev. 

 

V timih strokovnih skupin za izdelavo individualiziranih načrtov dela, kjer so večinoma 

sodelovali tudi starši in učenci, smo  vsaj trikrat na leto analizirali izvajanje individualiziranih 

programov in delo v oddelkih, ga načrtovali ter iskali najboljše rešitve za učence.  

 

V šolskem strokovnem timu za delo z učenci, ki imajo odločbe o usmerjanju (šolska svetovalna 

delavka ter izvajalci dodatne strokovne pomoči, včasih pa učitelji ter izvajalci učne pomoči), je 

delo potekalo zelo intenzivno in dobro.  
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2 ZANIMIVI DOGODKI 
 

Ustvarjali v novoletni delavnici 

V mesecu decembru so se učenci 1. a skupaj s starši družili in ustvarjali v novoletni delavnici. 

Učiteljici sta jih presenetili s kamišibajem, to je pripovedovanjem zgodbe ob slikah / 

ilustracijah, ki se prikazujejo na malem lesenem odru. Sledilo je ustvarjanje, kjer si je prav vsak 

otrok ob pomoči staršev izdelal še novoletno lučko iz steklenega kozarca in škorenjček iz filca. 

Ob zaključku pa je v učilnici zadišalo še po božičnem čaju in sladkih mandarinah. 

Daša med finalisti natečaja 

Na dobrodelnem likovnem natečaju Rišem za prijatelja se je med finaliste uvrstila tudi naša 

učenka Daša Ravnak iz 7. razreda. 

Področno tekmovanje v odbojki 

V ponedeljek, 8. 1. 2018, je bilo področno tekmovanje v odbojki. 

Ekipi OŠ Braslovče in OŠ Šempeter sta bili odlični in sta se pomerili za prvo mesto. OŠ Zreče 

in OŠ Frana Kranjca pa sta odigrali za tretje mesto. Na koncu so naše odbojkarice Hana, Rozi, 

Ajša, Adela, Zala, Manca, Iva, Eva in Urška odnesle domov pokal za 4. mesto. 

Vsak je lahko junak 

Kulturni dan za 6. in 7. razrede naše šole je bil obarvan JUNAŠKO. Učenci so najprej v šoli 

obudili zgodbe naših slovenskih ljudskih JUNAKOV, kot so Mojca Pokrajculja, Peter Klepec, 

Miklova Zala, Martin Krpan, Kralj Matjaž in Krištof Lambergar. Nato pa so si v Kulturnem 

domu Slovenske Konjice ogledali plesno-gledališko predstavo Vsi JUNAKI zbrani, ki skozi 

prizmo pravljičnih junakov na eni strani in pubertetnikov na drugi strani raziskuje polje 

JUNAŠTVA. Kdo je JUNAK v sodobnem svetu? Po predstavi so si ogledali razstavo slik v 

Kulturnem domu in obiskali atelje našega učitelja likovne umetnosti Milana Lamovca. 

Sprehodili so se do Trebnika in si med potjo ogledali različne spomenike, tudi spomenik 

našemu pesniku Ivanu Minattiju, kjer so “skočili” tudi na kratek obisk v radijsko hišo Radio 

Rogla. 

Učenci 6. in 7. razreda so iz gledališke predstave izluščili krasna sporočila: 

  

Če smo združeni, smo nepremagljivi. 

Zanimivo je, da si prijatelj in tekmec hkrati. 

Na mladih svet stoji. 

Vsi pravljični junaki so skupaj naredili nekaj za boljši jutri. 
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Ko smo ekipa in se razumemo, vse gre. 

Da si tekmeci pomagajo in postanejo ekipa. 

Tudi če padeš, se moraš pobrati in iti naprej.  

Tudi z nasprotniki moramo biti prijatelji. 

Med predstavo sem spoznala, da moraš vedno deliti s tistimi, ki imajo manj, ter da so vsi junaki 

vredni, da je vsak nekaj posebnega. 

Če hočemo kaj velikega narediti, rabimo prijatelje, ker imamo skupaj več moči. 

Srebrni Zdravko Črešnar 

V soboto, 13. 1. 2018, je naš učenec Zdravko Črešnar sodeloval na državnem tekmovanju 

Bober, in sicer na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. 

Že sama uvrstitev na državno tekmovanje je lep uspeh, saj se na državno tekmovanje uvrsti 

samo 1 odstotek najboljših. Zdravko se je tudi na državnem tekmovanju odlično odrezal in 

dokazal, da mu računalniško mišljenje ni tuje. Dosegel je srebrno priznanje na državnem 

nivoju, za zlato priznanje pa mu je žal zmanjkala ena sama točka. V kategoriji devetošolcev 

(50 najboljših devetošolcev) je dosegel zavidljivo 8. mesto v državi. 

Zrečani sodelovali na Infodromu 

V petek, 13. 1. 2018, smo učence OŠ Zreče lahko videli na prvem programu nacionalne 

televizije, saj so sodelovali v oddaji Infodrom. 

Urška, Tjaša, Janez, Jurij in Miha so razmišljali o prijateljstvu, Adela pa se je pogovarjala z 

rokometnimi reprezentanti Slovenije, ki so trenirali v šolski športni dvorani, sedaj pa celotna 

Slovenija stiska pesti, da jim bo na evropskem prvenstvu na Hrvaškem šlo vse po načrtih. 

Srebrna astronomka Špela 

Izvrsten rezultat je dosegla naša Špela Šet, ki se je uvrstila v prvo tretjino najboljših astronomov 

med devetošolci v državi. Le skromne štiri točke so ji zmanjkale do zlatega priznanja. 

Kamišibaj zopet na večeru branja 

Na 2. večeru branja smo se znova ukvarjali z edinstveno uprizoritveno umetnostjo – 

kamišibajem. Veseli smo, da smo na šoli bogatejši za nov leseni oder BUTAJ, ki je namenjen 

pripovedovanju kamišibaja. Tokrat smo na večer branja povabili naše učiteljice in učence, ki 

so sami ustvarili svoj kamišibaj in nam ga uprizorili. Tako smo si lahko ogledali naše male in 

velike kamišibajkarje, potem pa smo se tudi sami lotili ustvarjanja svojega kamišibaja. Nastali 

so zanimivi avtorski kamišibaji, kjer so si učenci sami izmislili zgodbo, jo ilustrirali in nam 

jo zaigrali. 

Kamišibaj umetnost se širi po naši šoli kot virus in prav veseli smo lahko vsake nove  “okužbe”. 
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iCankar in orientacija po Ljubljani 
 

Kulturni dan za 8. in 9. razrede je bil orientiran na naše glavno mesto Ljubljano in obarvan 

Cankarjansko, kajti letos obeležujemo 100-letnico smrti našega velikega pisatelja Ivana 

Cankarja. Najprej smo se z učenci sprehodili po središču Ljubljane in z zemljevidi v roki 

poiskali določene kulturne znamenitosti v Ljubljani. Učenci so nam ob vsaki znamenitosti 

mesta pripravili nekaj ključnih dejstev in nam jih predstavili. Nato pa smo si v Cankarjevem 

domu ogledali gledališko predstavo iCankar, ki je učencem na moderen, zabaven in duhovit 

način predstavila znamenitega pisatelja Ivana Cankarja. 

 

Šolar na smuči 
 

V ponedeljek, 22. 1. 2018, so se petošolci priključili vseslovenski akciji Šolar na smuči, kjer so 

učenci pod vodstvom smučarskih učiteljev preživeli prečudovit športni dan. 

 

Šola v naravi 
 

Šestošolci so med 22. in 26. 1. preživeli šolo v naravi na Rogli. Vsi so se naučili dobro oz. še 

bolje smučati, predvsem pa so uživali v družbi prijateljev.  

 

Konec tedna poln ustvarjalnih izzivov za brihtne glavce 

Sedmo-, osmo- in devetošolci naše šole so zadnji konec tedna (26. in 27. januarja)  intenzivno 

kravžljali možgančke v okviru tabora za nadarjene na CŠOD Gorenje.  In kaj so povedali ob 

koncu ustvarjalnega druženja? 

Všeč sta mi bili naravoslovni delavnici, kjer smo s profesorjem Jernejem in profesorico Mojco 

z Gimnazije Slovenske Konjice merili srčni utrip s posebnimi napravami, na računalniku pa se 

je ob tem izrisal graf.  

Nekaj povsem novega zame je bila izkušnja plezanja. Plezala sem tudi po največji plezalni steni 

in s tem presenetila sama sebe. 

Poučno je bilo spoznati nove metode učenja in vaje za koncentracijo. Koristile nam bodo tudi 

vaje sproščanja pred testi. 

Na učni uri kitajščine smo svoje ime zapisali s kitajskimi pismenkami. Spoznali smo veliko 

zanimivosti o Kitajski. 

Uživali smo na likovni delavnici, kjer smo se naučili filcati. Nastale so posrečene živali.  

Užival sem na delavnici o pozitivni samopodobi. 

Četudi ne maram preveč matematike, mi je bila delavnica reševanja matematičnih problemov 

všeč.  
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Čeprav je bil naš delovni dan kar precej natrpan, je bilo dovolj časa za druženje s prijatelji, 

smeh in igre na prostem. 

V CŠOD Gorenje je super, saj imajo tam veliko živali. Najbolj prisrčen je njihov hišni muc. 

Letos sem pogrešal delavnico iz kemije. Želim, da bi bilo na taboru še več znanosti.  

Všeč mi je bila raznolikost delavnic.  

Urejene sobe, udobne postelje in okusna hrana pa so samo še pika na i celotnemu dogajanju.  

Male sive celice 

Tekmovalci Zdravko Črešnar, Zala Šrot in Blaž Kukovič, avtobus navijačev, spremljevalki 

in mentorica so se na dan, ko je moška rokometna reprezentanca igrala s Češko neodločeno, 

odpravili v Ljubljano na snemanje osmine finala Malih sivih celic. 

Rokometašem so se razblinile sanje o polfinalu, naši šoli pa so se sanje uresničile. Prvič v 

zgodovini zreške šole smo se uvrstili med osem najboljših ekip v Sloveniji. 

Zdravko, Zala in Blaž so pokazali odlično znanje in se uvrstili v četrtfinale. 

Kaj moreš, če sam si ubog poet … 

V  torek, 6. 2. 2018, smo v spomin na našega največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna 

pripravili kulturno prireditev. Na prireditvi so učenci ob spremljavi učencev glasbene šole 

deklamirali pesmi naših mladih pesnic in pesnikov, uprizorili Urško Andreja R. Roze in si 

ogledali, kako spretno obračajo pete naši plesalci. Še posebej pa nam je zastajal dih, ko smo 

poslušali ubrane glasove naših pevcev. Bilo je lepo. 

Štiri srebrna Cankarjeva priznanja 

Zadnje čase marsikdo vzdihuje, da je mladim branje le v muko in da skoraj ne berejo več. 

Učenke naše šole Kaja Kukavica, Špela Šet, Lena Bornšek, Gabrijela Ravnjak in Adela 

Škoflek dokazujejo nasprotno. Že od oktobra so zavzeto brale in analizirale knjigi Alica v 

čudežni deželi in Alica v nori deželi. Na januarskem območnem tekmovanju iz slovenščine za 

Cankarjevo priznanje so se z razlagalnimi spisi vse zelo izkazale, prve štiri so bile nagrajene 

tudi s srebrnim Cankarjevim priznanjem. Srebrno priznanje je v tekmovalnih skupinah osmo- 

in devetošolcev prejelo le po deset tekmovalcev, zato je njihov uspeh še bolj dragocen. 

Dobrodošli, prijatelji iz Anglije 

Drugi del projekta Mostovi se je začel s potovanjem v Budimpešto v nedeljo, 11. februarja. 

Vožnja je bila naporna, ampak zaradi vznemirjenja so bili vsi polni energije. Večina učencev 

je namreč Madžarsko obiskala prvič. Dodobra so spoznali s soncem obsijano mesto, ki je bilo 

barvito in polno dogajanja, skoraj pravljično. Navdušeni, a hkrati živčni so odrinili na letališče, 

kjer so toplo sprejeli prijatelje iz Anglije in njihove učitelje. Pot na Gorenje je hitro minevala, 

saj so imeli veliko tem za pogovor. Šele ob prečkanju meje so ugotovili, kako zelo so utrujeni. 

Popadali so v postelje, radovedni, kaj bo prinesel naslednji dan … 
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»Mate« kaj za pusta hrusta? 

V torek, 13. 2. 2018, smo imeli na naši šoli mini pustni karneval. Učenci so si po razredih 

izdelali svojo pustno masko, zanjo napisali himno in jo nato predstavili na reviji mask. Vse 

maske so bile izjemne, zato je imela komisija zelo težko nalogo. Prvo mesto je tako podelila 7. 

a, 8. a, 8. b in 9. a. 

Medse pa smo povabili tudi Kulturno društvo Korant s Ptuja.  Predstavili so nam kurenta, 

njegov izvor in pustne naloge. 

Področno prvenstvo v smučanju 

S soncem obsijano smučišče Golte je v sredo, 15. 2. 2018, gostilo področno prvenstvo v 

alpskem smučanju. Naši učenci so se odlično odrezali. Darma Presiček je pometla s konkurenco 

in zmagala v kategoriji starejših deklic. Starejši dečki in deklice pa so bili ekipno odlični 3. 

Znani so rezultati šolskega tekmovanja 

Na tekmovanju Kresnička je med šestošolci bil najuspešnejši Peter POTNIK, med sedmošolci 

pa Lana RIBIČ ter Nastja GORINŠEK. Ti učenci prejmejo bronasto priznanje KRESNIČKA. 

 Med mladimi fiziki pa so bili najuspešnejši: 

Zdravko ČREŠNAR, Val MATOVIČ, Špela ŠET in Klemen ZALOŽNIK iz 9. razreda ter 

Neža MIRNIK, Jurij BRUMEC in Manca KOVAČIČ iz 8. razreda 

Ti učenci prejmejo bronasto Stefanovo priznanje. 

»Vstopnico« za področno tekmovanje si je zagotovila le Neža Mirnik. 

Medobčinski otroški parlament 

OŠ Loče je v torek, 20. 2. 2018, organizirala že tradicionalni medobčinski šolski parlament na 

temo Šolstvo in šolski sitem. Uvodoma sta goste pozdravila ga. Janja Brglez, predsednica 

Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice, in podžupan Občine Slovenske Konjice, g. 

Peter Koren. 

Učenci OŠ Zreče so pod mentorstvom ge. Barbare Potnik odlično zaigrali avtorsko gledališko 

predstavo na temo medsebojnih odnosov v šoli, ki nam je prikazala nekaj težav v šolskem 

razredu in možne rešitve. Nato so mladi parlamentarci OŠ Vitanje, OŠ Zreče, OŠ Pod goro, OŠ 

Ob Dravinji in OŠ Loče debatirali po metodi svetovne kavarne. Osnovno šolo Zreče so na 

medobčinskem parlamentu zastopali Urška Krajnc, Loti in Urh Iršič, Vid Pogorevc, Blaž 

Kukovič in Luka Babić. Razpravi so se pridružili tudi gimnazijci iz Gimnazije Slovenske 

Konjice. 

Sprejeli so naslednje sklepe: 

– V šoli je premalo učenja za življenje. 
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– Ugotovili smo, da so bili v preteklosti učenci bolj vzgojeni, se bolj zavzemali za ocene kot 

danes kljub slabšim pogojem. 

– Želimo si več praktičnega dela, več ponavljanja, vključevanja sodobne tehnologije. 

– Psihično nasilje je manj opazno kot fizično, ima pa večje posledice, danes pa se seli tudi na 

splet. 

– Želimo si učenja in znanja praktičnih veščin. 

 Ker je Šolstvo in šolski sistem zelo pomembna in zanimiva tema, bomo o njej na naši šoli 

veliko debatirali še naprej in skupaj iskali priložnosti za pozitivne spremembe. 

Mala odbojka 

Prvo mesto na medobčinskem tekmovanju v mali odbojki za dekleta so si priigrale: Nastja 

Gorinšek, Neža Kejžar, Nika Obrul, Sofija Mrzdovnik, Ema Korošec, Lana Ribič, Neli Herauer, 

Naja Pišotek in Hana Kušar. Uvrstile so se na področno prvenstvo. 

Pomlad že trka na vrata 

Čeprav se zima noče in noče posloviti, so jo učenci OPB-ja vsaj v mislih in s spretnimi ročicami 

odgnali z izdelovanjem pomladnih rožic. Pridno so rezali, izrezovali, lepili, sestavljali in kar 

dolgo časa vztrajali, da je nastala pomladna dekoracija v jedilnici naše šole. 

Ko pa jim malo že pojenjajo moči, se sprostijo ob igrah v telovadnici, ob lepih in sončnih dnevih 

pa v naravi. Najboljši del podaljšanega bivanja se učencem zdi, ko si lahko sami izberejo igro 

in prijatelje, s katerimi se potem igrajo.  Lep je občutek, ko opazuješ učence, v kaj vse so 

sposobni spremeniti športne pripomočke in kako se sami dogovorijo o pravilih in poteku igre.  

Nakupovalne vrečke iz starih majic 

V torek, 20. 3. 2018, smo na OŠ Zreče izdelovali nakupovalne vrečke iz starih majic v okviru 

natečaja Junaki našega časa. Učenci so na preprost način izdelali nakupovalne vrečke za svoje 

mamice in starejše občane Zreč. Izdelke so razdelili v petek, 23. 3. 2018. Učenci so pokazali 

veliko mero samoiniciativnosti in občutka do soljudi. 

NE RABIŠ BITI SILAK, DA SI JUNAK! 

 

Zimski športni dan 

V mesecu marcu smo izvedli zimski športni dan. Učenci so lahko sodelovali v štirih zimskih 

aktivnostih: smučanju, drsanju, sankanju in teku na smučeh. Bil je čudovit sončen dan in učenci 

so uživali v snežni idili! 

Državno tekmovanje v smučanju 
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Na Krvavcu je bilo v torek, 20. 3. 2018, državno tekmovanje v smučanju. Ekipno so našo šolo 

zastopali:  Matic Lamut, Darma Presiček, Adela Škoflek, Nejc Obrul, Rok Brence in Tjaša 

Lamut. Vremenske razmere so bile zelo slabe, saj je gosta megla na progi precej ovirala 

tekmovalce. Naši smučarji so naredili vse, kar je bilo v njihovih močeh. Ekipno so naši 

tekmovalci dosegli 10. mesto v državi. 

Regijski otroški parlament 

Letošnja tema otroškega parlamenta je Šola in šolski sistem. Kot vsako leto je tudi letos potekal 

Regijski otroški parlament. V torek, 20. 3. 2018, smo se zbrali na Osnovni šoli Ljubečna. Ob 

prihodu vseh, ki smo sodelovali, je najprej sledil kulturni program, kasneje pa smo se razdelili 

v dve skupini. Ena skupina je razpravljala o šolskem sistemu nekoč in danes, druga skupina pa 

o šoli za življenje. Po razpravi smo prišli do zaključkov, ki smo jih predstavili vsem sodelujočim 

in njihovim mentorjem, ravnatelju OŠ Ljubečna in poslanki ge. Janji Sluga. 

Zaključki, vredni omembe, so: 

 v šoli imamo premalo praktičnega dela, 

 premalo predmetov vezanih na vsakdanje življenjske stvari, 

 poleg osnovnega izobraževanja se dandanes v šoli »naučimo« o spoštovanju, odnosih, 

spretnostih učenja in še mnogo več. 

Razlik med šolo nekoč in danes je mnogo, a vredno je izpostaviti spoštovanje starejših, ki je 

bilo včasih bolj zaznavno, in odnose, ki so včasih bili bolj pristni. 

Torej, je zakaj se mladi oddaljujemo od pristnih medsebojnih odnosov? 

Matematično tekmovanje Kenguru 

15. 3. 2018 je potekalo matematično tekmovanje KENGURU. Bronasto priznanje so dosegli: 

 

PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TRETJI RAZRED 

Maša Hrovat 

Zala Kamenik 

Mark Stanislav Pirnat 

Matija Založnik 

Petja Lužnik 

Naja Hren 

Sven Hren 

Bor Kolar 

Nastja Kovše 

Max Matavž 

Juri Matović 

Rene Zinrajh 

Marcel Podgrajšek  

Eva Koprivnik  

Tjaša Draksler  

Eva Hren  

Jan Gračner  

Jaka Brezovšek  

Jure Korošec  

Filip Očko  

Šana Špile 

Kristjan Rebernik  

Pija Golenač  

Virgil Pravst  

Ana Daša Vidaček  

Andraž Trtnik  

Brina Gorinšek  

Alen Starovasnik  

Anej Škrinjar  

Mila Šonc 
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ČETRTI RAZRED PETI RAZRED ŠESTI RAZRED 

Miha Stramšak 

Zoja Klinar 

Zoja Pravst 

Benjamin Dečar  

Svit Strelc 

Žan Jevšenak 

Špela Holobar 

Aleks Čuk  

Živa Pogorevc  

Špela Ošlak  

Urh Kolar  

Tadej Ivačič 

Peter Potnik 

Jure Ločnikar 

Matevž Wravor 

Neža Očko 

Matevž Hren 

Zara Bićanić 

  

SEDMI RAZRED OSMI RAZRED DEVETI RAZRED 

Dijana Kovše 

Elina Vetrih 

Blaž Kukovič 

Jan Kovač 

Danaja Padežnik 

Blaž Boček 

Nastja Gorinšek 

Zala Šrot 

Adela Škoflek 

Anja Pustoslemšek 

Tjan Korošec 

Ajda Potnik 

Nejc Korošec 

Neža Mirnik 

Klemen Založnik 

Zdravko Črešnar 

Lana Črešnar 

Špela Šet 

Val Matovič 

Darma Presiček 

 

Na državno tekmovanje, na katerega se lahko uvrstijo učenci od 5. razreda naprej, so se 

uvrstili: 

 Aleks Čuk 

 Peter Potnik 

 Dijana Kovše 

 Zala Šrot 

 Klemen Založnik 

 Zdravko Črešnar 

 Lana Črešnar 

Priprave na tekmovanje iz RDEČEGA KRIŽA v polnem teku 

Na OŠ Zreče se učenci krožka Rdečega križa pripravljajo na tekmovanje, ki bo potekalo 16. 4. 

2018 v Slovenskih Konjicah. Poleg teoretičnega znanja morajo fantje poznati tudi praktične 

veščine oživljanja in oskrbe poškodb. Prva pomoč jim že gre odlično od rok. 

Smetko carji že stopili v akcijo 

Šest dni po prvem pomladnem dnevu so smetko carji končno dočakali sončen dan brez snega. 

Oblekli so majice smetko carjev, nadeli zaščitne rokavice, vzeli vreče in se podali v okolico 

šole pobirat smeti. Naužili so se toplega sonca in očistili okolico šole. 
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Plesni utripi 

Revija otroških plesnih skupin je bila 27. 3. 2018 v Mariboru. Svojo zgodbo z naslovom Iščem 

in iščem so plesali učenci neobveznega izbirnega predmeta umetnost. 

