
 

POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA v šolskem 

letu 2016/2017 

I. UVOD 

V letnem delovnem načrtu (LDN) 2016/2017 smo predvideli obseg, vsebino in organizacijo dela, si 

zadali cilje in določili prioritete. Z rednim mesečnim spremljanjem realiziranega smo na petih rednih 

pedagoških konferencah ter na redovalni konferenci ugotavljali uresničevanje zastavljenega 

obveznega in razširjenega programa ter drugih dejavnosti in uspehov naših učenk in učencev. 

O posameznih vidikih smo strokovno in vsebinsko razpravljali ter izvedeno analizirali in evalvirali po 

mesecih. Manjše organizacijske pomanjkljivosti, predvsem v zvezi z varnostjo, smo sproti, pravočasno 

in natančno dorekli, popravili in dopolnili. 

Odgovorni za posamezne aktivnosti smo sprotne informacije in aktualna obvestila posredovali z zapisi 

na oglasno desko v zbornici in v e-zbornico, zlasti v povezavi z izvajanjem različnih tekmovanj iz znanj, 

športa in drugih dejavnosti ter na spletni strani šole, kar se je izkazalo kot dobra praksa. 

Podatki o šoli se niso pomembno spremenili, spletno stran pa smo dopolnili z novim Katalogom 

informacij javnega značaja. 

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

STROKOVNI ORGANI SVET ZAVODA SVET STARŠEV 
Učiteljski zbor 
(vsi strokovni 
delavci šole) 
 
Oddelčni učiteljski zbor 
(učitelji, ki poučujejo v 
določenem oddelku) 
 
Razredniki 
 
Strokovni aktivi 
1 . vzg.-izob. obdobje, 
2. vzg.-izob. obdobje, 
3. vzg.-izob. obdobje in 
aktiv OPB 
aktiv medpredmetnega 
povezovanja 

Predstavniki 
ustanovitelja: 
Simona Vogrinc 
Veronika Furman 
Matjaž Kopše 
 
Predstavniki staršev: 
Rado Peršak 
Jožica Maroh Jus 
Martina Bele 
 
Predstavniki delavcev: 
Lidija Šešerko 
Marta Trafela 
Gabrijela Brlek 
Ema Vogrinc 
Simona Furman 

Šola:              
1. raz.: Dejan Vek 
2. raz.: Natalija Stres 
3. raz.: Janez Vidovič 
4. raz.: Simona Krčar 
5. raz.: Jožica Maroh Jus 
6. raz.: Martina Bele 
7. raz.: Jožef Korez 
8. raz.: Renata Ferk 
9. raz.: Zdenka Kos 
 
Vrtec: 
1. skupina: Dušan Kodrič 
2. skupina: Zlatka Cafuta Prevolšek 
3. skupina: Rado Peršak 

 

 



Delo sveta staršev 

Prva seja sveta staršev v šolskem letu 2016/2017 je bila v četrtek, 29.9.2016, na kateri so starši 

obravnavali Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/2016 ter predlog LDN za novo šolsko leto, h 

kateremu so podali pozitivno mnenje. Prisotni so bili izvoljeni starši iz vseh razredov in  izvoljeni 

predstavniki staršev iz vrtca. Opravičeno odsotna sta bila le dva starša iz šole. Sprejeli so sklep, da: 

»Svet staršev soglaša s poročilom o realizaciji LDN 2015/2016 in predlaga svetu zavoda, da sprejme 

predlagani LDN OŠ Žetale z enoto vrtca za šolsko leto 2016/2017« in ga soglasno potrdili. Predsednik 

sveta staršev je predlagal, da se ponudi zajtrk tudi učencem od 5. do 9. razreda, kar smo takoj uredili. 

Naslednja seja sveta staršev je bila 2. 3. 2017, opravičili so se štirje starši, ostali pa so po predstavitvi 

in razpravi soglasno potrdili Polletno poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2016/2017 ter poslovno 

poročilo in realizacijo finančnega načrta za koledarsko leto 2016. Sledila je obravnava in ugotavljanje 

delovne uspešnosti ravnateljice ter sprejeto mnenje, da je ravnateljica dosegla 90 % vrednosti meril 

za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost za leto 2016, čeprav se le-ta tudi za to leto, v skladu z 

zakonom, ne izplača. Svet staršev je po predstavitvi predloga ravnateljice brez razprave sprejel sklep, 

da soglaša s Programom dela za leto 2017. Pod točko razno so prisotni člani govorili o zakonu glede 

subvencioniranja prehrane, ki s 1. 2. 2017 širi krog upravičencev ter o dilem v zvezi z informatorjem, 

za katerega je ravnateljica pojasnila, da imamo na šoli s tem zelo pozitivne izkušnje, in to iz različnih 

vidikov. Dne 18. 5. 2017 je bila zadnja seja sveta staršev v času pouka, in sicer so na njej obravnavali 

ter podali soglasje k predlogu izbora delovnih zvezkov in nadstandardnih dejavnosti za šolsko leto 

2017/2018 in soglasje k Pravilniku o prilagajanju šolskih obveznosti na OŠ Žetale.   

 

Delo šolskega sklada 

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Žetale se je v tem šolskem letu sestal le enkrat, in sicer 10. 1. 2017, 

kjer so sprejeli predlog Letnega programa dela za šolo in vrtec. Prisotni so bili prav vsi izvoljeni člani, 

3 predstavniki staršev šole, 2 nova predstavnika staršev vrtca, 2 predstavnici zaposlenih šole in 2 

predstavnici zaposlenih vrtca. Razpravljali so o trenutnih sredstvih na podračunu zavoda oziroma 

sklicu za vrtec in sklicu za šolo in o novem donatorskem pismu. Dogovorili so se, da se Letni plan 

predstavi na svetu staršev in objavi na šolski spletni strani. 

 

Delo sveta zavoda 

V šolskem letu 2016/2017 se je svet zavoda v času pouka sestal na štirih  sejah, in to 29. 9. 2016, 22. 

