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1. POSLOVNO POROČILO SPLOŠNI DEL 
1.1 Poročilo ravnateljice 
Ustanoviteljici Osnovne šole Cirkulane-Zavrč sta občini Cirkulane in Zavrč, s Spremembami in 
dopolnitvami odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Osnovna šola 
Cirkulane-Zavrč" št. 007 – 59/2008 z dne 1.9.2008 in št. 007 – 00001/2008 z dne 29.8.2008. 
 
Od 1.1.2007 deluje nova Občina Cirkulane, ki je nastala iz haloškega dela Občine Gorišnica. Šola 
tako deluje na dveh lokacijah, v Cirkulanah in v Zavrču, na vsaki lokaciji pa deluje tudi enota 
vrtca.  
 
Sedež Osnovne šole Cirkulane-Zavrč je v Cirkulanah, Cirkulane 57. 
 
Dejavnost zavoda s področja izobraževanja je osnovnošolsko splošno izobraževanje in dejavnost 
vrtcev in predšolsko izobraževanje. Delovanje zavoda tako poteka skladno z usmeritvami 
razvoja predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v RS. 
 

1.2 Predstavitev šole in vrtca 
OŠ v Cirkulanah je bila zgrajena 1898. leta in je bila popolna osemletna šola, leta 1992 smo 
zgradili v Cirkulanah večnamensko dvorano, v kateri se izvaja pouk športne vzgoje. V letu 1998 
je šola dobila prizidek z jedilnico in specializiranimi učilnicami. V Zavrču pa je bila  od leta 1888 
pet razredna osnovna šola , leta 1997 pa je bila zgrajena popolna šola, v kateri delujeta tudi dva 
oddelka vrtca. Vrtec deluje tudi v Cirkulanah od leta 1975 – samostojna zgradba v neposredni 
bližini šole, ki je bila leta 2010 zaradi dotrajanosti porušena, že v letu 2008 pa smo zgradili nov 
vrtec s štirimi oddelki v neposredni bližini šole. 
V decembru 2012 se dejavnost športne vzgoje ter posameznih prireditev na lokaciji Cirkulane, 

odvija v novi turistično-prireditveni dvorani, ki je bila zgrajena kot prizidek šoli v letu 2012. 

 
Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč. 
 
Osnovna šola je vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport  z odločbo št. 608-01-
0077/2000 z dne 27.3.2003 in vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ptuju dne 18.6.2003 
pod oznako Srg. 2002/00340.  
 
Šola izvaja dejavnosti osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo prehrane za učence in 

zaposlene ter organizacijo kulturnih, športnih, naravoslovnih, tehniških in drugih javnih 

prireditev.  

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

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

zakonom. Vrtec izvaja vzgojno varstveno dejavnost predšolske vzgoje  za otroke od 1. do 6. leta 

starosti. 

V šolskem letu 2013/2014 je delo v vrtcu potekalo po kurikulumu za vrtce, šola pa je izvajala 

obvezni, razširjeni in nadstandardni program, ki je bil zastavljen v skladu z Letnim delovnim 

načrtom šole 2013/2014. Le-tega je Svet zavoda potrdil na svoji redni seji dne 27. 09. 2013, 

realizacija Letnega delovnega načrta pa bo  Svetu zavoda bila predstavljena na redni seji v 

mesecu septembru v Pedagoškem poročilu – realizacija Letnega delovnega načrta Osnovne šole 

Cirkulane- Zavrč za šolsko leto 2013/2014. 
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Šola in vrtec imata vzpostavljeno organizirano sodelovanje s starši, prav tako pa se aktivno 
vključujeta v ožje in širše okolje, v katerem delujeta. Sodelovanje  poteka z ustanoviteljicama, z 
društvi in klubi v občinah Cirkulane in Zavrč in izven ter drugimi ustanovami: Zavodom za 
šolstvo,  Ministrstvom za šolstvo in šport, z Zobno ambulanto  Ptuj ter zobnima ambulantama 
Cirkulane in Zavrč, z Zdravstvenim domom Ptuj, s Svetovalnim centrom Maribor, Centrom za 
sluh in govor. 
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2. Organigram OŠ Cirkulane-Zavrč 

 
 
 

 
 

Ustanoviteljici: 

Občina Cirkulane 

Občina Zavrč 

Svet Staršev OŠ v OE 
Cirkulane 

Svet Staršev OŠ v OE 
Zavrč 

Ravnateljica 

Pomočnici ravnateljice 

Pomočnica ravnateljica za šolo 

Pomočnica ravnateljice za vrtca 

Strokovni delavci 

prvo VIO 

drugo VIO 

tretje VIO 

knjižničarka, svetovalna 
delavka 

Vzgojiteljice 

Pomočnice vzgojiteljic 

Administrativni in tehnični delavci 

Računovodkinja, 
knjigovodstvo  in  poslovni 

sekretar 

Hišnik, čistilke, kuharice 

Svet Zavoda 
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2.1  Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda 
 

1.  Naziv: Osnovna šola Cirkulane- Zavrč 
2.  Vrsta pravne osebe: Javni vzgojno-izobraževalni zavod 
3.  Naslov: Cirkulane 57, 2282 Cirkulane 

4.  
 Telefon- šola: 

 Telefon-vrtec: 

02 761 00 41- lokacija Cirkulane 
02 795 22 80 - lokacija Zavrč 
02 795 23 80 in 02 795 23 81 

5.  Telefaks: 02  795 22 40 

6.  Spletni naslov: http://www.cirkulane-zavrc.si 

7.  Elektronski naslov: mboscir2s@guest.arnes.si 

8.  Ustanovitelj: Občina Cirkulane, Občina Zavrč 

9.  Odgovorna oseba šole: 
Suzana Petek, ravnateljica 

 

10.  
Matična številka 

(identifikacija) 
Registrska št.:5089247000 
Matična št.: 5042000801 

11.  
Šifra dejavnosti  

(po standardni klasifikaciji 
dejavnosti) 

85.200 

12.  
Ime dejavnosti (po 

standardni klasifikaciji 
dejavnosti) 

Osnovnošolsko splošno izobraževanje 

13.  Davčna številka: 68357753 

14.  
Šifra posrednega 

proračunskega uporabnika: 
65170 

15.  
Številka transakcijskega 

računa pri UJP Slovenska 
Bistrica: 

SI56 01396 6000000069 

16.  Območje delovanja: 
Šola deluje na območju Občine Cirkulane 

in občine Zavrč 

17.  Organi upravljanja: 

SVET ZAVODA 
PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH DELAVCEV 
Marija Petrovič – predsednica Sveta zavoda 

Sergeja Perkovič, 
Simona Milošič 
Alenka Rižnar, 
Janez  Zupanič 

 
PREDSTAVNIKI LOKALNE SKUPNOSTI 

Dušan Rojko 
Slavko Pravdič 

Anton  Podhostnik, po volitvah Zvonko Bratušek 
Milan Hercog, po volitvah Mitja Arbeiter 

 
PREDSTAVNIKI STARŠEV 

Aleksander Bedrač, 
Helena Ogrizek, 
Ivanka Vidovič 
Mira Vuk Borak 
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2.2 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 
 

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja. Sestavljajo ga štirje predstavniki ustanovitelja, štirje 

predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole in vrtca (trije iz šole, dva iz vrtca).  
 

Sveta  staršev sta organ zavoda, ki sta oblikovana za uresničevanje interesov staršev učencev 

šole in otrok vrtca.  

Sestavljena sta  tako, da ima v njem vsak oddelek (brez oddelkov OPB) po enega predstavnika. 

Le-ti so izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih oddelkov. V šolskem letu 

2013/2014 je Svet staršev sestavljalo 11 staršev (Cirkulane) +10   (Zavrč).  Svet staršev se vsako 

leto na novo sestavi. 

 

Ravnateljica je poslovodni in pedagoški organ zavoda. Imenovani sta tudi pomočnici ravnateljice 

za šolo in vrtec (za šolo- Terezija Štumberger, za vrtec-Tatjana Jurgec). 
 

Strokovni organ zavoda je pedagoški zbor, ki ga sestavljajo učiteljski zbor in vzgojiteljski zbor. V 

okviru strokovnega dela delujejo tudi oddelčni učiteljski zbori, razredniki, strokovni aktivi v 

vrtcu, strokovni aktivi po triadah in strokovni aktivi po posameznih predmetnih področjih.  
 

Za delovanje šole in vrtca delujejo tudi šolska svetovalna služba, knjižnica, zunanje strokovne 

službe, tajništvo in računovodstvo.  

 

SVET ZAVODA SVET STARŠEV RAVNATELJ 

5 predstavnikov delavcev 

4 predstavniki ustanovitelja 

4 predstavniki staršev 

 

Cirkulane 11 članov 

Zavrč 10 članov 

ravnateljica 

pomočnici ravnateljice za 

vrtec 

in šolo 

 

 

RAČUNALNIŠTVO SVETOVALNA SLUŽBA KNJIŽNICA 

Organizator  informacijskih 

dejavnosti 

socialna delavka 

 

knjižničarka 

 

 

PEDAGOŠKI ZBOR ZUNANJE STROKOVNE 

SLUŽBE 

RAČUNOVODSTVO 

IN TAJNIŠTVO 

- učiteljski zbor 

- vzgojiteljski zbor 

- oddelčni učiteljski zbori 

- razredniki 

- strokovni aktivi v vrtcu (aktiv 

vzgojiteljic, aktiv pomočnic 

vzgojiteljic) 

- strokovni aktivi po triadah (1., 

2. in 3. triada) 

- strokovni aktivi po 

posameznih predmetnih 

mobilne  specialne 

pedagoginje  

(OŠ Ljudevita Pivka Ptuj)  

mobilna defektologinja , 

logopedinja, tiflopedagoginja 

(Center za sluh in govor 

Maribor) 

mobilna defektologinja – 

(CIRIUS Kamnik) 

računovodkinja 

poslovni sekretar 

knjigovodkinja 
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področjih po vertikali   

(matematika, slovenščina) 

KUHINJA V ŠOLI IN VRTCU TEHNIČNO OSEBJE   

 kuharice 

 

hišnik, čistilke, 

 

 

 

Preglednica 1: Organiziranost OŠ Cirkulane- Zavrč  

 

Ravnateljica: ravnateljica Suzana Petek  

Pomočnica ravnateljice za šolo  

Pomočnica ravnateljice za vrtec: 

Terezija Štumberger 

Tatjana Jurgec 

Predsednik Sveta zavoda: Marija Petrovič  

Predsednika Sveta staršev: Aleksander Bedrač (Cirkulane) 

Helena Ogrizek ( Zavrč) 

Predsednik UO šolskega sklada:  Danica Zelenik 

Poslovni sekretar:  Simon Simonič 

Računovodkinja:  Ana Belšak 

Šolska svetovalna služba:  Alojzija Krznar 

Knjižničarka:  Marica Zebec 

 
Preglednica 2: Odgovorne osebe OŠ Cirkulane- Zavrč 

 
 

2.3 Poročilo o delu Sveta zavoda in Sveta staršev  
 

Svet zavoda se je  letu v šolskem letu 2013/2014 sestal petkrat na rednih sejah. Redne seje so 

bile:   

 30.9.2013 

 26.11.2013  

 20.1.2014 

 27.2.2014 

 18.6.2014 

 

