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0189 UN17 4001366 GRAFOSKOP MEDIUM 175,26 

0147 UN16 0001551 STENSKA LETEV ZA OBEŠANJE SLIK 8,35 

0001552 STENSKA LETEV ZA OBEŠANJE SLIK 8,35 

0060 0223101 RAČUNALNIK 534,06 

0227400 VRTUIVI STOL TAPICIRANI 1 KOM 44,01 

0081 5350708 RAČUNALNIK DTK CUATRO 1336 + 739,20 

LCD 19C 

0140 1430001 KOŠ ZA SMETI 4,59 

1430029 KOŠ ZA SMETI 5,01 

4001300 RAČUNALNIK PRENOSTNIIBM 1.246,36 

0157 0223800 KONTEJNER 1 KOM 527,27 

0180 0001250 KOŠ ZA SMETI Z NIHALOM 4,59 

0001251 KOŠ ZA SMETI Z NIHALOM 4,59 

0001252 KOŠ ZA SMETI Z NIHALOM 4,59 

0001253 KOŠ ZA SMETI Z NIHALOM 4,59 

0172 0252200 KOMPLET GRADBINC HiŠE 1R/9LET 175,26 

0171 1570014 KOŠ ZA SMETI 5,01 

5351231 ILE 9384 OSNOVNI SET 49,00 

5351232 ILE 9384 OSNOVNI SET 49,00 

5351233 ILE 9384 OSNOVNI SET 49,00 

5351234 ILE 9384 OSNOVNI SET 49,00 

5351235 ILE 9384 OSNOVNI SET 49,00 

5351237 ILE PLOŠČE MALE 39,99 

0191 UN11 5351254 PROJEKTOR NEC M230X MŠŠ 406,80 

0082 5351252 PROJEKTOR NEC M230X, LCD 406,80 

5350728 RAČUNALNIK GORENJE POND STAR 0,00 

0020 0248500 SKENER 41100 201,22 

4001343 RAČUNALNIK SAMSUNG - NEON 940,68 

4001344 RAČUNALNIK SAMSUNG - NEON 880,04 

4001345 RAČUNALNIK SAMSUNG - NEON 880,04 

4001346 RAČUNALNIK SAMSUNG - NEON 880,08 

4001347 RAČUNALNIK SAMSUNG - NEON 880,04 

4001348 RAČUNALNIK SAMSUNG - NEON 880,04 

4001349 RAČUNALNIK SAMSUNG - NEON 880,04 

4001352 RAČUNALNIK SAMSUNG - NEON 880,04 

4001353 RAČUNALNIK SAMSUNG - NEON 880,04 

4001354 RAČUNALNIK SAMSUNG - NEON 880,04 

4001355 RAČUNALNIK SAMSUNG - NEON 880,04 

4001356 RAČUNALNIK SAMSUNG - NEON 880,04 

4001357 RAČUNALNIK SAMSUNG - NEON 880,04 

4001359 TISKALNIK HP 301,96 

4001604 PROGRAMSKA OPREMA 52,48 

0087 KPS 0246100 RAČUNALNIK + MONITOR 892,89 

4001534 KOMPLET RAČUNALNIK 710,13 

0030 UN18 0003420 STEKLENI KOMPLET 1 KOM 2,50 



0181 UN19 0001553 STENSKA LETEV ZA OBEŠANJE 8,35 

0001554 STENSKA LETEV ZA OBEŠANJE 8,35 

0182 KN12 0248300 TISKALNIK L.99 505,27 

5350745 IGRA SCRABBLE 5 KOM 104A5 
5350746 IGRA ŠTIRI V VRSTO 5 KOM 26,60 

0186 UN20 0001557 STENSKA LETEV ZA OBEŠANJE SLIK 8,35 

0001558 STENSKA LETEV ZA OBEŠANJE SLIK 8,35 

0156 0035100 PIŠČALKA Z VRVICO 2,64 

0035101 PIŠČALKA Z VRVICO 2,64 

0035102 PIŠČALKA Z VRVICO 2,64 

0035103 PIŠČALKA Z VRVICO 2,64 

0035104 PIŠČALKA Z VRVICO 2,64 

0035105 PIŠČALKA Z VRVICO 2,64 

5327053 ŽOGA ED 25,54 

5327054 ŽOGA ED 25,54 

5327055 ŽOGA ED 25,54 

5327056 ŽOGA ED 25,54 

5327057 ŽOGA ED 25,54 

5327058 ŽOGA ED 25,54 

5327059 ŽOGA ED 25,54 

5327060 ŽOGA ED 25,54 

5327061 ŽOGA ED 25,54 

5327062 ŽOGA ED 15,94 
5327063 ŽOGA ED 14,73 
5327064 ŽOGA ED 14,73 

5327065 ŽOGA ED 14,73 

5327066 ŽOGA ED 14,73 

5327067 ŽOGA ED 14,73 

5327068 ŽOGA ED 13,14 

5327069 ŽOGA ED 13,14 

5327070 ŽOGA ED 13,14 

5327071 ŽOGA ED 13,14 
,,r-' 5327072 ŽOGA ED 13,14 

5327073 ŽOGA ED 13,14 

5350006 NOGOMETNA ŽOGA 20,86 

0194 5351089 PONVICA IGRAČA 12,31 

5351093 PREPROGA AVTOCESTA 63,61 

5351349 SET SUPER TABLA 26A5 

0192 1000010 REFLEKTOR METALHALOGENI 183,67 

400W 

0090 1430010 KOŠ ZA SMETI 2,50 

5351248 PROJEKTOR NEC 406,80 

5350710 PROJEKTOR NEC 528,00 

5350851 PROJEKTOR VIVITEK 599,00 
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2121 0214600 TABLA UČ. 4 - 2 KOM 209,03 

2040 0226401 OMARA (MAJ.) - 1 KOM 47,20 

2056 2211300 MIZICA ZA PISALNI STROJ ' 55,60 

2010 2108000 TABLA ZELENA S ČRTAMllRj9 108,50 

5350676 PREPROGA 2,5*3,5 113,45 
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SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA javnega zavoda OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK ZA LETO 2014 

1.1 Poročilo ravnateljice in kratka predstavitev Osnovne šole Majšperk 

Poslovno leto 2014 se je uspešno zaključilo, kljub težavam, ki smo jih imeli zaradi neuprav ičenega oddelka na 
Ptujski Gori. Neupravičeno pridobljena sredstva smo namreč morali vrniti MIZŠ, mesec in pol pred zaključkom 
šo lskega leta pa smo morali oddelka (1. c in 2. c ) zd ružiti. 
Sledili smo cilj em zapisanim v viziji šo le; to je vzgoja z vzgledom, vzgoja, ki temelji na izkušnjah preteklosti in 
povezovanju posameznikov v delovno in učečo se skupnost. 
Za uspešno prihodnost je potrebno znanje, ki ni samo sebi namen, ampak je osmišljeno in uporabno. Znanost 
se razvija prehitro, da bi lahko vse zaobjeli v okvir poučevanja, zato je cilj učence naučiti se uč iti, naučiti jih 
moramo, da znajo poiskati informacije in jih selekcionirati. 
Vel iko smo vlaga li v izobraževanje zapos len ih. Učite lji so si kljub pomanjkanju sredstev izbirali predvsem t ista 

izobraževanja, ki prinašajo novosti na področju stroke ter didaktike in metodike. Vseskozi pa je skrb vseh 

zapos len ih usposabljanje za uporabo e-grad iv in IKT. Pri delu učencev in učiteljev smo vzpodbujali predvsem 

t ims ko delo in medsebojno izmenjavo izkušenj. 