12. 2016, 2. 3. 2017 in 25. 5. 2017. Na prvi seji so člani sveta zavoda potrdili poročilo o realizaciji LDN 

za šolsko leto 2015/2016 in predlagani LDN za šolsko leto 2016/2017 za šolo in vrtec. Opravičeno 

odsoten je bil le podpredsednik, prisotni pa sta bili ravnateljica in predstavnica SVIZ-a. Ravnateljica je 

pod točko pobude, vprašanja, razno povedala, da si bo kot odgovorna še naprej prizadevala, da bomo 

ostali varna šola, in da želi, da pridobimo certifikat za šolo brez nasilja. Na seji v decembru, kjer je 

prav tako opravičeno manjkala le ena članica sveta, predstavnica zaposlenih šole, so člani sveta 

zavoda obravnavali in potrdili Akt o sistemizaciji delovnih mest OŠ Žetale, ki vključuje obe enoti – šolo 

in vrtec. Pozitivno mnenje k aktu je podal tudi sindikat OŠ Žetale in je priloga k dokumentu. Člani 

sveta so obravnavali še Kadrovski načrt za leto 2017, za katerega je SVIZ OŠ Žetale prav tako podal 

pozitivno mnenje, svet zavoda pa ga je po predstavitvi predloga soglasno potrdi.  Člani so bili 

seznanjeni z novostjo v koledarskem letu 2017, to je z uvedbo informatorja v času največje frekvence 

prihajanja staršev po otroke ter sprejeli sklep o uvedbi t.i. 'športnega centa'. Gre za ponudbo 

dopolnilne športne aktivnosti za naše najmlajše, enkrat tedensko, v popoldanskem času. N zadnjih 

dveh sejah so člani sveta zavoda obravnavali enake točke dnevnega reda kakor člani sveta staršev in 

po razpravah vse tudi soglasno potrdili. Na seji v maju so še potrdili kandidaturo ravnateljice v 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. 



 

Delo ravnateljice 

Ravnateljica se je v tem šolskem letu zraven številnih sestankov in konferenc, poučevanja, opravljenih 

hospitacij in pogovorov z zaposlenimi (pedagoškega vodenja), ukvarjala z naročili in popravili 

(poslovodenja), udeleževala tudi rednih delovnih srečanj – predavanj/delavnic/izobraževanj, ki jih je 

pripravil Zavod za šolstvo RS OE Maribor po različnih šolah Spodnjega Podravja, mesečnih sestankov 

Društva ptujskih ravnateljev, dveh sestankov na hrvaškem (Džurmanec in Trakovščan), sestankov na 

sedežu ustanoviteljice Občine Žetale, sestankov ravnateljev iz Haloz, izobraževanja za prijavo 

projektov v LAS Haloze, se udeležila XXV. strokovnega srečanja ravnateljev v Portorožu, delovnega 

srečanja z vodstvom TALUM-a Kidričevo za projekt »Raketa v garaži«, za učence 7., 8. in 9. razreda, ki 

smo ga konec novembra tudi izvedli ter izobraževanja ravnateljev za formativno spremljanje. Kot 

pristojna in odgovorna je pripravila vse predloge predpisanih dokumentov, ki jih je nato sprejel Svet 

zavoda OŠ Žetale. 

 

II. REALIZACIJA PROGRAMA 

Organiziranost vzgojno-izobraževalnega dela je ostala kot na začetku, prav tako se število učenk in 

učencev med letom ni spremenilo. Pouk smo izvajali v treh samostojnih in treh kombiniranih 

oddelkih, vendar pri slednjih le delno kombinacijo, predvsem pri t.i. vzgojnih predmetih: ŠPO, LUM, 

GUM, GOS in TIT, ostale predmete smo poučevali tudi v kombiniranih oddelkih ločeno, ker je razliko 

sofinancirala ustanoviteljica Občina Žetale. Šolo je obiskovalo 37 deklet in 52 fantov, skupaj torej 89 

učenk in učencev. 

Številčno stanje po razredih (* z zvezdico so označeni kombinirani oddelki): 

1. triada 
Razred Razredničarka Moški Ženske Skupaj 

1. Jožica Prevolšek 8 8 16 
2.* Marjana Pernat 4 3 7 
3. * Marija Skok 7 0 7 
Skupaj  19 11 30 

 

2. triada 

Razred Razredničarka Moški Ženske Skupaj 
4. Slavica Konda 6 5 11 
5. Polona Gojkošek 9 5 14 
6.* Valerija Krivec 4 3 7 
Skupaj  19 13 32 

 

3. triada 

Razred Razredničarka Moški Ženske Skupaj 
7.* Miran Železnik 6 4 10 
8.* Marta Trafela 4 4 8 
9.* Lidija Šešerko 4 5 9 
Skupaj  14 13 27 

SKUPAJ  52 37 89 

 



V skladu s popravljenim predpisanim šolskim koledarjem smo za šolsko leto 2016/2017 spremenili 

tudi načrtovano število šolskih dni, in sicer na 190 šolskih dni, od tega 175 dni pouka in 15 dni 

dejavnosti. Do konca pouka smo realizirali vseh 190 dni pouka in  od 1. do 9. razreda vse načrtovane 

dneve dejavnosti. 

Ravnateljica je imenovala Komisije za delo z učenci s posebnimi potrebami. Vanje so bile vključene 

vse zaposlene v svetovalni službi (Natalija Sagadin, Irena Vodušek/Špela Novak in Brigita Seidl ter pri 

dveh učencih logopedinja Tamara Sevšek), razrednik/razredničarka vsakega posameznega učenca ter 

ravnateljica. Izdelava IP-individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami z odločbo in 

IDPP-izvirnega delovnega projekta pomoči za učence s specifičnimi učnimi težavami brez odločbe, 

temelji na Konceptu dela: učne težave v OŠ. V izdelavo teh programov pomoči in tudi v evalvacijo ob 

koncu pouka  so bili vključeni vsi pristojni strokovni delavci, učitelji/učiteljice, učenci/učenke in 

njihovi starši. Realizirali smo vse načrtovane ure DSP, ki smo jih v tem šolskem letu izvajali z 10 

oziroma od januarja 2017 z 11 učenci. 

SEPTEMBER 

Številni sestanki in srečanja, z namenom sooblikovanja in sprejetja LDN za šolsko leto 2016/2017, 

tako za šolo, kakor za vrtec. Kot odgovorna in pristojna je ravnateljica imenovala komisije za učence s 

posebnimi potrebami, tako da smo lahko pričeli z realizacijo ur že v začetku meseca. Na pobudo 

ministrstva smo z vsemi učenci šole in otroci vrtca izvedli MNOŽIČNI TEK NA 100 m in s tem obeležili 

EVROPSKI TEDEN ŠPORTA. Posebej smo obeležili tudi uradni začetek BRALNE ZNAČKE, vpisali 2 nova 

učenca, ki sta se nam pridružila v drugem tednu septembra ter izvedli TEHNIŠKI DAN (Muzej na 

prostem) za učence od 5. do 9. razreda v Rogatcu. OO RK Žetale je učencem od 1. do 5. razreda in 

otrokom vrtca podarila zobne ščetke. Pripravili smo tudi načrt hospitacij in izobraževanj, učiteljica 

šole in vzgojiteljica vrtca pa sta se udeležili strokovne ekskurzije v dvojezično šolo v Celovcu. 