Igre iz odpadnega materiala izdelane in preizkušene 

V sredo, 28. 3. 2018, so Junaki našega časa zopet pokazali svoje super moči. Izpeljali so 

delavnico IZDELAVE IGER IZ ODPADNEGA MATERIALA. Iz odpadnega blaga so izrezali 

kroge, nanje narisali mrežo, zbrali različne zamaške in v priročnem mošnjičku pripravili igro 

KRIŽCI IN KROŽCI. Odlično so se znašli in bili pri ustvarjanju zelo kreativni. Igre so 

preizkusili učenci pri varstvu vozačev in bili nad njimi navdušeni. 

Zbiramo star papir 

Na OŠ Zreče smo ponovno zbirali star papir. Pomagali so tudi Junaki našega časa. Zbiranje je 

potekalo od torka, 3. 4. 2018, do sobote, 6. 4. 2018, v bližini košarkarskega igrišča.  

NE POTREBUJEŠ BITI SILAK, DA SI JUNAK! 

Varčna OŠ Zreče 

V torek, 3. 4., so se Junaki našega časa na šoli zadržali do poznega popoldneva. Te zanima, 

zakaj? Beri dalje. 

Vso šolo (učilnice, stranišča, telovadnico in zbornico) so opremili z varčevalnimi ukrepi, ki so 

jih sami ilustrirali in opremili z napisi. Z majhnimi stvarmi so želeli prispevati k zmanjšanju 

porabe električne energije in vode. Hkrati pa poskrbeti, da naša Zemlja ostane modra! 

Bron za naše punce na področnem prvenstvu v mali odbojki 

Naše športnice so si v Šempetru, najprej z veliko treme in strahu, potem pa z vedno večjo 

odločnostjo, priigrale tretje mesto. Vse čestitke Nastji Gorinšek, Naji Pišotek, Neži Kejžar, Niki 

– Živi Obrul, Hani Kušar, Lani Ribič, Emi Korošec, Neli Herauer in Sofiji Mrzdovnik. 

Pri nas radi pišemo z roko 

V okviru projekta Teden pisanja z roko je na naši šoli potekalo veliko dejavnosti. Med drugim 

so učenke in učence s pismi razveselili tudi upokojena učiteljica ga. Vilma Ceglar, župan g. 

Boris Podvršnik in ravnatelj g. Peter Kos. V njih so zapisali, kako je pisanje z roko pomembno 

za današnjo družbo. Ga. Ceglar pravi, da je pisana beseda kot smehljaj na obrazu, pogled v oči, 

prijazen stisk roke ali topel objem. Učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo so pod 

mentorstvom Mateje Potočnik z letaki spodbudili učence od 1. do 9. razreda k pisanju pisma 

ali razglednice sošolcem, prijateljem in učiteljem na šoli. Svojo pošto so oddali v Zrečkov 

nabiralnik. 

Tudi med smetmi najdemo mavrico 
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V petek, 6. 4. 2018, so Junaki našega časa iz odpadnih materialov izdelali napis OŠ ZREČE. Iz 

odpadkov bele, rumene, rdeče, zelene, modre in črne barve so izdelali napis. Odpadne materiale 

so razvrstili po barvah, oblikovali posamezne črke in jih prilepili na lesonit plošče. Napis je  

mogoče videti na oglasni steni pri dežurnem učencu. 

Skupaj z vami smo zbrali skoraj 5 ton starega papirja 

Smetko carji so v tednu od 3. 4. 2018 do 7. 4. 2018 zbirali star papir. Zbrali smo 4828,27 kg 

papirja in tako znatno prispevali k nakupu novega kavča. 

Prvi trije uvrščeni razredi, ki so prejeli lepo nagrado: 

 1. mesto: 2. A z razredničarko Andrijano Artnik in zbranimi 698,7 kg papirja. 

 2. mesto: 4. A z razredničarko Marjeto Kobale in zbranimi 488,26 kg papirja. 

 3. mesto: 5. A z razredničarko Mojco Petek in zbranimi 474,31 kg papirja. 

Zdravko Črešnar osvojil zlato Preglovo priznanje 

Konec meseca marca je bilo državno tekmovanje iz znanja kemije. Zdravko iz devetega razreda 

je že drugo leto zapored osvojil zlato priznanje. Letos se je uvrstil na 10. mesto. Prav tako sta 

bila zelo uspešna Špela Šet iz devetega razreda in Vid Švab iz osmega razreda, ki sta osvojila 

srebrno priznanje. 

Bronasto priznanje so dosegli: 

Adela Škoflek, Zala Šrot, Tjaša Lamut, Vid Švab, Zdravko Črešnar, Špela Šet, Mia Jus, Sven 

Preložnik, Maj Črešnar, Klemen Založnik in Val Matović. 

Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje 

OŠ Zreče se je priključila humanitarnemu projektu JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO – STARA 

PLASTENKA ZA NOVO ŽIVLJENJE.  V ta namen smo zbirali odpadne plastenke z oznako 

PET. Zbirajo se le ODPADNE PLASTENKE PIJAČ IN MLEČNIH IZDELKOV, saj morebitni 

ostanki druge vsebine v odpadnih plastenkah PET (olje, kis, prašek, mehčalec, šampon …) 

lahko otežijo njihovo predelavo. S projektom želimo mlade spodbuditi k dobrodelnosti in jih 

hkrati ozaveščati o možnostih recikliranja odpadnih plastenk – iz odpadne v procesu predelave 

namreč lahko nastane nova plastenka. 

Srebrni medalji z Brainobrain tekmovanja za Lano Majo Grilj in Svita 

Strelca 

Brainobrain tekmovanje v Ljubljani, 8. 4. 2018 

V nedeljo, 8. 4. 2018, je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani  v prijetnem in razigranem 

vzdušju potekalo 2. slovensko Brainobrain tekmovanje. Udeležilo se ga je okoli 300 otrok iz 

vse Slovenije. Otroci so tekmovali v računanju na abakus in v abakus mentalni aritmetiki. 

V treh minutah, kolikor traja tekmovanje, so poskušali pravilno rešiti čim več računov. To 

zahteva izjemno koncentracijo, natančnost, hitrost in seveda znanje. Najboljši v posameznih 

kategorijah so si priborili pokal in naslov šampion, glede na osvojeno število točk pa so podelili 
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še zlate in srebrne medalje. Tudi letos so otroci iz vse Slovenije dokazali, da se v njih skriva 

neverjeten potencial, in nas navdušili s svojimi rezultati. 

Iz OŠ Zreče sta se tekmovanja udeležila Lana Maja Grilj iz Brainobrain centra Celje in Svit 

Strelc iz Brainobrain centra Velenje, ki sta se oba domov vrnila s srebrnima medaljama. 

Dan CIVILNE ZAŠČITE 

7. 4. 2018 smo delovno soboto na OŠ Zreče preživeli nadvse zanimivo. Našim učencem so se 

namreč predstavila društva in organizacije, ki delujejo v okviru civilne zaščite. Vsi sodelujoči 

so za svojo predstavitev imeli 15 minut časa, učenci pa so si ogledali in spoznali, kaj posamezno 

društvo oziroma organizacija počne. Učenci so spoznali delo gasilcev, policistov, reševalcev v 

gorah … 

Celotno dogajanje je organiziral predsednik območnega odbora civilne zaščite Emil Mumel. 

 

 

Ekipa malih sivih celic v polfinalu 

10. aprila je v studiu RTV potekala prva četrtfinalna oddaja Malih sivih celic, v kateri sta se 

soočili OŠ Rudolfa Maistra Šentilj in OŠ Zreče. Naša ekipa v sestavi Zdravko Črešnar, Zala 

Šrot in Blaž Kukovič je bila, tako kot tudi v prejšnjih krogih, prepričljivejša in tako zasluženo 

napredovala v polfinale med štiri najboljše osnovne šole.  

Avtomobilske gume dobile novo uporabno vrednost 

Junaki našega časa so stopili v akcijo. Zbrali so odpadne pnevmatike, jih pobarvali in okrasili 

ter iz njih naredili koš za smeti. Postavili so ga pri nogometnem igrišču v upanju, da bo služil 

svojemu namenu. Znova so pokazali in dokazali, da ti ni treba biti silak, da si junak. 

Tekmovalci RK dosegli 1. mesto na lokalnem tekmovanju 

V ponedeljek, 16. 4. 2018, so se na Območnem združenju Rdečega križa Slovenske Konjice 

pomerile ekipe osnovnošolcev na tekmovanju iz prve pomoči. Tekmovanja se je udeležila tudi 

ekipa Rdečega križa iz OŠ Zreč.  Pokazali so veliko teoretičnega znanja in pri praktičnem delu 

uspešno oskrbeli poškodbi po trčenju dveh oseb. Dosegli so 320 točk, kar je pomenilo zmago 

in uvrstitev na regijsko tekmovanje v Šmarju pri Jelšah. 

Tekmovali so Nik Rozman (6. a), Brin Halić (6. b), Aldino Hasanbegović (6. b), Mati Jereb (6. 

b), Lukas Jerot (6. b), Jakob Vidner (6. b), Nejc Knez (6. c) in Jan Marčič (5. b). 

Junaki našega časa 

Osnovna šola Zreče že tretje leto zapored sodeluje v natečaju Junaki našega časa pod okriljem 

Slovenske filantropije. Cilj natečaja je mlade vključiti v različne prostovoljne aktivnosti. Na 

OŠ Zreče so v ta namen potekale številne delavnice, s katerimi želimo krepiti vrednote 
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solidarnosti in prostovoljstva tudi med našimi učenci. Tako smo zbirali papir in plastenke, 

pobirali smeti, izdelovali koše za smeti iz avtomobilskih gum in nakupovalne vrečke iz starih 

majic. Učenci prostovoljci, ki delujejo pod sloganom: »NI TI TREBA BITI SILAK, DA SI 

JUNAK«, tako vsak dan skrbijo za čistočo in ostale varčevalne ukrepe ter dajejo odpadnim 

materialom novo podobo in vrednost. 

Zreška osnovnošolca na 1. in 2. mestu v plezanju 

V soboto, 14. 4. 2018, je v Vojniku potekalo državno prvenstvo osnovnih šol v plezanju. 

Tekmovanja sta se udeležila tudi dva učenca OŠ Zreče, ki sta se odlično odrezala, saj sta si 

priplezala 1. in 2. mesto. 

Starejši dečki brez licence DP (2003-2004): 

 Luka Črešnar, 1. mesto – državni prvak 

Mlajše deklice brez licence DP (2005-2006): 

 Ema Korošec, 2. mesto – državna podprvakinja 

Mladi gledališčniki NAS15 s svojo avtorsko gledališko kreacijo 

NAS 15 so nadobudni mladi gledališčniki z OŠ Zreče, ki pod okriljem mentorice Barbare 

Potnik ustvarjajo skupaj že tretje leto. Največji izziv jim predstavljajo avtorske gledališke 

kreacije, kjer se lahko preko gledališkega medija z igro vlog najbolje izrazijo in sporočijo svetu 

in ljudem to, kar je direktno zelo težko povedati. Tako so se letos lotili teme otroškega 

parlamenta, to je šola in šolski sistem. Nastala je avtorska gledališka predstava z naslovom 

ŠOLA – lahko boli, lahko vzpodbudi.  V njej učenci govorijo o odnosih med učenci in učitelji 

ter o konstruktivnem reševanju problemov in konfliktov, ki so del šolskega vsakdana. Skozi 

različne prizore iz šolskih klopi nas mladi igralci opomnijo, da smo odgovorni za svoje vedenje, 

učijo nas komunikacijskih veščin, vzpodbudijo k samoizpraševanju, izražanju čustev in 

kritičnemu mišljenju. 

S predstavo so sodelovali tudi na Srečanju otroških gledaliških skupin Oder mladih v 

Slovenskih Konjicah, kjer jih je strokovno ocenil gledališki selektor Damjan Trbovc. 

Mladi gledališčniki NAS15 so se z odlično avtorsko predstavo uvrstili na regijsko srečanje 

otroških gledaliških skupin v Šentjurju. Tudi tam so navdušili občinstvo in državno 

selektorico, gledališko igralko Ano Ruter.  

Športni vikend na CŠOD Gorenje 

V petek, 20. 4., po pouku so se učenci 7. razredov pri predmetu šport za sprostitev peš odpravili 

na Gorenje. V prečudoviti naravi in sončnem vremenu so dva dni preživeli na CŠOD Gorenje, 

kjer so kolesarili, plezali, igrali športne igre, streljali z lokom in se orientirali po opisanih 

pohorskih gozdnih poteh. Nasmejani, utrujeni in navdušeni so se vrnili nazaj v dolino. 

Državno tekmovanje iz Vesele šole 
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V sredo, 11. aprila, je na OŠ Štore potekalo državno tekmovanje iz Vesele šole, ki se ga je 

udeležilo 18 učencev od 4. do 9. razreda. 

Vsi učenci so izkazali izredno veselošolsko znanje. 

Srebrno priznanje so osvojili: 
Anže Hren 4. A 

Svit Strelc 4. A 

Nemanja Đoković 5. B 

Pia Falnoga 5. B 

Lana Rošer 5. B 

Matija Založnik 6. A 

Alja Korošec 6. A 

Lukas Jerot 6. B 

Vid Pogorevc 7. A 

Blaž Kukovič 7. A 

Lana Ribič 7. C 

Sofija Mrzdovnik 7. C 

Gabrijela Ravnjak 8. B 

Maj Črešnar 9. B 

Andreja Črešnar 9. C 

Zlato priznanje pa so osvojili: 
ZOJA PRAVST 4. A 

PETER POTNIK 6. A 

ŠPELA ŠET 9. C 

 

Zoja je osvojila 2. mesto med četrtošolci v državi, Peter 6. mesto med šestošolci, prav tako je 

tudi Špela osvojila 6. mesto med devetošolci v državi. 

Male sive celice 

V torek, 24. aprila 2018, je potekalo polfinalno tekmovanje Malih sivih celic v Ljubljani. 

Pomerili sta se ekipa OŠ Notranjski odred Cerknica in naša ekipa v sestavi Zdravko Črešnar, 

Zala Šrot in Blaž Kukovič. Vseskozi sta bili ekipi izenačeni, na koncu pa smo morali priznati 

premoč OŠ Notranjskega odreda Cerknica. Na Malih sivih celicah smo dosegli zavidljivo 3. 

mesto v državi. Ponosni smo lahko, da prvič v zgodovini zreške šole stojimo na bronastih 

stopničkah znanja.  

Obeležili svetovni dan knjige 

Tudi na OŠ Zreče smo obeležili svetovni dan knjige. V torek, 24. 4., smo tako pred šolo brali. 

Učitelja slovenskega jezika sta učencem predstavila kratko Cankarjevo delo, nato pa je sledil 

pogovor o prebranem oziroma slišanem. 

Pri dejavnosti so sodelovali učenci tretjega in sedmega razreda, zato je bilo izbrano delo, ki je 

primerno za obe starostni skupini otrok. Učenci so spoznali delo, o katerem se pri rednem pouku 

ne pogovarjajo. Tudi na ta način smo se spomnili 100-letnice smrti velikana slovenske 

književnosti. Vreme nam je služilo, sonce nas je prijetno grelo in lepo se je bilo pogovarjati o 

literarnem delu pred šolo. 
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Tekmovanje mladih čebelarjev 

V soboto, 5. 5. 2018, je na Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem potekalo 41. državno 

srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev. Dogodka se je udeležilo okrog 750 mladih, ki se pod 

okriljem Čebelarske zveze Slovenije vzgajajo v nov rod čebelarjev. Tudi na naši šoli se 

zavedamo izjemnega pomena čebel za preživetje človeka. Učenci, ki jih to znanje zanima, 

obiskujejo čebelarski krožek, kjer gospod Milan Mernik svoje bogato znanje in izkušnje 

prenaša na mlajši rod. Živa Pogorevc in Ian Oskar Košak sta bila na tekmovanje odlično 

pripravljena in sta v veliki konkurenci dosegla srebrno priznanje. 

 

Zrečani uspešni na medobčinskem atletskem tekmovanju 

Učenci in učenke OŠ Zreče so se v torek, 8. maja, udeležili medobčinskega tekmovanja v 

atletiki v Slovenski Bistrici. Uspešno so branili zreške barve in domov prinesli kup odličij. 

Posebej so blesteli v tehničnih disciplinah, kjer so osvojili 10 od 15 medalj. 

Starejši učenci in učenke: 

Adela Škoflek – 1. mesto v teku na 1000 m 

Zala Šrot – 1. mesto v skoku v višino 

Živa Rutnik – 1. mesto v metu vortexa 

Zdravko Črešnar – 1. mesto v skoku v daljino 

Klemen Založnik – 1. mesto v suvanju krogle 

Matic Lamut – 1. mesto v skoku v višino 

Rozi Orož Jevšenak – 2. mesto v skoku v višino 

Kaja Polegek – 2. mesto v suvanju krogle 

Ajša Iršič – 2. mesto v metu vortexa 

Mlajši učenci in učenke: 

Nastja Gorinšek – 1. mesto v skoku v daljino 

Tinkara Oprčkal – 1. mesto v teku na 300 m 

Jan Ravničan – 2. mesto v teku na 60 m 

Ela Kovačič – 2. mesto v teku na 600 m 

Živa Pogorevc – 3. mesto v teku na 600 m 
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Neli Herauer – 3. mesto v skoku v daljino 

Srebrni matematiki 

V soboto, 21. aprila 2018, je potekalo 54. državno tekmovanje iz matematike za Vegovo 

priznanje. Učenci naše šole so bili uspešni pri razpletanju matematičnih zank ter trenju 

matematičnih orehov. Srebrna Vegova priznanja so dosegli naslednji učenci: šestošolec Peter 

Potnik, sedmošolka Dijana Kovše, osmošolka Zala Šrot in devetošolca Klemen Založnik in 

Zdravko Črešnar. 

 

Ogled tekme 

Zadnjo soboto v mesecu aprilu so si otroci regionalnega NOGOMETNEGA KROŽKA, ki ga 

organizira NK Bistrica v sodelovanju s partnerskim klubom NK Maribor, brezplačno ogledali 

prvenstveno tekmo med Mariborom in Triglavom. Pred tekmo so otroci v trajno last  prejeli 

majice v barvi lokalnega kluba z grbi NK Maribor, NK Bistrica in grbom lokalnega kluba. Za 

15 otrok našega nogometnega krožka bo ta tekma ostala še dolgo v nepozabnem spominu, saj 

so prejeli v trajno last majice NK Maribora. Otroci so namreč imeli čast, da so pred začetkom 

tekme odšli na nogometno zelenico z nogometaši obeh moštev.  

Med tekmo so se otroci družili in tako uživali ob prekrasnem vzdušju na Ljudskem vrtu, kjer 

so na koncu videli tudi tri gole in zmago nogometašev Maribora. 

Nagradni izlet za najkulturnike naše šole 

Nagradni izlet je bil namenjen učencem osnovnih šol celjske regije, ki so v lanskem šolskem 

letu največ svojega prostega časa prispevali za kulturo na šoli. Tako se je iz naše šole 15. maja 

odpravilo na izlet 5 devetošolk in kulturna koordinatorica Barbara Potnik. 

Svoje potovanje po poteh hmelja in kulture so začele v OŠ Žalec, kjer so si ogledale razstavo 

grafik. Nato so si ogledali eko muzej hmeljarstva in pivovarstva, kjer so izvedele veliko o 

sušenju, obiranju in predelovanju hmelja. Sledil je ogled jame Pekel, kraške jame s čudovitimi 

kapniki. Dan so zaključile z ogledom predstave Alien Research, ki so jo pripravili tamkajšnji 

učenci.  

Peti razredi na ogledu na Ptuju 

17. 5. 2018 so se peti razredi odpeljali na Ptuj. Ogledali so si tradicionalne pustne maske in 

grad. V orožarni so videli oklepe, sulice in meče. Na gradu je zelo veliko prostorov, videli so 

spalnice, jedilnice, dnevne sobe, kapelo in slavnostno dvorano. V kapeli je tudi zelo star klavir. 

Nato so se odpravili z gradu v mesto. Pred Orfejevim spomenikom so po skupinah povedali 

nekaj o znamenitostih Ptuja. Na koncu so odšli še na sladoled in se odpravili domov. Dan je kar 

prehitro minil. 

Zrečani tekmovali v orientaciji v Ljubljani 
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Dve ekipi osnovnošolcev OŠ Zreče sta se v soboto, 19. 5., pomerili v orientaciji in reševanju 

nalog na tekmovanju, ki so ga organizirali v sklopu centrov šolskih in obšolskih dejavnosti. 

Ekipa POŠ Gorenje, ki so jo zastopali Rebeka Hrovat, Anže Sadek, Tiana Rep, Val Matović in 

Jure Ločnikar, je zasedla prvo mesto, ekipa OŠ Zreče, za katero so tekmovali Žan Topolšek, 

Nejc Adamič, Brih Halič in Aldino Hasanbegović, pa je zasedla tretje mesto. Vsem 

tekmovalcem iskreno čestitamo. 

Zrečani odlični na atletski olimpijadi 

V četrtek, 17. 5., so se na atletski olimpijadi pomerili tudi zreški osnovnošolci. Veseli smo 

rezultatov vseh tekmovalcev, saj so se borili po svojih najboljših močeh. 

Veliko Zrečanov je letos doseglo zelo lepe rezultate. Če smo še lani zapisali, da nismo bili 

najbolj uspešni v štafetnih preizkušnjah in v tekih na daljše proge, moramo letos pohvaliti 

napredek ravno v teh disciplinah. 

Pridni bralci OŠ Zreče na izletu 

18. 5. 2018 so se pridni bralci iz OŠ Zreče odpravili na izlet v Velike Lašče, kjer so si ogledali 

spominsko sobo Frana Levstika in Josipa Stritarja v Levstikovem domu. Obiskali so tudi rojstni 

kraj Primoža Trubarja - Trubarjevo domačijo. Izvedeli so veliko zanimivega o življenju vseh 

treh velikih pisateljev. Na poti nazaj so si na hitro ogledali tudi grad Turjak in prav tako izvedeli 

veliko novega. 

Obisk ilustratorja za bralno značko 

V sredo, 23. 5., je učence prve in druge triade, ki so prebrali knjige za Bralno značko, obiskal 

ilustrator Uroš Hrovat. 

Uroš Hrovat se je učencem predstavil in začel risati strip. V prvi okvirček je narisal Tončka in 

Balončka. Strip je bil smešen in zabaven. 

Šolski vrt 

Učenci naše šole skrbijo za šolski vrt. Spomladi so na šolskem vrtu postavili dve visoki gredi, 

da lahko vsi uživamo ob okušanju pridelkov, posadili pa so še nekaj novih rastlin. 