Obravnaval je: 

 potrdil »Poročilo o preteklem šolskem letu« 

 potrdil »Poročilo o preteklem šolskem letu« 

 potrdil »Samoevalvacijsko poročilo« 

 potrdil »Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14« 

 potrdil Hišni red šole in vrtca 

 potrdil Pravila šolskega reda 

 potrdil Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (status kulturnika, umetnika,…) 

 Seznanjen z učnim uspehom  po 1. ocenjevalnem obdobju 

 Seznanjen in potrdil je cene kompletov delovnih zvezkov 

 Seznanjen z evidenca učbenikov za naslednje šolsko leto 

http://www.cirkulane-zavrc.si/
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 Seznanitev in potrditev sprememb_ obvezni tuji jezik v 4. razredu 

 Seznanjen z novosti v novem šolskem letu (neobvezni izbirni predmeti v 4. in 7. 
razredu) 

 Obravnaval Predlog finančnega načrta 

 Potrdil Finančni načrt za leto 2014 

 Potrdil poročilo inventurne komisije 

 Se seznanil z letnim poročilom  za leto 2013 

 Obravnaval uspešnost ravnateljice za leto 2013 

 Se seznanil z oblikovanji št. skupin v Vrtcu Cirkulane 

 Obravnaval poročilo o delovanju šolskega sklada 

 Potrdil(sprejetje) programa dela, Finančnega načrta in kadrovskega načrta 

 Se seznanil z izborom učbenikov, DZ in drugih potrebščin za naslednje šolsko leto 

 Se seznanil s poročilom o delovanju šolskega sklada za leto 2013/14 

 Se seznanil s projektom »Popestrimo šolo« 
 

 

Svet staršev se je v šolskem letu 2013/14 sestal štirikrat:   

 

Redne seje so bile: 

 24.9.2013 oz. 26.9.2013 

 26.2.2014 

 26.5. 2014 oziroma 27.5.2014  

 23. 9. 2014 oz. 24.9.2014 

 

Na sejah je obravnaval: 

 Izvolitev predsednika sveta staršev 
 Zdrava šola – ga. Darka Korošak Hazenmali 
 Poročilo o preteklem šolskem letu 
 Samoevalvacijsko poročilo 
 Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 
 Hišni red šole in vrtca 
 Pravila šolskega reda 
 Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (status kulturnika, umetnika,…) 
 Učni uspeh po 1. ocenjevalnem obdobju 
 Potrjevanje cene kompletov delovnih zvezkov 
 Evidenca učbenikov za naslednje šolsko leto 
 Obvezni tuji jezik v 4. razredu 
 Novosti v novem šolskem letu (neobvezni izbirni predmeti v 4. in 7. razredu 

 

 
 
 

3. Glavni podatki o poslovanju  
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3.1 ŠTEVILO UČENCEV OŠ CIRKULANE – ZAVRČ V ŠOLSKEM LETU 2013/14 

  
Cirkulane 

 
Zavrč 

 

Razred 
Št. 

učencev 
Razrednik Razred 

Št. 
učencev 

Razrednik 

1. a 
24 

Marjana Duh 
 

1. b 13 
Dragica Zagorec 
 

2. a 14 Dragica Kolednik 
 

2. b 19 
Renata Hrnčič 
 
 

2.c 16 
Meta Kokol 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

3. a 19 
Marija Petrovič 
 

3. b 9 
Marjetka Skočir 
 

4. a 16 
Maja Belić 
 

4. b 15 
Sergeja Perkovič 
 

5. a 16 
Nikolina Vuzem 
 

5. b 14 
Sonja Majcenovič 
 

6. a 14 Miroslava Vršec 
 

6. b 11 

Darka Korošak 
Hazenmali 
 

7. a 13 Nastja Pančič Čurin 
 

7. b 12 
Petra Bratuša 
 
 

8. a 19 
Janez Zupanič 
 

8. b 15 
Izidor Gnilšek 
 

9. a 14 
Maja Tašner 
 

9. b 9 
Karla Domjan 
 

      

Skupaj 166     117  

  Skupaj 283   
 
 

ŠTEVILO OTROK  VRTEC  V ŠOLSKEM LETU 2013/14 

 

Cirkulane Zavrč 

Polovična skupina 9 
 1. 

skupina 
20 

Alenka Rižnar 

Simona Milošič Martina Težak 

2. skupina 14 

Bernarda Cigula 
2. 

skupina 
9 

Slavica Vindiš 

Mojca Drevenšek  

 Bernardka Ropić 
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3. skupina 18 

Tatjana Jurgec 

  

  

  

  

Nada Arbeiter   

4. skupina 20 
Dušanka Kokot 

  

  

  Darinka Kolednik   

   61       29 
Preglednica 5: Število otrok v vrtcu, šolsko leto 2013/2014 

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

in šport. Že nekaj let dobivajo učenci učbenike brezplačno. 

 

Osnovna šola Cirkulane- Zavrč ima šolski sklad, v katerega je vključen tudi vrtec (Sklep o 

ustanovitvi je bil sprejet na svetu šole, 27.9.2012,). Sredstva bomo pridobivali iz prispevkov 

staršev, donacij in drugih virov. S sredstvi bomo skrbeli za nakup nadstandardne opreme, 

didaktičnih pripomočkov in pomagali socialno šibkejšim, da se lahko udeležijo  šole v naravi, 

plavalnih tečajev in taborov.  

 

Osnovna šola  Cirkulane- Zavrč, pridobiva sredstva za delo iz : 

 proračunskih sredstev Ministrstva za šolstvo in šport, 

 sredstev ustanovitelja – Občina Cirkulane, občina Zavrč 

 prispevkov učencev oziroma njihovih staršev, 

 prispevkov staršev za oskrbnine za vrtec, 

 

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

Ustanoviteljici Občini Cirkulane in Zavrč zagotavljata  sredstva za nadstandardni program in 

sredstva za vzdrževanje šole in vrtca. Starši šolarjev financirajo prehrano učencev, šole v naravi, 

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

 

V letu 2013 je OŠ Cirkulane- Zavrč kot vzgojno-izobraževalni zavod skrbela za ravnovesje med 

prihodki in odhodki.  

 

Finančni prikaz stanja po posameznih postavkah je razviden v računovodskem poročilu. 

 

3.2 Poslanstvo  
Poslanstvo šole in vrtca 

Poslanstvo naše šole je kvalitetno izvajanje programa osnovne šole in prizadevanje za nenehno 

izboljševanje učno-vzgojnega procesa. V tem procesu se upošteva učenčeva osebnost in se 

spodbuja aktivna vloga staršev. Sodelovanje gradimo na dobrih medsebojnih odnosih, zaupanju 

in spoštovanju. 

Zavedamo se, da biti vzgojitelj ni le poklic, za nas je poslanstvo. 

  

3.3 Vizija šole in vrtca 
 

S spoštovanjem, zaupanjem, sodelovanjem, ustvarjalnostjo in znanjem za danes in jutri. 

Da bi dosegli vse zastavljene cilje, še naprej želimo biti šola: 

http://www.cirkulane-zavrc.si/
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 ki bo dajala učencem taka znanja, da bodo dosegli primerljive rezultate z vrstniki v državi in 

EU. 

 ki bo spodbujala dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši 

 ki bo v zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nudila učencem bogastvo izkušenj in 

spodbujala oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe, 

 da si bodo učenci pridobili ključne kompetence za vseživljenjsko učenje: 

o sporazumevanje v materinem jeziku 

o sporazumevanje v tujih jezikih 

o matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji 

o digitalna pismenost – IKT  

o učenje učenja 

o socialne in državljanske kompetence 

o samoiniciativnost in podjetnost 

o kulturna zavest in izražanj 

Šola razvija različne vrste vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so opredeljene v Letnem 

delovnem načrtu šole. Prednostne naloge so kakovostno izvajanje in spremljanje 

osnovnošolskega programa v vseh razredih od 1. do 9. razreda devetletnega programa, 

pridobivanje vseživljenjskih znanj, skrb za osebnostni razvoj vsakega posameznika v skladu z 

njegovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja, strokovni in profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev, sodelovanje s starši, naučiti učence, kako se naj učijo, skrb za urejene šolske prostore 

in okolico, skrb za zdravo prehrano in zdravje – gibanje, sodobne oblike in metode poučevanja. 

 

Dolgoročna naloga je razvijanje OŠ Cirkulane-Zavrč  v prostor, odprt za pozitivne novosti, 

pozitivno energijo in sodelovanje, ki je odprt v okolje, kjer se drug od drugega učimo in tako 

ponudimo čim bolj kvalitetno pedagoško delo. Na poti pridobivanja kakovostnega znanja, ki bo 

pomembna popotnica našim otrokom za življenje, bomo razvijali tudi medčloveške odnose in 

vse vrednote, ki vodijo k napredku posameznika kot človeka in družbe kot celote. Posebno 

pozornost namenjamo vzgoji in skupaj z učenci in starši ustvarjamo vzgojni načrt in 

uresničujemo vizijo Z ZAUPANJEM, ZNANJEM, SODELOVANJEM IN SPOŠTOVANJEM ZA DANES 

IN JUTRI. To pa je tudi naše glavno poslanstvo.  
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4. POSLOVNO POROČILO POSEBNI DEL  
 

4.1 Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 
 

4.1.1 Obvezni, razširjeni in nadstandardni programi in dejavnosti 
 
Obvezni program, ki je v šolskem letu 2013/14  zajemal 190 dni, oziroma 185 dni za učence 9. 

razredov je bil realiziran. V sklopu obveznega programa smo realizirali  vse dneve pouka in tako 

pri vseh predmetih dosegli zakonsko določeno realizacijo. Po predmetniku je bila realizacija ur 

od 99,35%. Pouk je potekal v skladu z zakonodajo v dveh ocenjevalnih obdobjih. Šola je v 

šolskem letu 2013/2014 imela 19 oddelkov in 4 oddelke podaljšanega bivanja. Del obveznega 

programa so tudi ure oddelčne skupnosti in izbirni predmeti. Šola je v šolskem letu 2013/2014  

izvajala 9 različnih izbirnih predmetov na lokaciji Cirkulane in 9 izbirnih predmetov na lokaciji 

Zavrč. Po obveznem programu je šola organizirala tudi plavalni tečaj za učence 2., 3., razreda. Del 

obveznega programa so tudi dnevi dejavnosti, ki jih je šola prav tako realizirala.  

Pouk fleksibilne in delne zunanje diferenciacije v drugi in tretji triadi je potekal v skladu s 

sprejetimi sklepi in smernicami šolske zakonodaje. Za učne skupine so se učenci opredelili v 

začetku šolskega leta, svet staršev pa je predlog  učnih skupin za posamezne predmete potrdil na 

zadnji seji preteklega šolskega leta. Pri pouku se  je diferenciralo delo z učenci glede na njihove 

zmožnosti, sposobnosti, interese in znanja. Skozi vsa tri vzgojno-izobraževalna obdobja so 

potekali trije modeli diferenciacije: notranja diferenciacija, fleksibilna diferenciacija in delna 

zunanja diferenciacija. Notranja diferenciacija je potekala pri vseh predmetih znotraj oddelkov 

od 1. do 9. razreda. Delo v manjših učnih skupinah je potekalo v 8. a razredu pri urah 

matematike, slovenščine in tujega jezika- nemščina. 