Prireditve v Kopru TRDNO STOJ IN SPREGOVORI, v organizaciji MIZŠ, ki naj bi se je udeležilo 10 

učencev zadnje triade, se nismo udeležili, ker so organizirali brezplačen vlak samo iz Ljubljane, in to 

ob 6.10, kar je bilo za nas časovno in finančno nesprejemljivo. Mentorica šolske skupnosti je poslala  

11 prošenj stalnim dobaviteljem za donacijo, s čimer smo potem ob Tednu otroka obogatili jedilnik 

šole in vrtca. Nagrajena učenca sta se udeležila zaključka natečaja Otroška risba v Slovenj Gradcu. 

Izvedli smo še zdravniški pregled za učence 3. in 6. razreda, za učence 2. in 3. razreda pa tudi 

NARAVOSLOVNI DAN – na temo ZDRAVJE . 

 

OKTOBER 

Aktivnosti ob TEDNU OTROKA, KULTURNI DAN za učence od 6. do 9. razreda – ogled predstave Veliki 

pok v Mestnem gledališču Ptuj, praznovanje Kulturne dediščine – RAZSTAVA, TEHNIŠKI DAN od 1. do 

5. razreda – izdelki iz naravnih materialov, ogled gledališke predstave Otroci pisanega sveta za vrtec 

in učence od 1. do 4. razreda, ŠPORTNI DAN za učence od 5. do 9. razreda – POHOD, slavnostni 

SPREJEM PRVOŠOLČKOV v šolsko skupnost, proslava in Otroški kostanjev piknik, tekmovanje v znanju 

O SLADKORNI BOLEZNI – šolski nivo, nastop otrok vrtca in šole na temo Prijateljstvo na osrednji 

občinski proslavi ob 17. občinskem prazniku ter na srečanju starejših občanov na temo Trgatev, 

ŠPORTNI DAN od 1. do 4. razreda – Elementarne, družabne in športne igre ter krajši pohod, 

tekmovanje iz znanja BIOLOGIJE – šolski nivo, ŠTUDIJSKA SREČANJA različnih strokovnih predmetov, 

oddaja vloge za sofinanciranje projekta »Za življenje se učimo« in prijava na javni razpis MIZŠ za 

projekt: »Popestrimo šolo 2016-2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc 

šolajočih".  Mladi člani RK OŠ Žetale so obeležili Dan spomina na mrtve, učencem 9. razreda se je 

predstavil Srednješolski center Rogaška Slatina, učenci pevskega zbora, gledališke umetnosti in 

ansambelske igre pa so si na II. gimnaziji Maribor ogledali muzikal Alice v čudežni deželi. Izvedli smo 



tudi preventivno akcijo EVAKUACIJA 2016 z gasilci iz Žetal. Od 24. do 28. 10. 2016 smo z učenci 4. 

razreda realizirali načrtovano LETNO ŠOLO V NARAVI v CŠOD Burja. 

NOVEMBER 

V času JESENSKIH POČITNIC smo v okviru projekta POŠ 2016-2021izvajali ŠPORTNO PLEZANJE, 

ravnateljica se je udeležila XXV. strokovnega srečanja ravnateljev v Portorožu, delovnega srečanja z 

vodstvom TALUM-a Kidričevo za projekt »Raketa v garaži«, za učence 7., 8. in 9. razreda, ki smo ga 

konec novembra tudi izvedli ter izobraževanja ravnateljev ZA FORMATIVNO SPREMLJANJE, učencem 

9. razreda pa se je predstavila Gimnazija Ptuj. V sklopu projekta Čebelarske zveze Slovenije smo 

izvedli TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK in skupinsko, vrtec in šola, zapeli pesem Čebelar (posnetek 

je objavljen na šolski spletni strani), z učenci od 6. do 9. razreda pa smo izvedli NARAVOSLOVNI DAN. 

Dve učenki sta se udeležili tekmovanja iz znanja O SLADKORNI BOLEZNI na državni ravni, z učenci 9. 

razreda pa smo izvedli tekmovanje iz znanja NEMŠČINE na šolski ravni. V ŠC Ptuj je bilo v organizaciji 

OO SVIZ predavanje norveškega pedagoga Godija Kellerja. Komisijsko smo izvedli še tajno glasovanje 

za napredovanje sodelavk v nazive, specialna in rehabilitacijska pedagoginja pa je vsem strokovnim 

delavcem podrobno predstavila učne težave in prilagoditve za vsakega posameznega učenca z 

odločbo. V tem mesecu smo zaposlili novega računalnikarja – organizatorja informacijske dejavnosti, 

dosedanja računalničarka pa se je zaposlila na petletnem projektu POPESTRIMO ŠOLO  - POŠ. Konec 

meseca novembra smo prejeli tudi soglasje MIZŠ k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 

2016/2017.  

 

DECEMBER 

Izvedli smo tekmovanje iz znanja ZGODOVINE – šolska raven, TIMSKI SESTANEK za otroka s posebnimi 

potrebami v vrtcu, ki je prejel odločbo, CANKARJEVO TEKMOVANJE – šolska raven, NARAVOSLOVNI 

DAN za učence od 6. do 9. razreda  - Hiša eksperimentov, Šolski muzej, Državni zbor, TEHNIŠKI DAN 

za učence od 1. do 9. razreda – Bližajo se prazniki, v vrtcu izvolili dva predstavnika staršev v Upravni 

odbor Šolskega sklada, si ogledali lutkovno predstavo Čarobna svetilka (otroci vrtca in učenci od 1. do 

4. razreda), se udeležili regijskega tekmovanja v ŠAHU POSAMEZNO in izvedli delavnice s starši in 

učenci 1. razreda na temo Prazniki. Zraven redne pedagoške konference in popoldanskih pogovornih 

ur za starše smo izvedli še sejo Sveta zavoda, ŠPORTNI DAN za učence od 6. do 9. razreda in 

KULTURNI DAN za učence od 1. do 5. razreda. Zadnji dan pouka v koledarskem letu 2016 smo 

zaključili s PROSLAVO ob Dnevu enotnosti in samostojnosti, v času počitnic pa izvajali v okviru 

projekta POŠ aktivnosti s prijavljenimi učenci od 5. do 9. razreda. Izvolili smo Delavskega zaupnika za 

varnost in zdravje pri delu na OŠ Žetale, sprejeli nov Akt o sistemizaciji delovnih mest in Kadrovski 

načrt za leto 2017 ter izdelali in na spletni strani objavili nov »Katalog informacij javnega značaja«. 