Trudili smo se zagotavljati spodbudno učno okolje, skladen, spoznaven, čustve n , duhovni in socialni razvoj 

posamezn ika. Preko šo lske skupnosti in ur oddelčne skupnosti smo jih učili in jih še bomo o pomembnosti 

integritete posameznika. Posvečali pozornost braini pismenosti, dvigovali zavest o državni pripadnosti in 

narodni ident iteti; predvsem smo na to temo pripravljali prireditve ob državnih prazn ikih V vzgojnem vidiku 

smo se t rud ili za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz t radicije. S projektom Zdrav življenjski 

slog spodbujamo zdrav način življenja, saj so uče nc i vedno bolj giba lno nespretni, nezdrav n ačin prehrane pa 

povečuje debelost. Živimo sred i narave, zato je toliko bolj pomembno, da jih vzgajamo za odgovoren odnos 

do narave; predvsem s svojim vz ledom. 

Trudimo se odkrivati uče nčeva močna področja, spodbujali njegov raziskova lni duh in ga učimo odgovornosti 

za lastno delo in učenje. Prav zaradi tega prenavljamo pristope k delu z nadarjenimi učenc i in tistimi, ki že lijo 

nekaj več. Vsakemu učencu pomagamo odkrivati življenjske cil je in ga skušamo usmeriti na pot, kjer jih bo 

lahko našel in uresničeval. 

Učencem z učnimi težava mi preko dopolnilnega pouka nudimo pomoč za premagovanje učnih težav, prav 

tako pa učite lji pred oz. po pouku prostovoljno pomagajo učencem z nasveti oz. dopolnilno ali dodatno 

razlago. 

Pozornost je usmerjena v spoštljive in strpne medsebojne odnose, zavedajoč se, da je to ključ do prijetne in 

ustvarjalne klime, ki je pogoj za aktivno udejstvovanje - vse to pa prinaša vese lje do dela, raziskovanja ter 

odkrivanja ved no nov ih znanj. S takšnim pristopom že limo aktivno pritegniti t vse udeležencem vzgojno

izobraževalnega procesa. 

Ob prizadevanju za čim bolj kakovostno izvaja nje vzgojno-izobraževa lnega dela smo dosegli nekaj ze lo vidnih 

rezu ltatov na področju tekmovanj iz znanj in športa. 

Skoraj vsa delovna mesta so kadrovsko ustrezno zasedena. U čite lji izvajajo svoje pedagoško in vzgojno delo 

profesionalno in v sklad u z etiko pedagoškega poklica. 
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V preteklem letu smo skrbeli za IKT . Obnovili smo nekaj računalniške opreme; predvsem pa smo se usmerili 

v nabavo prenosnikov. 

Trudili smo se za dobro in konstruktivno sodelovanje z vsemi deležniki, pri tem smo želeli ohraniti svojo 

strokovnost in svojo avtonomijo ter ravnati v skladu z zakonodajo. 

Naš cilj je, da učencem nudimo varno okolje, kvalitetno poučevanje in jih skupaj s starši pripravljamo na 

odgovorno sprejemanje dolžnosti in odgovorno soudeležbo pri življenju in delu šole. Želimo da so kritični tudi 

do svojega dela. 

Tudi družba bi morala iti v smeri privzgajanja odgovornosti. 

V preteklem šolskem letu smo obvezni in raz širjeni osnovnošolski program realizirali 100%. 

Poročilo predsednice Sveta zavoda Osnovne šole Majšperk 

Svet zavoda je sestavljen iz 11 članov. Mandat mu poteče februarja 2016. 

V začetku leta je svet vodila podpredsednica Draga Krošel, ki je bila nato izvoljena za predsednico, gospod 

Branko Karneža pa za podpredsednika Sveta zavoda OŠ Majšperk. 

Število sej sveta zavoda v letu 2014: 

7 rednih 

1 izredna 

3 koresponden čne 

Svet zavoda je na svojih sejah obravnaval: 

-poslovno poročilo z računovodskim poročilom za leto 2013 

-inventurni elaborat za leto 2013 

-oceno delovne uspešnosti ravnatelja v letu 2013 

-finančni načrt šole za leto 2014 

- delovni načrt šole za šolsko let02014/15 

-cenik prehrane za šolsko leto 2014/ 15 

-spremembe in dopolnitve Hišnega reda in Pravil šolskega reda 

-imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja 

-postopek in imenovanje ravnatelja 

-soglasja za zaposlitve 

-pritožbe naslovljene na Svet zavoda 

-tekoče zadeve in aktualno problematiko 
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Člani sveta zavoda so s svojim odgovornim delom prispevali h kvalitetnemu in strokovnemu delu OŠ 
Majšperk. 

Poročilo pripravila: Draga Krošel 

1.2 Osebna izkaznica zavoda Osnovna šolo Majšperk 

Ustanovitelj 
Javni zavod Osnovna šo la Majšperk je javni vzgojno-izobraževa lni zavod, ki ga je ustanovila Občina Majšperk. 
Občinsk i svet je 21. 6. 2007 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šo la 
Majšperk, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 60/07 in dopolnitve, veljati pa je zače l 15. dan po objavi v 
Uradnem list Republike Slovenije. 

Ime in sedež 

Ime javnega zavoda je: Osnovna šola Majšperk, s sedežem v Majšperku, 

poslovni naslov: Majšperk 32 B, 2322 Majšperk, 

elektronski naslov: 

naslov elektronske pošte: 

davčna števi lka: 57555559 

matična številka: 5087074000 

Namen ustanovitve 

Osnovna šo la Majšperk je bila ustanovljena z namenom, da izvaja dejavnost vrtcev in predšo lsko 
izobraževanje, osnovno izobraževanje sp lošnega tipa, pripravo šo lske prehrane za učence in organizacijo 
kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem 
interesu, podrobneje pa dejavnosti določa prej omenjeni odlok. 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost je potekala v osemnajstih odde lkih. Ob koncu šo lskega leta2013/14 smo 
imeli vpisanih 310 učencev. 

Oblikovanih smo imeli sedem oddelkov podaljšanega bivanja, po odhodu avtobusov posamezne oddelke 

združujemo. V preteklem šolskem letu smo imeli skup ino jutranjega varstva v matični šo li in na podružnici 

Ptujska Gora. Na matični šoli smo imeli dežurstvo za učence - vozače od 13.40 do 14. 40 (od 6. do 9. razreda). 