 

Razširjen program dela osnovne šole obsega jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dopolnilni 

pouk, dodatni pouk, interesne dejavnosti, kolesarski izpit,  tečaj plavanja in šolo v naravi. V ta del 

programa se učenci ob soglasju staršev vključujejo prostovoljno. Za učence, ki pri določenih 

predmetih presegajo znanje, je šola organizirala dodatni pouk, dopolnilni pouk pa je bil 

organiziran za vse tiste učence, ki potrebujejo dodatno pomoč pri učenju. Za razvijanje različnih 

interesov učencev je šola izvajala tudi interesne dejavnosti. Tudi v šolskem letu 2013/2014 so 

imeli  učenci na voljo več različnih dejavnosti, ki so bile vodene s strani učiteljev šole in zunanjih 

mentorjev. V posamezne interesne dejavnosti so bili vključeni skoraj vsi učenci. 

Šola je v šolskem letu 2013/2014 organizirala dve  šoli v naravi, letno šolo  v naravi za učence 5. 

razreda v Strunjanu ter naravoslovni teden za učence 7. razreda v domu Soča nad Tolminom-

CŠOD. Med šolskim letom so bile izvedene tudi ekskurzije za učence glede na program dela. 

 

Učencem s posebnimi potrebami  je bila namenjena dodatna strokovna pomoč, ki jo je šola 

izvajala glede na odločbo o usmeritvi, ki jo ima posamezni učenec. Del teh ur dodatne strokovne 

pomoči so izvajali: specialne pedagoginje, ki delujejo  na šoli v sodelovanju s šolo s prilagojenim 

programom in del učitelji. 
  

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci poteka od tretjega oziroma četrtega razreda do 

zaključka devetega razreda. Delo izhaja iz nalog, ki jih šoli z nadarjenimi učenci predpisuje 
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zakonodaja. Svetovalna služba na šoli je vodila postopek odkrivanja nadarjenih učencev, 

koordinirala delo z njimi in sodelovala pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov. V 

šolskem letu 2013/14 je bilo identificiranih 31 nadarjenih učencev (22 učencev iz lokacije 

Cirkulane, 9 učencev iz lokacije Zavrč). 

 

Šola je izvajala v šolskem letu 2013/2014 tudi nadstandardni program. Izvajal se je  fakultativni 

pouk angleščine od 2. do 6. razreda dve uri  tedensko, fakultativni pouk nemščine od 2. do 6. 

razreda dve uri tedensko.  Fakultativni pouk je v celoti financirala lokalna skupnost Cirkulane, v 

Zavrču pa v polovičnem obsegu. Pri izvedbi ostalih nadstandardnih programov pa sta lokalni 

skupnosti poravnali prevozne stroške. V šolskem letu 2013/2014 se prav tako izvaja fakultativni 

pouk nemščine in angleščine v enakem obsegu. Izpeljana je bila letna šola v naravi za učence 5. 

razreda. 

 

V mesecu oktobru 2013in v začetku novembra 2014 je bila izpeljana evakuacijska vaja  ob 

sodelovanju gasilcev na obeh lokacijah. 

 

Dejavnosti v vrtcu so v šolskem letu 2013/2014 bile nadgrajene z obogatitvenimi dejavnostmi:  

praznovanje rojstnih dni in le-te so se izvajale v času poslovanja vrtca s strani strokovnih delavk 

vrtca v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in starši. Vrtec je sodeloval tudi na različnih natečajih: 

folklora, pevski zbor,… 

Vrtec v okviru svojih dejavnosti tudi obeleži posamezne dneve in praznike. Več aktivnosti poteka 

v tednu otroka, obeležujejo se tudi začetki letnih časov, organizirana so neformalna srečanja s 

starši – delavnice ob pustu, materinskem dnevu, ob božiču,  izleti, in različne prireditve ob 

praznikih. Sodelovali smo  z ekološko-kulturnim društvom za boljši svet, ki so nam pripravili 4 

lutkovne predstave. 

 

4.1.2 Projekti 
Med šolskim letom 2013/2014 so bili naši učenci vključeni v različne projektne dejavnosti, prav 

tako tudi učitelji. 

Šola je sodelovala in še sodeluje tudi v šolskem letu 2013/2014 pri naslednjih projektih: 

 Zdrava šola, 

 Zdrav življenjski slog 

 Bralna opismenjevanje 

 Zlati sonček in Krpan, 

 Policist Leon svetuje, 

 Ulice otrokom 

 Starši staršem 

 Varnostna olimpijada 

 Pasavček, 

 Tradicionalni slovenski zajtrk 

 Spoznavajmo države Evropske unije, 

 Sorazredništvo, 

 Bralna značka 
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 Rastem s knjigo 

 Kolesarčki 

 GO-CAR-GO 

 Bralno tekmovanje v tujih jezikih, nemščina, angleščina 

 Most med mladimi 

 Sadeži družbe 

 Star papir za novo upanje 

 Socialni in kulturni kapital 

 

V šolskem letu 2013/2014 vrtec izvaja naslednje projekte: 

Tudi otroci v vrtcu so sodelovali v nekaterih svojih projektih ali pa so bili vključeni v številne 
projekte. Najuspešnejši so bili pri literarnem ustvarjanju. Saj je fant iz 2. starostnega obdobja Jan 
Vidovič ustvaril pravljico z naslovom »Čebelar Jan », ki jo je izdala založba Smar – Team, v knjigi. 
Sodelovali smo v naslednjih projektih: 
 

 Tradicionalni slovenski zajtrk 

 Pasavček 

 Kolesarčki 

 V ustih zobeh se blešči 

 

4.1.3 Prireditve in druge oblike sodelovanja šole in vrtca  
 

Življenje in delo v šoli in vrtcu je bilo med šolskim letom predstavljeno tudi staršem in drugim 
vabljenim gostom. Naši  otroci in učenci so sodelovali tudi na  kulturnih, športnih in drugih 
prireditvah v lokalni skupnosti.  
 
Pomembnejše šolske prireditve za otroke, učence in starše v šolskem 2013/2014 letu so bile: 

Prireditev  

 Jesen nam prinaša-Zavrč 

 Dan druženja in gibanja treh generacij – pohod Prijateljstva, oktober 2013 

 Božično- novoletni prireditvi- Cirkulane in Zavrč z naslovom S filmsko glasbo v 

praznične dni 

 dan šole– junij 2014 – v Cirkulanah,  

 sodelovanje naprireditev ob občinskih  praznikih obeh občin, junij Cirkulane, avgust-

Zavrč 

 šolska prireditev in razstava v knjižnici na vsaki lokaciji posebej ob kulturnem prazniku, 

februar 2014   

 prireditev Pasavček – februar 2014   

 pustovanje, februar 2014, Cirkulane, sodelovanje vseh      

 materinski dan – prireditve za mamice učencev od 1. do 9. razreda, marec 2014, obe 

lokaciji-Zvezdica Zaspanka 

 sprejem za učence in starše bodočega 1. razreda, maj 2014 

 zaključek bralne značke-Jurka Burka 

  valeta  za učence 9. razreda, junij 2014-Kulturna dvorana Goričak 

 zaključna šolska prireditev, praznovanje dneva državnosti, junij 2013 
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 otroci so se vključevali v prireditve društev v občinah: dan odprtih vrat čebelarjev v 

občini Cirkulane,  

 obisk domov ostarelih (Maribor, Muretinci) 

 Zdrav življenjski slog (začetek - september 2014) 

 
Učenci od 2. do 5. razreda, ki sodelujejo v otroškem pevskem zboru,  so se udeležili prireditve ob 

100-letnici ptujske knjižnice na Ptuju, revije pevskih zborov, ki je potekala v marcu 2014 na OŠ 

Grajena z naslovom Pustite nam ta svet. 

Učenci MPZ zbora so sodelovali na reviji mladinskih pevskih zborov , ki je potekala na OŠ 

Mladika v mesecu maju. Učenci MPZ so imeli skupne 3- dnevne vaje v šoli v Cirkulanah. 

 

Na šolskem parlamentu so učenci šolske skupnosti izbrali predstavnika po enega iz vsake 

lokacije, ki sta zastopala naši lokaciji  na Medobčinskem zasedanju otroškega parlamenta na 

Ptuju, ki je bil 14. februarja 2013 v CID-u Ptuj. Mladi parlamentarci so razpravljali na temo 

»Razmere v družbi s poudarkom na drugačnosti, doseganju ciljev, revščini in vplivom 

medijem. «.  Zasedanje sta pripravila CID Ptuj in DPM Ptuj.  

Skupaj z delavci šole smo se  udeležili čistilne akcije »Očistimo Slovenijo« v mesecu aprilu 2014. 

Akcija je potekala v sodelovanju z lokalnima skupnostnima. 

 

4.1.4 Šolska prehrana in prehrana v vrtcu 

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

malico. Ob malici šola zagotavlja še zajtrk in kosilo. Starši učence naročajo na posamezne obroke 

za tekoči mesec ali za celotno šolsko leto.  

Ministrstvo za šolstvo in šport zagotovilo sredstva učencem, katerih dohodek staršev ne presega 

54% povprečne mesečne plače v Sloveniji na osebo. 

Pri načrtovanju in organiziranju prehrane v vrtcu moramo upoštevati strokovna priporočila za 

zagotavljanje varne, polnovredne, uravnotežene in pestre prehrane. Takšna prehrana zagotavlja 

otroku poleg energije tudi vitamine in minerale, ki krepijo odpornost, hkrati pa je dovolj bogata 

z balastnimi snovmi, ki otroka nasitijo in s tem preprečujejo otrokovo prekomerno telesno težo. 

Nobeno živilo ali jed ni prepovedano, je le količinsko omejeno ali manj priporočljivo. 

Varno prehrano zagotavljamo z izborom kakovostnih živil, ustrezno opremo, priborom in 

postopki obdelave živil in priprave jedi. Obroki so skrbno pripravljeni, v ustreznih higienskih 

razmerah, ki so v skladu z načeli dobre higienske prakse s HACCAP sistemom. Načini priprave 

jedi sledijo sodobnim smernicam in priporočilom za prehrano otrok. 

Z uravnoteženo prehrano zadovoljimo energetske in biološke potrebe otrok. Po količini in 

kakovosti mora ustrezati otrokovim življenjskim potrebam. Prehrana v vrtcu je zasnovana na 

fizioloških normativih tako, da pokrije v vrtcu 70% otrokovih energijskih in bioloških dnevnih 

potreb.  

4.1.5 Šolski prevozi 

Šolski prevoz učencev vozačev je organiziran zjutraj in popoldan. Šolski prevozi zajemajo vožnjo 
po različnih relacijah po ustaljenem voznem redu., ki je usklajen z obema ustanoviteljicama. 
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Izvajamo pa tudi vrsto ostalih šolskih prevozov in sicer na dneve dejavnosti, šole v naravi, 
tekmovanja. Za redne šolske prevoze zagotavlja sredstva lokalna skupnost, prav tako za prevoze 
na tekmovanja in na dneve dejavnosti. 