Junij v 2. a in 2. b 

Drugošolci so že z levo nogo na zasluženih počitnicah. Dneve do počitnic si krajšajo z 

zanimivimi dnevi dejavnosti. Tako so se že v torek, 5. 6., odpravili proti Ljubljani v živalski 

vrt. Spoznali so pestrost živalskega sveta.  V istem tednu so na šolskem igrišču v sodelovanju 

s Šolskim centrom Slov. Konjice-Zreče spuščali v zrak rakete. Rakete so si izdelali kar sami, in 

sicer iz plastenk. V začetku tega tedna, 11. 6., pa so se z avtobusom odpeljali do Vitanja. Tam 

so obiskali gospoda Skaza, ki jih je popeljal v svojo dnevno sobo, kot sam imenuje svojo 

delavnico, in jim pokazal postopek izdelovanja godal. Proti domu so se ustavili še v 

Beškovnikovi kašči, v kateri je muzej starih predmetov,  ki so jih uporabljali včasih. 
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Sprejem mladih članov RK 

»Želim postati mladi člani Rdečega križa in pomagati zato, da bomo lahko na naši Zemlji vsi 

živeli lepo, zdravo in srečno življenje«. 

S temi besedami so bili učenci 2. a in 2. b sprejeti k podmladku Rdečega križa. Drugošolcem 

so učenci krožka Rdečega križa predstavili zgodovino in dejavnosti krožka ter prikazali del 

usposabljanja iz prve pomoči (pomoč nezavestnemu s stabilnim bočnim položajem). S 

slavnostno zaprisego so jih sprejeli v svoje vrste in jim skupaj s predstavnicami Rdečega križa 

Slovenske Konjice in Zreče zaželeli dobrodošlico. 

Potepanje po Goričkem in Koroški 

Učenci OŠ Zreče so si ob koncu šolskega leta seveda zaslužili, da gredo na zaključne ekskurzije. 

Imeli so se lepo, še posebej pa so uživali na potepanju pa Goričkem in Koroškem. 

Šola v naravi 

Petošolci so zadnji šolski teden preživeli v Izoli. Bili so v šoli v naravi, kjer so neizmerno 

uživali. V sredo so se iz Izole odpeljali z ladjico Resnik, ki je bila izdelana leta 1911, v Piran. 

Ladjica ima bogato filmsko zgodovino, saj sta bila na njej posneta filma Bratovščina Sinjega 

galeba in Poletje v školjki. Tako so slovensko obalo občudovali še z morske strani in si ogledali 

akvarij v Piranu, se sprehodili mimo Tartinijevega trga do cerkve svetega Jurija in si privoščili 

odličen sladoled. Nekateri bi še kar ostali. Povedo, da je bilo v morju zabavno, prav tako pa jim 

ni niče manjkalo, ko so bili na kopnem. 

Kamen, papir, škarje – v OPB (2. razred) 

V drugi polovici leta so učenci v OPB po končani domači nalogi ustvarjali glede na letno 

tematiko (pirhi, cvetoči travnik, košarica za nabiranje rožic, travniške živali). 

Največkrat so za svoje izdelke uporabljali papir, naravne materiale – kamen, les, veje … 

Vedno so stremeli k temu, da si je izdelek naredil skoraj vsak učenec, kar jih  je navdajalo z 

zadovoljstvom, ko so ugotovili, kaj vse znajo ustvariti njihove ročice in  zamisli. 

Prvi šolski dan 

Prvi šolski dan je bil v Zrečah jesenski, prav nič prijazen ni zgledal. A za naše prvošolce, ki so 

prvič v življenju prišli v šolo, je bil sončen in zanimiv. Njim vreme ni bilo pomembno, saj jih 

je zanimalo vse. Razumljivo. Vse jim je bilo novo. Polni pričakovanj so tako čakali, da spoznajo 

svoje razredničarke, ki so jih sprejele v šoli. 

Tudi drugi učenci so prišli v šolo nasmejani, zanimalo jih je, kaj so počeli njihovi vrstniki med 

počitnicami. Veliko so si imeli povedati. 
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3. mesto v odbojki na mivki 

V torek, 11. 9. 2018, so učenke naše šole v Žalcu na področnem prvenstvu v odbojki na mivki 

osvojile 3. mesto. 

Našo šolo so zastopale: Manca, Urška, Eva, Iva, Sara, Adela in Ajša. 

 

Športni dan – planinski pohod 

V četrtek, 6. 9. 2018, so učenci predmetne stopnje imeli športni dan – planinski pohod. Med 

smrekami in mravljišči so se po prelepih pohorskih gozdovih sprehajali med Skomarjem in 

Roglo.  

Sajenje drevesa 

Na naši šoli skrbimo za urejeno in zeleno okolico, tako vsako leto sodelujemo v projektu Eno 

tree planting day, pri katerem organizacije širom po svetu sadijo drevesa ob svetovnem dnevu 

miru. V letošnjem septembru je sajenje drevesa organizirala Občina Zreče. Lipo smo posadili 

zraven novo urejenih parkirišč pri avtobusni postaji. 

Pešbus na OŠ Zreče 

Osnovna šola Zreče se je letos ponovno pridružila Evropskemu tednu mobilnosti. Ker je 

dokazano, da so tisti otroci, ki hodijo v šolo peš, bolje telesno pripravljeni in lažje sledijo pouku 

kot tisti, ki se vozijo, smo se v sodelovanju z občino Zreče pridružili akciji pešbus. Letos smo 

akcijo prvič izvajali v času od 17. do 28. septembra 2018. 

Pešbus ima določene postaje in vozni red, vodi ga spremljevalec in deluje podobno kot pravi 

šolski avtobus, le da se ne premika na kolesih, temveč z nogami. Glede na pobrane prijave smo 

Pešbus organizirali po varnih poteh v šolo, kar je tudi pogoj za izvajanje akcije.  Učenci so se 

priključevali pešbus postaji, ki jim je bila najbližja. Vsaka postaja je bila označena s tablo 

pešbus, učenci pa so dobili tudi vozovnico, na kateri se je vsak dan udeležbe potrjeval z 

žigom.  Otroci tako na poti v šolo uživajo v družbi svojih sošolcev, postopoma spoznavajo 

prometne predpise in pravila vedenja ter so tako pozneje pripravljeni na samostojno pot v šolo. 

Želimo si, da bi učenci tudi po končani akciji hodili v šolo peš. 

Skupine otrok so spremljali prostovoljci, in sicer v prvem tednu akcije so bili spremljevalci 

učitelji OŠ Zreče, v drugem tednu pa člani ZŠAM-a Zreče. 

Teden otroka v petih razredih – domino delavnice 

Ob igrah z dominami so učenci urili spretne prste, da jih bodo ubogali pri vse bolj zahtevnem 

pisanju. Razvijali so sodelovalne veščine in se preskusili v gradnji najvišjega stolpa. Vztrajnost 

pri gradnji nizov je bila nagrajena s čudovito predstavo podiranja domin v veliki skupinski sliki. 

Na OŠ Zreče dobili novo avtobusno postajo 
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V torek, 9. 10., so se učenci zbrali na avtobusni postaji, čeprav niso čakali na avtobus. Niso bili 

sami, saj so se jim pridružili tudi visoki gostje z občine in s podjetij. Tudi gospod župan je 

prišel. Prav vsi smo se veselili tega dne. Bilo je slovesno. V uporabo smo namreč dobili 

prenovljeno in izboljšano avtobusno postajo. Sedaj ne bo več težav, ko bo deževalo, saj bodo 

lahko vsi učenci vozači počakali na avtobus pod streho. 

Župan mag. Boris Podvršnik je šoli za izpeljavo projekta Pešbus podaril tudi električno kolo, 

ki ga bodo lahko uporabljali vsi učenci. 

Jesenski direndaj 

Kadar učencem  v OPB-ju  ostane še kaj časa, ko opravijo domače naloge, je čas za sproščujočo 

igro ali za »igro prstkov«, izpod katerih so nastale sončnice, sovice, ježki, jesenski cvetovi iz 

koruznih listov in makovih glavic.  Vsi ti izdelki pa lepšajo pano v jedilnici naše šole. 

Medobčinsko tekmovanje v krosu 

V torek, 9. 10. 2018, je bilo na naši šoli  medobčinsko tekmovanje v krosu od 5. do 9. razreda. 

Tekmovali so po trije najboljši tekmovalci iz vsake šole po razredih in spolih. 

Najboljše rezultate naše šole so dosegli naslednji učenci: 

Patrik Gričnik, 6. r – 2. mesto, 

Živa Pogorevc, 6. r – 4.mesto, 

Ela Kovačič, 7. r – 2. mesto, 

Ema Korošec, 7. r – 4.mesto, 

Tinkara Oprčkal, 8. r – 2. mesto, 

Zala Šrot, 9. r – 3. mesto. 

Današnji večer branja je bil najboljši do sedaj 

Tako je zapisala ena izmed navdušenih udeleženk večera branja, ki se je zgodil prejšnji petek, 

12. 10. 2018, na OŠ Zreče in je bil tokrat namenjen učencem 7., 8. in 9. razredov. Tema letošnjih 

večerov branja je Gledališče, otroke išče. 

Tako prijetno smo začeli naše druženje ob najljubši knjigi, ki smo jo brali kar zunaj na toplem 

jesenskem sončku pod mavričnimi krošnjami dreves. Nadaljevali smo v šolski knjižnici, in sicer 

z improvizacijskimi igrami in lastnimi improviziranimi prizori. Za večerjo smo si spekli toaste, 

druženje pa zaključili zleknjeni v pravljičnem kotičku šolske knjižnice, seveda s knjigo v roki. 

»Všeč mi je bilo, da smo se tako zelo zabavali, nasmejali in da smo se odklopili od telefonov 

in uživali …« so zapisali učenci, ko smo se pozno zvečer poslavljali. Mentoricama Andreji 

Blazina in Barbari Potnik je vsako takšno druženje dokaz, da učenci poleg šole nujno 

potrebujejo tudi sprostitev, zabavo in smeh. 

Terensko delo 

V sredo, 17. oktobra 2018, so se učenci z izbirnima predmetoma raziskovanje domačega kraja 

in šport za zdravje odpravili na terensko delo na jesensko obarvano Roglo. 
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Opremljeni s karto, metrom, kompasi, termometri in učnim listom so se preselili v učilnico v 

naravi. Opazovali, merili, primerjali in občudovali so naravo od Rogle-Lovrenških jezer-Mašin 

žage do koče na Pesku. 

Učenci so povedali, da je terensko delo zelo zanimivo, poučno in razgibano. Domov so se vrnili 

utrujeni in obogateni z novim znanjem. 

 

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 

Na naši šoli se učenci zavedajo pomena zdravega načina življenja in posledic, ki lahko 

nastanejo zaradi sladkorne bolezni. Kar 18 učencev se je v petek, 12. 10. 2018, udeležilo 

tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni.   Adela Škoflek, Lena Bornšek, Gabrijela Ravnjak, 

Lana Ribič in Eva Hren so prejele bronasto priznanje.  V soboto, 17. 11.,  pa  so našo šolo na 

državnem tekmovanju zastopale Adela Škoflek, Lena Bornšek in Gabrijela Ravnjak.    

Medobčinsko prvenstvo v košarki za starejše dečke 

V ponedeljek, 22. 10. 2018, smo se v Slovenskih Konjicah udeležili medobčinskega tekmovanja 

v košarki. Žal smo premoč morali priznati najprej ekipi OŠ Ob Dravinji in nato še ekipi OŠ 

Vitanje. 

Za našo šolo so se borili: 

Vid Pogorevc 

Žan Goršek 

Tjan Korošec 

Janez Klinar 

Florjan Jevšenak 

Aljaž Podgrajšek 

Luka Bombek 

Tilen Kotnik 

Staš Rotovnik 

Maks Regoršek 

Ian-Oskar Košak 

Medobčinsko prvenstvo v košarki za starejše deklice 

V četrtek, 25. 10. 2018, je bilo v Slovenskih Konjicah medobčinsko tekmovanje v košarki za 

starejše deklice. Zreška dekleta so na parketu igrala požrtvovalno, vztrajno in borbeno. Domov 

so ponosno odnesla bronasti pokal. 

Našo šolo so zastopale: Zala Šrot, Vita Odreitz, Adela Škoflek, Živa Odreitz, Ajša Iršič, Nastja 

Gorinšek, Neža Kejžar, Eva Sadek, Manca Kovačič, Sara Črešnar, Tamara Hohler, Iva 

Kovačič.  

Rastem s knjigo 
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Projekt RASTEM S KNJIGO je namenjen spodbujanju bralne kulture in informacijske 

pismenosti. Je posebna oblika sodelovanja in povezovanja šolske in splošne knjižnice 

ter  priložnost, da motiviramo otroke za branje knjig slovenskih mladinskih avtorjev. Projekt 

izvaja  Javna agencija za knjigo  RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi 

osnovnimi in srednjimi šolami. Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob 

mednarodnem dnevu pismenosti. 

Za letošnje šolsko leto je izbrana knjiga pisatelja Nataše Konc Lorenzutti               AVTOBUS 

OB TREH. Govori o najstniku s podeželja, ki spozna vrstnika  iz Ljubljane in z njim preživi 

del poletja. Fanta uživata ob Soči in pomagata pri kmečkih opravilih. Poletje pa le ni zgolj 

zabavno … Knjigo prejme vsak sedmošolec ob letnem obisku Splošne knjižnice Slovenske 

Konjice. 

Naši sedmošolci so bili v knjižnici v torek, 23. 10., kjer so spoznali splošno knjižnico in dobili 

knjige v dar. 

Happy halloween 

V času bližajočih se praznikov ure angleščine preživimo malo drugače. Prisluhnemo pravljici 

na to temo, naučimo se pesem, predvsem pa smo zelo ustvarjalni. Vedno izdelamo kaj 

zanimivega, tokrat na temo Halloween ali noč čarovnic. Z učenci 1. razredov smo izdelovali 

duhce iz papirnatih serviet. Z učenci drugih razredov in z učenci POŠ Gorenje smo izdelovali 

ročne lutke. Tretješolci OŠ Zreče in 3. ter učenci 4. razreda  POŠ Stranice pa so si izdelali prstne 

lutke. Po razredih smo nato prosili za sladkarije. “Trick or treat. Happy Halloween” 

Krompirjeve počitnice malo drugače 

Na Gorenju pri Zrečah je med počitnicami potekal projekt Usefully Addicted-uporabno 

zasvojen, sofinanciran s strani programa Erasmus+. Tega projekta smo se pod mentorstvom 

učiteljic Nine Vajt in Mojce Petek udeležili tudi učenci naše šole: Vid Pogorevc, Nuša 

Preložnik, Lucija Klančnik in Blaž Kukovič iz 8. a-razreda. Projekt je potekal od nedelje,  28. 

10. 2018,  do nedelje, 4. 11. 2018. Udeležili so se ga tudi mladi iz Italije, Hrvaške, Romunije, 

Portugalske, Litve in Norveške. Namen projekta je bil izdelati orientacijsko misijo za svoj 

kraj.  Izdelali smo misijo za Zreče z naslovom ZREČE – MESTO SREČE. Aplikacija je 

dostopna preko vseh mobilnih naprav. V preteklem tednu je tako nastalo kar 7 misij 

udeležencev projekta, misija Gorenja pa je bila preizkušena in prevedena v jezike vseh 

udeležencev. Ostale misije  so dostopne v maternem jeziku vsake države in v angleščini. V tem 

tednu smo pridobili nove prijatelje iz različnih koncev Evrope, spoznali različne kulture in 

kvalitetno preživeli počitnice. 

Mlade umetnice navduševale 

V sredo, 7. novembra, smo si lahko v kulturnem domu v Slovenskih Konjicah ogledali razstavo 

Plakat miru, organizirano v sklopu 31.  mednarodnega natečaja Lions za mirovni plakat 

2018/2019.  S svojimi umetninami so se predstavili učenci šestih osnovnih šol. Razstavljenih 

je bilo več del naših učencev, posebej pohvaljeno pa je bilo delo učenke Karin Črešnar. 

Razstava bo na ogled do 17. novembra. 

V četrtek, 8. novembra, je bil v Narodnem domu v Celju v počastitev 90-letnice skladatelja 

Jakoba Ježa slavnostni koncert, na katerem se je predstavil združeni pevski zbor mladih pevcev 



37 

 

iz petindvajsetih kulturnih šol v celjski regiji. Skladatelju so ob njegovem častitljivem jubileju 

podarili najlepše darilo: rojstnodnevni šopek iz njegovih skladb, ki so ga s svojim ubranim 

petjem pomagale splesti tudi učenke naše šole: Sara Fink, Liza Kotnik in Jasmina Potočnik. 

Veselje do znanosti 

V torek, 13. 11. 2018, se je 10 otrok naše šole udeležilo naravoslovnih delavnic na gimnaziji 

Celje center. Rdeča nit letošnjih delavnic je bilo življenje in delo Nikole Tesle. Naši učenci so 

dokazovali kalorično vrednost oreščkov, umirjali duha in telo z zvokom ter pohajkovali s Teslo, 

kjer so spoznali japonsko pesniško obliko HAIKU. Naloge so vzeli zelo resno in poželi veliko 

pohval za svoje dosežke. 

Večer branja za učence 5. in 6. razredov 

Tokratni večer branja, ki se je zgodil v petek, 16. 11. 2018, je bil zopet gledališko obarvan. 

Začeli smo ga malce drugače, in sicer s skupnim branjem na šolskem hodniku. Pogled nanj je 

bil zelo zanimiv; zdolgočasene stene šolskega hodnika so dobile tisti petek popoldne povsem 

novo podobo, imele so krasno družbo, družbo več kot 20 nadobudnih mladih bralcev, ki so se 

vsak s svojo najljubšo knjigo potapljali v čarobne svetove. Večer smo nadaljevali z 

IMPROvizacijskimi igrami in ustvarjali lastne IMPROVIZACIJE. Učenci so po skupinah 

ustvarili zelo zanimive in zabavne spontane prizore. Ogledali smo si lahko tudi pravo otroško 

srhljivko, ki so nam jo pripravili učenci 5. razredov. Brezmejna domišljija in otroška 

ustvarjalnost sta dobili krila in lepo je bilo leteti skupaj z njimi. 

Tehniški dan – novoletna tržnica 

V sredo, 21. novembra, je šolski dan za učence od 6. do 9. razreda potekal drugače kot običajno, 

saj so cel dopoldan izdelovali izdelke, ki jih bodo ponudili na stojnicah Novoletne tržnice. 

Geolov 

V soboto, 10. 11. 2018, je v sklopu sobotne šole potekala delavnica o geolovu za 4. in 5. razrede 

OŠ Zreče. Razred v lokalni osnovni šoli je pokal po šivih, ko je mlade nagovoril predstavnik 

Društva prijateljev mladine Zreče, hkrati pa tudi lokalni geolovec Beno (benson-si). Ta je 

besedo predal dr. Gumpiju, ki je tudi že kar stalnica tovrstnih srečanj. Dr. Gumpi je mladim 

predstavil igro, njeno zgodovino, razvoj, pokazal na zemljevidu, da so Zreče res na geolovskem 

zemljevidu, saj je tu kar nekaj zakladov. Po dveh urah predavanj, ogledu filmov in seveda 

obvezni malici je bilo treba iti še malo na sveži zrak. Mladi geolovci so odkrili dva zaklada, ki 

sta jih zelo razveselila, saj je bil eden izmed njiju postavljen posebej za njih. Iz škatlice, ki so 

jo odkrili pri zreškem vlaku, so lahko vzeli po en predmet za spomin na svoj prvi geolov. 

Olimpijada za prvo triado 

V petek, 16. 11. 2018, so imeli učenci 1. triade športni dan. Ni bil tak kot drugi. Ta dan so imeli 

skoraj prave olimpijske igre, za kar so poskrbeli naši gosteje iz Olimpijskega komiteja 

Slovenije. 

Učenci so spoznali olimpijske igre, ogledali so si nekaj posnetkov iz zgodovine športa, nato pa 

poslušali olimpijsko himno in po dvorani ponesli olimpijsko zastavo s petimi krogi. Pred 
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začetkom tekmovanja seveda niso pozabili niti na olimpijsko prisego. Pomembno je, da na 

olimpijadi sodeluješ. 

Pred začetkom športnih iger se je seveda treba dobro ogreti. Tokrat sta za vaje poskrbela Mitja 

Petkovšek, vrhunski slovenski telovadec, ki je bil dvakrat svetovni prvak, in Mojca Rode, ki je 

bila odlična tekmovalka v ritmični gimnastiki. Tudi Mitja in Mojca sta pred pričetkom 

ogrevanja učencem povedala, da nas mora  šport družiti in povezovati. 

Sledile so igre, kjer so se izkazali prav vsi tekmovalci. Za svoj trud so na koncu prejeli zvezek 

OKS. 

Zahvaljujemo se predstavnikom OKS, ki so tekmovanje in predstavitev organizirali, ter Mitji 

Petkovšku in Mojci Rode za obisk in vodenje otrok pri ogrevanju in igrah. 

Zlato in srebrno priznanje v znanju iz sladkorne bolezni 

V soboto, 17. 11. 2018, je v Trbovljah  potekalo 20. državno tekmovanje v znanju iz sladkorne 

bolezni. Učenke naše šole Adela Škoflek, Gabrijela Ravnjak  in Lena Bornšek so na tekmovanju 

pokazale izjemno znanje. 

Adela Škoflek je dobitnica zlatega priznanja, Gabrijela Ravnjak pa srebrnega. Lanskoletni zlati 

Leni  Bornšek pa je letos priznanje za las ušlo. 

Novoletna tržnica 

Kot že v prejšnjih letih smo tudi letos pred začetkom prazničnega meseca na OŠ Zreče imeli 

novoletno tržnico. Program se je začel z nastopom godalnega in pihalnega orkestra glasbene 

šole iz Slovenskih Konjic, sledil pa je ogled izdelkov, ki so jih izdelali naši učenci za to 

priložnost. Obiskovalci so si lahko izbrali izdelke, ki so jim bili všeč, in jih odnesli domov. 

Vsi na šoli smo zelo veseli, da se je vabilu na tržnico odzvalo toliko ljudi. Število sedežev v 

športni dvorani ni bilo dovolj veliko za vse obiskovalce. 

Vsem, ki ste nam podarili dobrodelni prispevek, se iskreno zahvaljujemo. Prav tako se 

zahvaljujemo našim gostom iz Glasbene šole Slovenske Konjice. 

Bilo je lepo. 

V pričakovanju zime – snežaki v šoli 

Zima noče in noče v naše kraje, zato smo si jo učenci OPB-ja pričarali s plesom snežakov kar 

v jedilnici naše šole. Če pa bo mogoče odpadel kakšen gumb ali nos snežaku jih  bomo shranili 

v majhne torbice, ki smo si jih izdelali iz  odpadnih viled. Pri delu smo zelo uživali  v svoji 

kreativnosti in ustvarjalnosti. 

Zlato gre zopet v Zreče 
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V Vitanju je v ponedeljek, 17. 12. 2018 potekalo medobčinsko tekmovanje v odbojki za dekleta. 

Kot že nekaj let zapored so si tudi letos zreška dekleta z dobro igro priigrala zlato. S tem 

rezultatom so se uvrstila na področno prvenstvo, ki bo januarja. 