Dežurstvo za učence vozače je organizirano tudi pred poukom od 7. 30 do 8. 15. Dežurstvo opravljajo 

strokovni delavci po razporedu in ni plačano. 

Javno ve ljavn i vzgojno-izobraževaln i program je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom. 

Šo lo je do 5. 3. 2014 vod il ravnatelj, g. Branko Lah. Od 5. 3. 2014 pa do 1. 8. 2014 je bila v. d. ravnatelja 
Danica Lorber; s 1. 8. 2014 pa je Danica Lorber postala ravnateljica OŠ Majšperk. Ravnatelj je pedagoški in 
poslovodni organ zavoda. Pri de lu sta mu pomagali pomočnici ravnatelja, (Terezija Pintar v šo li in Irena 
Obreht v vrtcu), ki opravljata naloge, za katere ju pisno pooblasti ravnatelj in so opisane v aktu o sistemizaciji. 

Šo la je bila vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za 

šolstvo, znanost in šport dne 29. 07. 2002 z odločbo št. 608-01-115/2002. 
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1.3 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 

1.3.1 Organiziranost 

Javni zavod Osnovna šola Majšperk sestavljajo: 

Matična šola Majšperk, 

Podružnična šo la Ptujska Gora, 

Podružnična šola Stoperce, 

Vrtec Breg, s šestimi oddelki (od 1. 9. 2014 dalje) 

Najvišji organ šole je Svet šole. Za uresničevaje interesov staršev je bil oblikovan 27-članski svet staršev, ki 

ga sestavljajo predstavniki posameznega oddelka šo le in vrtca, kjer je kombinirani oddelek ima vsak razred 

svojega predstavnika v Svetu staršev. 

Strokovni organi zavoda so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki ter strokovni in razredni 

aktivi. 

Na šoli imamo še šolsko svetovalno službo in knjižnico. 

Računovods ko - administrativne službe, ki delujejo na šo li, so: tajništvo, računovodstvo in knjigovodstvo. 

1.3.2 Predstavitev odgovornih oseb 

Ravnateljica: Danica Lorber 

Pomočnici ravnatelja: Terezija Pintar (šo la) in Irena Obreht (vrtec) 

Predsednica sveta zavoda: Draga Krošel. 

1.4 Glavni podatki o poslovanju 

Preglednica: Pregled poslovanja leta 2013 in primerjava z letom 2014 (v EUR) 

2013 2014 

Celotni prihodki 1.976.380,03 1.937.495,06 

Celotni odhodki 1.994.978,68 1.930.906,66 

- ..• . - . Iz preglednice Je raZVidno, da Je presezek prihodkov nad odhodki, kar Je posledICa zahtevanega knJ.zenJa praol delavcem za odpravo piacnih 
nesorazmerij . 

1.5 Vizija 

Vse vrednote izhajajo iz izkušenj 

Naši predniki so že zgodaj spoznali, da je življenje lepše, če se ljudje med seboj spoštujejo in sodelujejo. Živimo 

v okolju, kjer so pomoč, sožitje in spoštovanje med ljudmi bistvenega pomena za vsakdanje delo in marsikje 

tudi za preživetje. Naš cilj je, da učence seznanjamo s preteklostjo in jih z vzgledi vzgajamo v poštene in dobre 

državljane. 

Za uspešno prihodnost je potrebno znanje, ki je uporabno in ga lahko učenc i uspešno nadgrajujejo in 

prenašajo v življenje. 

Pri ures ničevanj u vzgojno-izobraževa lnih ciljev si prizadevamo tudi za konstruktiven dialog s starši, pri tem pa 

želimo ohraniti svojo avtonomijo in strokovnost. 

Temeljne vrednote, pomembne za življenje in delo v našem zavodu, so medsebojno spoštovanje, dosledno 

spoštovanje pravil in dogovorov, občutek varnosti, strpnost drug do drugega, razvijanje pozitivne samopodobe, 

sprejemanje drugačnosti, odgovornost posameznika, znanje in uspeh, skrb za zdravje ter vzgoja za in s knjigo. 
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1.6 Poslanstvo 

Osnovna šola je ugledna vzgojno-izobraževalna ustanova z večstoletno tradicijo in jasnimi cilji za prihodnost. S 

strokovnim in odgovornim delom vseh zaposlenih želimo našim učencem in učenkam zgraditi kakovostne 

temelje za nadaljnje izobraževanje na različnih smereh in stopnjah srednješolskega izobraževanja. Želimo 

pomagati vsakomur, da bo dosegel kar največ in da si bo pridobil najboljše izobraževalne in socialne izkušnje ter 

sam odkril področje, kjer bo lahko uspešen. Pripeljati jih želimo do spoznanja, da je za dosego ciljev potrebna 

močno volja. 

1.7 Sodelovanje z okoljem 

Konstruktivno sodelujemo z Občino Majšperk pri načrtovanju kulturnih, športnih in drugih prireditev, 

pomembnih za kraj in občane. Prav tako pa pri oblikovanju občinskega proračuna v segmentu, ki je nujno 

potreben za nemoteno delovanje šole. 

Sodelujemo s pristojnim ministrstvom, ki zagotavlja financiranje nekaterih nadstandardnih izobraževalnih 

vsebin in dodatnega programa. Izvajamo projekte plavalnega opismenjevanja in zagotavlja dodatnih ur 

športne vzgoje za vse razrede, v okviru projekta Zdrav življenjski slog, v oddelkih podaljšanega bivanja in v 

okviru interesnih dejavnosti zagotavljamo spoznavanje s tujim jezikom (angleščina). Na področju pomoči 

učencem s posebnimi potrebami sodelujemo s pedagoško fakulteto in šolo Ljudevita Pivke ter Centrom za 

sluh in govor Maribor. Pri zagotavljanju kvalitete pouka pa z Zavodom za šolstvo RS OE Maribor; predvsem s 

pomočjo svetovalcev in svetovalnih storitev. 

Sodelujemo s številnimi društvi in javnimi zavodi s področja kulture, športa in drugih področij . Skrbimo za 

strpen in spoštljiv odnos do starejši h občanov skupaj z društvom upokojencev. 

Z osnovnimi šo lami sodelujemo pri vpisovanju otrok v šolo, pri organizaciji in izvedbi tekmovanj, s Centrom 

za socialno delo pa pri reševanju socialne problematike naših otrok. 

Prirejamo tudi prireditve, ki so namenjene občanom Občine Majšperk, in tako sodelujemo pri kulturnem 

utripu občine (prireditve ob določenih praznikih, priložnostih). 

Na področju varovanja zdravja in oblikovanju osebnosti za kvalitetno življenje sodelujemo z Zdravstvenim 

domom Ptuj. 

Permanentno sodelujemo tudi s Policijsko postajo Podlehnik in kriminalistično službo Maribor; predvsem 

na preventivnem področju (nevarnosti interneta in drog) ter v okviru projekta Policist Leon svetuje. 

Učencem omogočamo obiskovanje izvenšo lskih dejavnosti tudi s tem, da nudimo prostore raznim društvom 

in klubom, ki v skladu s pogodbo izvajajo dejavnosti predvsem za naše učence. 