 

JANUAR 

Zaradi na novo sprejetega praznika in dela prostega dne smo pričeli pouk dan kasneje, leto 2017 pa z 

nekoliko drugačno organizacijo dela in dodatno ponudbo športne aktivnosti za naše najmlajše, ki smo 

jo poimenovali ŠPORTNI CENT, o čemer smo razpravljali tako s strokovnimi delavci, kakor tudi na seji 

sveta zavoda. V 8. in 9. razredu se je predstavila Biotehnična šola Ptuj, Upravni odbor Šolskega sklada 

je sprejel Plan dela za leto 2017, naši najboljši trije šahisti pa so se udeležili DRŽAVNEGA PRVENSTVA 

OŠ V ŠAHU posamezno v Kranju, štirje pa so se udeležili tudi REGIJSKIH KVALIFIKACIJ v šahu 

posamezno za državno prvenstvo v Mariboru, na katerem sta bila dva zelo uspešna in dosegla 2. in 3. 

mesto. Izvedli smo tekmovanje iz znanja KEMIJE – šolska raven, se udeležili CANKARJEVEGA 

tekmovanja na področni ravni, v okviru ZDRAVSTVENE VZGOJE pa sistematski zdravniški pregled z 

učenci 1. in 8. razreda. Z učenci 1. razreda smo sodelovali na likovnem natečaju Bodi umetnik, igraj se 



z mano, delo enega izmed njih pa je bilo nagrajeno in razstavljeno februarja v Cankarjevem domu v 

Ljubljani.  Polletje smo zaključili z redovalno konferenco in izdajo obvestil o učnem uspehu učencev. 

 

FEBRUAR 

V začetku meseca smo učenkam in učencem razdelili obvestila o uspehu ob polletju, se s tremi učenci 

udeležili področnega tekmovanja iz znanja ZGO v Gorišnici, popestrili uro ŠPO s Kolesarskim klubom 

iz Ptuja, sodelovali v ONLINE delavnici z učenci zadnje triade z naslovom: KULturni na internetu, 

nastopili na občinski proslavi na predvečer slovenskega kulturnega praznika in izvedli tudi proslavo na 

šolskem nivoju, v sklopu vzgoje za zdravje organizirali predavanje o zasvojenosti in odraščanju, zdravi 

spolnosti, medosebnih odnosih ter pozitivni samopodobi in stresu s strani ZD Ptuj. Izvedli smo še 

šolsko tekmovanje iz znanja FIZ z učenci 8. in 9. razreda, delavnice za učence zadnje triade na temo 

Nevarna raba interneta s strani Safe.si ter predavanje za starše: Pasti družabnih omrežij. Po 

informativnih dnevih za učence 9. razreda smo izvedli zimski športni dan: bowling in fitnes na Ptuju, 

srečanje s starši 1. razreda in vpis v 1. razred. V času zimskih počitnic smo izvajali aktivnosti v okviru 

projekta POŠ, po njih pa še tehniški dan z izdelavo mask, povorko in pustnim plesom v sodelovanju 

društva kmečkih žensk, ki so vsem udeležencem spekle okusne krofe. Celi zadnji teden v mesecu 

februarju so trije učenci šole sodelovali na državnem prvenstvu v standardnem šahu posamezno na 

Ptuju in nabirali izkušnje za šolska tekmovanja. 

 

MAREC 

Tudi meseca marca smo bili zelo aktivni. Udeležili smo se pospešenega šaha posamično na Ptuju, 

izvedli šolsko tekmovanje iz Vesele šole, v okviru POŠ-a izdelali darila ob 8. marcu za 55 občank, starih 

nad 80 let in jih osebno obdarili, s šahovsko ekipo (Amalija, Nejc, Jernej in Luka) se kot regijski prvaki 

udeležili državnega prvenstva in osvojili nezavidljivo 2. mesto in naziv državni podprvaki. Zraven 

kulturnega bazarja, proslave ob materinskem dnevu na občinski ravni, zobozdravstvene preventive 

od 1. do 5. razreda in tekmovanj iz znanj (državno TJN, regijsko FIZ), smo izvedli še razpis za vpis v 

vrtec, popoldanske govorilne ure in projekta Evropa v šoli ter MEDI MEDO za vrtec in 1. razred. 

 

APRIL 

Takoj v začetku meseca so se trije učenci (Uroš, Matija, Tjaša) udeležili državnega tekmovanja iz 

znanja KEM, nato smo za učence 1. triade izvedli šolsko tekmovanje Mehurčki, Neja se je udeležila 

državnega tekmovanja v športnem plezanju in osvojila 1. mesto ter naziv državne prvakinje, Jakob 

(srebrno) in Ana (zlato) pa državnega tekmovanja iz Vesele šole. Z učenci 1. triade smo izvedli 

NARAVOSLOVNI DAN, od 6. do 9. razreda TEHNIŠKI DAN: Dan Zemlje, od 1. do 5. razreda pa tudi 

ŠPORTNI DAN: Testiranje za ŠVK. Na športnem igrišču smo gostili tekmovanje Strojnega krožka 

Žetalanec, kjer so predstavili tudi program Zora. Proti koncu meseca sta se Matija in Neja udeležila 

državnega tekmovanja iz znanja MAT v Ormožu, strokovni delavci smo se udeležili predavanja Pravna 

varnost zaposlenih v Vidmu, z vsemi učenci šole in otroki vrtca smo izvedli še KULTURNI DAN: 

Zaključek bralne značke, ko nas je obiskal priznani slovenski pisatelj Feri Lainšček, v okviru projekta 

POŠ pa smo ta dan gostili režiserja, igralca in direktorja Mestnega gledališča Ptuj Petra Srpčiča. Sledile 

so prvomajske počitnice oziroma prazniki. 