4.1.6 Šolska knjižnica 
V šolski knjižnici si gradivo izposojajo učenci, učitelji in tudi strokovne delavke vrtca.  
Na dan 30. 6. 2013 je bilo vpisanih – glej tabelo 
 

Vrsta gradiva Število 

Monografske publikacije 2389 naslovov 

Serijske publikacije 7 

Video kasete (obe lokaciji) 227 

Avdio kasete 44 

 
Preglednica 6: Vrsta gradiva 
 
Opremljenost s knjigami, revijami in časopisi – Zavrč 
 

Vrsta gradiva Število 
Monografske publikacije 2.404 naslovov 
Serijske publikacije 6 
Avdio kasete 20 

          Preglednica 7: Vrste in število gradiva- lokacija Zavrč 

 
Šolska knjižnica je v letu 2014 bogatejša za 138 novih naslovov knjig (22-lokacija Cirkulane, 
116-lokacija Zavrč). Vse gradivo je v prostem pristopu in urejeno po UDK sistemu (strokovne 
knjige) oziroma starostnih stopnjah C, P, M, L. V knjižnici upoštevamo knjižnični red. Člani 
knjižnice so vsi učenci in učitelji šole, članarine ni. 
Šola razpolaga tudi z učbeniškim skladom, v katerem so učna gradiva, ki se uporabljajo pri 
pouku. Na šoli deluje učbeniški sklad že od leta 1994. Že nekaj časa starši ne plačujejo več 
obrabnine za šolske učbenike. Učbenike si izposojajo vsi učenci. Tudi v šolskem letu 2013/14 
smo iz sredstev učbeniškega sklada dokupili manjkajoče učbenike. Delovanje učbeniškega sklada 
je določeno s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.  
 

4.1.7. Opremljenost z računalniki in dostop do interneta – Cirkulane 
 

Opremljenost z računalniki in dostop do interneta - Cirkulane 

 Skupaj 
Z dostopom 
do interneta 

Samo za zaposlene Samo za učence  
Za oba namena 
(za zaposlene in 

učence 

skupaj z dostopom skupaj 
z 

dostopom 
skupaj 

z 
dostopom 

Št. 
račun. 

41 41 22 22 0 1 22 22 

 
Preglednica 8: Opremljenost z računalniki in dostop do interneta – Cirkulane 
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4.1.8 Opremljenost z računalniki in dostop do interneta – Zavrč 

Opremljenost z računalniki in dostop do interneta - Zavrč 

 Skupaj 
Z dostopom 
do interneta 

Samo za zaposlene Samom za učence 
Za oba namena 
(za zaposlene in 

učence 

skupaj z dostopom skupaj 
z 

dostopom 
skupaj 

z 
dostopom 

Št. 
račun. 

40 40 20 20 0 0 20 20 

 
Preglednica 9: Opremljenost z računalniki in dostop do interneta – Zavrč 

 

4.1.9 Prostorske in materialne razmere v šoli in vrtcu 
Prostorske in materialne razmere v šoli in vrtcu so za nemoten vzgojno-izobraževalni proces 

ustrezne. Učenci in strokovni delavci imajo dobre pogoje za delo. Naše vzgojno-izobraževalno 

delo poteka v štirih zgradbah v Zavrču 2.238 m2, v Cirkulanah 3.174 m2. Obe šoli in vrtca imata 

tudi zunanja igrišča.  

 

4.1.10 Sodelovanje s starši 

 
Sodelovanje s starši je bilo zelo dobro. Srečevali smo se na roditeljskih sestankih, govorilnih 

urah, delavnicah, dnevih dejavnosti, na prireditvah in ob drugih neformalnih  priložnostih. 

Pogovarjali smo se o posodobljenih učnih načrtih, vrednotah, nasilju – nasilje v družini, 

spremljali učno-vzgojno delo, oblikah pouka – diferenciaciji, izbirnih predmetih, NPZ, 

fleksibilnem predmetniku, skrbi za zdravje otrok – o higieni, gibanju, nevarnosti interneta….  

Povabili smo jih na odmevno predavanje g. Marka Juhanta, specialnega pedagoga za motnje 

vedenja in osebnosti z naslovom, Varuh otrokovih dolžnosti. Na 1. skupnem roditeljskem 

sestanku v mesecu septembru smo staršem predstavili nov projekt Zdrav življenjski slog (Mitja 

Vidovič) in projekt Zdrava šola. 

 

4.1.11. Sodelovanje z lokalnim okoljem  

4.1.11.1 Sodelovanje z občinama Cirkulane in Zavrč 

 
 sodelovanje v kulturnem in športnem življenju kraja,  
 tesno medsebojno sodelovanje na vseh možnih ravneh.  

 

4.1.11.2 Sodelovanje s šolami srednjega izobraževanja  

 
 na področju poklicnega usmerjanja,  
 pri informacijah - informativni dnevi za učence 9. razredov,  
 sodelovanje šolskih svetovalnih delavcev.  
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4.1.11.3 Sodelovanje z društvi  

 
 Turistično društvo Cirkulane in Zavrč 
 Kulturno društvo Cirkulane, Zavrč 
 Aktiv gospodinj Cirkulane in Zavrč 
 Športno društvo Cirkulane, Zavrč  
 Planinsko društvo Cirkulane 
 Radioamaterji Cirkulane 
 Rdeči križ- Zavrč 
 Rdeči križ- Cirkulane 
 Čebelarsko društvo Cirkulane 
 Gasilsko društvo Cirkulane, Zavrč 
 Planinsko društvo Ptuj,  
 Plavalni klub Ptuj,  
 Kino in gledališče Ptuj,  
 Pokrajinski muzej Ptuj,  
 Športni zavod Ptuj 

 

4.1.11.4 Sodelovanje z zdravstvenimi organizacijami  

Zobozdravstveni pregledi učencev, ambulanta Cirkulane, ambulanta Zavrč, sodelovanje z 
ambulanto dr. Šolman-sistematski pregledi otrok. 
 

4.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih  
 

4.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega 
uporabnika 
Zavod deluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja, zakonodajo o 
javnih uslužbencih, Odloka o ustanovitvi zavoda in internimi akti zavoda. 
 

4.2.2 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, ki izhajajo iz večletnega programa dela 
in razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov  

Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje je določeno s cilji nacionalnega programa RS, 

katerim se želimo čim bolj približati. Skozi naloge, ki izhajajo iz zakonodaje OŠ Cirkulane- Zavrč, 

uresničuje svoje dolgoročne naloge na različnih področjih: 

- na področju zagotavljanja primarnih materialnih pogojev za bivanje in kvalitetno izvajanje 

vzgojno- izobraževalnega dela (sodelovanje z lokalno skupnostjo in z zunanjimi institucijami, 

učinkovito upravljanje šole), 

- na področju zagotavljanja ustreznih psihosocialnih pogojev za življenje in delo otrok, učencev 

ter zaposlenih (izboljševanje vzgojnih rezultatov z razvijanjem ustreznih vzorcev, sodelovanje z 

zaposlenimi, s starši, skrb za pozitivno klimo in kulturo med zaposlenimi), 

- na področju zagotavljanja ustrezne in racionalne kadrovske zasedbe delovnih mest ter 

strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev za izzive stroke in vedno bolj 

kompleksne vzgojne problematike (sodelovanje v projektih, namenjenih izboljševanju in 

kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela, razvoj e-kompetenc, uporaba IKT pri pouku, reševanje 
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vzgojne problematike z uporabo ustreznih strategij za soočanje z neprimernim vedenjem, 

agresivnostjo in konflikti), 

- na področju dolgoročnega kvalitativnega in kvantitativnega razvoja dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja (dvig nivoja bralne pismenosti, na različnih področjih izboljšati učne dosežke in 

motivacijo za projektno in drugo delo).  

 

4.2.3 Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v 
njegovem programu del 
Kratkoročne cilje programa dela vsako leto zastavljamo s Finančnim načrtom, ki ga potrdita  

ustanoviteljici  z akcijskim načrtom, ki izhaja iz Razvojnega načrta in  z Letnim delovnim 

načrtom šole in vrtca, ki ga sprejme in potrdi Svet zavoda. Letni delovni načrt šole in vrtca 

podrobneje opredeljuje obseg in način izvajanja posameznih dejavnosti, šolski koledar, naloge 

strokovnih delavcev šole in vrtca, ravnatelja in organov upravljanja. Z načrtovanjem opredelimo 

prednostna področja, ki so v  šolskem letu 2013/2014 naslednja: 

 

 Šola Cirkulane: zamenjava vseh notranjih vrat, zamenjava dotrajanih radiatorjev, 

zamenjava podstrešnih oken v knjižnici, nakup 2 tabel (4. r in računalniška učilnica), 

zamenjava kljuk s ključavnico na oknih, ureditev naprav za šolski radio. 

 Šola Zavrč- zamenjava kljuk s ključavnico na oknih, vgradnja antipanik sistemov, nakup 

televizorja v  jedilnici, nakup oblek za folkloro  

 

 aktivno delovanje strokovnih aktivov po vertikali in horizontali, povečanje e-

kompetentnosti, usposabljanje za reševanje vzgojne problematike, spodbujanje 

raziskovalne dejavnosti in sodelovanje v projektih ter 

 
 sodelovanje med strokovnimi delavci šole in vrtca, predvsem med vzgojiteljicami zadnje 

skupine in učiteljicami 1. triade šole. 

 

4.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zavod  je v vseh teh letih uspešen tako v doseganju ciljev kot tudi v poslovanju. Tudi leto 2013 je 

bilo uspešno. Uresničili smo zastavljene cilje na področju vzgojno-izobraževalnega dela, pri 

poslovanju pa smo ravnali skladno z usmeritvami in v okviru možnosti. 

Naloge, zadane z LDN za šolsko leto 2013/2014, smo v šoli in vrtcu v celoti realizirali. 

 

4.2.4.1 Učni uspeh, pohvale, priznanja 

Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2013/2014 je bil 99,35%, saj so napredovali v višji razred vsi 

učenci, razen 2 učenca 5. razreda, ki nista  dosegla niti minimalnih standardov znanja.  

Za svoje delo so učenci prejeli tudi pohvale  in priznanja za dosežen uspeh ter knjižne nagrade – 

za dosežena srebrna priznanja. Na obeh  lokacijah so najuspešnejši učenci bili sprejeti pri 

županih in prejeli priložnostne nagrade. Naj učenci, naj razred, naj športniki in naj učenci, ki so 

dosegli 90% in več na NPZ-jih so bili povabljeni na ekskurzijo v mesecu septembru v Pustolovski 

in Doživljajski park. 
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4.2.4.2 Nacionalno preverjanje znanja  

Izvedeno je bilo za učence 6. razreda (za učence je bilo prostovoljno) pri predmetih matematika, 

slovenščina in angleščina oziroma nemščina ter za učence 9. razreda (za učence je obvezno) pri 

predmetih matematika, slovenščina in tretji predmet, zgodovina. 

Nacionalno preverjanje je opravljalo 25 učencev 6. razreda od 25-tih, vendar ne vsi pri vseh 

predmetih, čeprav so se za NPZ odločili. Učenci so preverjali svoje znanje iz slovenščine (24 

učencev), matematike (24 učencev), angleščine (10 učencev) ter nemščine (13 učencev).  

 

4.2.4.3 REZULTATI NPZ- 6. RAZRED 

Nacionalno preverjanje je opravljalo vseh 25 učencev 6. razreda. V rednem roku so se  NPZ 

udeležili vsi učenci . Učenci so preverjali svoje znanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika, 

v Cirkulanah iz TJN, v Zavrču iz TJA. 

 

 

Predmet Šolsko povprečje Državno povprečje 

Matematika 58,76%. 62,47%. 

Slovenščina 50,88% 62,10% 

Tuji jezik - angleščina 47,92%,  48,3%, 

Tuji jezik- nemščina 68,13% 73,55% 
Preglednica 10: Rezultati NPZ v 6. razredu v primerjavi z republiškim povprečjem 
 
 
 

Nacionalno preverjanje je opravljalo vseh 23 učencev 9. razreda. V rednem roku so se  NPZ 

udeležili vsi učenci . Učenci so preverjali svoje znanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika, 

v Cirkulanah iz TJN, v Zavrču iz TJA..  