2 POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

2.1 Opisno poročilo o izvedbi prog romov 

Program dela Osnovne šo le Majšperk je bil v celoti realiziran tako, kot je bilo načrtovano v LDN šole. Delo v 

osnovni šoli se deli na obvezni program, razširjeni program in nadstandardni program, ki ni obvezen za vse 

učence in učenke . Ugotavljam, da je bil obvezni program, ki zajema redni pouk in dneve dejavnosti realiziran 

100%. Razširjen program, ki vključuje individualno in skupinsko pomoč, dopolnilni in dodatni pouk, interesne 

dejavnosti, podaljšano bivanje in jutranje varstvo, je bil prav tako v celoti realiziran oz. posamezne ure zaradi 

opravičljivih razlogov niso bile realizirane (daljša odsotnost učenca) . V nadstandardnem programu smo 
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ponujali, šole v naravi in plavalni tečaj. Učence prvega in drugega razreda ter najstarejša skupina vrtca so 

opravili 10 ur plavalnega tečaja, učenci tretjega razreda pa 20 ur. Šola v naravi je bila organizirana za učence 

1. in 2. razreda (vsak razred tri dni). 4. razreda - plavalna šola v Ankaranu, 6. razred - zimska šola v Lukovem 

domu na Kopah ter 5. razred naravoslovni teden v CŠOD. Vsi ti programi so bili v celoti realizirani. Tudi obisk 

učencev in otrok v programih je bil preko 95%. Da se lahko teh samoplačniških programov učenci oz. otroci 

udeležujejo, omogočamo staršem obročno odplačevanje storitev. Zadnji obrok vedno plačajo do 30 dni po 

zaključeni storitvi. Nekaterim učencem pa te dejavnosti sofinancirajo KORK in Karitas. Prav tako smo uspešno 

zaključili projekt Zdrav življenjski slog. Opravljene so bile vse ure, nekaj v obliki sobotnih aktivnosti in taborov. 

Vsako leto tudi organiziramo posebne oblike dela z nadarjenimi učenci. V obliki popoldanskih aktivnosti in 

ekskurzije. 

Na področju finančnega poslovanja ugotavljam, da vse obveznosti do dobaviteljev sprotno realiziramo in 

nimamo odprtih terjatev do naših dobaviteljev, kar se tudi vidi,saj ne plačujemo zamudnih obresti. Naše 

poslovanje bi bilo še boljše, če bi starši redno in brez zamud plačevali svoje obveznosti. V šoli je zapadlih 

terjatev (dolg zapadlih terjatev staršev za plačilo vrtca za 6.689,47. €; dolg zapadlih terjatev staršev za plačilo 

malic, prevozov, .. .4.081, 51). Zapadlih terjatev kupcev najemnina - telovadnica pa je 1395,00. 

2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in spremembe ,št. 103/2007, ZAarbit). 

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000, 127/06, 36/00 ZPDZC, 
127/06 ZJZP) 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007,36,08, 58/09, 
64/09,65/09,20/11,40/12-ZUJF). 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 
45/96,51/98,28/99,39/00,56/01,64/01,78/01,56/02, 56/08,83/10,89/10,79/11,40/12), 

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06,102/07, 107/10,87 /11). 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 108/09, 98/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 
40/12-ZUJF), 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999 in spremembe, 110/2011-ZDIU12), 

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS. št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C), 

Pravilnik o šolskem koledarju (Uradni list RS, št. 50/2012, 56/12). 

Pravilnik o dokumentaciji v OŠ (Uradni list RS, št. 61/12). 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/2007, 
65/2008,99/1O). 

Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/10, 62/10 ZUPJS) 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Majšperk (Uradni list RS, št. 60/07 , 
106/2009,101/2010,27/2012). 

2.1.2 Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja Osnovne šole Majšperk 

Dolgoročni cilji zavoda Osnovna šola Majšperk so skladni z opredeljenimi v konceptu razvoja osnovnega 
šolstva v Republiki Sloveniji in razvojnim načrtom šole. To pomeni, da šola izvaja vzgojno-izobraževalno delo 
v skladu z zakonodajo. Ob tem pa je naš cilj, da vse generacije učencev uspešno pripeljemo do zaključka 
popolne osnovne šole, da jih vzgojimo v pravične, dobrosrčne, resnicoljubne in poštene državljane. V 
sodelovanju s svetovalno službo tudi poskrbimo, da se vsi učenci vpišejo v nadaljnje šolanje. 
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2.1.3 Realizirani cilji iz letnega programa dela za leto 2013/14 

.j.. Učni uspeh ob koncu šolskega leta, doseženi rezultati na tekmovanjih v znanju in športu ter izpeljani 
projekti so dokaz, da kakovostno izvajamo naše poslanstvo in delo. 

i. U čitelji izvajajo ure ponavljanja, utrjevanja s sodobnim i didaktičnimi in učnimi ob likami, uporabljajo 
različna d idakt ična gradiva, e-gradiva, ki so namenjena projektnemu delu in sodelova lnemu učenju . 

.j.. Veliko učnih vsebin medpredmetno povezujemo z naravoslovnimi, družbos lovnimi in športnimi 
področji; predvsem na dnevih dejavnosti. 

.j.. Pri naravoslovnih predmetih je poteka l pouk tudi v raziskovalnih delavnicah . 

.j.. Učence usmerjamo v eko logijo (skrb za okolje, l očeno zbiranje odpadkov, raciona ina raba raznih 
umetnih materialov in čist il, ".) 

l- Strokovni delavci se usposabljajo in izobražujejo na različnih področjih. Tudi ostalim delavcem je bi lo 
omogočeno izobraževanje) . 

.j.. Posebno skrb posvečamo zdravi prehran i, ka r upoštevamo tudi pri pripravi obrokov . 

.j.. Sodelovanje s starš i je potekalo na raz lične načine (govorilne ure, rodi teljski sestanki, predavanja 
delavnice, dnevi dejavnosti, timski ses tanki na temo samo določene problematike). 

l- Z ustreznim i pogovori in ukrepi poskušamo preprečiti vsakršno vrsto nasilja (besedno fizično in 
psihično), tako med učenci kot učenc i in zapos lenimi in med zapos lenimi. Tukaj pogrešamo kr iti č no 

pomoč oz . sode lovanje staršev, saj problema dokler se kaj ne zgod i ne jemljejo resno . 

.j.. Ob koncu leta smo dosegli 99, 9 % učni uspeh; le ena učenka ni dosegal minimalnih ciljev in razred 
ponavljala. 