 

 

 

3 IZBIRNI PREDMETI 
 

PREDMET POUČUJE 

Gledališki klub Barbara Potnik 

Izbrani šport 

NOGOMET/ODBOJKA 
Ivan Olup/Darja Brglez 

Likovno snovanje I Milan Lamovec 

Likovno snovanje II Milan Lamovec 

Likovno snovanje III Milan Lamovec 

Multimedija Andrej Pušnik 

Nemščina I Rosana Veselko 

Nemščina II Tadeja Kapun 

Nemščina III Tadeja Kapun 

Računalniška omrežja Andrej Pušnik 

Elektronika z robotiko Andrej Pušnik 

Šolsko novinarstvo David Voh 

Turistična vzgoja Jolanda Lorger 

Raziskovanje domačega kraja in 

varstvo njegovega okolja  
Andreja Blazina 

Šport za sprostitev 
Ivan Olup 

Darja Brglez 

Šport za zdravje 
Ivan Olup 

Darja Brglez 

Šahovske osnove David Voh 

Šahovsko kombiniranje David Voh 
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Urejanje besedil Andrej Pušnik 

Zvezde in vesolje Marjana Podkubovšek 

Življenje človeka na Zemlji Mateja Pučnik 

 

4 INTERESNE DEJAVNOSTI  
 

MENTOR 

 
NAZIV UČENCI ČAS 

Vlasta Puklavec OPZ 2.−3. razred sreda 5. ura 

Štefica Ribič Igrajmo se z glasbo        1. razred               sreda 5. ura 

Mitja Krajnc MMPZ 4.−5. razred                         sreda 6. in 7. ura 

Mitja Krajnc MPZ 6.−9. razred četrtek, petek 6. in 7. ura 

Planinci Po dogovoru 6. −9. razred             Marija Kotnik 

Polona Župevc 
Šolska skupnost in 

otroški parlament 
1.–9. razred po dogovoru 

Jolanda Lorger Zgodovinski krožek 8. in 9. razred po dogovoru 

David Voh Književnost 8. in 9. razred po dogovru 

Alenka Gorjup Ustvarjamo 3. triada Po dogovoru 

Metka Potnik Logika 6.−9. razred po dogovoru 

Manuela Štefane 
Krožek rdečega 

križa 
6.−9. razred sreda, 12.15−13.00 

Sandra Županc Računalniški krožek 1. −4. razred 
torek 12.30−13.15 

petek 11.30−12.15 

Sandra Županc  
Športni krožek 

(Stranice) 
1. −4. razred sreda, četrtek 11.30−12.15 

Mateja Pučnik, 

Andreja Blazina 
Vesela šola 2. in 3. triada po dogovoru 

Manuela Štefane Junaki našega časa 2. in 3. triada po dogovoru 

Marjeta Kobale Unesco vrtički 4. in 5. razred po dogovoru 

Marjana 

Podkubovšek 
Fizikalni krožek 8. in 9. razred po dogovoru 

Mojca Petek 
 UNESCO in 

čebelarstvo 
1.–9. razred po dogovoru 

Majda Kokol Z veseljem do branja 2. razred 
Sreda na 14 dni 

11.25−12.10 

Razredničarke  Varno s kolesom 5. razredi po dogovoru 
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5 BRALNA ZNAČKA - SPODBUJANJE BRALNE KULTURE  
 

Vse mednarodne raziskave kažejo, kako pomembno je, da učenci veliko berejo. Rezultati teh 

testov so namreč v veliki meri odvisni od tega, kako dobro učenci berejo. Kot pri vsaki stvari v 

življenju je tudi pri branju pomembna vaja, zato v osnovni šoli spodbujamo branje. Več učenci 

berejo, boljši bralci bodo postali. Bralna značka je ena od dejavnosti, ki pomaga učencem, da 

postanejo boljši bralci, si povečujejo besedni zaklad in izboljšajo splošno razgledanost. Na šoli 

smo zelo veseli, da se k bralni znački vsako leto prijavi relativno veliko število učencev. 

 

ŠOLSKO 

LETO 

ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV NA 

ŠOLI 

ŠT. UČENCEV, 

KI SO OPRAVILI 

BRALNO ZNAČKO: 

% UČENCEV,  

KI SO OPRAVILI 

BRALNO 

ZNAČKO 

2008/2009 568 434 76,4 % 

2009/2010 554 329 59,3 % 

2010/2011 537 302 56,2 % 

2011/2012 538 375 66,4 % 

2012/2013 521 304 59,0 % 

2013/2014 506 311 55,5 % 

2014/2015 506 340 67,2 % 

2015/2016 506 368 72,7 % 

2016/2017 493 368 78,3 % 

2017/2018 484 332 68,5 % 

 

Društvo Bralne značke Slovenije se zelo trudi večati bralno kulturo mladega bralca, saj je to 

zagotovilo, da bo bral tudi v poznejši dobi.  

 

Danes za bralno značko bere več kot polovica osnovnošolcev. V osnovni šoli spodbujamo 

branje že v prvem razredu, ko še otroci ne znajo sami brati in jim pri tem pomagajo starši. Tako 

se navajajo na branje z vzgledom. V šolskem letu 2017/2018 je bralno značko opravilo 332 

učencev, od tega 170 v prvi, 111 v drugi in 51 v tretji triadi.  

 

Učenci prve in druge triade so ob zaključku imeli srečanje z ilustratorjem Urošem Hrovatom, 

ki je ilustriral tudi veliko knjig Primoža Suhodolčana, ki nas je obiskal lansko šolsko leto. 

 

Učenci tretje triade so odšli na nagradni izlet v Rašico in Velike Lašče. Ogledali so si 

Trubarjevo domačijo  v Rašici in spominsko sobo Frana Levstika in Josipa Stritarja v 

Levstikovem domu v Velikih Laščah. 

 

Vsi,  ki so brali za bralno značko vsa leta v osnovni šoli (ZLATI BRALCI), so bili nagrajeni s 

knjižno nagrado Društva Bralne značke. Teh učencev je bilo letos 18. Dobili so knjigo Srečka 

Kosovela BARŽ KONS.  

 

Trudili se bomo, da bomo v mladem bralcu vzbujali čim večje zanimanje za knjige in s tem za 

branje. Zato tudi priporočilni seznam knjig venomer posodabljamo in nanj uvrščamo sodobne 

mladinske knjige in njihove avtorje.  
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Kljub trud vseh se je letos število učencev, ki so uspešno opravili bralno značko, nekoliko 

zmanjšalo. Veliko učencem, ki so se odločili za pristop k bralni znački, niso pa je opravili v 

celoti, je za uspešno opravljeno bralno značko manjkalo le eno prebrano delo. 

V naslednji letih nam mora biti cilj, da bralno značko opravi več učencev, najprej se moramo 

približati deležu, ki smo ga v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017 že imeli. 

 

6 PROSLAVE IN PRIREDITVE 
 

ZAP. 

ŠT. 
PRIREDITEV ČAS VSEBINA 

1 
Sprejem prvošolcev 

 

ponedeljek, 

3. sep. 2018 
kulturni program 

2 Dan reformacije 
petek,  

26. okt. 2018 

radijska ura 

 

3 Božično-novoletna tržnica  december prireditev  

4 
Dan samostojnosti in 

enotnosti 

petek,  

21. dec. 2018 
kulturni program 

5 Slovenski kulturni praznik 

četrtek, 

7. feb. 2019 

 

kulturni program 

6 Ob materinskem dnevu marec 2019 program za mamice 

7 Zaključek bralne značke maj 2019 
obisk avtorja, 

izlet 

8 

Prireditev ob odhodu  

učencev  

 (9. r. – valeta) 

junij 2019 
kulturni program, 

plesni nastop 

9 
Šolska zaključna 

prireditev 
junij 2019 kulturni program 

10 Ob dnevu državnosti 
ponedeljek,  

24. junij 2019 

 

kulturni program 

 

11 
Sodelovanje na prireditvah 

v kraju 
med šolskim letom 

nastopi otrok, pevskih 

zborov 

12 Kulturna prireditev med šolskim letom 
nastop otroške 

gledališke skupine 
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7 PROJEKTI V LANSKEM ŠOLSKEM LETU 
 

7.1   SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  

 

V shemo šolskega sadja smo bili vključeni tudi v letu 2018, kar pomeni, da pridobimo evropska 

sredstva, s katerimi vsem učencem namenimo dodatni sadni ali zelenjavni obrok.  

Večinoma učenci ta dodatni obrok lepo sprejemajo, saj projekt teče že nekaj časa. 

 

7.2  OBISK ANGLEŽEV V ZREČAH 

 
Vse od podpisa listine o pobratenju med Sedberghom in Zrečami sodelujemo s šolo Settlebeck 

High v Sedberghu.  

Anglijo smo nazadnje obiskali v juniju 2017, ko smo začeli s projektom Mostovi - Bridges. V 

februarju leta 2018 pa so nam obisk vrnili Angleži, s čimer se je projekt Mostovi – Bridges tudi 

zaključil. Na zadnji projekt smo še posebej ponosni, saj nam je za obisk Zrečanov v Angliji in 

za obisk Angležev v Sloveniji uspelo pridobiti tudi finančna sredstva, s katerimi smo staršem 

zmanjšali strošek, ki so ga morali plačati, da se je njihov otrok lahko odpravil v tujo državo. 

Hkrati smo s sredstvi lahko oba obiska tudi popestrili.  

 

Kako je bilo? 

 

Na CŠOD Gorenje smo od 11. 2. do 18. 2. 2018 izpeljali drugi del projekta Mostovi - Bridges, 

ki je bil namenjen druženju z učenci in učitelji s šole Settlebeck High iz pobratenega mesta 

Sedbergh v Angliji. Letošnji obisk Angležev se je razlikoval od prejšnjih obiskov, saj je zaradi 

projekta, ki so ga v veliki meri pokrila finančna sredstva iz Evrope. Tako so v času obiska 

Angležev tudi naši učenci celoten teden preživeli na Gorenju, ob tem pa so se vključevali v vse 

aktivnosti, ki so potekale na Gorenju. 

Iz Zreč smo v hladnem nedeljskem jutru odpotovali v Budimpešto. Naš namen je bil, da novim 

in starim prijateljem iz Anglije že ob pristanku na Madžarskem zaželimo toplo dobrodošlico. 

Čeprav so na obisk v Slovenijo prišli učenci, ki se v Angliji niso udeleževali aktivnosti v 

projektu, so se na poti v Slovenijo že tkala nova prijateljstva. Odrasli pa smo se še posebej 

razveselili  Davida Smitha, ki je nekakšna siva eminenca našega druženja, saj je prav on na 

angleški strani tisti, ki je v letu 2005 začel z obiski Zreč in zreške šole.  

Ves teden so imeli udeleženci projekta kaj početi. Njihov čas so zasedle različne aktivnostmi, 

ki so bile povezane s spoznavanjem obeh držav, iskanju podobnosti in razlik v kulturi obeh 

narodov ter seveda druženju. Učenci so tako razmišljali o temah, ki jih zaznamuje naš čas in se 

dotika mladih celotne Evrope. 

Naši učenci so se izkazali kot pravi in dobri gostitelji. Obiskovalcem so v tekoči angleščini lepo 

predstavili svoje domače mesto. Povabili so jih na šolo, kjer smo jim pokazali, kako poteka naš 

šolski dan. Še posebej so bili navdušeni nad pustovanjem in predstavo kurentov, ki je avtohtona 

slovenska maska.  

Pokazali smo jim nekaj lepot Slovenije. Angleški učenci so se tako sprehodili po našem 

glavnem mestu, vstopili in ogledali so si Postojnsko jamo, eno večjih slovenskih znamenitosti, 

ob prihodu pred Predjamski grad pa so ugotovili, da sicer drži, da imajo v Angliji veliko 

pomembnih gradov, a tako posebnega, kot je ta pred naravno kraško jamo, pa nimajo. Ustavili 

smo se tudi na Stranicah, kjer so si ogledali muzej 100 frankolovskih žrtev.  

Ves čas smo se pridno ukvarjali s športom. Ko smo se naveličali smučanja na Rogli, smo se šli 

pogret v zreške Terme. Ker nam je bila zima zelo naklonjena s količino snega, smo se lahko 
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podili po hribih s sanmi in uživali v zimskih radostih. Za Angleže je bilo vse skupaj še posebej 

zanimivo, saj niso vajeni, da jih narava obdari s takšno količino snega, kar jih je še posebej 

razveselila. Sploh niso pogrešali toplega zavetja, namesto tega so se raje odpravili še na nočni 

zimski pohod s svetilkami. 

Na predzadnji dan smo tako staršem in predstavnikom lokalne skupnosti pokazali rezultate dela 

celotnega tedna in tudi nekaj ključnih dogodkov, ki so zaznamovali projekt v Angliji in v 

Sloveniji.  

Udeležba na projektu je bila za vse udeležence nepozabna izkušnja, spoznali smo pomen 

druženja med narodi, da imamo vsi ljudje kljub različnosti podobne potrebe in želje. Želeli smo, 

da si mladi razširijo obzorja, da bodo znali spoštovati, razumeti in sprejemati drugačnost in 

različnost.  

Čeprav smo bili ob koncu tedna zelo utrujeni, smo bili veseli, da smo imeli možnost tako 

aktivno preživeti teden. Ob slovesu smo si tako obljubili, da naša druženja nadaljujemo, zato 

smo že začeli snovali načrte za leto 2019, ko bi naj učenci Osnovne šole Zreče spet obiskali 

svoje prijatelje v angleškem Sedberghu. 

 

 

7.3 SMETKO CARJI 
 

V letu 2018 smo nadaljevali s projektom Smetko car, s katerim smo se že tretje leto zapored 

prijavili na natečaj Junaki našega časa. Odločili smo se, da bomo ure prostovoljstva znova 

porabili tako, da bomo skrbeli za čistočo v šoli in šolski okolici. Zavihali smo rokave in se 

znova lotili projekta BODI SMETKO CAR. 

Že na prvih srečanjih so si učenci izmislili slogan, ki se glasi:  Ni treba biti silak, da si junak. 

Smetko carji so s svojimi smetko car majicami vsakodnevno skrbeli za urejenost šole in okolice 

šole, opozarjali so učence in imeli nadzor nad pravilnim ločevanjem odpadkov. 

Sodelovali smo v projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo, v okviru katerega smo zbirali plastenke in 

seznanjali učence s krožnim gospodarstvom in ohranjanjem naravnih virov. Organizirali smo 

tudi akcijo zbiranja starega papirja.  

Lotili smo se petih celotedenskih delavnic, katerih cilj je bil, da damo odpadnim materialom 

novo vrednost.  

Tako so iz starih majic izdelovali nakupovalne vrečke, ki smo jih razdelili med občane Zreč. 

Tako smo želeli, da bi se zmanjšala uporaba plastičnih vreč, hkrati pa so se učenci urili v ročnih 

spretnostih.  

Iz odpadnih materialov smo izdelovali igre, ki so med učence prinesle nove interakcije in veliko 

veselja.  

Po celotni šoli smo nalepili ilustracije, ki vse na šoli opominjajo in opozarjajo, da je treba z 

vodo, elektriko in papirnatimi brisačami ravnati varčno. 

Izdelali smo velik napis OŠ ZREČE, ki sedaj krasi šolsko avlo. Naša glavna surovina za 

izdelavo so bili odpadni materiali iz plastike. 

Iz odpadnih avtomobilskih gum smo izdelali koše za smeti, ki smo jih pobarvali in okrasili z 

napisi. Postavili smo jih ob nogometno igrišče, kjer se je pokazala največja potreba po dodatnih 

koših. 

Učenci prostovoljci so v času zimskih počitnic pomagali tudi pri krvodajalski akciji, bili pa so 

prisotni tudi pri izvajanju usposabljana iz prve pomoči.  

Da smo svoje delo pokazali tudi ostalim učencem in jih prepričali, naj se nam pridružijo, saj je 

naše delo zanimivo in povrhu še pomagamo, smo posneli reklamo. Za dan Zemlje smo pripravili 

tudi radijsko uro. 
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Prav prostovoljci so šolo prikazali tudi komisiji Entente Florale, ki je v mesecu juniju bila na 

obisku v Zrečah. Ocenjevalci so si pogledali tudi urejenost šolske okolice, prostovoljci pa so 

jim prikazali svoje delovanje. 

O svojem delu smo poročali na šolski spletni strani, oglasili smo se po šolskem radiu in 

pripravili nekaj člankov za lokalni časopis Novice.  

Za naj prostovoljko šole, ki je opravila veliko ur prostovoljnega dela smo razglasili Lucijo 

Klančnik, pri fantih pa je naziv naj prostovoljec prejel Aldino Hasanbegović. 

Ines Malec.  

Izkazali pa so se prav vsi naši prostovoljci, saj so s svojim delom šoli že tretjič zapored pridobili 

naziv JUNAKI NAŠEGA ČASA na natečaju Slovenske filantropije. 

Smetko carji pa so na šoli postali carji.  

Naš cilj je, da bodo smetko carji postali vsi učenci naše šole. Vsi ne bodo prostovoljci, a če se 

bodo pri ločevanju in odlaganju smrti obnašali kot carji, bomo lahko imeli šolo in njeno okolico 

še lepšo in bolj urejeno, kot je sedaj. 

 

7.4  UNESCO 
 

OŠ Zreče je bila tudi v šolskem letu 2017/2018 vključena v mrežo Unesco šol. Vsako leto tako 

sodeluje v različnih projektih, v okviru Unesca. 

 

Večji projekti, kjer je bila šola udeležena so: Unesco vrtički, Na valovih ustvarjalnosti, Stara 

igra(ča) za novo veselje. 

 

Unesco vrtički 

V okolici šole imamo uredimo vrtiček, kjer gojimo rastline. Vrtičke smo uredili tudi v učilnicah 

(lončki in korit za zelišča). Sadike so otroci odnesli tudi domov, tako so spodbujali starše k 

vzgajanju rastlin. Hkrati smo izvajali dejavnosti, ki so povezane z odgovornim ravnanjem do 

svojega zdravja (priprava zdravih obrokov, gibalne dejavnosti).  

 

Dejavnosti, povezane s projektom smo izvajali celo šolsko leto, v mesecu maju so sodelujoče 

šole z nami delile primere dobre prakse in fotografije, ki so nastale med šolskim letom (pošljejo 

povezavo do njihove spletne strani, kjer so dokumentirali proces dela).  

 

Na valovih ustvarjalnosti 

Šole, ki so se prijavile na projekt, bodo prejele 3 škatle sestavljanke GOGIX. Sestavljanka je 

slovenski proizvod in nam omogoča konkretizacijo marsikaterih učnih ciljev. Namen projekta 

je, da se sestavljanka uporabi kot didaktični pripomoček. Na OŠ zreče sestavljanko učiteljice 

uporabljajo že nekaj let, pokazala se je kot pripomoček, ki ga učenci zelo radi uporabljajo pri 

igri.  

 

Stara igra(ča) za novo veselje 

S hitrim tempom življenja se je tudi življenje otrok zelo spremenilo. Stvari hitro zastarijo in 

postajajo otrokom nezanimive, na drugi strani pa so otroci zasuti z novostmi, ki so jim 

predstavljene tako, da so jim neizmerno všeč. V svetu kapitalizma je za proizvajalce seveda 

najpomembnejši dobiček, vrednote jih ne zanimajo oziroma so le mrtva črka na papirju. 

Otrokom starši seveda želijo ugoditi, a so z izpolnjevanjem otrokovih želja povezani tudi 

stroški. Prav zaradi tega smo se na šoli odločili, da v okviru Unesca izvedemo projekt menjave 

iger, igrač in športnih rekvizitov, ki so še uporabni, a jih otroci ne uporabljajo več, ker so se 

jih naveličali. 
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Projekt, ki je namenjen učencem razredne in predmetne stopnje, lahko šole izvajajo v tednu 

otroka, ob dnevu Zemlje ali ob kateri koli drugi priložnosti.  

Otroke nagovorimo, da v šolo prinesejo igrače, igre in rekvizite, ki bi jih želeli zamenjati za 

druge.  

  

V maju prijavljene šole z nami delijo primere dobre prakse in fotografije, ki bodo nastale ob 

izvajanju projekta na šoli. Pošljejo nam povezave do svojih spletnih strani, kjer si bo mogoče 

ogledati fotoreportažo oz. prispevek o izvedbi zamenjave na vaši šoli.  

Na naši šoli smo projekt promovirali na šolski spletni strani, na šolskem parlamentu in pri 

razrednih urah. V šolskem letu 2017/2018 so v projektu sodelovali tudi učenci iz Anglije. Naši 

učenci so zanje pripravili knjige slovenskega leposlovja, ki natisnjene v izvirniku, dodan pa je 

angleški prevod. Knjige so bile tako zanimive tudi za Angleže. Prav tako so Angleži za naše 

učence pripravili dela, za katera so menili, da bodo všeč našim učencem. 

 

Udeležili smo se tudi naslednjih manjših projektov:  

 

Dan učiteljev – učenec poučuje (Učenci so z učitelji za en dan zamenjali svoje vloge, učenci so 

poučevali svoje sošolce. V petem razredu se je ta kreativnost pokazala kot zelo zanimiva za 

učence, saj so svoje delo vzeli resno in odgovorno in se dobro pripravili na uro.) 

 

Unesco tek – učenci 5. razredov so našo šolo zastopali na mednarodnem UNESCO teku na 

Ptuju, udeležili smo se tudi delavnic, ki so potekale na ulicah starega mestnega jedra. Na teku 

so sodelovali tudi znani športniki, kulturniki, znanstveniki, gospodarstveniki, medijske 

osebnosti, skratka tisti, ki so v srcu in glavi zavezani UNESCO idealom in tečejo skupaj z 

mladimi ali pa se le pridružijo in s svojim sporočilom pospremijo mlade na startu. 

 

Tudi letos smo se trudili, da smo sadili drevesa v sklopu tako imenovanega tree planting day. 

V letu 2018 smo ob novi poti, ki vodi na avtobusno postajališče, posadili lipo. Učencem je 

dejavnost všeč, skupaj z učiteljico mentorico nato opazujejo, kako drevesa, ki so jih sadili, 

rastejo. 

  

Tudi letos smo v okviru Unesca izvajali čebelarski krožek, mentor se je z otroki tedensko 

pripravljal na tekmovanju v znanju o čebelarstvu. V sodelovanju s čebelarskim krožkom smo v 

prednovoletnem času ponovno izdelali domača mazila za ustnice, ki smo jih uporabili kot darila 

nekaj pa smo jih podarili tudi na dobrodelni tržnici.  

 

Pri UNESCU gre za projekt, v katerega lahko uvrščamo veliko različnih dejavnosti, zato je na 

naši šoli eden pomembnejših. Dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo v sklopu projekta, izbiramo 

tako, da so za učence pestre in zanimive, tako da radi sodelujejo. 

 

7.5 RASTEM S KNJIGO 

 

V šolskem letu 2017/2018 smo sodelovali v projektu RASTEM S KNJIGO – izvirno slovensko 

leposlovno delo vsakemu sedmošolcu. 