 

MAJ  

Takoj po prihodu v šolo smo se posvetili izvajanju Nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredu, 

in sicer najprej iz slovenščine in matematike, nato pa v 6. razredu iz nemščine v 9. pa iz geografije 

(rezultati so prikazani v tem poročilu v tabelarni obliki v nadaljevanju). Posebno pozornost smo 

namenili zaključku projekta »Za življenje se učimo«, saj smo v okviru le tega izvajali številne 



aktivnosti, na zaključek pa povabili goste, ravnatelje haloških šol, predstavnike donatorjev (Triglav, 

TALUM, Kmetija Kodrič) in goste iz tujine (OŠ Đurmanec). Ravnateljica se je udeležila delovnega 

srečanja in izobraževanja v CŠOD Peca, ki ga je organiziral ZRSŠ OE Maribor, mentorica Saša in učenke 

Ana, Eva in Nataša so se udeležile slavnostnega zaključka projekta »Evropa v šoli« v Ljubljani, v 5. 

razredu smo izvedli TEHNIŠKI DAN: Moje kolo, ŠPORTNI DAN za učence 1. – 4. razreda – pohod in za 

učence 6. – 9. razreda – orientacija po gozdni učni poti. S 7 učenci smo se udeležili medobčinskega 

tekmovanja v atletiki posamezno na Ptuju in 4 so se uvrstili v naslednji nivo tekmovanja. Proti koncu 

meseca smo po pedagoški konferenci izvedli še sejo Sveta staršev in sejo Sveta zavoda OŠ Žetale, se z 

Amalijo in Nejo ter mentorico Ireno udeležili Likovne kolonije Haloze v Leskovcu, Matija, Neja, Matjaž 

in Aljaž pa področnega tekmovanja v atletiki posamezno v Slovenski Bistrici. Ravnateljica se je 

udeležila delovnega srečanja ravnateljev Spodnjega Podravja v OŠ Breg, z učenci od 6. do 9. razreda 

smo izvedli TEHNIŠKI DAN: Mozaiki in pripravili razstavo, v okviru POŠ-a je multiplikatorka Iris  

organizirala šolsko tekmovanje v športnem plezanju, ki se ga je v soboto, 25. 5. 2017 udeležilo kar 26 

učencev različnih starostnih kategorij, plezalno smer pa je pripravila Neja. 

Dva dni smo gostili tudi Državno prvenstvo v orientaciji, ki ga je izvedlo Planinsko društvo Ptuj, 

odvijalo pa se je v šoli, v okolici in po celi občini Žetale. 

 

JUNIJ 

Z učenci 5. razreda smo takoj po opravljenem kolesarskem izpitu izvedli ŠPORTNI DAN: Kolesarjenje,  

gostili smo razstavo »Sonček« v okviru JSKD Ptuj in na otvoritvi poskrbeli za kulturni program, z 

gledališko predstavo za šolo in vrtec pa so nas presenetili učenci OŠ Ljudski vrt. Podelitve priznanj za 

Veselo šolo se je v Ljubljani udeležila Ana s svojimi starši, za učence 1. triade in predšolske otroke 

vrtca pa smo v Termah Ptuj izvedli enotedenski plavalni tečaj. 

 

V skladu s predpisanim šolskim koledarjem smo za šolsko leto 2016/2017 načrtovali 191 šolskih dni, 

in sicer 176 dni pouka in 15 dni dejavnosti. Do konca pouka (23. 6. 2017) smo realizirali vse dni pouka 

in vse načrtovane dneve dejavnosti v I., II. in III. triadi. 

 

TEKMOVANJA IZ ZNANJ IN DRUGIH PODROČIJ 

Zraven pouka, učenja, domačih nalog, testov, spraševanj, so bili naši učenci ODLIČNI.  

Skoraj vsi so se večkrat udeležili različnih TEKMOVANJ IZ ZNANJ, in to na 11 področjih: MAT-kenguru 

in Vegovo (1. – 9. r.), znanje o sladkorni bolezni, SLJ-Cankarjevo, FIZ-Stefanovo, TJN-nemščina, ZGO, 

KEM-Preglovo, BIO-Proteus, Vesela šola in Bralna značka. Skupaj je pri pripravah sodelovalo 13 

mentorjev. Na šolskem nivoju je tekmovalo 283 učencev in otrok vrtca. Prejeli so 135 priznanj za 

sodelovanje in 58 bronastih priznanj. Na regijskem nivoju so bila izvedena le tri tekmovanja (SLJ, FIZ 

in ZGO), udeležil se jih je 8 učenk in učencev, osvojili so 2 srebrni priznanji: Matija Peršak Cankarjevo 

– SLJ in Stefanovo – FIZ priznanje. Na državnem nivoju je tekmovalo 9 učenk in učencev, osvojili so 1 

zlato in 5 srebrnih priznanj, in sicer: Amalija Skok in Jernej Kos srebrno iz TJN-nemščina, Matija Peršak 

in Neja Draškovič srebrno iz MAT, Jakob Černejšek srebrno, Ana Plajnšek pa zlato iz Vesele šole. 

Na tekmovanjih iz športa, šaha in drugih področij ter sodelovanj na natečajih in projektih je 

sodelovalo na šolskem oziroma medobčinskem nivoju 338 otrok in učencev. Pripravljalo jih je 9 

mentorjev. Osvojili so številna priznanja in nagrade. Na višji nivo se je uvrstilo 14 učencev, kjer so 

dosegli odlične rezultate. Na tem mestu izpostavljamo le uvrstitve med najboljše tri, vendar prav 

vsem iskreno čestitamo. Amalija Skok je v šahu posamezno dosegla 1. mesto in zlato medaljo, Nejc 

Butolen 2. mesto in srebrno medaljo, Jernej Kos pa 3. mesto in bronasto medaljo. Vsi trije so se 



uvrstili na državno prvenstvo, a tam dosegli povprečen rezultat. Uspešni so bili tudi v šahu ekipno in v 

kategoriji F-15 dosegli 1. mesto in pokal ter uvrstitev na državno tekmovanje. OŠ Žetale so odlično 

promovirali, saj so z 2. mestom v državi res presenetili. Ekipo so sestavljali:  Amalija Skok, Nejc 

Butolen, Jernej Kos in Luka Korez.  

Na regijski ravni so se naši učenci pomerili tudi v različnih natečajih in projektih. Najboljši udeleženci 

so prejeli priznanja in nagrade, in sicer: Ana Plajnšek, Nataša Butolen in Eva Stojnšek – Evropa v šoli; 

Žiga Bukšek, Jana Železnik in Amalija Skok – Naravne nesreče-POZOR NEVARNE SNOVI;  

V ŠPORTNEM PLEZANJU je bila odlična Neja Draškovič, ki je osvojila naslov medobčinske in naslov 

državne prvakinje. 

Uspehov je bilo v tem šolskem letu še več, a bom omenila samo še tekmovanje za BRALNO ZNAČKO, 

ki smo ga pričeli 17. septembra 2016 in zaključili 31. maja 2017. Predšolsko bralno značko je osvojilo 

vseh 48 otrok vrtca, šolsko pa 76 učencev od 1. do 9. razreda, ali 85,4 %. Izmed njih je letos 6 ZLATIH 

BRALCEV. 