2.1.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevanje fizične, finančne in opisne kazalce po 
posamezni dejavnosti 

2.1.4.1 V letu 2014 je šola Majšperk poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med prihodki in 
odhodki. 

Preglednica: Sestava prihodkov od poslovanja v 2014 

Vrsta prihodka 2014 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev MIZŠ 1.267.978,64 

Prihodki ustanovite lja 393.706,13 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 237.810,63 

Prihodki od najemnin 6.279,80 

Finančni prihodki in drugi prihodki 9.946,00 

Prihodki drugih občin 6.522,57 

Prihodki Zavod Plan ica 15.251,29 

Skupaj prihodki od pos lovanja 
1.937.495,06 
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2014 

Prihodki od prodaje proizvodov 
in storitev MIZŠ 

• Prihodki ustanovitelja 

Prihodki od prodaje proizvodov 
in storitev na domačem trgu 

Prihodki od najemnin 

Finančni prihodki in drugi 
prihodki 

Prihodki drugih občin 

Prihodki Zavod Planica 

Med prihodki, pridobljenimi na trgu, smo upoštevali tudi prihodke od najema telovadnice. V skladu s 

sprejetim Odlokom o ustanovitvi je oddajanje prostorov v najem opredeljeno kot javna služba in to ni tržni 

prihodek. 

Preglednica: Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva in investicijsko vzdrževanje 

(v €) 

2014 

Porabljena sredstva za nabavo opreme 

Strojna in računalniška oprema 12.299,94 

Druga oprema za opravljanje šolske dejavnosti (DVD in video, radiji 414,47 
in glasbeni stolpi, fotoaparati) 

Licence za računalniške programe O 

Poraba sredstev za nabavo knjig za knjižnico- učbeniški sklad 2492,71 

Ostalo knjižnično gradivo 
4213,40 

Povečanje vrednosti zgradbe VVO 605.415,61 

Oprema - VVO (kuhinja, igralnice, pisarne, ... ) 40.178,26 

Drobni inventar - VVO (posteljnina, igrače, .... ) 4089,06 

Vse skupaj JZ 669.103,45 
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Strojna in računalniška 

oprema 

• Druga oprema za 

opravljanje VIZ 

licence za računa l niške 

programe 

Sredstva za nabavo knjig 

Sredstva za investicijsko 

vzdrževanje 

2.1.4.2 Kazalci in kazalniki uspešnosti izvajanja vzgaja-izobraževalne dejavnosti 

V šolskem letu 2013/14 smo izvaja li program devetletne osnovne šole in vzgojno-izobraževa ln i program za 

predšo lske otroke. 

2.1 .4.3 Število oddelkov in vpisanih učencev in učenk 

2.1.4.4 Preglednica: pregled števila učencev v zadnjih dveh šol. letih - stanje 1.9. Posameznega leta 

ŠOLSKO LETO 2013/14 2014/2015 Indeks 

Število oddelkov 18 18 1 

Skupaj število otrok 310 309 0,996 

Štev ilo odde lkov podaljšanega bivanja (OPB) 7 7 1,00 

Števi lo vk lju čenih otrok v OPB 200 162 0,81 

Čas izvajanja OPB je od 11. 45 do 16. ure. Po 14.40 nekatere oddelke združimo. 

2.1.4.5 Preglednica: kazalniki učinkovitosti - število učencev v %, ki so uspešno napredovali v višji razred, 
stanje 31. 8. 2014 

Razred 2013/2014 

1. 100 

2. 88,9 

3. 100 

4. 100 

5. 100 

6. 100 

7. 100 

8. 100 

9. 100 

Skupaj 0,996 

Ob koncu šolskega leta 2013/2014 je 309 učencev napredovalo v višji razred. 
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2.1.4.6 Nacionalno preverjanje znanja 

2.1.4.7 Nacionalno preverjanje znanja v devetih razredih 2014 

V devetih razredih so učenci opravljali nacionalne preizkuse iz slovenščine, matematike in angleščine. V 

spodnjih tabelah so prikazani statistični podatki. 

Podatki za šolo 

Predmet Število učencev Povprečje v % 

Slovenščina 37 58,68 

Motemotiko 37 53,61 

Angleščina 37 58,72 

Podatki za Slovenijo 

Predmet Število učencev Povprečje v % 

Slovenščina 16.672 55,07 

Matematika 16.748 53,39 

Angleščina 3991 61,41 

2.1.4.8 Nacionalno preverjanje znanja v šestih razredih 201 

Podatki za šolo 

Predmet Število učencev Povprečje v % 

Slovenščina 34 68,00 

Matematika 34 62,79 

Angleščina 34 49,27 

Podatki za Slovenijo 

Predmet Število učencev Povpre čje v % 

Slovenščino 17,095 62,10 

Matematika 17,182 62,47 

Angleščina 16.617 48,30 

Standardni 

odklon 

19,08 

17,81 

26,03 

Standardni odklon 

19,83 

22,42 

24,28 

Standardni 

odklon 

12,76 

17,63 

25,55 

Standardni odklon 

19,32 

18,48 

25,18 

Iz podatkov je razvidno, da smo v šestih in devetih razredih pri slovenščini kar precej nad povprečjem, pri 

matematiki v okviru povprečja in pri angleščini malo pod povprečjem. Dober rezultat pri slovenščini je 

verjetno tudi posledica poglobljenega dela na področju braine pismenosti in v izb iri učbeniških gradiv. 
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UČitelji, ki poučujejo predmete, ki so se preverjali so naredili poglobljeno ana lizo rezultatov; vsak za svoj 

predmet. V analizi so izpostavljene predvsem tista področja, kjersmo pod povprečjem, oz se kaže nezadostno 

oz. pomanjkljivo znanje učencev. Podane so tudi strategije, kako te pomanjkljivosti odpraviti. 

UČitelji, ki poučujejo preverjane predmete so se udeležili tudi sestankov/okroglih miz, kjer so bile 

predstavljene analize na državnem nivoju. 

2.1 .4.9 Razširjen program dela Osnovne šale Majšperk 

Šole v naravi 

Izpeljali smo 5 šol v naravi. (ena kombinirano po dnevih za prvi in drugi razred). 

• Zimska šola v naravi za 6. razred je bila izvedena v Lukovem domu na Kopah. V prvi vrsti je bila 
namenjena tečaju smučanja oz. nadgradnji smučarskega znanja za tiste učence, ki osnove že 
obvladajo. Udeležilo se je je 29 učencev, pet učencev je ostalo v šoli, zanje so bile pripravljene 
aktivnosti. 

• Vsi učenci so ob koncu šole v naravi -smučanje izkazali zadovoljivo obvladanje smučanje in predvsem 
tudi poznavanje smučarskega bontona. V okviru šo le v naravi so bili izvedeni tudi dnevi dejavnosti 
(športni dan, kulturni dan, tehnični dan). Učenci so spoznali tudi pokrajino in značilnosti rastlinstva in 
živalstva na tem območju. 

• Naravoslovni taborza učence petih razredov smo izvedli v domu CŠOD v Rakovem Škocjanu. Udeležilo 
se ga je 31 učencev, 1 učenec se zaradi bolezni tabora nista udeležila. 

Učenci so štiri dni preživeli v okolju, ki je geografsko in kulturno precej drugačno od našega. Imeli so 
možnost spoznavati kraški svet, posebnosti v naravi in tudi načinu življenja v tej pokrajini. 