Sedmošolci naše šole so obiskali Splošno knjižnico Slovenske Konjice, kjer so se seznanili s 

postavitvijo gradiva v splošni knjižnici. Iskali so gradivo  s pomočjo kataloga v sistemu  

COBISS, ponudili pa so jim tudi brezplačni vpis v njihovo knjižnico. 

 

Ob koncu obiska so dobili v dar knjigo Mihe Mazzinija ZVEZDE VABIJO.   
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Zgodba govori o sovpadanju virtualnih in realnih svetov. Kaja in Anja se prijavita na 

tekmovanje pevskih talentov. Čeprav je Kaja odlična pevka, jo skušajo nekateri »prijatelji« in 

virtualni fant od tega odvrniti. Zato se prijateljica Anja s pomočjo Kajinega brata odloči 

ugotoviti, kakšni so resnični nameni Kajinih prijateljev, predvsem pa to, kdo se skriva za vsem 

tem. 

Projekt Rastem s knjigo izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju s splošnimi 

knjižnicami, osnovnimi in srednjimi šolami. Projekt se začne na mednarodni dan pismenosti, 

ki ga obeležujemo 8. septembra. 

S projektom želimo spodbujati učence, da posegajo po kakovostni slovenski mladinski 

leposlovni literaturi, širiti pa želimo tudi motivacijo za branje. Predstaviti jim želimo knjižnico, 

želimo jih vzpodbuditi, da bi knjižnice redno obiskovali, kar naj postane del njihovega življenja.  

 

7.6 OLIMPIJSKI DAN  

 

Že v letu 2017 smo sodelovali z OKS Slovenije.  

 

Ker se je olimpijski dan v letu 2017 pokazal kot zadetek v polno, smo olimpijski dan v letu 

2018 ponovili. V sodelovanju z OKS smo tako ponovno izvedli mini olimpijske igre za učence 

prve triade naše šole. Dan se je začel s slavnostnim mimohodom, prebrala se je olimpijska 

prisega. Pred pričetkom tekmovanj sta otroke pozdravila vrhunska slovenska športnika Mitja 

Petkovšek in Mojca Rode. Učenci so se ogrevali pod njunim vodstvom. Otroke je med celotnim 

programom vseskozi zabavala tudi olimpijska maskota Foxy. 

 

Otroci so se pomerili v več igrah, med seboj so tekmovali in se družili. Še kako se je pokazalo, 

da ni pomembno zmagati, da je pomembno sodelovati. Vsi udeleženci mini olimpijade so 

namreč na koncu prejeli nagrade za sodelovanje. 

Učenci so tako na zanimiv način izvedeli precej novega o olimpijskih igrah, najpomembneje pa 

je bilo, da so se družili, gibali in preživeli prijeten dan s svojimi sošolci. 
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8 ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH 

OSEB  
 

Najvišji organ šole je svet šole. Za uresničevaje interesov staršev je bil oblikovan svet staršev, 

ki ga sestavljajo predstavniki posameznega oddelka. 

Strokovni organi zavoda so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik ter strokovni in 

razredni aktivi. 

Na šoli imamo še šolsko svetovalno službo in knjižnico. 

Računovodsko-administrativne službe, ki delujejo na šoli, so:  

tajništvo, računovodstvo in knjigovodstvo.  

 

Predstavitev odgovornih oseb 

Ravnatelj: Peter Kos 

Pomočnica ravnatelja: Lucija Levart 

Predsednica sveta zavoda: Rosana Veselko 
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9 FINANČNO POSLOVANJE 
 

Pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Zreče in Republika Slovenija.  

Osnovna šola Zreče pridobiva sredstva za delo: iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, 

prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, donacij in prispevkov sponzorjev. 

 

 Ministrstvo - plače in nadomestila zaposlenih, prehrana in prevoz zaposlenih na delo 

in z dela, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, regres za redni letni dopust in 

odpravnine ob upokojitvi delavca ter materialni stroški, ki jih ne pokriva ustanovitelj 

(lokalna skupnost). Ministrstvo pokriva tudi stroške izobraževanja učiteljev, ekskurzij 

učencev, stroške vodij študijskih skupin, stroške regresirane prehrane otrok s težkim 

materialnim stanjem (dobitniki socialnih pomoči), stroške za učila in učne pripomočke 

ter sofinancira šolo v naravi. 

 Občina – materialni stroški, dodatni program (plača za delavce, ki niso sistemizirani 

preko ministrstva), sredstva za nemoteno obratovanje športne dvorane, financiranje 

stroškov javnih del, sofinanciranje stroškov šole v naravi 

Občina z materialnimi stroški pokriva osnovne stroške delovanja šole, kot so:  

električna energija, kurjava in komunalne storitve. Zagotavlja sredstva za vzdrževanje in 

obnovo zgradb (amortizacija).  

 

 

10   SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 

 Z občino Zreče sodelujemo pri načrtovanju obnove šole, šolskega prostora in pri 

pripravi različnih projektov, proslav in prireditev (tudi takih, ki so namenjene krajanom, 

tako sodelujemo pri kulturnem utripu kraja). 

 Sodelovali smo s številnimi društvi in javnimi zavodi s področja kulture in športa.  

 Z okoliškimi osnovnimi šolami smo sodelovali pri vpisovanju otrok v šolo, pri 

organizaciji tekmovanj … 

 Sodelovali smo s območnim odborom civilne zaščite. (Na delovno soboto v aprilu 2018 

smo skupaj s člani civilne zaščite pripravili dan CZ, kjer so se učencem prikazala 

društva in organizacije, ki delujejo v sklopu civilne zaščite. Učenci so spoznali njihovo 

delovanje, si ogledali naprave in pripomočke, ki jih člani uporabljajo, vodniki psov so 

jim predstavili iskanje pogrešanih s pomočjo psov. Zelo zanimivo je bilo učencem 

reševanje oseb s spuščanjem po vrvi, kar so lahko tudi preizkusili.)  

 S Centrom za socialno delo smo sodelovali pri reševanju stisk otrok. 

 Sodelovali smo z Zdravstvenim domom Slovenske Konjice. 

 Sodelovanje je potekalo tudi s Policijsko postajo (preventivno področje). 

 Sodelovali smo z lokalno radijsko postajo (obvestila, učenci so si ogledali prostore). 

 Sodelovali smo s Smučarsko zvezo Slovenije in Zavodom Planica. 

 Sodelovali smo z Olimpijskim komitejem Slovenije. 

 Sodelovali smo tudi s prostovoljnim gasilskim društvom Zreče (dan požarne varnosti). 

 Sodelovanje je potekalo tudi z ZŠAM Zreče (preventiva – prvošolčki, izpit za kolo). 
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11   POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA  

11.1  POROČILO O DOLGOROČNIH IN  DOSEŽENIH CILJIH TER 

REZULTATIH OSNOVNE ŠOLE ZREČE  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 

 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in spremembe št. 103/2007), 

 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000.), 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 

16/2007,36,08.),  

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 52/94, 

in spremembe.), 

 Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 in spremembe.), 

 Pravilnik o šolskem koledarju (Uradni list RS, št. 63/2008.), 

 Pravilnik o dokumentaciji v OŠ (Uradni list RS, št. 59/2008.), 

 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, 

št. 57/2007, 65/2008.), 

 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

 

11.2  DOLGOROČNI CILJI ZASTAVLJENEGA VEČLETNEGA 

PROGRAMA DELA IN RAZVOJA OZIROMA PODROČNIH 

STRATEGIJ  
 

Še naprej ostaja naš cilj, da se pri mladih v šoli trudimo spodbujati bralne navade. Zavedamo 

se, da je branje ena od najpomembnejših spretnosti, ki jih mora vsak otrok pridobiti v osnovni 

šoli. Prav zaradi tega sodelujemo v projektih, ki so povezani z branjem, s knjigami, na šoli 

spodbujamo bralno značko. Učence moramo naučiti ločevati pomembne informacije od manj 

pomembnih, kar bodo lahko uspešno počeli le, če bodo imeli dobro temeljno znanje, hkrati pa 

bodo znali hitro ugotoviti, kaj potrebujejo in česa ne. 

Vedno bolj se kaže, da je mlade treba ozaveščati o pasteh, ki jih lahko prinese internet. 

Velikokrat opazimo, da niti ne vedo, kako neprijetne posledice ima lahko objavljanje vsebin na 

internetu. Ne zavedajo se, da z uporabo aplikacij, ki so med mladimi popularne, podatke in 

vsebine pošiljajo na strežnike v svetovnem spletu. Učencem ponujamo predavanj o teh temah, 

o tem se pogovarjajo tudi pri razrednih urah, a opažamo, da velikokrat mladi tovrstne predloge 

radi preslišijo in jih ne upoštevajo. 

Rezultati pri NPZ iz slovenščine so sedaj v 9. razredu že nekaj let nad povprečjem, še vedno pa 

opažamo, da imajo naši učenci z branjem težave. Rezultat pri slovenščini v 6. razredu smo v 

letu 2018 v primerjavi z letom 2017 izboljšali, saj smo dosegli rezultat, ki je boljši od državnega 

povprečja.  
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IZHODIŠČE, KI MU ŠE VEDNO SLEDIMO IN JE VIZIJA NAŠE ŠOLE 

 

S SPOŠTLJIVIMI MEDSEBOJNIMI ODNOSI DO KVALITETNEGA ZNANJA 

 

Pri mladih moramo iskati tisto, v čemer so dobri. Pri tistih stvareh bodo najbolj motivirani in 

pripravljeni vložiti tudi prosti čas. (To se še posebej kaže pri projektih, gledaliških igrah, 

nastopih, tekmovanjih, prostovoljstvu …) Ob tem pa se bodo seveda največ naučili. Trudimo 

se, da mladi, ko zapuščajo našo šolo, postajajo pošteni, odgovorni in delovni ljudje. 

OSNOVA ZA DELOVANJE 

1. NACIONALNO PREVERJANJE  ZNANJA (Gre za eksterno ocenjevanje, ki je 

dejavnik zagotavljanja kakovosti, saj učiteljem kaže, kje so močna in kje šibka 

področja učencev, gre za teste, ki jih pišejo po vsej državi, zato lahko učitelj rezultate 

tega testa primerja celo na ravni posameznih vprašanj.) 

2. UČNI USPEH (Skrbimo, da učenci dosegajo največ, kar lahko. Posebej se trudimo, 

da tudi učenci, ki imajo na določenih področjih primanjkljaje, lahko dobro sprejemajo 

novo snov in uspešno opravljajo svoje dolžnosti. Omogočimo jim učno pomoč, 

podaljšano reševanje pisnih preizkusov, dogovorno ocenjevanje … Trudimo se, da 

tudi nadarjenim učencem pomagamo še bolj razviti njihova močna področja, zato 

organiziramo različne dejavnosti za učence, ki kažejo zanimanja za določena 

področja.) 

3. DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH (Trudimo se, da učencem omogočimo udeležbo na 

vseh tekmovanjih, na ta tekmovanja se tudi redno in vestno pripravljajo. Vsako leto 

so naši osnovnošolci na vseh vrstah tekmovanj zelo uspešni. V letu 2018 se je ekipa 

naše šole uvrstila v polfinale kviza Male sive celice, ki ga organizira RTV SLO.) 

4. MEDNARODNE RAZISKAVE (Če so nacionalni preizkusi eden od pokazateljev 

uspeha, lahko za mednarodne raziskave seveda trdimo enako. Trudimo se, da bi 

učenci bili uspešni tudi pri teh preizkusih. Pri teh preizkusih se še posebej kaže, kako 

pomembno je, da so učenci dobri bralci, da razumejo prebrano, da znajo zapisati svoje 

mnenje, da znajo razmišljati, saj te raziskave faktografskega znanja ne preverjajo.) 

5. KULTURNO DOGAJNAJE (Učenci nastopajo na vseh večjih prireditvah v kraju, 

nekatere prireditve v kraju tudi sami organiziramo.)  

 

 

Da vse to lahko dosegamo, je pomembno, da šola deluje kot celota. Zelo pomembno je 

sodelovanje vseh učiteljev po vertikali (učitelji, ki poučujejo isti predmet od 1. do 9. razreda) 

in dobro delovanje posameznih aktivov, ki morajo povezovati vse učitelje. V preteklih letih 

smo začeli z medkolegialnimi hospitacijami, kjer so učitelji med seboj opazovali svoje delo. V 

letu 2018 smo takšno sodelovanje nadgradili z vstopom v projekt Fit4Kid. Gre za projekt, v 

katerega smo vključeni kot šola. Učitelji so deležni predavanj in tudi praktičnega prikaza pouka 

po načelih fit pedagogike. Vedno bolj se ugotavlja, da imajo učenci v šoli težavo, če morajo 

sedeti pri miru. Današnji način življenja pri otrocih to le še bolj poudari. Če želimo biti učitelji 
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pri svojem delu uspešni, se seveda moramo prilagajati tudi načinu življenja, ki je močno 

drugačen, kot je bil pred leti. Ugotovitve kažejo, da si ljudje bistveno bolje zapomnijo prebrano, 

če med pomnjenjem niso pri miru, ampak se gibljejo. Želimo, da bi učitelji s pomočjo fit 

pedagogike laže našli najboljši stik z učenci. Tako bodo zadovoljni vsi. Učencem bo pouk 

zanimiv in všečen, saj bo delo razgibano, na drugi strani pa bodo učitelji imeli manj težav z 

nemirnimi učenci v razredu. Verjamemo, da bomo s pomočjo novih pristopov še izboljšali učne 

rezultate, hkrati pa se približali učencem z metodami, ki jih bodo lažje sprejemali in se nanje 

bolj odzivali.  

Za uspeh šole je seveda ključnega pomena dobro sodelovanje med učitelji, učenci in starši. Šola 

brez pomoči staršev ne more storiti prav veliko. Prav zato želimo, da vsak deležnik opravlja 

svojo vlogo. Učitelji in učenci naj delajo najbolje v šoli, starši pa opravijo svojo vlogo doma. 

Še vedno uporabljamo fleksibilni predmetnik pri glasbeni in likovni umetnosti, saj se je 

pokazalo, da imajo tudi učenci raje ta dva predmeta na urniku po več ur skupaj. Tako so lahko 

bolj aktivni in njihove stvaritve boljše.  

Poleg Fit4Kid pedagogike, ki je sicer večletni projekt, se učitelji izobražujejo tudi drugod, 

udeležujejo se študijskih aktivov, berejo strokovno literaturo in sledijo novostim. 

 

Ključne kompetence v šolski praksi, ki bi jih naj pridobil vsak posameznik, na šoli ostajajo 

sporazumevanje, branje in pisanje v maternem jeziku, želimo da učenci dobro usvojijo tuji 

jezik, kjer nam pomaga sodelovanje s šolo iz Anglije, ko lahko učenci v praksi spoznajo, da 

znanje tujega jezika lahko le koristi. Prav tako je pomembna matematična pismenost, uporaba 

informacijskih tehnologij in pridobitev spretnosti učenja, podjetnosti ter kulturne zavesti. Še 

posebej pomembno je, da učenci zanjo smotrno uporabljati moderno tehnologijo, da jim ta ne 

predstavlja le zabave ali pa jih celo zasvoji. Faktografsko znanje ni nepomembno. Je pa v 

današnjem času mnogih informacij zelo pomembno, da posamezniki znajo najti prave in 

verodostojne informacije. 

- Izvajanje osnovnega poslanstva OŠ Zreče predstavljata vzgoja in izobraževanje. 

- Razvijanje in ohranjanje prepoznavnosti šole. 

- Vzgajanje tako, da bodo učenci znali spoštovati druge in z njimi sodelovati, da bodo 

lahko sprejemali drugačnosti, da bodo strpni, bodo spoštovali človekove pravice in 

temeljne svoboščine. 

- Razvijanje pismenosti in razgledanosti na različnih področjih (jezikovnem, 

naravoslovno-tehniškem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in 

umetnostnem). 

- Razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih. 

- Zagotavljanje ustrezne, sodobne in kvalitetne opreme, učil in didaktičnih pripomočkov 

za izvajanje vseh oblik dela z učenci. 

- Nuditi otrokom in učiteljem prijetno, funkcionalno, kvalitetno, zdravju prijazno in varno 

šolsko stavbo.  

- Skrbeti za kvalitetno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje strokovnih in drugih 

delavcev. 

- Ponuditi pester program dodatnih aktivnosti, razširjen in nadstandardni program, 

skrbeti, da so teme otrokom zanimive in privlačne in da se otroci takih aktivnosti 

množično udeležujejo (šola v naravi). 

- Dobro sodelovanje s starši. 

- Še naprej sodelovati s krajem, s šolami in vrtci. 
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- Gospodarno ravnati z zagotovljenimi finančnimi sredstvi in skrbeti za nemoteno delo in 

poslovanje zavoda. 

- Odkrivati in razvijati nadarjenost učencev. 

- Učencem s posebnimi potrebami omogočiti čim boljšo integracijo in inkluzijo ter iskati 

njihova močna področja, pri tem pa jim pomagati, da ta svoja močna področja čim bolje 

izkoristijo, da bodo lahko uspešni v življenju. 

- Vzpodbujati učence in učitelje k raziskovalnemu delu in sodelovanju na različnih 

tekmovanjih. 

 

 

 

11.3   KAJ SMO STORILI V LETU 2018  

 

V letu 2018 smo na šoli nadaljevali z vzdrževalnimi deli. Največja investicija je v bila 

namenjena ureditvi površine pred glavnim vhodom v šolsko stavbo, kjer je dotrajani tlak 

zamenjala nova celostna podoba. V letu 2019 bo urejen še del površine med šolo in tehnično 

delavnico, tako bo okolica šole dobila celovito celostno podobo. Šola je v letu 2018 dobila tudi 

novo moderno avtobusno postajališče, ki je pokrito, tako da vreme ne vpliva več na učence, ki 

čakajo na avtobus. Obe investiciji je v celoti izvedla Občina Zreče, posredno je del sredstev 

prispevala tudi šola, ki je imela zmanjšan prihodek za amortizacijo. 

Med zimskimi počitnicami v februarju smo zamenjali ploščice v stari telovadnici, in sicer v 

obeh garderobah in na hodniku pred vstopom v samo telovadnico. V tem času smo v športni 

dvorani izvedli obsežnejše popravilu tribun (sistem za njihovo namestitev). 

Med poletnimi počitnicami smo sanirali zidove v dveh učilnicah na centralni šoli, prav tako pa 

smo sanirali razpoke na ometu na podružnični šoli na Stranicah. Na centralni šoli smo 

prepleskali dve učilnici.  

Zaradi vandalizma smo morali prepleskati več kvadratnih metrov fasade na tehnični delavnici 

in na stari telovadnici.  

Uredili smo sanitarije v športni dvorani.  

Znova smo zamenjali nekaj dotrajanih radiatorjev v učilnicah. 

Manjša vzdrževalna dela so bila opravljena po celotni šolski zgradbi. 

Kupili smo pohištvo za eno učilnico (šolske mize in stoli). 

S pomočjo šolskega sklada smo kupili novo smučarsko opremo, ki jo učenci lahko uporabljajo 

v šoli v naravi in na športnih dnevih. 

V sklopu projekta SIO2020, kjer je računalniško opremo lahko dobimo po polovični ceni, 

opremo za brezžični internet pa za nekaj manj kot 40 odstotkov cene, smo nakupili nekaj nove 

računalniške opreme in modernizirali šolsko brezžično povezavo za internet na centralni šoli.  

V sklopu projekta SIO2020 imamo v načrtu nakup računalniške opreme za obe podružnični 

šoli, novo opremo bomo potrebovali v šolski kuhinji, tudi kosilnico bo počasi treba nadomestiti 

z novo.  

Zaradi starosti šolske stavbe smo z obnovami morali nadaljevati. Večje investicije v naslednjih 

letih se predvidevajo za menjavo inštalacij in notranjih vrat po celotni šolski stavbi na centralni 

šoli.   
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11.4   Realizirani cilji iz letnega programa dela za leto 2017/2018 
 

- Učni uspeh ob koncu šolskega leta, doseženi rezultati na tekmovanjih v znanju in športu ter 

izpeljani projekti so dokaz, da smo kakovostno izvajali svoje delo. Učenci OŠ Zreče so se  

uvrstili v polfinale kviza Male sive celice, gledalci so jih lahko tako večkrat spremljali na 

1. program slovenske televizije. 

- Učitelji pri pouku uporabljajo IKT, nekaj ur izvajajo v računalniški učilnici, uporabljajo 

različne didaktične pripomočke, pri svojem delu so učitelji uporabljali raznolike oblike in 

metode dela. 

- Šola dobro sodeluje s šolo iz Sedbergha, angleškega mesta, ki je pobrateno z mestom Zreče. 

- Skrbeli smo, da so bili učenci ekološko osveščeni, skrbeli smo, da razumejo pomen čistega  

in neoporečnega okolja, tu smo še posebej ponosni na smetko carje, ki so kot prostovoljci 

skrbeli, da je bila šola urejena. Da zapisano drži, kaže tudi mnenje komisije Entente Florale, 

ocenjevalci so bili pozitivno presenečeni nad urejenostjo okolice in ekološko 

ozaveščenostjo naših učencev. 

- Strokovni delavci so se usposabljali in izobraževali. 

- Učence smo pri pouku usmerjali v razmišljanje in analiziranje, saj je v današnjem času bolj 

kot golo pomnjenje pomembno, da posameznik zna iz ogromne količine podatkov izluščiti 

tisto, kar je zanj pomembno in mu bo prišlo prav.  

- Sodelovanje s starši je potekalo na različne načine (roditeljski sestanki, govorilne ure, 

predavanja …). Vsi razredniki so izvajali redne tedenske in mesečne govorilne ure, v 

vsakem razredu so bili izvedeni tudi po trije roditeljski sestanki. 

Obvezni program in razširjeni program sta bila realizirana. 

Šole v naravi 

Izpeljali smo zimsko šolo v naravi za šestošolce in poletno šolo v naravi za petošolce. 

 

RAZRED KRAJ REALIZIRANE VSEBINE 

5_ Izola 

tečaj plavanja, 

pohodi v naravo, 

naravoslovne in 

 družboslovne aktivnosti 

6_ Rogla 
naravoslovne, športne, tehniške 

vsebine 

 

 

Vse šole v naravi so bile tudi sofinancirane. Sredstva smo pridobili od ministrstva, Občine 

Zreče in sponzorjev. 

Interesne dejavnosti so vodili strokovni delavci naše šole. 
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11.5   USPEŠNOST VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 
 

NPZ 

 

Tudi v preteklem šolskem letu smo lahko bili z rezultati, ki so jih naši devetošolci dosegli na 

nacionalnem preverjanju, zelo zadovoljni. Pri vseh treh predmetih so presegli državno 

povprečje, pri kemiji je bila razlika še posebej velika. Tudi šestošolci so se pri matematiki in 

slovenščini odrezali bolje, kot je bilo slovensko povprečje. V spodnjih tabelah je prikazan uspeh 

devetošolcev OŠ Zreče na NPZ v zadnjih treh letih.  