V šolskem letu 2016/2017 smo realizirali LETNO ŠOLO V NARAVI (4. r) v izvajanju je PLAVALNI TEČAJ 

(Vrtec in 1. triada) 

Otrokom s posebnimi potrebami, učnimi in govornimi težavami posvečamo posebno skrb. Program in 

organizacija dela, ki smo ju izvajali letos sta se izkazala kot dobra praksa, zato bomo tako nadaljevali 

tudi v prihodnje. Te individualne ure so za otroke izredno pomembne, brez njih bi bilo tem učencem 

zelo težko. 

Podobno težko bi bilo učencem v kombiniranih razredih, če Občina Žetale ne bi sofinancirala 

ločenega poučevanja določenih predmetov – to je namreč ZA KVALITETNO IZVAJANJE POUKA 

neprecenljive vrednosti. Verjemite, če tega ne bi bilo, bi imeli vaši otroci, ne samo slabši standard, 

ampak tudi veliko več šolskega dela doma. 

UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

Oddelek Napreduje št. uč. % Povprečna ocena 

1. razred  16 100 opisno 

2. razred 7 100 opisno 

3. razred 7 100 4,14 

4. razred 11 100 4,3 

5. razred 14 100 4,2 

6. razred 7 100 4,25 

7. razred 10 100 4,1 

8. razred 8 100 4,5 

9. razred 9 100 4,19 

Skupaj 89 100 % 4,25 
 

LETNA ŠOLA V NARAVI – z učenci 4. razreda smo izvedli LŠN v CŠOD Burja – poročilo je priloga k 
temu poročilu – z razredničarko Slavico Konda, prisotna je bila še učiteljica plavanja iz PK Ptuj Barbara 
Skledar, ki se je izkazala tudi kot odgovorna spremljevalka naših otrok, sicer študentka razrednega 
pouka PF v Mariboru.  
 

 



REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 2017 v 6. in 9. razredu 

Razred Število 
učencev 

Predmet Povprečje šola 
Žetale 

Povprečje 
Slovenija 

Razlika povp. št.  
% točk + / - 

 
6. 

7 Slovenščina 68,29 51,61 + 16,68 

7 Nemščina 81,59 67,80 + 13,79 

7 Matematika 59,14 49,42 + 9,72 

Razred Število 
učencev 

Predmet Povprečje šola 
Žetale 

Povprečje 
Slovenija 

Razlika povp. št.  
% točk + / - 

 
9. 

9 Slovenščina 47,41 46,38 + 1,03 

9 Matematika 58,22 58,35 - 0,13 

9 Geografija 54,89 48,12 + 6,77 

Kvalitativno analizo za vse preverjane predmete, vključno s predlogi izboljšav, smo podrobno 

obravnavali na zaključni konferenci in po razpravi sprejeli sklepe za nadaljnje delo, da lahko rezultate 

znanj v prihodnjih letih še izboljšamo. Sklenili smo, da bomo v naslednjem šolskem letu na področju NPZ 

izdelali samoevalvacijo. Podrobnejše analize s strani izvajalcev predmetov so priloga tega poročila. 

Realizacijo načrtovanega v LDN smo sproti spremljali na pedagoških konferencah, vsi strokovni 

delavci smo se strokovno izpopolnjevali na različnih posodobitvenih izobraževalnih programih, 

posvetih, srečanjih predmetnih študijskih skupin ter se samoizobraževali.  

 

Kadrovska zasedba je bila med letom nekoliko spremenjena, a ne v odstotkih zaposlitve temveč samo 

v imenih. Zaposlili smo novega računalničarja (Robert Železnik) ter izvedli nadomestno zaposlitev 

svetovalne delavke, ki je bila na dolgotrajni bolniški, za čas njene odsotnosti (Špela Novak). 

 

KADROVSKA ZASEDBA 

Vodstvo šole: 1  ravnateljica 
Učitelji: 17 učiteljev, od teh 3 dopolnjujejo učno obvezo pri nas, 

5 naših učiteljev pa dopolnjuje učno obvezo na drugih, 
sosednjih šolah 

Organizator informacijske dejavnosti: 0,20 delovne obveze 
Šolska svetovalna služba: 0,35 socialna delavka (zaposlena tudi na OŠ Hajdina) 

0,70  specialna pedagoginja (dopolnjuje obvezo na naši  
šoli, zaposlena na OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj) 
0,09 logopedinja (dopolnjuje obvezo na naši  
šoli, zaposlena na OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj) 

0,50 učiteljica DSP in učne pomoči (zaposlena pri nas) 
Vodja šolske prehrane: 0,02 delavke 
Knjižničarka: 0,30 
Skupaj strokovnih delavcev: 24 (16 delno ali v celoti zaposlenih na naši šoli, ostali  

učno/delovno obvezo pri nas dopolnjujejo) 
Računovodsko-administrativni delavci: 1,30 tajnica in računovodkinja 
Tehnični delavci: 6 (1 hišnik, 2 kuharici, 3 snažilke) 

 

REALIZACIJA HOSPITACIJ  IN LETNEGA POGOVORA Z ZAPOSLENIMI v šol. letu 2016/2017 

Hospitacije so ena izmed oblik spremljanja učiteljevega dela in dela drugih strokovnih delavcev v šoli 

ter hkrati priložnost za lasten profesionalni razvoj vsakega posameznika. Cilj pogovora po hospitaciji 

je namreč načrtovanje profesionalnega razvoja, povezanega s cilji šole. 



Poudarek pri neposredni spremljavi dela v oddelkih vrtca in šole bo v šolskem letu 2016/2017 

predvsem na treh področjih: 

1. Formativno spremljanje 

2. Aktivna vloga otrok/učencev pri pouku in drugem delu 

3. Delo z otroki/učenci s posebnimi potrebami in upoštevanje prilagoditev 

 

Z namenom priprave na letni pogovor je za vse zaposlene izdelan obrazec za oceno/samooceno, s 

kriteriji in opisom za naslednja področja: rezultati dela; samostojnost, ustvarjalnost, natančnost; 

zanesljivost; sodelovanje in organizacija dela; druge sposobnosti oziroma kompetence ter zapis 

skupne utemeljitve. 