 

4.2.4.4 REZULTATI NPZ- 9. RAZRED 

 
Predmet Šolsko povprečje Državno povprečje 

Matematika 50,26 %. 53,39 %. 

Slovenščina  50,84%  55,07% 

Tuji jezik-angleščina 70,76%, 61,41%, 

Tuji jezik-nemščina 64,84% 72,35% 

 
Preglednica 11: Rezultati NPZ v 9. razredu v primerjavi z republiškim povprečjem 

 
Na osnovi analize dosežkov na NPZ, so se v okviru strokovnih aktivov pripravili predlogi za 

nadaljnje delo, ki bo pripomoglo k izboljšanju rezultatov. Vključili smo se v projekt »Bralna 

pismenost« ob podpori Zavoda za šolstvo, enota Maribor in ugotovili, da so rezultati že boljši. V 

naslednjem šolskem letu pa nadaljujemo z začetimi aktivnostmi. 

 

4.2.4.5 Udeležba na tekmovanjih 

V šolskem letu 2013/2014 so se učenci udeležili  različnih tekmovanj v znanju in športu. 
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Tekmovanje Dosežek 

Slovenščina – Cankarjevo priznanje 29 bronastih priznanj 

Matematika – Vegovo priznanje 1 srebrno Vegovo priznanje 

54 bronastih priznanj 

Tekmovanje iz biologije za Proteusovo 
priznanje 

1 bronasto priznanje 

Kemija- Preglovo priznanje 1 bronasto priznanje 

Medobčinsko v nogometu starejše 
deklice 

3. mesto 

Medobčinsko v nogometu starejši dečki 3. mesto 

Tekmovanje iz Vesele šole 1 srebrno priznanje 

3 bronasta priznanja 

Tekmovanje iz fizike 8 bronastih priznanj 

Tekmovanje iz nemškega jezika 

 

Der Büchenwurm 

1 srebrno priznanje 

5 bronastih priznanj 

15 bralnih značk 

Tekmovanje iz angleškega jezika 

 

Bookworms 

1 srebrno priznanje 

6 bronastih priznanj 

13 priznanj za sodelovanje 

Tekmovane Cici vesela šola vsi učenci prejeli pohvalo za sodelovanje 

Računanje je igra 29 zlatih priznanj 

Tekmovanje iz zgodovine 6 bronastih priznanj 

1 srebrno priznanje 

Tekmovanje iz geografije 3 bronasta priznanja 

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 8 bronastih priznanj 

Tekmovanje v znanju iz nemškega jezika 
za 9. razred 

1 srebrno priznanje 

Jesenski medobčinski kros 2. mesto 

Spomladanski medobčinski kros srebrno priznanje- 2. mesto 

Medobčinsko tekmovanje v judu zlato priznanje- 1. mesto 

Medobčinsko tekmovanje v odbojki, 
starejši dečki 

3. mesto 

Področno tekmovanje v atletiki 2. mesto-tek na 60m 

Medobčinsko tekmovanje v atletiki 
2. mesto - tek na 60m 
3. mesto - tek na 60m 

3. mesto - met vorteksa 
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Državno atletsko v Kopru 
8. mesto 

Tekmovanje v šahu 4. mesto mlajše deklice 

Področno tekmovanje v šahu-posamezno 3 medalje 

Rokometno tekmovanje 3. mesto 

Rad igram nogomet 3. mesto 

Planinska orientacija 8.,9., in 10. mesto 

Epi-Lesepreis 
9 zlatih 
26 srebrnih 
2 priznanji za sodelovanje 

Šolski plesni festival 6. mesto 

15. mesto 

 
Preglednica 12: Dosežki na tekmovanjih 

 

4.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa 
 
Strokovni delavci in tehnično osebje so se udeležili izobraževanj po planu. Udeleževali so se 

študijskih srečanj. Prav tako pa smo  varčevali tudi pri nabavi učil in učnih pripomočkov. 

 
4.2.6 Ocena gospodarnosti in  učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 
merila 
 
Zastavljene naloge so temeljito premišljene in načrtovane ter izvedene v dogovoru z 
ustanoviteljicama. Na vseh področjih se s sredstvi ravna racionalno in gospodarno. Novih potreb, 
ki zahtevajo dodatna sredstva, je vedno več. Ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti 
poslovanja se kažejo v tem, da zavod ravna po Zakonu o javnih naročilih in išče najugodnejšega 
ponudnika za opravljanje storitev, prehrane in nabave materiala. Zavod vodi računovodstvo in 
knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu. Sredstva s strani ministrstva in lokalne 
skupnosti so strogo namenska in kontrolirana. 

 
4.2.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
Zavod ima vzpostavljen sistem notranjega finančnega nadzora. Prejete račune pred plačilom 

pregleda ravnateljica, ki mora biti pred prejetjem računa seznanjena z nabavo. Račune poknjiži 

knjigovodkinja, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente. Preverjanje plačil 

položnic in spremljanje prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov in  pogodb s 

strani poslovnih partnerjev vodita računovodkinja in knjigovodja ter o tem obveščata 

ravnateljico. Ravnateljica s pomočjo svetovalne delavke preverja resnejše dolžnike in sprejema 

ustrezne ukrepe. Večinoma so bili izdani opomini in opozorila staršem, da bomo zapadle 

obveznosti izterjali, v dveh primerih pa smo bili dolžni iti v izvržbo. 
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4.2.8 VZDRŽEVALNA DELA 
 
 

4.2.9 NABAVE V LETU 2014 
 

 Šola Cirkulane: zamenjava vseh notranjih vrat, zamenjava dotrajanih radiatorjev, 

zamenjava podstrešnih oken v knjižnici, nakup 2 tabel ( 4. r in računalniška učilnica), 

zamenjava kljuk s ključavnico na oknih, ureditev naprav za šolski radio 

 

 Šola Zavrč- zamenjava kljuk s ključavnico na oknih, vgradnja antipanik sistemov, nakup 

televizorja v  jedilnici, nakup oblek za folkloro  

 
 

4.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, 
regionalni razvoj  
 
Zavod se povezuje z gospodarstvom regije pri organizaciji in izvedbi dni dejavnosti, zlasti 

naravoslovnih in tehniških.  

V sodelovanju z zdravstveno službo organiziramo redne sistematske zdravstvene preglede 

učencev, prav tako pa z zdravstveno službo za medicino dela sodelujemo pri izvedbi predavanj 

in  skrbimo za redne sistematske zdravstvene preglede zaposlenih. Z izvajanjem preventivnih 

programov na različnih področjih skupaj z zdravstvenimi delavci in drugimi strokovnjaki pri 

učencih oblikujemo pravilen odnos do aktualnih problemov sodobne družbe.  

V sodelovanju z zobozdravstveno službo se opravljajo preventivni pregledi zob za otroke v vrtcu 

in učence v šoli.  

V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje se izvaja testiranja za poklicno usmerjanje, ki 

učencem pomaga pri pravilni izbiri nadaljnjega šolanja. Omogočamo in pospešujemo 

komunikacijo na področju poklicnega usmerjanja ter informiranja staršev in učencev z 

zaposlitvenimi možnostmi. Srednje šole iz regije predstavljajo učencem svoje programe in jih 

privabljajo za vpis na njihove šole. 

Učenci sodelujejo skupaj z lokalno skupnostjo pri čiščenju okolice svojega kraja in okolice šole. 

Med šolskim letom poteka zbiranje starega papirja.  

V oktobru 2013 je bila izpeljana evakuacijska vaja  ob sodelovanju lokalnih gasilcev. 

Iz OŠ Ljudevita Pivka Ptuj so prihajali na našo šolo in še prihajajo defektologinje Aleksandra 

Serec, Andreja Zagoršek ter Milena Zupanič. Prav tako smo sodelovali z Zavodom za slepo in 

slabovidno mladino Ljubljana, ki nam je svetoval pri delu z učencem. Sprejeli smo tudi študente 

na prakso v šolo in vrtec iz Pedagoške univerze Maribor ter dijakinje vzgojiteljskega programa iz 

Maribora, Ljutomera in Delavske univerze Ptuj. 

 

4.2.11 Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja 
 
Učitelji, vodstveni, svetovalni in drugi strok. delavci po delovnem razmerju  – Cirkulane  
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Učitelji, vodstveni in drugi strok. delavci - Cirkulane 

  Skupaj Polni DČ Učitelji v ekvivalentu polnega DČ 

skupaj 24 24   

Učitelji v I. in II. VIO programa 9-letne OŠ 6 6 6,2 

Učitelji v III. VIO programa 9-letne OŠ 12 12 12,6 

Učitelji v OPB 2 2 2 

Vodstveni delavci 1 1   

Svetovalni delavci 1 1   

Drugi strokovni delavci 2 2   

Preglednica 13: Učitelji, vodstveni, svetovalni in drugi strok. delavci po delovnem razmerju  - 
Cirkulane 

 
Učitelji, vodstveni, svetovalni in drugi strok. delavci po delovnem razmerju – Zavrč  
 
Učitelji, vodstveni in drugi strok. delavci - Zavrč 

  Skupaj Polni DČ Učitelji v ekvivalentu polnega DČ 

  skupaj 10 10 

Učitelji v I. in II. triadi programa 9-letne OŠ 5 5 5,2 

Učitelji v III. triadi programa 9-letne OŠ 2  2,2 

Učitelji v OPB 2 2 2 

Vodstveni delavci 1 1  1 

Svetovalni delavci 1 1  1 

Drugi strokovni delavci     

Preglednica 14: Učitelji, vodstveni, svetovalni in drugi strok. delavci po delovnem razmerju  – 
Zavrč 

 
 
 
 
Učitelji, vodstveni, svetovalni in drugi strok. delavci po izobrazbi  – Cirkulane  
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Učitelji, vodstveni in drugi strok. delavci - Cirkulane 

  Skupaj s srednjo z višjo z visoko Učitelji z neustrezno 
izobrazbo 

skupaj 24 1 8 13 2 

Učitelji v I. in II. VIO 
programa 9-letne OŠ 

6 0 2 4 0 

Učitelji v III. VIO programa 
9-letne OŠ 

12 0 5 5 2 

Učitelji v OPB 2 1 0 1 0 

Vodstveni delavci 1 0 0 1 0 

Svetovalni delavci 1 0 0 1 0 

Drugi strokovni delavci 2 0 1 1 0 

 
Preglednica 15: Učitelji, vodstveni in drugi strok. delavci – Cirkulane 
 
V letu 2014 je bilo OŠ Cirkulane-Zavrč povprečno 62 zaposlenih. Novih zaposlitev ne 

predvidevamo, potrebne pa bodo notranje prerazporeditve. Menim, da je bilo preteklo leto za 

šolo uspešno, saj smo uspešno uresničili zastavljene cilje. V mesecu juniju smo imeli zaposleno 

sodelavko preko javnih del, ki je izvajala učno pomoč učencem in je nadaljevala svoje delo vse 

31.12.2014- lokacija Cirkulane. 