 

12 PREGLED REZULTATOV NPZ ZADNJIH 3 LET 

Šolsko leto 2015/2016 

NPZ - 9. razred 

PREDMET 

POVPREČJE V REPUBLIKI 

SLOVENIJI 

POVPREČJE  

NA OŠ ZREČE 

Slovenščina 53,54 57,15 

Matematika 51,51 59,31 

Zgodovina 51,00 55,84 

Šolsko leto 2016/2017 

NPZ - 9. razred 

PREDMET 

POVPREČJE V REPUBLIKI 

SLOVENIJI 

POVPREČJE  

NA OŠ ZREČE 

Slovenščina 46,38 47,46 

Matematika 58,35 64,10 

Šport 64,41 65,71 

Šolsko leto 2017/2018 

NPZ - 9. razred 

PREDMET 

POVPREČJE V REPUBLIKI 

SLOVENIJI 

POVPREČJE  

NA OŠ ZREČE 

Slovenščina 51,00 53,28 

Matematika 53,06 58,74 

Kemija 50,79 62,94 
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13   VEČJE SPREMEMBE V ZADNJEMU DESETLETJU  
 

ŠOL. 

LETO 

VSEBINSKE SPREMEMBE 

IN NOVOSTI 

IZBOLJŠANJE MATERIALNIH 

POGOJEV 

2007 /2008 

 

Oblikovanje vzgojnega načrta Nakup 2 LCD projektorjev, 1 kamere, 8 

računalnikov. 

Nakup pohištva za 2 učilnici na predmetni 

stopnji. 

 

2008 /2009 

 

Sprejem vzgojnega načrta. 

Proučevanje možnosti za uvedbo fleksibilnega 

predmetnika 

Sodelovanje v mednarodni raziskavi poučevanje 

in učenje TALIS. 

Nakup pohištva za 2 učilnici na predmetni 

stopnji, menjava luči stari del šole, oplesk 

telovadnice, panelna ograja ob Kovaški 

cesti 

Nakup 4 prenosnih računalnikov,3 

tiskalnikov, 3 grafoskopov. 

 

2009/2010 Priprave na uvajanje drugega tujega jezika. Posodobitev računalniške opreme: nakup 

8 računalnikov, 5 prenosnih računalnikov, 

5 projektorjev. 

Nakup digitalnega fotoaparata. 

Menjava bele table v 4 učilnicah. 

 

2010/2011 FLEKSIBILNI PREDMETNIK Informacijsko komunikacijska tehnologija, 

sanitarije, garderobne omarice, parket 

športna dvorana… 

  PRENOVLJENI UČNI NAČRTI 

 

PROJEKTI: 

Zdrav življenjski slog 

Bralna pismenost 

Samoevalvacija 

e- šolstvo 

Odprli smo oddelek podaljšanega bivanja 

na podružnični šoli Gorenje. 

Obnovili smo sanitarije v prvem 

nadstropju, ogrevanje vode s sončnimi 

kolektorji, obnova  termostatskih  ventilov, 

obnova parketa v novi telovadnici in 

glasbeni učilnici, obroba igrišča za 

odbojko na mivki,  

IKT oprema 

 

2012/2013 SPREMLJAVA PRENOVLJENIH UČNIH 

NAČRTOV IN NADALJEVANJE 

PROJEKTOV 

 

Zdrav življenjski slog 

Bralna pismenost 

Samoevalvacija 

e- šolstvo 

Sanacija dimnika,  

namestitev video nadzora,  

nakup peči za glino,  

nabava 8 koles za potrebe kolesarskega 

izpita,  

nabava novih knjig v knjižnici, 

 nakup pohištva za učilnico, 

 izboljšanje energetske učinkovitosti 

(ogrevanje tople vode s kolektorji), nabava 

mikroskopa. 
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2013/2014 

 

 

 

 

 

ETIKA IN VREDNOTE 

 

Kratke verige lokalno pridelane hrane 

- menjava oken na novem delu stavbe 

- klimat 

- delna ureditev sanitarij v II. nadstropju 

-popravilo notranje ograje na stopnišču 

-nabava plinskega kotla - kuhinja Zreče 

- nabava digitalnega fotoaparata 

-brušenje parketa 2 učilnic 

-nabava 6 projektorjev in 6 prenosnih 

računalnikov 

- razpisna dokumentacija za energetsko 

sanacijo zgradbe 

2014/2015 TUJI JEZIKI 

 

Prvošolci so lahko izbrali neobvezni izbirni 

predmet (angleščina) 

Še naprej pozornost namenjamo bralni 

pismenosti 

- končanje energetske sanacije 

- obnova stare telovadnice in garderob 

v stari telovadnici 

- nakup čistilnega stroja 

- nakup prekucnega kotla 

- obnova dveh zidov v kuhinji 

- priklop na kanalizacijo 

- beljenje stopnišča 

- montaža žaluzij na okna vseh učilnic 

- sanacija strehe nad hodnikom 

- beljenje in obnova tehnične delavnice 

 

2015/2016 Tuji jeziki 

 

Angleščina postane obvezni predmet za vse 

učence od 2. do 9. razreda. Na OŠ Zreče le 3. 

razredi še nimajo angleščine, a jim šola ponuja 

krožek angleščine 

Šola je sprejeta med kulturne šole 

Še vedno pozornost namenjamo bralni 

pismenosti  

- menjava kritine na starem delu šole 

- obnovitev poti okoli telovadnice in 

stopnišča do telovadnice 

- beljenje hodnika 

- obnova sanitarij za fante v 1. in 2. 

nadstropju 

- nakup novih omar 

- nakup računalniške opreme 

 

2016/2017 Bralna pismenost ostaja prioriteta 

Angleščino se začnejo učiti vsi šolarji na OŠ 

Zreče 

Učenci OŠ Zreče so ponovno obiskali svoje 

vrstnike v Angliji, za izvedbo projekta je šola 

pridobila evropska sredstva 

Sodelovanje v projektu Krepitev identitete 

Pohorcev 

Prijavili smo se v projekt za obnovo 

računalniške opreme 

 

- menjava kritine na srednjem delu šola 

- sanacije še preostalih stranišč v 

šolski stavbi 

- beljenje hodnikov v 2. in 3. 

nadstropju starega dela šole 

- položitev plošč okoli športne dvorane 

- nakup pohištva (omare) 
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2017/2018 SMERNICE 

Branje in pisanje 

 

IZOBRAŽEVANJE 

Fit4Kid za kolektiv 

 

PROJEKTI 

Sodelovanje s šolo v Sedberghu – v letu 2018 so 

bili na obisku Angleži 

Sodelovanje v projektu Pisanje z roko 

Prostovoljstvo na šoli (Smetko car) 

 

 

- prenova šolskega dvorišča 

- nova avtobusna postaja 

- nakup projektorjev in vzpostavitev 

brezžične mreže za internet 

- beljenje 2 učilnic 

- ureditev hodnika in garderob v stari 

telovadnici (ploščice) 

- sanacija razpok na ometu na 

podružnični šoli Stranice 
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14 RAČUNOVODSKO POROČILO 2018 
 

Računovodsko poročilo je del letnega poročila. Sestavljajta ga bilanca stanja in izkaz prihodkov 

in odhodkov ter pojasnila k izkazoma.  

 

Zakonski predpisi, ki smo jih upoštevali pri sestavi računovodskega poročila:  

- Zakon o računovodstvu,  

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

prava,  

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in duge osebe 

javnega prava,  

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunke uporabnike in druge 

osebe javnega prava, 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjate in obveznosti po 37. členu zakona o 

računovodstvu, 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev, 

- Pravilni o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin, 

- Pravilnik o računovodstvu.  

Kot pravna oseba javnega prava je Osnovna šola Zreče, Šolska cesta 3, 3214 Zreče, po zakonu 

o računovodstvu določeni uporabnik enotnega kontnega načrta (EKN).   

  

Poslovne knjige so javne listine in se vodijo v slovenskem jeziku in v EUR. Kot pravna oseba 

vodimo temeljne in pomožne knjige. Temeljni knjigi sta knjigovodski dnevnik in glavna knjiga. 

Pomožne knjige so analitične evidence in druge pomožne knjige, ki dopolnjujejo konte glavne 

knjige. Vodimo  naslednje obvezne  pomožne knjige: knjiga opredmetenih osnovnih sredstev 

ter knjiga terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev po sistemu dvostavnega 

knjigovodstva.  

 

Računovodsko poročilo je izdelano za poslovno leto 2018, ki je enako koledarskemu letu. 

Obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima 

izkazoma.  

 

Obrazec, po katerem je sestavljena  bilanca stanja, je enoten za vse uporabnike EKN. Obrazec, 

po katerem je sestavljen  izkaz prihodkov in odhodkov,  pa je različen za druge uporabnike 

EKN in različen za določene uporabnike EKN.  

 

S Pravilnikom o računovodstvu sta urejana  organiziranost in delovanje računovodstva za zavod 

Osnovna šola Zreče. Zavod organizira in vodi računovodstvo v skladu z določili Zakona o 

javnih financah, Zakonom o računovodstvu, s slovenskimi računovodskimi standardi ter 

drugimi predpisi, veljavnimi za zavode, in v skladu s Pravilnikom o računovodstvu. Zaposleni 

v računovodstvu zavoda pri svojem delu upoštevajo Kodeks računovodskih načel ter Kodeks 

poklicne etike računovodij.  

Pri pripravi računovodskih izkazov so upoštevana splošna pravila o vrednotenju: časovna 

neomejenost delovanja, dosledna stanovitnost in še posebej strogo nastanek poslovnega 

dogodka. Zavod se obravnava, kot da bo v dogledni prihodnosti še vedno posloval in da ima 

obdobni izid, tudi letni, le relativno vrednost.  
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14.1 BILANCA STANJA 
 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev – aktiva ter 

obveznostih do virov sredstev uporabnika enotnega kontnega načrta – pasiva na dan 31. 12. 

2018. Podatki so izraženi v EUR brez centov. 

 

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem mora biti resnično in pošteno 

prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku (na koncu 

poslovnega leta ali medletnega obdobja, za katero se sestavlja). Gre za vir mnogih podatkov, 

katerih slabost je v tem, da so podatki in tudi rezultati njene analize zgodovinski in statični. Z 

njo lahko opravimo kakovostno analizo predvsem z vidika premoženja in lastnine.  

 

Zgornja stran bilance – sredstva (aktiva) – prikazuje, katere vrste sredstev ima zavod, s katerimi 

skuša ustvariti kar največ prihodkov. 

Spodnja  stran bilance – obveznosti do virov sredstev (pasiva) –  pa prikazuje, kako je zavod 

financiral sredstva, izkazana v aktivi. Znesek sredstev in obveznosti do virov sredstev mora biti 

vedno enak. Bilanca stanja je tako uravnotežena. 

Osnova za pripravo bilance stanja je evidentiranje poslovnih dogodkov v poslovne knjige 

(temeljne in pomožne) proračunskega uporabnika. Evidentiranje poslovnih dogodkov temelji 

na Zakonu o računovodstvu, Pravilniku o razčlenjevanju ter na Pravilniku o EKN. V Pravilniku 

o EKN so predpisani konti in vsebina kontov, ki je podlaga za pripravo vseh računovodskih 

izkazov. Poleg tega je določeno, da moramo uporabniki EKN ločeno evidentirati posamezne 

ekonomske kategorije (sredstva in obveznosti do virov sredstev), ki se nanašajo na pripravo 

premoženjske bilance.  

 

Bilanca stanja prikazuje sredstva in vire sredstev, katera sredstva ima zavod v upravljanju, 

njihovo vrednost (zemljišča, stavbe, oprema, denar, bančne depozite, terjatve, zaloge). 

Vrednost sredstev je izračunana na podlagi računovodskih standardov in se lahko od tržne 

vrednosti bistveno razlikuje. V obveznostih do virov sredstev ja prikazano financiranje sredstev 

(od ustanovitelja, donacij).   
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Tabela: Vodoravna analiza bilance stanja 

Naziv skupine kontov  31. 12. 

2018 

31.12. 

2017 

   Povečanje 

                  

zmanjšanje 

% 

spremembe 

A) DOLGOROČNA 

SREDSTVA IN 

SREDSTVA V 

UPRAVLANJU  

 2.632.406 2.642.232    -  9.826 -  0,37 

Neopredmetena sredstva in 

dolgoročne aktivne razmejitve 

 6.630 6.630    0 0 

Popravek vrednosti 

neopredmetenih sredstev 

 5.059 3.891    1.168 30,02 

Nepremičnine  5.006.095 4.872.859    133.236 2,73 

Popravek vrednosti 

nepremičnin 

 2.397.513 2.248.917    148.596 6,61 

Oprema in druga 

opredmetena osnovna 

sredstva 

 695.292 684.844    10.448 1,53 

Popravek vrednosti opreme in 

drugih opredmetenih OS 

 673.039 669.293    3.746 0,56 

Dolgoročne finančne naložbe  0 0    0 0 

Dolgoročna dana posojila in 

depoziti 

 0 0    0 0 

Dolgoročne terjatve iz 

poslovanja 

 0 0    0 0 

Terjatve za sredstva dana v 

upravljanje 

 0 0    0 0 

B) KRATKOROČNA 

SREDSTVA; RAZEN 

ZALOG IN AČR 

 253.592 294.125    - 40.533 - 13,78 

Denarna sredstva v blagajni 

in takoj unovčljive 

vrednostnice 

 0 0    0 0 

Dobroimetje pri bankah in 

drugih finančnih ustanovah 

 49.747 83.382    - 33.635 - 40,34 

Kratkoročne terjatve do 

kupcev 

 36.119 33.445    2.674 8,00 

Dani predujmi in varščine  0 0    0 0 

Kratkoročne terjatve do 

uporabnikov EKN 

 159.852 168.031    - 8.179 - 4,87 

Kratkoročne finančne naložbe  0 0    0 0 

Kratkoročne terjatve iz 

financiranja 

 0 0    0 0 

Druge kratkoročne terjatve  3.798 2.901    897 30,92 

Neplačani odhodki  0 0    0 0 

AČR  4.076 6.366    - 2.290 -35,97 

C) ZALOGE  1.455 2.452    - 997 - 40,66 

Obračun nabave materiala  0 0    0 0 
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Zaloge materiala  1455 2452    - 997 - 40,66 

Zaloge drobnega inventarja in 

embalaže 

 0 0    0 0 

Nedokončana proizvodnja in 

storitve 

 0 0    0 0 

Proizvodi  0 0    0 0 

Obračun nabave blaga  0 0    0 0 

Zaloge blaga  0 0    0 0 

Druge zaloge  0 0    0 0 

I. AKTIVA SKUPAJ 

(032=001+012+023) 

 2.887.453 2.938.809    - 51.356 - 1,75 

Aktivni konti izvenbilančne 

evidence 

 0 0    0 0 

D) KRATKORIČNE 

OBVEZNOSTI IN 

PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

 255.047 296.575    - 41.528 - 14,00 

Kratkoročne obveznosti za 

prejete predujme in varščine 

 0 0    0 0 

Kratkoročne obveznosti do 

zaposlenih 

 158.251 166.535    - 8.284 - 4,97 

Kratkoročne obveznosti do 

dobaviteljev 

 21.783 26.395    - 4.612 - 17,47 

Druge kratkoročne obveznosti 

iz poslovanja 

 0 0    0 0 

Kratkoročne obveznosti do 

uporabnikov EKN 

 4.637 7.195    - 2.558 - 35,55 

Kratkoročne obveznosti do 

financerjev 

 0 0    0 0 

Kratkoročne obveznosti iz 

financiranja  

 0 0    0 0 

Neplačani prihodki  0 0    0 0 

Pasivne časovne razmejitve  70.376 96.450    - 26.074 - 27,03 

E) LASTNI VIRI IN 

DOLGOROČNE 

OBVEZNOSTI 

 2.632.406 2.642.234    - 9.828 - 0,37 

Splošni sklad  0 0    0 0 

Rezervni sklad  0 0    0 0 

Dolgoročne pasivne časovne 

razmejitve 

 0       

Dolgoročne rezervacije  0 0    0 0 

Sklad namenskega 

premoženja v javnih skladih 

 
0 0    0 0 

Sklad premoženja v drugih 

pravnih osebah javnega prava 

za OS 

 

0 0    0 0 

Sklad premoženja v drugih 

pravnih osebah javnega  

prava za finančne naložbe 

 

0 0    0 0 
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V vodoravni analizi bilance stanja primerjamo primerljive kategorije za poslovno leto 2018 s 

poslovnim letom 2017, oboje na dan 31. 12.  

 

 

 Aktiva – stanje sredstev 

 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 

zmanjšala  za 9.826  EUR oz. 0,37 %.   

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev  se v letu 2018 v primerjavi za letom 2017 ni 

spremenila. Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev se je v letu 2018 v primerjavi z letom 

2017 povečal za 1.168 EUR oz. za 30,02 % . 

Ugotavljamo, da se je nabavna vrednost nepremični v letu 2018 povečala v višini 133.236  EUR  

oz. za 2,73 % v primerjavi z letom 2017, a so se odpisi nepremičnin v letu 2018 zaradi 

amortizacije povečali za 148.596 EUR oz. za  6,61% v primerjavi z letom 2017. Povišanje 

nabavne vrednosti je bilo evidentirano zaradi nakupov in prejetih sredstev v upravljanje od 

ustanovitelja (kritina na OŠ Zreče 110.718 in nadstrešek pred vhodom v višini 3.202). Omenjeni 

poslovni dogodki so imeli za posledico povečanje vrednosti nepremičnin.   

V letu 2018 se je povečala  vrednost opreme in  opredmetenih osnovnih sredstev v višini 10.448 

EUR oz. 1,53 % več v primerjavi z letom 2017. 

V letu 2018 beležimo povečanje  popravka vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 

sredstev v višini  3.746  EUR oz. 0,56  % več v primerjavi z letom 2017.  

Kratkoročna sredstva so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 zmanjšala v višini 40.533  

EUR oz. za 13,78 %.  

Dobroimetje pri banki  je bilo konec leta  2018 nižje za 33.635 EUR, kar pomeni 40,34 % manj   

v primerjavi z letom 2017. 

Kratkoročne terjatve do kupcev so se na koncu leta 2018 v primerjavi z letom 2017 povečale   

za 2.674  EUR oz. 8,00 % več terjatev do kupcev v primerjavi z letom 2017.    

Presežek prihodkov nad 

odhodki 

 0 0    0 0 

Presežek odhodkov nad 

prihodki 

 0 0    0 0 

Dolgoročne finančne 

obveznosti  

 0 0    0 0 

Druge dolgoročne obveznosti  0 0    0 0 

Obveznosti za neopredmetena 

sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva 

 2.632.406 2.642.234    - 9.828 - 0,37 

Obveznosti za dolgoročne 

finančne naložbe 

 0 0    0 0 

Presežek prihodkov nad 

odhodki 

 0 0    0 0 

Presežek odhodkov nad 

prihodki 

 0 0    0 0 

I. PASIVA SKUPAJ 

(060=034+044) 

 2.887.453 2.938.809    - 51.356 - 1,75 

Pasivni konti izven bilančne 

evidence 

 
0 

 

0 
   0 

0 
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Zavod je na dan 31. 12. 2018 izkazoval vrednost terjatve do kupcev v višini 36.119  EUR, od 

tega terjatve do otrok v višini 25.854 EUR (za 17.916 EUR so bile izdane položnice na dan 

31.12.2018, razlika v višini 7.938 EUR pa so neporavnane položnice za obdobje pred 

decembrom 2018), terjatve v višini  10.265 EUR pa izkazujemo do uporabnikov športne 

dvorane in do delavcev zavoda za prehrano za december 2018.  

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta pa so se v letu 2018 v primerjavi 

z letom 2017 znižale za 8.179 EUR oz. za 4,87 %. V skupini 14 zavod beleži terjatve do 

Ministrstva za šolstvo za plače s prispevki, KAD, prevoz in prehrano delavcev, jubilejno 

nagrado za eno delavko, stroške tolmačenja za mesec december 2018 v skupni višini 150.592 

EUR ter regresirano prehrano otrok za mesec december 2018 v višini 6.390 EUR. V skupini 

kontov 14 evidentiramo tudi kratkoročne terjatve do ustanovitelja v višini  1.827 EUR,  terjatev 

do drugih uporabnikov proračuna (Šolski center Slov. Konjice Zreče, Vrtec Zreče in Ministrstva 

za kmetijstvo) v višini 1.043 EUR. 

V skupini kontov 17 – druge kratkoročne terjatve – beleži zavod terjatev do Zavoda za 

pokojninsko zavarovanje RS zaradi izplačila invalidnine v obdobju oktober–december 2018 v 

višini 2.376 EUR. Do Zavoda za zdravstveno zavarovanje evidentira  na dan 31. 12. 2018 zavod 

terjatev za boleznine nad 30 dni v višini 1.422 EUR.  Druge kratkoročne terjatve so se v letu 

2018 v primerjavi z letom 2017 povečale za 897 EUR oz. za  30,92 %. 

AČR – aktivne časovne razmejitve – so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 znižale za 

2.290 EUR oz. 35,97 %,  kar je posledica znižanja  kratkoročno odloženih stroškov Le ti ob 

svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti zavoda. V skupini 19 (AČR) zavod beleži 

kratkoročno odložene stroške za projekt šolsko sadje v višini 1.963 EUR, kratkoročno odložen 

odhodek za odškodnino do zavarovalnice Triglav v višini 1.390 EUR, kratkoročno odložen 

odhodek zaradi plačila za projekt Anglija, ki se bo izvajal v letu 2019, v višini 615 EU, ter 108 

EUR druhih kratkoročno odloženih odhodkov, za katere bo zavod bremenil svoje učence.   

Stanje zalog  živil se je v letu 2018 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2017 znižalo  za  40,66 

% oz. za  997  EUR.  

Zavod vodi zaloge živil za centralno kuhinjo Zreče. Zaloge živil vodimo po metodi FIFO.  

Osnovno vodilo oziroma pravilo metode FIFO je prva cena v zalogo, prva iz zaloge, zato jo 

imenujemo tudi metoda zaporednih cen. Iz tega sledi, da se poraba zalog materiala obračuna po 

prvih dejanskih nabavnih cenah, končna zaloga materiala pa po zadnjih cenah. Zavedamo se, 

da visoke zaloge prinašajo tudi visoke  stroške, zato si prizadevamo za minimalne zaloge živil, 

saj se le te dobavljajo dnevno.  

Bilančna vsota aktive se je na dan 31. 12. 2018 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2017 

zmanjšala za 51.356 EUR oz. za 1,75 %.  

 

 Pasiva – stanje obveznosti do virov 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so se konec leta 2018 v primerjavi z letom 2017 znižale  

za 41.528 EUR oz. 14,00 %.   