• Organizirali smo poletno šolo v naravi za 4. razred v Ankaranu. Udeležilo se je 24 učencev, en učenec 
se šole zaradi bolezni ni udeležil. 

Učenci so pod vodstvom učiteljev plavanja nadgradili tehnike plavanja, se spoznali z značilnostmi 
primorske pokrajine in se malo popeljali po morju. Za naše učence je ta šo la še posebej zanimiva, saj 
marsikateri učenec prvič vidi morje. 

• Naravoslovni dnevi za učence prvih in drugih razredov. Ti učenci so izvedli tridnevne programe. 

Učenci se navajajo na samostojnost, saj jih kar precej prvič preživi noč brez staršev. 

Vsi planirani cilji za posamezne šole v naravi so bili realizirani, učitelji so oddali poročila in naredili evalvacijo. 

Zimska in poletna šo la v naravi sta bili v dogovorjenem deležu sofinancirani s strani MIZŠ. Prevoz otrok pa je 

plačala Občina Majšperk. 

2.1.4.10 Nadstandardni program 

Tuj jezik v 1. VlO 

Zaradi zakona o uravnoteženju javnih financ in zakona o izvrševanju proračuna v RS smo nekoliko spremenil 

način in obliko izvajanja zgodnjega učenja tujega jezika v 1. VlO. Učiteljice so tečaj izvajale v okviru interesnih 

dejavnosti. Tečaj je bil organiziran na matični šoli in na obeh podružnicah. Učenci so ob koncu leta pokazali 

kar precej znanja angleščine. 

Plavalni tečaji 

Tudi v tem šolskem letu smo izvedli plavalne tečaje v Termah Ptuj za učence 1., 2. in 3. razreda ter najstarejšo 

skupino vrtca. Plavalnega tečaja so se udeležili vsi učenci. Izvedbo so finančno podprli starši in Občina 

Majšperk, ki je omogoči la brezplačen prevoz otrok in učencev, šola pa je izvedbo pokrila z lastnim strokovnim 

kadrom; torej so starši plačali samo karto za bazen. S takšnim pristopom in organizacijo omogočamo izvedbo 
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tečajev z minimalnimi stroški. S sredstvi ministrstva smo sofinancirali plavalni tečaj za učence tretjega 

razreda. Odsotnost vaditeljev plavanja so naši delavci nadomeščali brezplačno. 

2.1.4.11 Druge dejavnosti in projekti 

Učenci šole so se pod mentorstvom učiteljev udeležili več tekmovanj v znanju. V spodnji preglednici so 

prikazani rezultati najuspešnejših. Na naši šoli vzpodbujamo učence, da se čim bolj množično udeležijo šolskih 

tekmovanj . Tekmovanja iz znanja slovenščine in matematike se udeleži tudi do 50% učencev; tako imajo 

učenci možnost, da primerjajo svoje znanje in ugotavljajo, ali so dosegli pričakovanja. 

2.1.4.12 Tekmovanja v znanju 

Učenci in učenke in njihovi mentorji so se v preteklem letu zelo izkazali na posameznih področjih tekmovanj 

iz znanj in športa. 

Zlata priznanja: 
LOGIKA -lzlato 

LOGiČNA POŠAST - 2 zlati 

MATEMČEK - 4 zlate 

ZLATA KUHALNICA-skupina treh učencev-zlato priznanje 

MLADI ČEBELARJI - 2 zlati 

RAČUNANJE JE IGRA -10 zlatih priznanj 

Srebrna priznanja 
LOGIKA - 2 srebrni 

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČiNE (9. razred) -1 priznanje 

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČiNE (8. razred) - 2 priznanji 

LOGiČNA POŠAST - 16 srebrnih 

MATEMČEK - 12 srebrnih 

VESELA ŠOLA - 2 srebni 

RAČUNALNiŠKO TEKMOVANJE BOBER -1 srebrno 

CANKARJEVO PRIZNANJE - 3 srebrna 

VEGOVO - MATEMATIKA -10 srebrnih 

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČiNE - 1 srebrno 

TEKMOVANJE IZ FIZIKE - 3 srebrna 

TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE -1 srebrno 

PREGLOVO TEKMOVANJE - KEMIJA - 3 srebrna 

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE - 4 srebrna 

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE - 2 srebrni 

Področnega tekmovanja v znanju nemškega jezika se učenci niso udeležili, saj na šolskem 

tekmovanju niso dosegli dovolj toč. Težava je v sami organizaciji tekmovanja. Učenci na naši šoli 

imajo nemščino le kot izbirni predmet, na tekmovanju pa se pomerijo s tistimi, ki se učijo nemščine 

kot prvega tujega jezika. 

Iz zapisanega je razvidno, da smo bili uspešni na vseh področjih; še posebej, če upoštevamo, da 

živimo v učno nevzpodbudnem okolju. Učenci marsikdaj niso motivirani za dodatno delo, težava pa 

je tudi z učenci - vozači, saj nimajo možnosti, da bi po končanih šolski obveznostih dodatno delali z 

mentorji. 
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2.1.4.13 Bra/na priznanja 

78,18 % učencev je usvojilo " Ingoličevo" braino značko. 15 učencev je dobilo knjižne nagrade ZLATI BRALCI -

dobijo jo učenci, ki so vsa leta šolanja usvojili braino značko. 

Učenci so se udeležili tudi različnih tekmovanj, ki jih organizirajo založbe, bodisi v obliki natečajev 

ali bralnih značk. Posebej izstopa tekmovanje za angleško braino značko. Mnogo učencev je 
doseglo zlato braino priznanje. S tem vzpodbujamo tudi učenje angleščine in nemščine. Učenci 

pridobivajo besedišče iz različnih področij, ob tem pa prebrano tudi kritično vrednotijo v okviru 

svojih besednih zmožnosti. 
Udeležili smo se tudi državnega tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni 
Kombinirana ekipa OŠ Stoperce in Ptujska Gora je osvojila 4. mesto na državnem tekmovanju »Varnostna 

olimpijada« . 

2.1 .4.14 Tekmovanja v športu 

MLAJŠE UČENKE (letnik 2001 in mlajše): 

KOŠARKA 

medobčinsko tekmovanje 1. mesto 

področno tekmovanje 3. mesto 

STAREJŠE UČENKE (letnik 1999 in mlajše): 

KOŠARKA 

medobčinsko tekmovanje 1. mesto 

področno tekmovanje 2. mesto 

četrtfinalno državno tekmovanje 2. mesto (to pomeni, končna uvrstitev med najboljših 16 

šo l v Sloveniji) 

ODBOJKA 

predtekmovanje medobčinskega tekmovanja 3. mesto 

MLAJŠi UČENCI (letnik 2001 in mlajše): 

KOŠARKA 

medobčinsko tekmovanje 2. mesto 

področno tekmovanje 3. mesto 

STAREJŠi UČENCI (letnik 1999 in mlajše): 
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KOŠARKA 

medobčinsko tekmovanje 2. mesto 

področna tekmovanje 1. mesto 

četrtfinalno državno tekmovanje 2. mesto 

polfinale državnega tekmovanja 3. mesto (to pomeni, končna uvrstitev med najboljših 12 