 

Nekatere smo celo presegli. Ocenjujem, da je klima na šoli ugodna, prežeta s timskim delom in 

korektnimi medsebojnimi odnosi.  Trudimo se tudi s starši razvijati plodno sodelovanje, posebej 

ponosni pa smo na to, da ne opažamo večjih vzgojnih problemov, nasilja, kriminala in mamil. Vse 

vzgojne probleme rešujemo s pogovori, k temu je pripomogel tudi vzgojni načrt. Upamo, da 

bomo s svojim vzgojnim delom uspeli ohraniti takšno sliko tudi v bodoče. Zavedamo se, da je naš 

skupni uspeh odvisen od sodelovanja učencev, staršev, učiteljev in tudi naših ustanoviteljic. 

Starši so konstruktivno sodelovali v Svetu staršev in v Svetu zavoda. 

 

Strokovni delavci so vse leto 2014 skrbeli za svoj strokovni in profesionalni razvoj. Vključeni 

smo v mrežo vrtcev in šol.  

Vsi zaposleni pedagoški delavci so se izobraževali po lastnem izboru vsebin ali po katalogih 

stalnega strokovnega izobraževanja. Skupno je bilo evidentiranih ob študijskih srečanjih 79 

individualnih izobraževanj. Na rednih mesečnih konferencah smo obravnavali tekoče pedagoško 

delo, se seznanili s poročili s strokovnih seminarjev, ki so jih o aktualnih temah šolskega 

področja pripravili strokovni delavci šole. Izobraževanja so se udeležili tudi tehnični delavci - 

čistilke, hišnik, kuharsko osebje in računovodkinja. 

Pedagoški proces strokovnih delavcev je bil spremljan tudi s hospitacijami v mesecu aprilu. 
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V šoli in vrtcu pa omogočamo tudi pedagoško prakso dijakom in študentom. V letu 2014 so 

pedagoško  prakso opravljale tri praktikantke v vrtcu. Volontersko pripravništvo radi 

omogočamo, saj se s tem bogatijo izkušnje naših strokovnih delavcev.  V tem šolske letu smo 

omogočili opravljati volontersko pripravništvo 2 pripravnikoma v vrtcu Cirkulane in 1 

pripravnici v šoli na obeh lokacijah. 

 

V programu KPIS (kadrovsko plačni informacijski sistem) so zajeti matični podatki vseh 

zaposlenih, njihova izobrazba, prejeti nazivi in plačni razredi. Za vsakega delavca so točno 

opredeljena dela in naloge ter razvidne ure, ki jih poučuje tedensko oziroma delež delovnega 

časa. 
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1 FINANCIRANJE ZAVODA 
 
Ustanovitelj javnega zavoda Osnovna šola Cirkulane – Zavrč  je občina Zavrč in občina Cirkulane. 
Zavod je ustanovljen za opravljanje dejavnosti osnovnošolskega in predšolskega izobraževanja. 
Delovanje OŠ Cirkulane-Zavrč ( v nadaljevanju – zavod), temelji na Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11), Zakonu o vrtcih (Ur.l. 
RS, št 100/05, 25/05, 62/10) in podzakonskih aktih.  Zavod je opredeljen kot proračunski uporabnik. 
Vzgoja in izobraževanje se financirata iz: 

- javnih sredstev 

- sredstev ustanoviteljic občine Cirkulane in občine Zavrč 

- plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji 

- sredstev od prodaje storitev na trgu (kosila otrok in malice zaposlenih) 

Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom za katerega so mu bila dodeljena. 
Letni delovni načrt zavoda je pripravljen za posamezno šolsko leto, financiranje pa poteka po 
koledarskem letu. Zaradi različnega števila učencev oz. oddelkov in vpisanih otrok v vrtec, se 
oblikujejo  različne skupine otrok v posameznem šolskem letu. Število oddelkov in otrok je osnova za 
določitev cene programa za posamezno starostno obdobje in za določitev števila delavcev v vzgoji in 
izobraževanju.  

2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 

2.1 PRIHODKI 

 

2.1.1 OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE IZ JAVNIH SREDSTEV 

 
Osnovno izobraževanje se financira iz javnih proračunskih sredstev mesečno po najavah. Sredstva za 
materialne stroške se zavodu določijo na osnovi števila oddelkov in števila učencev. Število oddelkov 
vpliva tudi na višino sredstev za interesne dejavnosti, izobraževanje, nabavo učil in učnih 
pripomočkov, za zdravniške preglede, spremstvo na ekskurzijah, plavalni tečaj, za šolo v naravi. 
V šolskem letu 2013/14 je šolo obiskovalo 283 učencev, ki so bili razporejeni v 19 rednih oddelkov in 
4 oddelke podaljšanega bivanja. V šolskem letu 2014/15 imamo na šoli 19 rednih oddelkov z 286 
učenci in 3,8 oddelkov podaljšanega bivanja.  Na lokaciji Zavrč 9 rednih oddelkov in 1,9 oddelka 
podaljšanega bivanja. Na lokaciji Cirkulane 10 rednih oddelkov (2 tretja razreda)  in 1,9 oddelka 
podaljšanega bivanja. 
Ministrstvo financira otrokom šolsko malico in kosila na podlagi odločb. Upravičenost do malice in 
kosila je odvisna od prihodkov celotne družine. Odločbe  izda Center za socialno delo.  
Ministrstvo je v letu 2014 namenilo za regresirano prehrano 47.063,80€. Poleg regresirane prehrane 
Ministrstvo delno financira stroške ekskurzij, delno financira stroške šole v naravi učencem  5. 
razreda, učencem 3. razreda pa delno plavalni tečaj. Ministrstvo financira 20 km po oddelku za prve 4 
razrede in 120 km po oddelku za 5.,6.,7.,8., in 9. razred za ekskurzije učencev. 
Ministrstvo je v letu 2014 financiralo 1.197.677,41€ prihodkov, kar predstavlja 65,31% vseh 
prihodkov. Razdelitev prihodkov je prikazana v spodnji tabeli. Med ostalimi prihodki so zajeti prihodki 
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za; jubilejne nagrade delavcev,  zdravstvene storitve, izobraževanje strokovnih in drugih delavcev, 
ekskurzije učencev, sredstva za nabavo učil, materialne stroške. 
Zavod vodi del sredstev Ministrstva na pasivnih časovnih razmejitvah, ker se ta sredstva mesečno ob 
nastalem dogodku prenašajo med prihodke. Ostali stroški (materialni stroški, sredstva za učila, 
ekskurzije, šolo v naravi, solidarnostne pomoči,…) so se v primerjavi z prejšnjim letom znižali. Znižanje 
je na račun interventnih ukrepov, ki jih je sprejelo Ministrstvo. V lanskem letu je Ministrstvo 
financiralo 17 otrok v vrtcu. Od tega je bilo 15 otrok iz vrtca Cirkulane in 2 otrok iz vrtca Zavrč. Delež 
financiranja po otroku je odvisen od odločbe. 
  

 PRILIVI MIZKŠ 2014 

Za plače 1.028.371,04€ 

Prevoz, prehrana zaposlenih 55.569,38€ 

Regresirana prehrana 47.063,80€ 

Subvencije vrtec 8.174,85€ 

Ostali prihodki 58.498,34€ 

SKUPAJ 1.197.677,41€ 

Tabela1: Prihodki MIZKŠ  
 
 

2.1.2 DODATNI PROGRAM IZ SREDSTEV USTANOVITELJA 

 
Ustanoviteljici zagotavljata sredstva za nabave in vzdrževalna dela v okviru plana, učencem 
financirata prevoze za šole v naravi in  za  aktivnosti, ki so povezane s tekmovanji in dnevi dejavnosti. 
Za vse te prevoze se predhodno dogovorimo z občinami. Stroški prevoza otrok v občini Zavrč so 
znašali v tekočem letu  5.875,62€. 
Ustanoviteljica občina Zavrč nam delno financira delovno mesto računalničarja (bruto plača, 
prispevki) v znesku 6.859,32€. Občina Zavrč krije tudi polovico fakultativnega pouka za otroke po 
seznamu, ki ga izstavi šola. 
Občina Cirkulane pa krije vse stroške fakultativnega pouka za otroke po seznamu, ki ga izstavi šola. 
Osnova za določitev višine sredstev za materialne stroške in za tekoče vzdrževanje v šoli in vrtcu, je 
število otrok in kvadratura prostorov. Zavod, sredstva ustanovitelja namenjena nabavam, vodi na 
sredstvih v upravljanju.  

2.1.3 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 

 
 Zavod pripravlja učencem malice in kosila. Zajtrki se pripravljajo na obeh lokacijah in to le občasno. 
Prilivi teh sredstev predstavljajo prihodke zavoda. Zaradi neporavnanih obveznosti s strani staršev 
smo sprožili dva postopka sodne izterjave. V enem primeru se terjatve pokrivajo, v drugem primeru 
pa nismo bili uspešni, saj en starš ni zaposlen, drugi pa dela v tujini. Kljub temu pa postopka še nismo 
umaknili.  
Postopek za izterjavo je iz leta v leto težji, saj starši teh otrok niso zaposleni in nimajo priliva sredstev, 
zato so te terjatve težje izterljive. 
 

PRIHODKI KUHINJE (malice, kosila otrok) Cirkulane 34.525,00€ 

PRIHODKI KUHINJE (malice, kosila otrok) Zavrč 16.912,20€ 

Tabela 2: Prihodki prodaje proizvodov in storitev 
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Graf 1: Prihodki prodaje proizvodov in storitev 
 
 
Malico imajo vsi otroci na obeh lokacijah. Cena malice je 0,80€. Kosila pa ima okrog 90 otrok v 
Cirkulanah in 52 otrok v Zavrču. Cena kosila je 2,20€. Kosila imajo predvsem otroci iz nižjih razredov 
in ne vedno isti otroci (različno po dnevih). 

2.1.4 PREDŠOLSKA VZGOJA 

 
Predšolska vzgoja se financira iz sredstev ustanoviteljic, sredstev drugih občin (otroci s stalnim 
prebivališčem v drugi občini), sredstev staršev in sredstev Ministrstva. Ustanoviteljica občina Zavrč je 
v letu 2014 namenil za izvajanje predšolske vzgoje  107.469,28€  in ustanoviteljica občina Cirkulane 
172.025,58€. V centralni evidenci se odločbe spreminjajo dnevno in tudi za nazaj, tako da je te 
podatke potrebno večkrat  preveriti in uskladiti. 
 

 VIRI PRIHODKOV ZNESEK PRIHODKOV 

Občina Cirkulane 172.025,58€ 

Občina Zavrč 107.469,28€ 

Občina Ormož 4.406,23€ 

Občina Markovci 3.360,53€ 

Občina Kidričevo 3.263,13€ 

Občina Videm 2.357,45€ 

Občina Dornava 1.308,96€ 

Občina Slovenske Konjice 665,38€ 

Starši občine Cirkulane 57.193,01€ 

Starši občine Zavrč 24.954,95€ 

MIZŠ 2. otrok 8.174,85€ 

SKUPAJ 385.179,35€  

Tabela 3: Prihodki predšolska vzgoja  

Prihodki prodaje proizvodov in storitev 

prih.Cirkulane

prih. Zavrč
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Graf 2: Struktura financiranja predšolske vzgoje  
 
 

2.1.4.1 PRISPEVEK USTANOVITLJA 

 
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 
120/05), zavod vsako leto pripravi predlog cene programov, ki ga posreduje ustanoviteljicam  v 
sprejem. Ustanoviteljice nam zagotavljajo sredstva na podlagi dejanskih  mesečnih zahtevkov po 
posameznem otroku.  
V šolskem letu 2013/2014 je bilo na dan 1.1.2014 vključenih v vrtec Cirkulane 61 otrok in v vrtec 
Zavrču 29 otrok.  Razporejeni so bili v 5,5 oddelkov, ( 2 v Zavrču in 3,5 v Cirkulanah). S 1.9.2014 pa 
smo v Cirkulanah prešli nazaj na polne oddelke. Na dan 31.12. 2014 je bilo v  vrtcu Cirkulane 68 otrok, 
v vrtcu Zavrč  30 otrok.  
 