Ime in priimek Delovno 
mesto 

Predmet Realizacija Šolska 
ura 

Vsebina 

Marjana Pernat Učiteljica  SLJ 2 28.10.2016 2. Živali v gozdu - branje, 

razčlenjevanje besedila 

Marija Skok Učiteljica  LUM 2/3 9.11.2016 4. 2. in 3. r  

Jaz in narava - Metulji 

Jožica Prevolšek Učiteljica  MAT 1 26.10.2016 2. Število 2 - konkretna 

dejavnost 

Romana Širec Učiteljica SLJ 1 9. 11. 2016 2. Grafomotorika 

Slavica Konda Učiteljica  SLJ 4 10. 2. 2017 1. Kraljična na zrnu graha - 

poustvarjanje 

Polona Gojkošek Učiteljica  NIT 5 27. 10. 2016 4. Prehranjevalni splet 

Miran Železnik Učitelj  TIT 7 30. 11. 2016 3. Izdelek iz umetne mase 

Marta Trafela Učiteljica TJN 5 6. 12. 2016 1. Beate hat Geburtstag 

Lidija Šešerko Učiteljica GEO 9 20. 10. 2016 2.  Značilnosti prebivalstva 

Slovenije 

Saša Peršoh Učiteljica SLJ 8 16. 11. 2016 4. Intervju in poročilo o njem 

Valerija Krivec Učiteljica KEM 8 19. 12. 2016 1.  PSE, ioni - Povezovanje 

delcev 

Jasna Vigec Učiteljica FIZ 8 9. 11.  2016 6. Kamera obscura in oko 

Petra Fošnarič Učiteljica N2A 4./5./6.  8. 11. 2016 6. Dnevi v tednu 

Irena Kajzovar Učiteljica LUM 4 21. 11. 2016 3. Prostorsko oblikovanje 

Gabrijela Brlek Učiteljica OPB 1 5. 12.2016 8. Smrečica iz papirja 

Brigita Luteršmit Učiteljica GUM 6/7 12. 10. 2016 1. Glasbila in njihova 



zgodovina 
Začetki glasbe 

Monika Herbaj 
Polonca Colnarič 

Vzgojiteljica 
Pomočnica 

JEZIK in 
NARAVA 

28.11.2016 ves dan Mojca Pokrajculja 

Simona Furman 

Valerija Jus 

Vzgojiteljica 
Pomočnica 

GIBANJE 9.11.2016 ves dan Barvita jesen 

Simona Krčar  
Alenka Kopše 

Vzgojiteljica 
Pomočnica 

UMETNOST 

(GV) 

26.10.2016 ves dan Razbita buča 

Brigita Seidl Učiteljica UP SLJ 5 (JK) 6. 12. 2016 3. Določilo pred osebnim 

imenom 

Irena Vodušek Socialna 

delavka 

7., 8. in 9. 

razred 

17. 11. 2016 popoldan Karierna orientacija - 

potrebe po poklicih v 

našem okolju 

Ema Vogrinc Tajnica, 

računovodki

nja 

Vrtec 10. 11. 2016 dopoldan Izpolnjevanje podatkov v 

aplikaciji MIZŠ - 

organizacija dela, 

natančnost, samostojnost 

Iris Merkač Projektna 

zaposlitev 

Drugačno 

učenje 3. r 

9. 1. 2017 1. Merimo dolžine - urjenje 

Robert Železnik Računalničar Vrtec v šoli 29. 2. 2017 2. Miškina šola računalništva 

Natalija Sagadin Specialna 

pedagoginja 

SLJ 4 (Rok 

Plajnšek) 

12.1.2017 4.  Braingym in 

grafomotorika, branje in 

bralno razumevanje, zapis 

pravljice, bogatitev 

povedi, uporaba 

predlogov. 

Tamara Sevšek Logopedinja GOVOR IN 

JEZIK (vrtec) 

28.11.2016 0. Motorika govoril, pihalne 

vaje, razvrščanje po barvi 

(besedišče), oglašanje... 

Jože Vogrinc Hišnik Redno 

vzdrževanje 

objektov 

1. 3. 2017 dopoldan Izpolnjevanje obrazcev za 

spremljavo temperature 

vode v vrtcu in v šoli 

Berta Bedenik Kuharica Medosebni 

odnosi in 

odgovornost 

15. 2. 2017 dopoldan Sodelovanje in 

organizacija dela ter 

prevzemanje odgovornosti 

Klaudia Lazar Pom. 

kuharice 

BOL. mesečno telefonsk

i stiki 

Zdravniška dokumentacija 



Darinka Lešnik Kuharica Medosebni 

odnosi in 

odgovornost 

15. 2. 2017 dopoldan Sodelovanje in 

organizacija dela ter 

prevzemanje odgovornosti 

Renata Ferk Čistilka Odnos do 

dela in 

odgovornost 

6. 2. 2017 popoldan Sodelovanje in 

organizacija dela ter 

prevzemanje odgovornosti 

Darja Tramšek Čistilka Odnos do 

dela in 

odgovornost 

6. 2. 2017 popoldan Sodelovanje in 

organizacija dela ter 

prevzemanje odgovornosti 

Kristina 

Štajnberger 

Čistilka Odnos do 

dela in 

odgovornost 

6. 2. 2017 popoldan Sodelovanje in 

organizacija dela ter 

prevzemanje odgovornosti 

  

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Predmet Št. učencev Poučuje Načrt. ure Real. ure 

Obdelava gradiv − les 10 Miran Železnik 35 35 

Poskusi v kemiji 8 Valerija Krivec 35 35 

Urejanje besedil 7 Saša Peršoh 35 35 

Izbrani šport – nogomet 12 Silvestra Klemenčič 32 32 

Šport za zdravje/Šport za sprostitev 15 Polona Gojkošek 35 35 

Ansambelska igra 7 Brigita Luteršmit 32 33 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Predmet Razred Št. učencev Poučuje Načrt. ure Real. ure 

N1N- nemščina 1. 16 Polona Gojkošek 70 70 

N2A- angleščina 7., 8., 9. 21 Petra Fošnarič 70 69 

N2A- angleščina 4., 5., 6. 17 Petra Fošnarič 70 72 

NTE- tehnika 4., 5., 6. 15 Miran Železnik 35 36 

 

INTERESNA DEJAVNOST – mentor Št. ur Realizirano 
Ciciban, dober dan – Marjana Pernat 10 10 

Cicibanove urice – Marija Skok 10 10 

Plesne urice – Jožica Prevolšek 10 10 

Ustvarjalne urice - Romana Širec 10 10 

Šolska skupnost –Gabrijela Brlek 5 5 

Šahovski krožek – Anton Butolen 15 15 

Šolsko glasilo – Saša Peršoh 6 2 

Gledališki krožek - Saša Peršoh 15 19 

Bralna značka – Saša Peršoh, Lidija Šešerko 10 (Lidija) 5 
(Saša) 5 

Športno plezanje – Miran Železnik 20 20 

Mladi člani Rdečega križa – Slavica Konda 5 5 

Eko delavnice - Valerija Krivec 10 10  

Skupaj – 11 mentorjev - realizirano do polletja 126 ur ur 



SISTEMIZIRANA INTERESNA DEJAVNOST – mentor Št. ur Realizirano 
Šahovska umetnost  – Anton Butolen 35* 35 