Stanje  obveznosti do zaposlenih je bilo na dan 31. 12. 2018 sledeče: čiste plače v višini 82.041 

EUR, obveznosti za čisto nadomestilo plač (boleznine do 30 dni, boleznine nad 30 dni in 

invalidnina) v višini 4.749 EUR, obveznosti za prispevke iz in na plačo v višini 48.304  EUR,  

obveznosti za davke iz plač v višini 15.100 EUR, prehrana in potni stroški ter potni nalogi 

delavcev v višini 8.057  EUR. Obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2018 znašajo 158.251 

EUR.   

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se konec leta 2018 v primerjavi z letom 2017 znižale 

za 4.612  EUR oz. 17,47 %.  

Zavod evidentira tudi kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v višini 4.637 EUR.  
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Pasivne časovne razmejitve so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 znižale  za 26.074 EUR 

oz. 27,03 %.  

Na kontu skupine 29 izkazujemo stanje zaradi kratkoročno odloženih prihodkov, in sicer zaradi 

prihodkov, ki jih bo zavod porabili v letu 2019. Sredstva so namenska. Zaradi  predvidenih 

višjih stroškov v letu 2019 bodo sredstva pripomogla k neoviranemu poslovanju zavoda v 

prihodnjem obračunskem obdobju (razpis za živila, revidiranje, nepredvidljiva nujna 

vzdrževalna dela).  Zavod  izkazuje sledeče kratkoročno odložene prihodke: sredstva za šole v 

naravi (zimsko in letno) v višini 5.062  EUR, prehrana otrok  v višini 15.412 EUR, plače v 

višini 3.630 EUR, sredstva za kurjavo v višini 38.834 EUR, sredstva za obrabnino v višini 1.583 

EUR, sredstva za projekt Mostovi (Anglija) v višini 461 EUR, sredstva za projekt Zdrav 

življenjski slog v višini 5.269 EUR,  sredstva za šolski sklad v višini  16 EUR ter zaračunane 

mesečne vozovnice otrokom, oddaljenim od šole manj kot 4 km, ki imajo urejeno šolsko pot, v 

višini 109 EUR. Seštevek pasivnih časovnih razmejitev je 70.376 EUR.   

 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena sredstva so se v letu 2018 v primerjavi 

z letom 2017 zmanjšala za 9.828 EUR oz. za 0,37 %.  

 

Kot pravna oseba smo na koncu leta uskladili stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev z 

dejanskim stanjem s popisom (inventuro).  

Zakon o računovodstvu predpisuje, da pravne osebe opravijo popis po stanju na dan 31. 

decembra. Ker pa popis vseh sredstev in virov sredstev na zadnji dan leta fizično ni izvedljiv, 

je potrebno inventuro izvesti do datuma, ki naj ne bo preveč oddaljen od 31. decembra.  

Za kakovostno izvedbo popisa je bilo potrebno uskladiti  dejansko stanja s knjižnim stanjem.  

Osebe, odgovorne za sredstva, ki so se popisovala, so morale sredstva razvrstiti in zaznamovati 

tako, da jih je bilo možno šteti, meriti ...  

Prav tako je bilo treba urediti knjigovodske evidence in ažurirati promet. Del opravil se je  

opravil računovodsko (izpis popisnih listin, ugotavljanje morebitnih razlik med dejanskim in 

knjigovodskim stanjem po končanem fizičnem popisu).  

Posebno pozornost smo pri popisu namenili razlikam med dejanskim in knjigovodskim 

stanjem. Posebna skrb je bila namenjena usklajevanju terjatev in obveznosti. Popisna komisija 

je namreč popisala terjatve in obveznosti le po stanju v knjigovodstvu in z vpogledi v 

knjigovodske listine.  

 

14.2 PRILOGE K BILANCI STANJA  
 

Kot uporabnik EKN smo sestavili bilanco stanja na obrazcu bilanca stanja, priložili pa smo tudi 

obvezni prilogi k bilanci stanja:  

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev ter 

- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

 

 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

 

Pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev smo ponazorili v obrazcu Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev. 
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 1. 2.    3.      4.         5.   6.  7. 8. 9.  
Opredmeteno 

sredstvo 

Nabavna 

vrednost 

1.1.2018 

Popravek 

vrednosti 

1.1.2018 

Povečanje 

nabavne 

vrednosti 

Povečan

je 

popravk

a 

vrednost

i 

Zmanj. 

nabavne 

vrednost

i 

Zmanj. 

popravka 

vrednosti 

Amortizac

ija 

Neodpisana 

vrednost 

31.12.2017 

Premoženj-

ske pravice 

6.630 3.891 0 0 0 0 1.168 1.571 

Zemljišče  41.413 0 0 0 0 0 0 41.413 

Zgradbe 4.831.447 2.248.917 133.235 0 0 0 148.596 2.567.169 

Oprema 256.316 240.765 17.172 0 11.626 11.626 10.470 22.253 

Drobni 

inventar 

428.528 428.528 13.812 13.812 8.910 8.910 0 0 

SKUPAJ 5.564.334 2.922.101 164.219 13.812 20.536 20.536 160.234 2.632.406 

 

 Stolpca 2 in 3 izkazujeta zneske, izkazane v poslovnih knjigah na začetku poslovnega 

leta.  

 

Nabavno vrednost osnovnega sredstva sestavljajo: njegova nakupna cena, uvozne in 

nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi 

usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve ter ocena stroškov 

razgradnje, odstranitve in obnovitve.  Popravek vrednosti pa predstavlja znesek obračunane 

amortizacije.  

 

 Stolpec 4 izkazuje zneske povečanj nabavne vrednosti med letom, ki se nanašajo na 

pridobitev novih  osnovnih  sredstev. Zavodu se je nabavna vrednost v letu 2018 

povečala za 164.219 EUR (prejeta sredstva v upravljane in nakupi osnovnih sredstev).  

Stolpec 5 izkazuje povečanje popravka vrednosti drobnega inventarja zaradi takojšnjega 

odpisa ob nakupu.   

 

 Stolpca 6 in 7 izkazujeta znesek zmanjšanj med letom, ki se nanašajo na odpis sredstev 

po zapisniku inventurne komisije. V letu 2018 se je izločilo iz uporabe za 20.536 EUR 

osnovnih sredstev. Vsa izločena (odpisana) osnovna sredstva so bila brez sedanje 

vrednosti.    

 

Osnovna sredstva so bila izločena iz uporabe zaradi dotrajanosti. Izrednih odpisov zaradi 

odtujitve in izločitve, ker od osnovnih sredstev ne pričakuje nobene koristi, zavod ni imel. 

 

 Stolpec 8 izkazuje amortizacijo, obračunano za opredmetena osnovna sredstva in 

neopredmetena dolgoročna sredstva. Zavod je obračunal amortizacijo v višini 160.234  

EUR.                                                               

 

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se kot odhodek prizna največ do zneska 

obračunane amortizacije v skladu s 26. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. 

Zakon v tem členu določa tudi, da je treba uporabljati metodo enakomernega časovnega 

amortiziranja, hkrati je potrebno natančno upoštevati določene najvišje letne amortizacijske 

stopnje.  

Osnovna za obračun amortizacije je knjigovodska vrednost osnovnega sredstva. Obračunano 

amortizacijo evidentiramo na kontu amortizacijski popravek vrednosti  osnovnega sredstva in 

na kontu stroškov amortizacije. Amortizacijo obračunavamo v skladu s Pravilnikom o načinu 

in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (UL 100/2015). 
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Obračunana amortizacija se pokriva v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. 

Obračun amortizacije se ustavi, ko je popravek vrednosti posameznega sredstva enak nabavni 

vrednosti sredstva, čeprav se le-to še vedno uporablja za opravljanje dejavnosti.  

Opredmeteno osnovno sredstvo se preneha amortizirati tudi, kadar se opredeli kot 

nekratkoročno sredstvo za prodajo. Zavod osnovnih sredstev ni prodajal.  

 

Amortizacijo smo obračunali na osnovi: 

- metode enakomernega časovnega amortiziranja (drobni inventar se odpiše ob nabavi v 

celoti), 

- osnovo za obračun amortizacije predstavlja nabavna vrednost,  

- pričetek amortizacije predstavlja prvi dan naslednjega meseca po datumu, ko je sredstvo 

razpoložljivo za uporabo,  

- stopnje amortizacije so določene v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa osnovnega 

sredstva (pohištvo 12 %, računalniki 50 %, druga računalniška oprema 25 %, zgradbe 3 

%, ostala oprema 20 %, programska oprema 20 %). 

  

 Stolpec 9 izkazuje znesek neodpisane vrednosti sredstev, kot je izkazano v poslovnih 

knjigah na koncu poslovnega leta. Zavod na dan 31. 12. 2018 beleži neodpisano 

vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 2.632.406 EUR.  

 

Vzroki za povečanje nabavne vrednosti  osnovnih sredstev v letu 2018 

 

VZROK                  VIŠINA SREDSTEV 

Sredstva prejeta v upravljanje  113.920 

Nakupi 50.299 

SKUPAJ 164.219 

 

Nabavna vrednost sredstev se je povečala zaradi sredstev prejetih v upravljanje in zaradi 

nakupov.  

 

Viri za nakup osnovnih sredstev v letu 2018 

 

VIR FINANCIRANJA                  VIŠINA SREDSTEV 

Ustanovitelj - sredstva za investicijsko vzdr.  15.000 

Ustanovitelj - energetska sanacija ŠD 0 

Ustanovitelj - investicijsko vzdr. telovadnice 

Zreče  
5.000 

Donacije  2.841 

Projekt SIO 12.845 

MIZŠ (rač. oprema za šolske knjižnice) 377 

Zavod sam 14.236 

SKUPAJ 50.299 

Sredstva za nakup osnovnih sredstev smo pridobili od ustanovitelja na podlagi priloženih e-

zahtevkov. 

Zavod je v letu 2018 prejel 2.841 EUR donatorskih sredstev za nakup opreme (od tega se je z 

donacijami za šolski sklad porabilo 1.461 EUR za nakup smučarskih pancerjev).  
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Program projekta SIO se izvaja skozi tri medsebojno povezane dejavnosti: izgradnja brezžičnih 

omrežij, nakup nove opreme, razvoj e-storitev in e-vsebin. Zaradi prijave na omenjeni projekt 

smo pridobili 12.845 EUR, IKT tehnologije smo sicer nakupili v vrednosti 23.593 eur.  

Ministrstvo za šolstvo je financirano nakup tiskalnika za knjižnico v višini 377 EUR. 

Zavod sam pa je sredstva pridobil od kosil (v ekonomski ceni kosila, ki jo plačajo starši in 

delavci, nastane del prihodka za amortizacijo) in z zbiranjem starega papirja. Skupna višina 

pridobljeni sredstev iz lastnega vira je bila 14.236 EUR.  

 

 

 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih finančnih naložb  

 

Zavod v letu 2018 ne razpolaga z neopredmetenimi dolgoročnimi finančnimi naložbami.  

 

14.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, 

ki jih je Osnovna šola Zreče, Šolska cesta 3, Zreče, ustvarila v obračunskem obdobju od 1. 1. 

2018 do 31. 12. 2018. 

 

Določeni uporabniki EKN evidentiramo prihodke v skupini kontov 76 – zaračunani prihodki 

določenih uporabnikov EKN in odhodki, ki še niso bili plačani, v skupini kontov 46 so zaračunani 

odhodki določenih uporabnikov EKN po računovodskem načelu nastanka  poslovnega dogodka.  

 

Pri knjiženju prihodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka uporabljamo določeni 

uporabniki konte skupine 76, ki jo sestavljajo tele podskupine iz EKN:  

- 760 – prihodki od prodaje proizvodov in storitev,  

- 761 – prihodki od prodaje blaga in materiala,  

- 762 – finančni prihodki (prihodki za obresti, predvsem zamudne obresti in obresti od 

depozitov), 

- 763 – drugi prihodki (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije ter drugo),  

- 764 – prevrednotovalni poslovni prihodki (pri odtujitvi neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev, odpis obveznosti iz preteklih let ter drugi, kot določa 

60. čl. pravilnika EKN). 

 

Pri knjiženju odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka pa uporabljamo določeni 

uporabniki konte skupine 46, ki jo sestavljajo tele podskupine iz EKN:  

- 460 – stroški materiala, vgrajenih delov, pomožnega materiala, energije, nadometnih 

delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev, str. 

pisarniškega materiala in strokovne literature ter drugi stroški materiala,   

- 461 – stroški storitev – str. transportnih storitev, povezanih z vzdrževanjem, najemnine, 

stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, stroški intelektualnih in osebnih storitev, 

reklame, reprezentance, stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj 

z dajatvami, ki bremenijo pravno osebo, ter druge stroške storitev),  

- 462 – stroški amortizacije (določeni uporabniki pokrivajo stroške amortizacije v breme 

ustreznih obveznosti do virov sredstev),  

- 463 – rezervacije,  

- 464 – stroški dela (plače zaposlencev, nadomestila plač, stroški dodatnega 

pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki, 

delodajalčevi prispevki in druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestila plač, 
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bonitete, povračila in drugi prejemki zaposlencev ter nagrade vajencev skupaj z 

dajatvami, ki bremenijo pravno osebo), 

- 465 – drugi stroški (dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, izdatki za varstvo 

okolja, stroški, ki jih ni mogoče všteti v nobeno od prej navedenih vrst stroškov), 

- 466 – stroški prodanih zalog,  

- 467 – finančni odhodki (predvsem zamudne obresti in obresti za najeta posojila),  

- 468 – drugi odhodki (denarne kazni, odškodnine in druge neobičajne  postavke, ki se ne 

pojavljajo redno in pogosto),  

- 469 – prevrednotovalni poslovni odhodki (zaradi oslabitve zalog, terjatev iz 

poslovanja). 

 

Zagotovitev sredstev za delovanje posrednih uporabnikov proračuna je določena na podlagi 

zakonskih in podzakonskih predpisov ter aktov o ustanovitvi. Iz navedenih aktov izhaja, da tisti 

posredni uporabniki proračuna, ki spadajo med določene uporabnike EKN, lahko pridobivajo 

prihodke za opravljane dejavnosti na tri možne načine:   

- iz sredstev javnih financ (torej iz državnega oziroma občinskega proračuna), ki jih je 

treba izkazovati ločeno od ostalih prihodkov,  

- iz drugih sredstev, pridobljenih za opravljanje javne službe (sredstva, pridobljena z 

opravljanjem javne službe proti plačilu (npr. oskrbnina v vrtcih, domovih za starejše 

občane), lahko pa so sredstva donacij,  

- iz sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu (kadar je z aktom o 

ustanovitvi ali na drug način dovoljeno opravljanje ne samo osnovne dejavnosti, zaradi 

katere je bil uporabnik ustanovljen, pač pa tudi tržne dejavnosti).  

Sredstva iz proračuna, prejeta za pokrivanje poslovnih odhodkov v obračunskem obdobju, so 

namenska sredstva, ki jih določen uporabnik prejme za izvajanje svojih nalog iz javnofinančnih 

virov. Sredstva za svojo dejavnost lahko pridobiva iz državnega ali občinskega proračuna na 

osnovi zakonskih predpisov ali pa na osnovi pogodbe o financiranju oziroma z zagotavljanjem 

sredstev za opravljanje dejavnosti. Način pridobitve sredstev je lahko na osnovi zahtevka, ki je 

običajno mesečen, ali na osnovi t. i. dvanajstin. Način določi financer.  

Namenska sredstva za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev, prejeta iz javnofinančnih virov, se ne izkazujejo kot prihodek, temveč 

povečujejo obveznost do virov sredstev.  

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe so na eni strani prihodki, praviloma 

pridobljeni od pravnih in fizičnih oseb, ki so uporabniki oziroma kupci, čeprav se dejavnost 

opravlja kot javna služba in se kot taka le dodatno financira iz javnih sredstev. Na drugi strani 

pa so to nedavčni prihodki, ki se pripoznajo takrat, ko gre za dodatno plačilo pravnih in fizičnih 

oseb za storitve v okviru opravljanja javne službe, ki je praviloma financirana iz javnih sredstev.    

        

Tabela: Primerjava  prihodkov in odhodkov za leti 2018 in 2017 

VRSTA PRIHODKA 2018 2017 % 

PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.404.624 2.392.227 0,52 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2.404.624 2.392.227 0,52 

IZREDNI PRIHODKI 420 82 412,20 

CELOTNI PRIHODKI 2.405.044 2.392.309 0,53 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 

STORITEV 
493.920 502.936 -1,79 

Stroški materiala 309.235 310.197 -0,31 

Stroški storitev 184.685 192.739 -4,18 
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STROŠKI DELA 1.911.124 1.889.373 1,15 

Plače in nadomestila plač 1.498.030 1.484.310 0,92 

Prispevki za socialno varnost delodajalcev 238.974 238.835 0,06 

Drugi stroški dela 174.120 166.228 4,75 

AMORTIZACIJA 0 0 0 

CELOTNI ODHODKI 2.405.044 2.392.309 0,52 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 

ODHODKI 
0,00 0,00 0,00 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se celotni prihodki in odhodki v letu 2018 v primerjavi z 

letom 2017 povečali za 0,52 % oz. v absolutnem znesku 12.735 EUR.   

 

 Prihodki 

 

Šola je dolžna uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katere so ji bila dodeljena.  

 

 DRŽAVNI PRORAČUN  

 

Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo plače s prispevki in davki ter drugi osebni 

prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in 

standardi ter s kolektivno pogodbo. Zavodu so bila zagotovljena sredstva za izvedbo obveznega 

programa, dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, pol ure drugih oblik individualne in 

skupinske pomoči na oddelek, dveh ur interesnih dejavnosti na oddelek, programa šole v naravi,  

podaljšanega bivanja ter za izvedbo jutranjega varstva učencev prvega razreda. 

 

Iz sredstev državnega proračuna smo prejeli tudi sredstva za kritje materialnih stroškov v skladu 

s standardi in normativi za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja, in sicer za:  

- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prevoz, prehrana),  

- nabavo učil in učnih pripomočkov, 

- potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, 

- stroške obveznih ekskurzij, 

- oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odločbami o usmeritvi. 

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za dejavnosti in naloge, ki so potrebna za 

opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, sredstva za subvencioniranje cene učbenikov. 

 

Iz sredstev državnega proračuna so bila zagotovljena sredstva za subvencioniranje šolske 

prehrane za učence, katerih starši imajo nižji standard.   

 

Javnim šolam se zagotavljajo sredstva v skladu z normativi in standardi, ki jih določi minister. 

Normativi in standardi obsegajo učno obveznost strokovnih delavcev, delovno oziroma učno 

obveznost ravnatelja in pomočnika ravnatelja, merila za oblikovanje svetovalne službe, 

knjižnice, administrativno-računovodske in tehnične službe, merila za oblikovanje oddelkov in 

skupin ter standarde za prostor in opremo. 
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 SREDSTVA LOKALNE SKUPNOSTI  

                     

     Iz sredstev lokalne skupnosti so nam bila v skladu za normativi in standardi zagotovljena 

sredstva za: 

- druge materialne stroške (razen mat. str. iz 81. člena UL 16/07 in UL 36/08), 

- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, 

- plače za delavce, ki niso sistemizirani preko Ministrstva za šolstvo, 

- prehrano za delavce, ki niso sistemizirani preko ministrstva, 

- šolo v naravi, 

- sredstva za upravljanje športne dvorane, 

- sredstva za deležno pokrivanje stroškov javnih del.  

 PRISPEVKI 

 

Javna šola ne more pridobivati sredstev iz prispevkov učencev za izvajanje javno veljavnih 

programov, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, razen za storitve, za katere je tako 

določeno z zakonom, in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo 

predpisane normative in standarde. Javna šola določi višino prispevkov za materialne stroške 

šole v naravi, prevoze za ekskurzije in za prehrano učencev.  

Za učence, ki zardi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za šolo v naravi 

in prehrano, zagotovi sredstva država v skladu z normativi in standardi, ki jih določi minister. 

 

Tabela: Prihodki zavoda po virih financiranja v letu 2018 in primerjava z letom 2017 

VIR FINANCIRANJA 2018 2017 % 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO 

1.989.026,95 

1. 

      1.989.036,95      

989.026,95 

 

1.991.706,06 -0,13 

Plače - bruto 1.445.558,36 1.449.650,65 -0,28 

Davki in prispevki iz naslova plač 223.231,40 224.826,82 -0,71 

Regres za letni dopust 57.867,91 53.690,20 7,78 

Prevoz in prehrana delavcev 86.390,62 85.710,48 0,79 

Odpravnine 9.441,58 13.753,39 -31,35 

Jubilejne nagrade 6.531,64 1.386,03 371,25 

Subvencionirana prehrana otrok 82.492,20 87.717,56 -5,96 

Materialni stroški 58.053,40 43.082,80 34,75 

Izobraževanje delavcev  6.611,89 -100,00 

Učila in učni pripomočki  3.822,24 -100,00 

Sredstva za šolo v naravi 6.609,09 4.938,79 33,82 

Ekskurzije učencev 702,91 2.204,63 -68,12 

Sredstva za spremljevalce ekskurzij 1.120,00 1.160,00 -3,45 

Učbeniški sklad 9.494,82 10.575,32 -10,22 

Zdravstveni pregledi delavcev  1.100,13 -100,00 

Solidarnostne pomoči delavcem 1.191,98 1.143,47 4,24 
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Stroški tolmačenja  351,04 328,66 6,81 

LOKALNA SKUPNOST 173.261,27 177.665,12 -2,48 

Sredstva za mat. stroške 90.000,00 90.000,00 0,00 

Dodatni program (plače) 27.515,04 27.573,45 -0,21 

Prehrana delavcev 1.555,92 1.556,00 -0,01 

Šola v naravi 9.039,75 9.207,00 -1,82 

Sredstva za športne klube 38.000,00 38.000,00 0,00 

Javna dela 7.150,56 4.328,67 65,19 

Projekt Anglija 0,00 6.500,00 -100,00 

Ostalo 0,00 500,00 -100,00 

PRIHODKI ZZZ (javna dela) 0,00 8.583,47 -100,00 

PRIHODKI IZ SREDSTEV EU 23.724,12 19.405,73 22,25 

LASTNA SREDSTVA 215.451,49 190.130,12 13,32 

DONACIJE 3.570,49 4.818,62 -25,90 

PRIHODKI SKUPAJ 2.405.044,32 2.392,309,12 0,52 

 

V tabeli so prikazani prihodki zavoda za leto 2018 po virih financiranja ter primerjava z letom 

2017. 

Ugotavljamo, da so se celotni prihodki v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečali za 0,52 

% oz. za 12.735,20 EUR.   

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so se sredstva v letu 2018 v primerjavi z 

letom 2017 znižala za 0,28 % oz. za 4.092,29 EUR.  

Sredstva za bruto plače so se na dan 31. 12. 2018 v primerjavi z letom 2017 znižala za 0,28 % 

oz. za 4.092,29 EUR. Davki in prispevki z naslova plač so se znižali za 0,71 % oz. za 1.595,42  

EUR. Regres za letni dopust se je v primerjavi z letom 2017 zvišal za 7,78 % oz. za 4.177,71 

EUR.    

Sredstva za prevoze in prehrano zaposlenih so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povišala 

za 0,79 % oz. za 680,14 EUR.  