OBČINA 2013/2014 2014/2015 

Občina Zavrč 29 30 

Občina Cirkulane 61 68 

SKUPAJ 90 98 

Tabela 4: Razporeditev otrok po vrtcih; primerjava med letom 2013/2014 in 2014/2015 
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Graf 3: Primerjava vpisanih otrok v vrtec Zavrč in vrtec Cirkulane med letom 2013/2014 in 2014/2015 
 

2.1.4.2 STAROSTNA STRUKTURA OTROK V VRTCIH 

 

Leto rojstva Občina Zavrč Občina Cirkulane 

2008 2 1 

2009 7 15 

2010 10 12 

2011 5 14 

2012 3 18 

2013 3 7 

2014  1 

SKUPAJ 30 68 

Tabela 5: Starostna struktura otrok v vrtcu Zavrč in vrtcu Cirkulane 
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Graf 4: Starostna struktura otrok v vrtcu Zavrč in v vrtcu Cirkulane 
 
 
 
 
 
 

2.1.4.3 PRISPEVEK STARŠEV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO 

 
Starši na  Center za socialno delo  oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca.  Na podlagi višine bruto 
osebnega dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v 
Republiki Sloveniji in na podlagi premoženja družine, se staršem določi  % za plačilo programa vrtca.  
STARŠI OBČINE ZAVRČ 

Procent cene programa - staršev Število otrok 

0 %  

10 % 6 

20 % 7 

30 % 5 

35 % 4 

43 % 2 

53 % 1 

77 % 1 

Tabela 6: Prikaz procenta cene programa, ki jih krijejo starši občine Zavrč 
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Graf 5: Prikaz % cene programa ,ki jih krijejo starši občine Zavrč 
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Graf 6: Prikaz % cene programa, ki jih krijejo starši Občine Cirkulane 
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Graf 7: Prikaz % cene programa, ki jih krijejo starši iz drugih občin 
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Prejeta sredstva za strokovno izobraževanje 4.334,52€ 

Prihodki za zdrav. preglede delavcev 339,05€ 

Prejeta sredstva za sindikalnega zaupnika 281,48€ 

Prejeta sred.za učila,  za ekskurzije,spremljevalce ekskurzij 5.993,66€ 

Prejeta sredstva za javna dela in zdrav življenjski slog 34.932,87€ 

Prejeta sredstva za izobraževanje drugih delavcev 967,98€ 

Prejeta sredstva za šolo v naravi 2.940,60€ 

Prejeta sredstva za otroke v vrtcu 8.174,85€ 

Prihodki občin 
 Prejeta sredstva občine Zavrč 53.799,93€ 

Prejeta sredstva občine Cirkulane 75.730,83€ 

Prejeta sredstva občine Cirkulane-javna dela 3.335,74 

Prejeta sredstva občine Cirkulane za tuj jezik 2.475,54€ 

Prejeta sredstva občine Zavrč za tuj jezik 595,00€ 

Prejeta sredstva občine Cirkulane za VVZ Cirkulane  in VVZ Zavrč 172.025,58€ 

Prejeta sredstva občine Zavrč za VVZ Zavrč in VVZ Cirkulane 107.469,28€ 

Prejeta sredstva občine Zavrč za učitelja računalništva 6.859,32€ 

Prejeta sredstva občine Zavrč dodatna strokovna pomoč vrtec 7.177,68€ 

Prejeta sredstva občine Ormož za VVZ Cirkulane 4.406,23€ 

Prejeta sredstva občine  Markovci za VVZ Zavrč 3.360,53€ 

Prejeta sredstva občine Slovenske Konjice za VVZ Zavrč 665,38€ 

Prejeta sredstva občine Dornava za VVZ Cirku. 1.308,96€ 

Prejeta sredstva občine Videm za VVZ Cirkul. 2.357,45€ 

Prejeta sredstva občine Kidričevo za VVZ Cirkulane 3.263,13€ 
Tabela 9: Zbirnik prihodkov  

2.1.5.1 PRIHODKI PO FINANCERJIH 

 

Financerji Vrednost Delež v % 

MIZKŠ 1.197.677,41€ 65,30% 

MIZKŠ-javna dela in zdrav življenjski slog 34.932,87€ 1,90% 

Občina Cirkulane 253.567,69€ 13,83% 

Občina Zavrč 175.901,21€ 9,59% 

Tabor Zavrč 1.242,00€ 0,07% 

Starši 103.073,96€ 5,62% 

Druge občine 15.361,68€ 0,84% 

Zaposleni malice, otroci kosila  49.463,32€ 2,70% 

Prihodki od financiranja in prejete odškodnine 2.745,59€ 0,15% 

SKUPAJ 1.833.965,73€ 
 

100% 

Tabela 10: Prihodki po financerjih  
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Graf 8: Prihodki po financerjih 
Celotni prihodki zavoda v letu 2014 znašajo 1.833.965,73€ in so prikazani v prejšnjih tabelah (država,  
ustanoviteljice in starši). Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki Ministrstva in sicer 65,30 %. 
Ustanoviteljica občina Cirkulane predstavlja 13,83 %, ustanoviteljica občina Zavrč 9,59 %, tabor Zavrč 
0,07 % ,starši 5,62 %, druge občine 0,84 %, tržna dejavnost 2,70 %, prihodki od financerjev in 
odškodnine 0,15% in prihodki od financiranja 0,15 %.  
 

2.2 ODHODKI 

 
Zavod je v letu 2014 imel za 1.831.874,38€ odhodkov.  Največji delež odhodkov zavodu predstavlja 
strošek dela, in sicer 80,71 % vseh odhodkov, material za kuhinjo 5,06 % , poraba goriva za ogrevanje 
1,71 %, izdatki za vzdrževanje 4,36 %, električna energija 1,62 %, stroški šole v naravi, plavalni tečaji 
0,50 %, telefonija in poštnina 0,54 %, smeti 0,50 %, papirnate brisače za roke, WC papir in plenice 
0,54 %, pisarniški material 0,24 %, prevozi za dejavnosti otrok 0,38 %, stroški za izobraževanje 
zaposlenih 0,12 %, stroški zavarovalnih premij 0,27 %, stroški vode 0,31 %, časopis in strokovna 
literatura 0,13 %, material za učence in učitelje pri pouku 0,40 %,  strokovna pomoč v vrtcu 0,36 %, 
odpis DI ,88%, stroški strokovnih ekskurzij,  tekmov. otrok ,30%, stroški zdravniških pregledov 0,21%, 
stroški službenih poti 0,34%, stroški zaščitnih oblačil ,07%  in ostalo 0,45 %.  
Stroški materiala znašajo 186.976,26€ sem spada vso nabavljeno blago za potrebe kuhinje (za otroke 
v vrtcu in v šoli), kakor tudi material za učence in učitelje pri pouku, in material potreben za tekoče 
vzdrževanje.  
Stroški storitev znašajo 142.944,92€, zajeto je tekoče vzdrževanje vseh objektov in opreme, redni 
servisni pregledi, prevozi otrok, zdravstvene storitve, izobraževalne storitve, tekmovanja otrok in 
druge storitve, ki so povezane z dejavnostjo šole. Stroški dela znašajo 1.478.476,59€ in so razčlenjeni 
v nadaljevanju. Drobni inventar znaša v tekočem letu 16.126,16€.  Med finančne odhodke v vrednosti 
7.350,45€ spadajo stroški provizije banke Slovenije in zamudne obresti za nepravočasna izplačila 
delavcem (država).. 
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ODHODEK DELEŽ V % 

Stroški dela 80,71% 

Material za kuhinjo 5,06% 

Gorivo za ogrevanje 1,71% 

Vzdrževanje 4,36% 

Električna energija 1,62% 

Material za učence in učitelje pri pouku 0,40% 

ŠVN, plavalni tečaj 0,50% 

Smeti 0,50% 

Papir,wc papir, plenice 0,54% 

Pisarniški material 0,24% 

Prevozi za dejavnost otrok 0,38% 

Stroški izobraževanja zaposlenih 0,12% 

Stroški zavarovalnih premih 0,27% 

Stroški vode 0,31% 

Časopis in strokovna literatura 0,13% 

Strokovna pomoč v vrtcu 0,36% 

Odpis DI 0,88% 

Stroški telefona,pošte 0,54% 

Stroški strok.eksk.,tekmovanj otrok,.. 0,30% 

Stroški zdr.pregled.delav.in drug.zdr.st. 0,21% 

Stroški prevoza-kilometrine in dnevnic 0,34% 

Stroški zaščitnih oblek 0,07% 

Ostalo 0,45% 

SKUPAJ 100,00% 
 Tabela 11: Odhodki v letu 2014 po naravi izvora  
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Graf 9: Odhodki v letu 2014 v % po naravi izvora 
 
 

2.2.1 TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

 
Za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme  je bilo na šoli v Zavrču in v vrtcu Zavrč 
porabljenih 16.766,17€. Za tekoče vzdrževanje objektov in opreme je bilo na šoli v Cirkulanah in v 
vrtcu v Cirkulane porabljenih 31.481,74€. 
Opravljeni so bili vsi redni vzdrževalni servisi po planu in zakonu na obeh lokacijah.  
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2.2.2 AMORTIZACIJA 

 
Amortizacija za leto 2014 znaša 156.301,03€, od tega 60.590,05€ za lokacijo v Zavrču in 95.710,98€ za 
lokacijo v Cirkulanah.  
 

AMORTIZACIJA CIRKULANE ZAVRČ 

Šola  17.968,20€ 50.183,16€ 

Vrtec 37.014,00€ 0,00€ 

Oprema 40.728,78€ 10.406,89€ 

SKUPAJ 95.710,98€ 60.590,04€ 

Tabela 12: Amortizacija v letu 2014  
 

 
Graf 10: Amortizacija v letu 2014 
 

2.2.3 STROŠKI DELA 

 
Višina stroškov dela je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 
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83/10), Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 
75/05, 85/06, 68/07, 73/08, 18/11) in Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 97/03, 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09, 102,/09, 
105/10).  
 

STROŠKI DELA V LETU 2014 VREDNOST 
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Prehrana 44.163,53€ 

Prevoz 35.020,40€ 
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Tabela 13: Stroški dela v letu 2014 
 
V letu 2014 je bilo v zavodu povprečno zaposlenih 61 delavcev, od tega je 1 delavka nerezident 
Slovenije. Izplačane so bile  3 jubilejne nagrade; dve v šoli in ena v vrtcu. 
 