šol v Sloveniji) 

NOGOMET 

medobčinsko tekmovanje 7. mesto 

ATLETIKA - medobčinsko tekmovanje starejši in mlajši učenci, učenke: 

1. mesto met žvižgača (ml. učenke) 

2. mesto tek na 600 m (ml. učenke) 

3. mesto v skoku v daljino (st. učenke) 

16 od 19 se je uvrstilo na področna tekmovanje 

ATLETIKA - področno tekmovanje starejši in mlajši učenci, učenke: 

3. mesto tek na 600 m (ml. učenke) 

3. mesto s kok v višino (st. učenci) 

ROKOMET - »Rad igram rokomet«, (4.razred): 

3. mesto v konkurenci vseh ptujskih šol 

PLAVANJE: 

medobčinsko tekmovanje v plavanju 1. mesto (3. razred - deklice, 50 m prosto) 

medobčinsko tekmovanje v plavanju 3. mesto (4. razred - dečki, 50 m prosto) 

2.1.4.15 Samoevalvacijska poročilo 

.j 

V tem šolskem letu se končuje projekt samoevalvacije, vendar bomo z izkušnjami in znanji, ki smo jih pridobili 

v času projekta, nadaljevali. Sedaj smo vsi skupaj na ravni šoli zasledovali dva cilja, in sicer: 

1. cilj: RAZVIJANJE KRITiČNEGA IN LOGIČNEGA MIŠUENJA PRI UČENCIH. 

2. cilj: RAZVITI VREDNOTE: ODGOVORNOST, DELOVNE IN UČNE NAVADE. 

Rezultati teh ciljev so težko merljivi, vendar se predvsem na področju kritičnega in logičnega mišljenja 

kažejo pozitivni rezultati. Učenci so pri NPZ pokazali, da znajo prebrano besedilo tudi kritično presojati, ob 

prestopkih so sami pregledali Vzgojni načrt in Šolska pravila, ter opozorili na pomanjkljivosti, ki jim 

"dopuščajo" prekrške. 
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Prav tako pri urah aktivno poslušajo in ob debatah podajo svoje razmišljanje, ki ga tud i argumentirajo. Kar v 

precejšnji meri so že dosegli stopnjo, ko kritike tudi podkrepijo z dokazi. 

Tudi pri pripravah na tekmovanje; predvsem Cankarjevo priznanje uče nci samostojno i ščejo li teraturo, jo 

primerjajo in selekcionirajo. 

Drugi cilj je še težje merljiv, saj zajema tudi aktivno vk ljučenost staršev. Razvijali smo predvsem 

odgovornost na nivoji prinašanja šo lski potrebščin, spoštovanju dogovorov, predvsem roki, da kd aj in kdo 

mora kaj narediti. Tukaj ve liko vlogo od igra naš vzgled. Odgovorni in dosledni moramo biti najprej pri sebi. 

Tudi na tem področju moramo še vzgajati tudi sebe. 

Vrednote so predvsem od raz družbe in okolja . Težko je otroku dopovedati, da ima odrasli prednost, če ga 

starši vzgajajo tako, da je on vedno v s redišču pozornost . Težko je privzgajati odgovornost, če mediji on raznih 

dogodkih, kjer so vpleteni tudi otroci vso krivdo prenesejo na odrasle; po možnosti na vodstvo šo le. 

Z analiziranjem razn ih oblik negativnega vedenja skušamo pripeljati učence na pot vred not, ki so 

sprejem ljive za vse in prinašajo zadovo ljstvo vsem, ne le "meni." 

2.1.4.16 Šolsko knjižnica 

Šo lska knjižnica je prostor, kjer se zbira knjižno gradivo, se strokovno obdeluje, hrani, in izposoja. Opravlja 

se informacijsko-dokumentacijs ko delo kot del vzgojno-izobraževalnega dela na šo li. 

2.1.4.17 Obseg knjižnega fonda po vrstah gradiva 

Vrste gradiva 2012 2D13 2014 

KNJiŽNO GRADIVO 

Knjige mladinske knjižnice 7439 7716 8.362 
Knjige strokovne knjižnice 4486 4583 5.587 
Serijske publikacije 16 17 
NEKNJIŽNO GRADIVO 

Avd io kasete 131 131 127 
Video kasete 136 135 135 
DVD in video DVD 39 51 72 
CD 144 151 164 
Zgoščenke (glasbene in druge) 186 193 206 
Ostalo 74 76 82 

2.1.4.1B Učbeniški sklad 

Del šo lske knjižnice je tudi Učben i š ki skl ad, kjer se hranijo in obdelujejo učbenik i za izposojo uče ncem in 

strokovnim delavcem. 

Gradivo 2013 2014 
Števi lo učbenikov 3667 3311 
Števi lo novo nabavljenih 376 176 
Vrednost novo nabavljenih 5607,83€ 2492,83 
Števi lo odpisanih učbenikov 103 532 
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2.1.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega programa za leto 2014. 

Ugotavljam, da so bili zastavljeni cilji za leto 2014 v celoti realizirani. 

V nadaljevanju bomo prikazali finančne kazalce iz finančnega n a črta za leto 2014in dejanske uresničitve. 

Preglednica 1: Primerjava prihodkov za leto 2014 s finančnim načrtom za leto 2014 - po denarnem toku 

NAČRT 2014 REALIZACIJA 2014 INDEX 

PRIHODKI v € 2.011.854,00 1.955.183,70 0,97 

Javna sredstva MIZŠ 1.336.654,00 1.296.417,74 0,96 

Javna sredstva - občina 437.100,00 408.373,12 0,93 

Nedavčni prihodki 238.100,00 250.392,74 1,05 

Donacije in odškodnine O O O 

ODHODKI v€ NAČRT 2014 REALIZACIJA 2014 INDEX 

TEKOČI ODHODKI 2.009.432,00 1.945.845,00 0,96 

Plače in drugi prejemki zaposlenih 1.359.209,00 1.333.109,00 0,98 

Izdatki za blago in storitve 382.966,00 373.227,00 0,95 

Storitve na trgu 24.800,50 12.961,00 0,53 

Prispevki za socialno varnost 203.543 202.478,00 0,99 

Investicijski stroški 10.000,00 5626,00 0,56 

Drugi operativni odhodki 28.914,00 18.444,00 0,63 

V primerjavi s finančnim načrtom za leto 2014 so sredstva na prihodkovni strani nižja za cca 56. 000 € ali 

izraženo v odstotkih 3%. Kar pomeni, da smo sredstva realno planirali. Tudi iz ostalih postavk je razvidno, da 

planiramo načrtno in kvalitetno. Tako vseskozi vemo in smo prepričani, da se v finančni situaciji gibljemo v 

realnih okvirjih. 

Iz tabele je razvidno, da se plače zaposlenih realno znižujejo že od leta 2011. 