Priprava na kolesarski izpit 5. r. – Polona Gojkošek 15* 15 

Likovno ustvarjanje – Irena Kajzovar 35* 35 

Lutkovno gledališče – Polona Gojkošek 35* 35 

OPZ – Brigita Luteršmit 
MPZ – Brigita Luteršmit                                                                 

70* 
140* 

76 
149 

Skupaj – 5 mentorjev - realizirano do polletja 330 ur ur 

Zgodnje učenje nemščine – Marta Trafela – 3. razred** 17,5**   

Zgodnje učenje nemščine – Romana Širec – vrtec** 17,5** 18 

SKUPAJ (brez **)  456 ur ur 

 

EVALVACIJA VZGOJNEGA OZ. AKCIJSKEGA NAČRTA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

Tudi v tem šolskem letu smo nadaljevali z aktivnostjo  Varna raba interneta. Učitelji smo ob delu z 

računalniki, učence opozarjali na pasti interneta. V mesecu februarju so bile na to temo izvedene tudi 

delavnice za učence, delavce šole in tudi starše. 

Učitelji smo še naprej skrbeli za pozdravljanje in tako pozabljajo na osnovne bontona. 

V okviru razrednih smo s pomočjo priročnika 10 korakov do boljše samopodobe ur uspešno razvijali 

samopodobo učencev. Pri razrednih urah smo se pogovarjali tudi o spodbujanju strpnosti in 

sprejemanju drugačnosti. Na zaključno prireditev projekta za življenje se učimo, smo povabili tudi 

učence OŠ Ljudevita Pivka, ki so se nam predstavili s plesom in glasbo.  

Med dvema učencema 1. triade je bila uspešno izvedena mediacija. 

Bralno pismenost smo pri rednih urah pouka  razvijali vsi učitelji skozi vso šolsko leto. Posebno 

pozornost pa smo razvijanju te veščine namenili v mesecu aprilu. Uporabljali smo različne bralne 

strategije. Učence smo urili v razumevanju napisanih besedil in razmišljanju o njih. Več časa smo 

namenili postavljanju vprašanj na višjih taksonomskih ravneh.  

V učilnicah smo uspešno ločevali odpadke; biološke, papir in ostale odpadke. V jedilnici smo odpadke 

ločevali na biološke odpadke, plastiko in papir.  

Za boljši odnos do hrane in manj odpadkov smo se trudili vsi strokovni delavci, prav tako tudi 

kuharici, ki prisluhneta učencem pri željah o količini hrane.  

Ugotavljamo, da so bile vse aktivnosti uspešno izvedene in so pripomogle k osebni rasti in 

odgovornosti učencev. 

Žetale, 23. 6. 2017                                                                                                                       Valerija Krivec, 

koordinatorka vzgojnega načrta 

 

POROČILO SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA ZA  šolsko leto 2016/2017 
 
Ob pregledu prejetih in izdanih sredstev šolskega sklada smo ugotovili naslednje: 
- prenos sredstev šolskega sklada iz leta 2015 (šola, vrtec, zimska šola v naravi) znaša 1.622,00 €, 
- prejeta donacijska sredstva šolskega sklada za leto 2016 (šola, vrtec, zimska šola v naravi) znašajo 
2.733,60 €, skupaj prejeta sredstva iz leta 2015 in 2016 znašajo 4.355,60 €, 
- odhodki sredstev iz šolskega sklada (šola, vrtec, zimska šola v naravi) v letu 2016 znašajo 3.949,42 €. 
Odhodki zajemajo nabavo didaktičnih pripomočkov in gradiv, sofinanciranje programov za otroke in 
učence s posebnimi potrebami, sofinanciranje šole v naravi, sofinanciranje prevozov na dejavnosti 
izven Žetal, nakup večsedežnega vozička in drugo. 
Prejeta sredstva šolskega sklada na dan 31. 12. 2016 znašajo skupaj 406,18 €. 
Prejeta in porabljena sredstva od januarja do avgusta 2017: 



- prejeta donacijska sredstva šola in vrtec znašajo  652,87 € (donacije bazar, donatorji in starši). 
Sredstva šolskega sklada skupaj (vrtec in šola) na računu,  na dan, 31. 8. 2017 znašajo 1.059,05 €. 
 
ŠPORTNI CENT 
 
Učenci OŠ Žetale 1. in 2. razreda ter otroci vrtca Žetale so imeli od januarja 2017 do junija 2017 
športne aktivnosti imenovane Športni cent. Dejavnost sta brezplačno izvajali učiteljici Jožica Prevolšek 
in Romana Širec. 
Zbrana in porabljena sredstva iz naslova športnega centa: 
- zbrana sredstva skupaj: 283,00 € 
- porabljena sredstva za nakup športne opreme: 264,57 € 
Ostanek sredstev na dan 31. 8. 2017 znaša 18,43 €. 
 
 

III. ZAKLJUČEK 

 

Iz predstavljenega je razvidno, da smo realizacijo načrtovanega LDN sistematično spremljali, da smo 

zagotovili z zakonom in podzakonskimi akti predpisan obvezen in razširjeni program, ter da vseskozi 

stremimo h kakovosti, pestrosti, varnosti in raznolikosti ter mulditisciplinarnosti izvedbe življenja in 

dela na šoli in v v, z medsebojnim povezovanjem in v povezovanju z lokalno skupnostjo ter širše. 

Podobno kot večina projektov so tudi aktivnosti vzgojnega načrta potekale celo šolsko leto, realizacija 

vseh pa je podrobneje predstavljena v prilogi končnega poročila.  

Ker je mapa vzgojnih ukrepov ostala 'prazna', pomeni, da večjih vzgojnih problemov v tem šolskem 

letu ni bilo, manjše pa smo, kakor so poročali razredniki na konferenci, katerih letno poročilo je 

priloga k zapisniku zaključne pedagoške konference, reševali sproti.  

Žetale, 31. 8. 2017 

Lidija Šešerko,                                                                                                                   dr. Silvestra Klemenčič, 

predsednic sveta zavoda                                                                                                 ravnateljica 

 

PRILOGE V VPOGLED: 

- Specifikacija zbiranja in porabe sredstev šolskega sklada 

- Specifikacija porabe namenskih sredstev Občine Žetale 

- Poročila o realizaciji projektov v šol. letu 2016/2017 

- Interna pravila, ki jih je potrdil svet zavoda in so stopila v veljavo v šol. letu 2016/2017 

- Kvalitativna analiza NPZ 2017 v 6. in 9. razredu 

- Izračun letne delovne obveze strokovnih delavcev za šol. leto 2016/2017 

 