2.2.4 RAZDELITEV STROŠKOV 

 

Pisarniški material 4.464,17 € 

Material za čiščenje(tudi kuhinja) 2.379,71 € 

Material za kuhinjo 90.334,90 € 

Material za učence in učitelje pri pouku 7.376,89 € 

Papir, wc papir, plenice 9.820,25 € 

Električna energija 29.721,98 € 

Poraba goriva za ogrevanje 31.309,99 € 

Voda 5.727,03 € 

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje opreme in objektov 75.023,68 € 

Odpis drobnega inventarja 16.126,16 € 

Časopisi, revije in strokovna literatura 2.443,93 € 

Službena in zaščitna obleka 1.256,79 € 

Stroški šole v naravi, plavalni tečaj 9.126,30 € 

Odvoz smeti 9.103,98 € 

Telefon,fax, storitve vzdrževalca, poštnina 9.855,94 € 

Prevozni in transportni stroški za dejavnosti otrok 6.881,27 € 

Stroški prevoza-kilometrina in dnevnice,nočitve 6.262,22 € 

Vzdrževanje računalniške opreme in rač.programi 4.913,28 € 

Plačila storitev organ. pooblaščenim za plač. promet 82,44 € 

Stroški zavarovalnih premij 4.976,94 € 

Stroški drugih storitev  698,61 € 

Stroški za izobraževanje zaposlenih 2.164,68 € 

Stroški zdrav.pregled. delavcev in druge zdr.storitve (kuhinja) 3.837,68€ 

Stroški za strok.eksurzije,tekmovanja otrok.,kult.dneve 5.553,49 € 

Plače zaposlenih - BOD 1.372.477,53 € 

Prevoz na delo 35.020,40 € 

Prehrana zaposlenih 44.163,53 € 

Regres za letni dopust 25.429,10 € 

Jubilejne nagrade, solid.pomoči ,  1.386,03 € 

Stroški dodatne strokovne pomoči v vrtcu 6.517,03 € 

Drugi odhodki (zam.obresti za plač.nesor.odpisi,provizije 7.350,45 € 

Sodne takse 88,00 € 
Tabela 14: Razdelitev stroškov  
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2.2.4.1 RAZDELITEV OSNOVNIH MATERIALNIH STROŠKOV 

 

STROŠEK Šola Zavrč Vrtec Zavrč 
 

Šola Cirkulane Vrtec 
Cirkulane 

Elektrika 9.588,17€ 1.467,05€ 14.830,49€ 3.836,27€ 

Voda 1.492,91€ 367,72€ 1.949,95€ 1.916,45€ 

Smeti 2.048,98€ 554,13€ 4.560,53€ 1.940,34€ 

Ogrevanje 14.456,26€ 2.211,38€ 5.630,80€ 9.011,55€ 

SKUPAJ 27.586,32€ 4.600,28€ 26.971,77€ 16.704,61€ 

Tabela 15: Razdelitev osnovnih materialnih stroškov 
 
 
 

 
Graf 11: Prikaz razdelitve osnovnih materialnih stroškov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€0,00  

€2.000,00  

€4.000,00  

€6.000,00  

€8.000,00  

€10.000,00  

€12.000,00  

€14.000,00  

€16.000,00  

elektrika voda smeti ogrevanje

V
re

d
n

o
st

 v
 €

 

naziv stroškov 

Razdelitev osnovnih materialnih stroškov 

šola Zavrč

vrtec Zavrč

šola Cirkulane

vrtec Cirkulane

http://www.cirkulane-zavrc.si/


 
 

 
47 

 

Cirkulane 57, 2282 Cirkulane 
Telefon: 02/761-0041 
Tel/fax:  02/795 2240 
 

Spletna stran: www.cirkulane-zavrc.si 
e pošta: mboscir2s@guest.arnes.si 

3 BILANCA STANJA 
 

3.1.1 SREDSTVA 

 

SREDSTVA VREDNOST 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 2.667.591,62€ 

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 235.586,24€ 

SKUPAJ  AKTIVA 2.903.177,86€ 

Tabela 16: Sredstva  
 

3.1.1.1 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je 1.957,00€ in prav tako je oblikovan 
celoten popravek vrednosti. 
Nabavna vrednost nepremičnin je 3.688,785,00€. Popravek vrednosti  znaša 1.197.151,72€, ki se je v 
letu 2014 povečal za 105.165,36€ (objekt šola Zavrč 50.183,16€, objekt šola Cirkulane 17.968,20€, 
objekt vrtec Cirkulane 37.014,00€). Med dolgoročna sredstva v upravljanju pa sodijo vsa osnovna 
sredstva, ki jih Osnovna šola Cirkulane-Zavrč uporablja. 
 
 
 

3.1.1.2 KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
Zavod je leto 2014 zaključil s 52.421,50€ denarnih sredstev na podračunu zavoda vodenem pri UJP 
Slovenska Bistrica. 
Naše kratkoročne terjatve do kupcev v višini 23.184,53€ predstavljajo terjatve do kupcev naših 
storitev . 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 159.980,21€, so terjatve do 
Ministrstva za šolstvo in šport, refun., zdr.življ.slog, javna dela in terjatve do lokalnih skupnosti. ( od 
tega občina Zavrč 22.359,56€ in občina Cirkulane 24.602,04€). 
 
 
 

3.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDTEV VREDNOST 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 201.015,49€ 

Lastni viri in dolgoročne časovne razmejitve 2.700.381,33€ 

Presežek prihodkov 1.781,04€ 

SKUPAJ PASIVA 2.903.177,86€ 

Tabela 17: Obveznosti do virov sredstev  
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3.2.1 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
 Kratkoročne obveznosti predstavljajo obveznosti zavoda do zaposlenih in znašajo 126.360,39€. 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 23.799,92€, in kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
v vrednosti 19.792,59€ (prispevki, sredstva za KAD). Zavod vodi preko časovnih razmejitev sredstva 
šolskega sklada in namenska sredstva prejeta za šolsko leto 2014/15 ki znašajo  27.153,67€ (učbeniški 
sklad, reg.,  dod. za eksku. in za spremljevalce ekskurzij in učila, zdrav.preglede, filantropija, 
boterstvo), obveznosti do upor.EKN znašajo 3.990,65€.  
 
 

3.2.2 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI TER DOLGOROČNE REZERVACIJE 

 
V letu 2014 je zavod nabavil za 33.353,93€ osnovnih sredstev. Na lokaciji Zavrč za 3.533,36€, na 
lokaciji Cirkulane pa 29.820,57€ osnovnih sredstev. Prav tako je bil na obeh lokacijah nabavljen 
različni drobni inventar. 
V Zavrču smo nabavili: 

- TV LCD  

- prenosni radiji 

- projektorji 

- blazine 

- pralni stroj 

- mešalnik in odpirač za konzerve 

- mesoreznica 

- fotoaparat 

- računalnik 

V Cirkulanah smo nabavili: 
- pisarniško pohištvo (pisarna ravnateljice in tajništvo) 

- hladilnik 

- lamelne zavese 

- table 

- ognjevarna omara 

- notranje žaluzije 

- projektorji 

- TV LCD 

- sesalec mokro-suhi 

- radiji 

- dietna tehnica 

- računalniki 

- aparat za toplotno vezavo 

- garderobne omarice 
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4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 
Med prihodke tržne dejavnosti spadajo malice zaposlenih in kosila otrok. 

TRŽNA DEJAVNOST VREDNOST  

CELOTNI PRIHODKI 67.462,62€ 

Prihodki od poslovanja malica zaposlenih 9.511,22€ 

Prihodki od poslovanja kosila otrok 56.709,40€ 

Tabor 1.242,00€ 

  

ODHODKI OD POSLOVANJA 65.371,27€ 

Stroški materiala in storitev 52.041,13€ 

Stroški dela 8.288,58€ 

Drobni inventar 4.595,15€ 

Drugi stroški in odhodki 446,41€ 

Tabela 18: Tržna dejavnost  
 
 

  
Graf 12: Tržna dejavnost 
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5 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov.  
Prihodki po načelu denarnega toka v letu 2014 znašajo 1.862.930,24€. Odhodki po načelu denarnega 
toka so bili 1.863.164,18€. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 233,94€. 
 

SKUPAJ PRIHODKI 1.862.930,24€ 

Prihodki iz državnega proračuna 1.232.795,52€ 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tek.p 466.785,72€ 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 156.587,97€ 

Prejete obresti in odškodnine 2.084,79€ 

Prejete donacije za pomoč otrokom 4.676,24€ 

  

SKUPAJ ODHODKI 1.863.164,18€ 

Plača zaposlenih 1.176.267,42€ 

Regres 24.928,11€ 

Prevoz, prehrana 77.875,25€ 

Drugi izdatki zaposlenih  12.330,35€ 

Prispevki delodajalcev 187.348,23€ 

Pisarniški material, mat.za kuhinjo in storitve 119.794,49€ 

Posebni material in storitev 44.803,29€ 

Energija, voda, komunalne stor.,komunikacija 77.248,04€ 

Prevozni stroški in storitve 9.828,31€ 

Izdatki za službena potovanja 6.281,72€ 

Tekoče vzdrževanje 80.354,32€ 

Drugi odhodki 4.332,12€ 

Investicijski odhodki 41.772,53€ 

Tabela 19: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka  

5.1 RAZDELITEV PRILIVOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA OBČINO  ZAVRČ 

 

Fakultativni pouk 595,00€ 

Učitelj računalništva 6.859,32€ 

Vrtec Zavrč 94.779,89€ 

Dodatna strokovna pomoč vrtec Zavrč 5.755,13€ 

Tabor 1.242,00€ 

Materialni stroški 47.343,58€ 

- Elektrika  8.369,29€ 

- Voda 1.206,82€ 

- Smeti 1.944,70€ 

- Ogrevanje 12.658,51€ 

- Prevoz 5.553,24€ 

- Osnovna sredstva, DI 2.001,94€ 

- Tekoče vzdrževanje 15.609,08€ 

Tabela 20: Razdelitev prilivov po načelu denarnega toka občino Zavrč 
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Graf 13: Prikaz razdelitve prilivov po načelu denarnega toka 
 
 
 

5.2 RAZDELITEV PRILIVOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA OBČINO  CIRKULANE 

 

Fakultativni pouk 2.475,54€ 

Vrtec Cirkulane 168.754,54€ 

Javna dela 4.114,16€ 

Materialni stroški 97.441,29€ 

- Elektrika  12.845,80€ 

- Voda 2.196,82€ 

- Smeti 4.295,64€ 

- Ogrevanje 5.662,82€ 

- Osnovna sredstva, DI 24.154,54€ 

-Tekoče in  izred.vzdrževanje šole 48.285,67€ 

- Prevozi otrok (ŠVN, plavalni tečaj,    
   tekmovanja,..)Plača občina Cirkulane 
direktno. 

5.467,65€ 

 
Tabela 21: Razdelitev prilivov po načelu denarnega toka občino Cirkulane 
 
 
 

Razdelitev prilivov po načelu denarnega toka 

Fakultativni pouk

Učitelj računalništva

Vrtec Zavrč

Dodatna strokovna pomoč

Tabor

Materialni stroški
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Graf 14: Prikaz razdelitve prilivov po načelu denarnega toka 
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5.0 Zaključni del 
 

Datum in kraj nastanka letnega poročila 
 

Februar 2015, Cirkulane 
 
 
 
 

Osebe, ki so odgovorne za sestavitev letnega poročila: 
 

Računovodsko poročilo sta pripravili računovodkinji: Ana Belšak, Irena Semenič 
 

Poslovno poročilo je pripravila ravnateljica : Suzana Petek 
 
 
 
 
 
Odgovorni osebi za računovodsko 
poročilo:  
Ana Belšak, l.r.  
Irena Semenič,l.r. 
računovodkinji 
 
 
 

 
Žig 
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