V letu 2018 so se pridobila sredstva za izplačilo odpravnine zaradi odpovedi pogodbe za 

zaposlitev za določen čas in odpravnine ob upokojitvi  v višini 9.441,58 EUR. V letu 2017 je 

zavod pridobil sredstva za  odpravnine v višini 13.753,58 EUR.   

V letu 2018 je zavod pridobil 6.531,64 EUR za jubilejne nagrade, v letu 2017 pa je zavod 

pridobil sredstva za jubilejne nagrade v višini 1.386,03 EUR. Jubilejne nagrade pripadajo le za 

delovno dobo v javnem sektorju za 10, 20 in 30 let delovne dobe. V letu 2018 pa delavci dobijo 

jubilejno nagrado tudi za 40 let dela v javnem sektorju.  

Sredstva za subvencionirano prehrano otrok so se v letu 2018 primerjavi z letom 2017 znižala 

za 5,96 % oz. za 5.225,36 EUR. Starši si regresirano prehrano uredijo na centrih za socialno 

delo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UL 62/10 , 40/11 in 57/15). 

Z uporabo ZUPJS so centri za socialno delo v skladu s 56. členom tega zakona v primerih 

prvega odločanja o kateri koli pravici iz ZUPJS po uradni dolžnosti preverili tudi upravičenost 

do drugih pravic, ki pripadajo upravičencu. 

Zavod je v letu 2018 s strani Ministrstva za šolstvo pridobil 58.053,40 EUR za materialne 

prihodke. V letu 2017 pa je zavod pridobil materialne prihodke v višini 43.082,80 EUR.  

Letni izračuni obsega sredstev za kritje materialnih stroškov šol v skladu s pravilniki zajema 

vse programsko odvisne in druge materialne stroške (razen stroškov za izvedbo šole v naravi), 

ki so bili v preteklih letih zajeti v letnem sklepu ministra, in sicer: nadomestila stroškov 
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delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (dnevnice, potnine, nočnine), nabavo učil in učnih 

pripomočkov, strokovno literaturo in potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, stroške 

obveznih ekskurzij, storitve zunanjih izvajalcev, telekomunikacijske stroške, stroške plačilnega 

prometa, stroške za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih in drugih delavcev, 

stroške zdravniških pregledov delavcev (programsko odvisni stroški –  ULl 41/2017, Pravilnik 

o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo 

programa osnovne šole, veljaven od 1. 1. 2018). 

Odmerjena sredstva v skladu s pravilniki so prav tako namenjena za izvedbo tečaja plavanja v 

3. razredu, kritje stroškov dela z nadarjenimi učenci, izvedbo obveznih ekskurzij učencev in 

fotokopiranje avtorskih del.  Pomembna novost pravilnikov je, da ne določajo višine sredstev 

za vsak posamezni namen posebej, ampak dajejo šoli možnost, da pripadajoča sredstva sama 

razporedi glede na svoje potrebe in prioritete. Navedeno pomeni, da ima šola več avtonomije 

pri razporejanju sredstev v okviru namenske rabe in dejanskih potreb. Sredstva šola prejema v 

dvanajstinah in ne več po posameznih namenih. Višina je odvisna od števila učencev in 

oddelkov, ki jih ima zavod. Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov so nakazana mesečno 

po ceniku materialnih stroškov.  

Sredstva za izobraževanje so v letu 2018 zajeta v postavki materialni prihodki. V letu 2017 je 

bilo teh sredstev za 6.611,89 EUR.  

Sredstva za učila in učne pripomočke so v letu 2018 zajeta pod postavko materialni prihodki, v 

letu 2017 pa je zavod za nakup učil in učnih pripomočkov pridobil 3.822,24 EUR.  

Sredstva za šolo v naravi so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala za 33,82 % oz. 

za 1.670,30  EUR. Zaradi večjega   števila otrok v 5. razredih se je posledično zvišal znesek za 

poletno šolo v naravi v primerjavi z letom 2017.    

Za ekskurzije učencev je zavod v letu 2018 prejel za 68,12 % manj sredstev kot v letu 2017 

oz.1.501,72 EUR manj. 

Sredstva za spremljevalce ekskurzij so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 znižala  za 3,45 

% oz. jih je bilo v letu 2018za 40,00 EUR manj kot v letu 2017.  

V učbeniškem skladu zavod beleži 10,22 % znižanje sredstev v letu 2018 v primerjavi z letom 

2017 oz. za  1.080,50 EUR manj v letu 2018 kot v letu 2017.  

Sredstva za zdravstvene  preglede delavcev so  v letu 2018 zajeta v materialnih prihodkih. V 

letu 2017 pa je višina teh sredstev bila 1.100,13 EUR.    

V letu 2018 je zavod pridobil sredstva za izplačilo dveh solidarnostnih pomoči v višini 1.191,98 

EUR. Upravičenost do izplačila solidarnostne pomoči ureja ZUJF, ki je stopil v veljavo 1. 6. 

2012, v 178. členu.  

Tudi v letu 2018 je Ministrstvo za šolstvo pokrilo stroške tolmačenja za starše, ki ne slišijo, 

njihova deklica pa obiskuje OŠ Zreče.  

S strani lokalne skupnosti je zavod v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 pri materialnih 

prihodkih evidentiral enako višino sredstev kot v letu 2017. Letni prihodek je bil 90.000,00 

EUR.    

Sredstva za plače delavcev, financirane s strani lokalne skupnosti, so se v letu 2018 v primerjavi 

z letom 2017 znižala za 0,21 % oz. za 58,41 EUR.  

Sredstva za prehrano delavcev, kjer je financer občina, so ostala nespremenjena.  

Sredstva za šolo v naravi so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 znižala za 1,82 % oz. za 

167,25 EUR. Znesek, ki ga prejme OŠ Zreče, je odvisen od števila vseh otrok v 5. in 6. razredu,  

ki so upravičeni do znižanega plačila zimske ali poletne šole v naravi. Občina Zreče je v letu 

2018 za šolo v naravi namenila 10.000,00 EUR za vse otroke, ki so občani zreške občine.  

V letu 2018 je zavod evidentiral prihodek za upravljane športne dvorane v višini 38.000,00 

EUR. Višina zneska je enaka znesku iz leta 2017. Zneske je šola prejemala mesečno, po 

predhodno poslanih e-zahtevkih.   
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Za javna dela so se sredstva v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povišala za 65,19% oz. za 

2.821,89 EUR. Za program javnega dela (učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in 

drugim udeležencem izobraževanja) je Občina Zreče kot naročnik zagotovila 100 % sredstev 

za kritje stroškov plače s prispevki delodajalca ter regres za letni dopust. Delavka je bila v 

programu javnih del zaposlena 25 ur na teden.   

Iz sredstev EU smo v letu 2018  prejeli  23.724,12 EUR prihodkov.  Sredstva so bila namenska: 

Shema šolskega sadja 1.962,94 EUR, projekt Asistent 8.100,00 EUR in 13.661,18 EUR  za 

projekt Mostovi (Anglija). V letu 2017 smo med prihodke, prejete s strani Evropske unije, 

evidentirali znesek v višini 19.405,73 EUR.  

   

Zavod je iz lastnih sredstev v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 pridobil 25.321,37 EUR več 

sredstev oz. 13,32 % več.  

Znesek donacij se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 znižal za 1.248,13  EUR oz. 25,90 

%. Donacije so bile namenjene za poletno in zimsko šolo v naravi, prehrano socialno ogroženih 

otrok ter za šolski sklad.   

 

Graf: Viri financiranja v Osnovni šoli Zreče za leto 2018 in primerjava z letom 2017 

 
 

 Odhodki 

 

Odhodki se razčlenjujejo v skladu z določbami Zakona o računovodstvu in s predpisi, izdanimi 

na njegovi podlagi, ter slovenskimi računovodskimi standardi. 

Glavni delež odhodkov, ki so v letu 2018  znesli  2.405.044,32 EUR, predstavljajo stroški dela: 

bruto plače s prispevki in davki ter izplačila za regres za letni dopust, jubilejne, odpravnine,  

prevoz in prehrana delavcev.  
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Tabela: Tabela odhodkov OŠ Zreče za leto 2018 in 2017  

VRSTA ODHODKA 2018 2017 % 

STROŠKI DELA 1.919.247,07 1.902.057,44 0,90 

STROŠKI PREHRANE 145.209,29 153.624,49 -5,48 

ZIMSKA IN LETNA ŠN 29.895,50 28.119,42 6,32 

PREVOZI, VSTOPNINE OTROK 40.244,17 39.290,60 2,43 

ŠOL. POTREBŠČINE, UČBENIKI 12.673,17 14.377,16 -11,85 

MATERIALNI STROŠKI 257.775,12 254.840,01 1,15 

- Stroški materiala (ves potr. mat. za 

šolo) 
17.998,69 15.603,07 15,35 

- Stroški storitev (telefon, manjše obrtne 

storitve,  poštnine, prevozne, bančne 

storitve, tiskarske, zdravstvene, 

članarine, varovanje objektov, odvoz 

org. odpad., priprava prehrane  

Gorenje) 

34.967,70 35.256,46 -0,82 

- Str. električne energije 30.801,60 30.947,19 -0,47 

- Str. ogrevanja 42.567,75 38.560,96 10,39 

- Str. izobraževanja in svetovanja 19.935,46 21.198,02 -5,96 

- Čistila in čistilni pripomočki 18.169,53 17.792,17 2,12 

- Str. pisarniškega materiala 10.008,26 7.046,11 42,04 

- Učila in učni pripomočki 6.698,67 7.409,75 -9,60 

- Projekti (Mostovi – Anglija, Unesco, 

nadarjeni, tekmovanja) 
21.030,58 33.584,56 -37,38 

- Tekoče vzdrževanje 14.906,99 7.999,03 86,36 

- Str. zavarovanja 6.163,02 6.172,65 -0,16 

- Najemnine (najem modulov kuhinja, 

najemi fotokopirnih naprav) 
4.567,21 4.245,51 7,58 

- Potni stroški- kilometrine iz mat. str. 3.618,15 3.368,18 7,42 

- Komunalne storitve 4.856,81 5.261,38 -7,69 

- Vodarina 19.080,83 16.888,13 12,98 

- Naročnine 1.768,85 2.547,78 -30,57 

- Str. strokovne literature 635,02 959,06 -33,79 

ODHODKI SKUPAJ 2.405.044,32 2.392.309,12 0,52 

 

Tabela prikazuje odhodke v letu 2018 in primerjavo odhodkov iz leta 2017. 

 

Stroški dela so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečali za 0,90 %  oz. za 17.190,75 

EUR. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju je za leto 

2018 (UL RS 95/14) določal, da javni uslužbenci, ki v letu 2018 napredujejo v višji plačni 

razred oz. višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, 

pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2018. Delavcev, ki so napredovali v 

višji plačni razred in pridobili pravico do višje plače od 1. 12. 2018, je bilo 18, v pretežnem 

deležu tehnično osebje.  
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Stroški zimske in letne šole v naravi so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 zvišali  za 

6,32% oz. za 1.776,08 EUR.  

Stroški vstopnin in prevozov so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečali za 2,43 % 

oz. za 953,57 EUR. 

Stroški šolskih potrebščin in učbenikov so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 znižali za 

11,85% oz. za 1.703,99 EUR.  

Splošni materialni stroški so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 zvišali za 1,15 % oz.  

za 2.936,11 EUR. 

 

Graf: Odhodki v Osnovni šoli Zreče v letu 2018 in primerjava z letom 2017 

 
 

 

Stroški zavoda se načrtujejo in spremljajo po stroškovnih mestih, kot so: materialni stroški, 

kurjava, plače, kuhinja centralna šola, šolske potrebščine, obrabnina, prevozi otrok, predstave, 

šola v naravi (letna ter zimska), str. izobraževanja, kulturna dejavnost, ekskurzije učencev in 

fotografije. 

 

Stroški materiala se izkazujejo po nabavni vrednosti (na podlagi podatkov iz knjigovodskih 

listin) v primeru, ko je material neposredno dan v uporabo. V primeru zadrževanja materiala v 

zalogah (zaloge živil) se stroški materiala izkazujejo po vrednosti, ugotovljeni na podlagi 

izbrane metode vrednotenja (izbrana metoda zaporednih cen – fifo).  

Stroški storitev so stroški, ki se ne štejejo kot stroški materiala, amortizacije ali stroški dela. V 

tej podskupini se izkazujejo stroški transportnih storitev in storitev, povezanih z vzdrževanjem, 
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najemnine, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, stroški intelektualnih in osebnih 

storitev, stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki 

bremenijo pravno osebo, ter drugi stroški storitev.  

 

Na kontih podskupine 464 izkazujmo plače zaposlencev, nadomestila plač zaposlencev, stroške 

dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev, regres za letni dopust, povračila in druge 

prejemke zaposlencev, delodajalčeve prispevke in druge dajatve od plač, nadomestila plač, 

povračila in druge prejemke zaposlencev. 

 

Stroške dela in stroške povračil zaposlencem obračunavamo v skladu z zakonom, kolektivno 

pogodbo, splošnimi akti pravne osebe in pogodbo o zaposlitvi. Stroški dela se prepoznavajo na 

podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo in druge podlage za obračun plač v kosmatem 

znesku oziroma upravičenost do nadomestila plač.  

 

Obračun amortizacije se izkazuje pri določenih uporabnih EKN na ustreznih kontih podskupine 

462. V te podskupine se izkazuje tudi zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v 

breme obveznosti do virov sredstev (vsa obračunana amortizacija je bila evidentirana v breme 

sredstev v upravljanju v razredu 9). 

 

14.4  PRILOGE K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV  
 

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:  

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

- izkaz  prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 

- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,  

- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 

Po 3. členu Pravilnika o razčlenjevanju pomeni načelo denarnega toka, da se prihodek oziroma 

odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja dva pogoja:  

- poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je 

nastal in 

- prišlo je do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.  

 

V skladu z omenjenim pravilnikom se šteje, da je pogoj za priznavanje prihodkov in odhodkov 

glede prejema ali izplačila denarja izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se 

nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane drugače, ne da bi nastal denarni tok. Ta 

določba seveda pomeni, da se prihodke ali odhodke prizna tudi ob poravnavi terjatev oziroma 

obveznosti s pobotom.  

 

V obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, ki 

je evidenčni izkaz, se vpisujejo podatki o prihodkih in odhodkih, ki se izkazujejo v poslovnih 

knjigah po določbi osmega odstavka 16. člena odredbe o razčlenjevanju in merjenju. 

 

 

 

 



78 

 

 

Tabela: Realizacija finančnega načrta za leto 2018 – Izkaz prihodkov in odhodkov po 

denarnem toku v EUR  

Naziv postavke  
Realizacija 

2017 

Sprejet FN 

2018 

Realizacija 

2018 

Indeks 

realizacije 

2018/2017 

SKUPAJ PRIHODKI 2.480.603 2.465.329 2.433.057 98,08 

Prihodki za izvajanje javne službe  2.440.088 2.426.329 2.394.989 98,15 

Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna  
1.974.145 2.044.452 1.988.133 100,70 

Prejeta sredstva iz občinskih 

proračunov 
232.349 185.707 193.158 83,10 

Prejeta sredstva iz javnih skladov in 

agencij  
8.493 847 847 9,97 

Prejeta sredstva iz proračuna EU 32.418 7.123 25.984 80,20 

Drugi prihodki za izvajanje 

dejavnosti javne službe  
192.632 188.200 186.866 97,01 

Prihodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu  
40.515 39.000 38.068 93,096 

SKUPAJ ODHODKI 2.460.238 2.482.738 2.471.677 100,46 

Odhodki za izvajanje javne službe 2.460.238 2.443.738 2.471.677 100,46 

Plače in drugi izdatki zaposlenim  1.640.720 1.661.075 1.649.684 100,55 

Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 
245.676 263.410 262.893 107,01 

Izdatki za blago in storitve za 

izvajanje javne službe 
514.389 497.253 509.741 99,10 

Investicijski odhodki  59.453 22.000 49.359 83,02 

Odhoki iz naslova pordaje blaga in 

storitev na trgu  
0 39.000 0 0 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 

ODHODKI 
20.365  0 0 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD 

PRIHODKI  
0 17.409 38.620 0 

 

Iz obrazca je razvidna  realizacija prihodkov in odhodkov po denarnem toku.   

Po načelu denarnega toka je evidentirano, da je zavod v letu 2018 ustvaril 2.433.056 EUR  

prihodkov, v letu 2017 pa 2.480.603 EUR. V letu 2018 je zavod po načelu denarnega toka 

ustvaril 2.471.677  EUR odhodkov, v letu 2017 pa 2.460.238 EUR odhodkov. Podani so tudi 

podatki iz sprejetega finančnega načrta za leto 2018  in izračunani indeksi med realizacijo 2018 

in realizacijo 2017. 
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Graf: Prihodki v letu 2018 in primerjava z realizacijo 2017 – načelo denarnega toka  

 
Iz grafa Prejeta sredstva v letu 2018 in primerjava z realizacijo 2017 po načelu denarnega toka 

je razvidno, da je zavod pridobil največ sredstev iz državnega proračuna, sledijo prejeta sredstva 

iz občinskih proračunov. Tretja po vrsti (glede na višino) so sredstva, ki jih zavod pridobi sam 

za zaračunavanje storitev (šole v naravi, prevozi za ekskurzije, vstopnine otrok, prehrana otrok, 

delavcev in zunanjih odjemalcev in uporabnine za športne objekte). 

 

 

Graf: Odhodki v letu 2018 in primerjava z realizacijo 2017 – načelo denarnega toka  
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Iz grafa Odhodki v letu 2018 in primerjava z letom 2017 – načelo denarnega toka – je razvidno, 

da so v obeh letih pretežni delež odhodkov predstavljali odhodki dela. Razvidna je tudi 

primerjava med letoma 2018 in 2017 po posameznih kategorijah.  

 

Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki – denarni tok (77. čl. ZIPRS1718) 

Fiskalno pravilo govori o ugotovitvi presežka prihodkov na odhodki po denarnem toku, ki 

izhaja iz izkaza prihodkov in odhodkov.  

 

(R7 (konti skupine 70 do 75) + konti skupine 50 (zadolžitve)) – (R4 (konti skupine 40-45)+ 

konti skupine 55 (odplačilo dolga)) –  vse obveznosti iz R2) 

= PRESEŽEK PO FISKALNEM PRAVILU 

 

Izračun za Osnovno šolo Zreče – LETO 2018 

(2.433.057 + 0) – (2.471.678 +0) – 255.048 = - 293.669 

 

Osnovna šola Zreče po fiskalnem pravilu (77.čl. ZIPRS1718, UL 80/16) ne izkazuje presežka 

prihodkov nad odhodki.  

 Izkaz  prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  

 

V  prilogi Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti se ločeno 

prikazujejo prihodki in odhodki tekočega obračunskega obdobja za izvajanje javne službe ter 

prihodki in odhodki tekočega obračunskega obdobja od prodaje blaga in storitev na trgu, 

razčlenjeni po vrstah prihodkov in odhodkov. Zavod evidentira, da je v celotnih prihodkih 1,53 

% prihodkov ustvarjenih s tržno dejavnostjo.  

Med tržno dejavnost v OŠ Zreče spadajo prihodki od: 

-  uporabnine  športne dvorane, telovadnice in učilnic pri Osnovni šoli Zreče ter telovadnice pri 

podružnični šoli Stranice, in sicer v višini 22.504 EUR,  

-    prehrane delavcev in zunanjih odjemalcev v višini 14.387 EUR.  

 

Zavod je v  obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

razdelil prihodke in stroške javne službe ter prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev 

na trgu.  

Podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti so bili ugotovljeni na podlagi  

razmerja med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.  

 

Tabela: Prihodki OŠ Zreče v letu 2018  po vrstah dejavnosti 

PRIHODKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE 

PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 
 PRIHODKI SKUPAJ 

2.368.153 36.891  2.405.044 

 

Zavod je pri ustvarjanju  prihodkov za leto 2018 za izvajanje javne službe pridobil 2.368.153 

EUR, od prodaje blaga in storitev na trgu pa je ustvaril 36.891 EUR prihodkov.   

 

Prostore športnih dvoran oddaja zavod v najem po spodnjem ceniku. Od 1. 1. 2016 je veljaven 

novi cenik uporabe športne dvorane in telovadnice pri Osnovni šoli Zreče ter telovadnice pri 

podružnični šoli Stranice.  
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Vrsta dvorane Cena / uro  od 1.1.2016 Cena/uro do 31.12.2015 
Športna dvorana pri OŠ Zreče     
cela dvorana 50,00                    37,56    
2/3 dvorane 30,00                    20,86    
1/3 dvorane 17,00                    11,68    
Telovadnica pri OŠ Zreče     
cela dvorana 17,00                    16,69    
Telovadnica pri podružnični šoli Stranice    
cela dvorana 15,00                    12,52    

 

Cenik je bil 30. 3. 2016 dopolnjen. Uporabnina za uporabo športne dvorane pri Osnovni šoli 

Zreče za potrebe športnega turizma znaša:  

- cela dvorana od 13.00 do 15.00: 25,00 EUR/URO,  

- cela dvorana ob pouka prosih dnevih: 37,50 EUR/URO, 

- cela dvorana v mesecu juniju: 43,00  EUR.    

V ceno ni zajet davek na dodano vrednost.  

Tabela: Odhodki  OŠ Zreče v letu 2018  po vrstah dejavnosti 

ODHODKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE 

ODHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 
 ODHODKI SKUPAJ 

2.368.153 36.891  2.405.044 

 

Zavod je v letu 2018 za opravljanje javne službe ustvaril za 2.368.153 EUR odhodkov, za 

opravljanje tržne dejavnosti pa 36.891 EUR odhodkov.  

 

 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  

   

V obrazec Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov se vpisujejo podatki 

o izdatkih in prejemkih, ki se nanašajo na finančne terjatve in naložbe, ki jih določeni 

uporabniki EKN izkazujejo v poslovnih knjigah po določbi osmega odstavka 16. člena Odredbe 

o razčlenjevanju in merjenju. 

Osnovna šola Zreče v letu 2018 (pa tudi v letu 2017) ni izkazovala finančnih terjatev in naložb.  

 

 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

 

Obrazec vsebuje podatke o izdatkih in prejemkih, ki se nanašajo na prejeta posojila, ki jih 

določeni uporabniki EKN izkazujejo v poslovnih knjigah po določbi osmega odstavka 16. člena 

Odredbe o razčlenjevanju in merjenju. 

Zavod v letu 2018 in imel izdatkov ali prejemkov, ki se nanašajo na prejeta posojila. Tudi v 

predhodnem letu 2017 zavod ni imel izdatkov in prejemkov, ki se nanašajo na prejeta posojila.   

 

 

Zreče, 20. 2. 2019                                                                                                                                         

Ravnatelj 

Peter Kos     
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Letno poročilo je bilo potrjeno na svetu zavoda OŠ Zreče 28. 2. 2019.                                                                            