Pri doseganju ciljev iz finančnega načrta smo se srečevali z naslednjimi tveganji: zmanjšanje proračunskih 

sredstev zaradi omejevaine politike z zakonom O uravnoteženju financ, zmanjšanje števila zaposlenih, 

neplačevanje obveznosti staršev do vrtca in šole. V skladu z računovodskim pravilnikom šole smo starše redno 

obveščali o njihovih obveznostih do zavoda. 

Plače in drugi prejemki zaposlenih so manjši od planiranih zaradi zamrznitve delovne uspešnosti in znižanja 

izplačil regresa. 

Pri stroških materiala posebej odstopa povečanje stroška čistil, papirne galanterije, stroški fotokopiranja, 

zvišanje cen telefonije in uporabe interneta, odvoza smeti in bioloških odpadkov. Vsi ti stroški se realno 

zvišujejo vsako leto vsaj za inflacijo, če ne še za več. 

2.1.6 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

Iz zgoraj navedenih podatkov je razvidno, da s sredstvi, ki so nam zaupana ravnamo gospodarno in smotrno, 

kljub temu da je novih nalog, zahtev in potreb vedno več. 

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, sposobnosti in 

izkušnje, posvetujemo pa se tudi z drugimi šolami, ki že imajo izkušnje na posameznem področju. 
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Kazalnik učinkovitosti poslovanja izkazuje pozitivno smer v količniku 0,13 točke, kar je za naš zavod izredno 

dober rezultat. 

2.1.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

V preteklem letu smo dali v pregled naš sistem notranjega nadzora strokovnjakom s področja financ in 

računovodstva za šolstvo, ki delujejo v Šoli za ravnatelje. Njihova ocena je, da imamo dober in učinkovit 

nadzor s področja računovodstva. Imamo sprejete vse pravilnike in pri svojem delu upoštevamo vse 

računovodske standarde za posredne proračunske uporabnike. 

V računovodskem in knjigovodskem poslovanju se uporabljajo: 

zakon o računovodstvu, 

pravilnik o blagajniškem poslovanju Osnovne šo le Majšperk, 

pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, 

pravilnik o gibanju računovodskih listin, 

pravilnik o inventuri, 

navodila za upravljanje s tveganji, 

register tveganj, 

sodi la za razmejitev stroškov med šolo in vrtcem, 

enotni kontni načrt za posredne proračunske uporabnike 

Izpolnili sem samoocenitveni vprašalnik, z izjavo o oceni notranjega nadzora, ki je priloga oddanega 

Letnega poročila na AJPES. Vsakih šest mesecev pa seznanim delavce s tekočim poslovanjem šo le in 

težavami šo le pri poslovanju. Delavci šole so tudi seznanjeni s plačanimi prispevki za invalidsko in 

pokojninsko zavarovanje. 

2.1.8 Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora. 

V osnovni šoli Majšperk imamo dobro razdelan sistem notranjega finančnega nadzora. Sistem deluje 
skladno z zakonom o računovodstvu, pravilnikom o računovodskih standardih, pravilnikom O razč lenjevanju 

in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnikom o blagajniškem poslovanju, 
pravilnikom o gibanju knjigovodskih listin, v skladu z navodili za upravljanje s tveganji in registrom tveganj, 
katerega sprotno posodabljamo, in pravilnikom o inventuri. 

2.1.9 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na socialo 

Socia la in zdravstveno varstvo učencev 

Veliko sredstev MZSŠ je namenjenih raznim socialnim transferjem predvsem za stroške prehrane in 
subvencioniranje šo l v naravi. Vsi ti transferji so porabljeni v sk ladu z zakonodajo. Z razpoložljivimi sredstvi 
smo v preteklem letu za pokrivanje stroškov zimske ali letne šole v naravi pomagali učencem, ki po določenih 
kriterijih izpolnjujejo pogoje za socia lno pomoč. Nekaterim učencem pa neplačane obveznosti poravna KORK 
oz. KARITAS. Za učence, ki jih doleti kakšna naravna oz. nepredvidena nesreča, pa zberemo tudi prostovoljne 
prispevke. 

KORK Ptujska Gora je v celoti pokrila ceno šo le v naravi 4 učencem, Karitas Majšperk 1 učenki, KORK Majšperk 
1 učenki. 

Zobozdravstveni pregledi za učence od 1. do 5. razreda so bili organizirani v okviru zobozdravstvene 
ambulante Majšperk; sistematski pregledi pa so organizirani v Zdravstvenem domu Ptuj za učence 1. 3. 6. in 
8. razreda. 

Varstvo okolja 
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Živimo sredi narave, zato je še toliko bolj pomembno, da jo sprejemamo odgovorno, 

Na vseh treh šolah in vrtcu izvajamo ločeno zbiranje odpadkov, V sodelovanju s komunalnim podjetjem Čisto 
mesto Ptuj informiramo učence o ekologiji in pomembnosti ločevanja odpadkov in se vključujemo v ekološke 
čistilne akcije v okviru občine in republike. Neformalno se vključujemo v projekt EKO šola. Pri vseh predmetih 
je v učne cilje vpeto tudi poznavanje narave in njenih zakonitosti, še posebej pa je poudarjen odgovoren 
odnos do narave. 

Urejanje prostora 

Vsi zaposleni si skupaj z učenci prizadevamo za urejen in prijazen videz stavb in okolja . Šolske prostore 
poskušamo poleg funkcionalnosti narediti tudi prijazne, saj učenci veliko časa preživijo v šoli. Kjer je to možno 
učenci tudi sami poskrbijo za prijeten videz. 
V skladu s finančni zmožnostmi in finančnim načrtom skrbimo za sprotna manjša popravila na nepremičninah 
in opredmetenih osnovnih sredstvih, ki so že delno amortizirana, vendar so še vedno v uporabi. 

2.1.1D Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj 

Analiza kadrovanja in kadrovske politike v letu 2014 

Število zaposlenih se je v letu 2014 zmanjšalo . Razlog zmanjšanja zaposlenih je omejevaina politika 
zaposlovanja v javni upravi s strani države in na novo sprejetih zakonov. 

V nadaljevanju prikazujemo nekatere podatke zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe, vrsto in čas zaposlitve. 

Preglednica zaposlenih 31. decembra - po stopnji izobrazbe 

Stopnja izobrazbe 

1. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

2014 O 4 O 6 12 17 26 

201S O 4 O 4 16 17 23 

V preglednici so prikazani vsi zaposleni na dan 31. decembra posameznega leta. Skupaj vseh zaposlenih na 
dan 31. 12. 2014 

Preglednica: Podatki o številu zaposlenih 31. decembra v posameznem letu glede na izobrazbo in vrsto 
zaposlitve 

Stopnja izobrazbe 2014 

NČ DČ 

1. O 

II. 4 

III. O 

IV. 4 2 

V. 16 

VI. 17 

VII. 23 5 

VIII. 

SKUPAJ 64 7 

Večina delavcev je zaposlena za polni delovni čas. 

Preglednica: Število strokovnih, administrativno računovodskih in drugih delavcev 31. decembra 

posameznega leta 
,-------------------------,-~2~D~13~/~1~4--,-~2~D1~4~/~15~,-----~ 
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