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1 SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA OŠ NHR HRASTNIK ZA LETO 

2018    

 Poročilo ravnateljice 1.1

Letno poročilo se nanaša na poslovno leto 2018, zaradi narave dela se splošni in posebni del letnega 

poročila nanašata na šolsko leto 2017/18. Prav tako se nekateri podatki nanašajo na celotno šolo, 

nekateri podatki pa so ločeno prikazani za oddelke, ki izvajajo programe za otroke s posebnimi 

potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in oddelkih vzgoje in izobraževanja. 

Računovodski del letnega poročila pa se nanaša izključno na leto 2018. 

Tudi v letu 2018 so poleg rednega pouka potekale številne aktivnosti in dejavnosti, ki smo jih 

organizirali za učence in tudi starše. V uvodu navajam le nekatere: 

JANUAR 2018:  

          

Za učence vseh 3. razredov smo izpeljali 20- urni plavalni tečaj. Učenci 5. razredov so se v sklopu 

projekta Policist Leon v sodelovanju s PP Hrastnik osveščali o prometni varnosti. Potekalo je šolsko 

tekmovanje iz kemije in iz znanja računalništva – programiranja za OŠ.  Učence pa smo peljali tudi na 

regijsko tekmovanje iz angleščine za 9. razred in iz slovenščine. Ekipa starejših učencev se je pomerila 

v četrtfinalu košarke. Učenci, ki so se v letu 2017 izkazali na mednarodnem področju, so bili 

povabljeni na sprejem k ministrici za izobraževanje, znanost in šport. Na naši šoli so si to zaslužili 

učenci, ki so dosegli rezultate na področju robotike in angleškega jezika.  

FEBRUAR 2018: 

Organizirali smo proslavo pred slovenskim kulturnim praznikom. Učenci 5. in 6. razredov so se 

udeležili šole v naravi.  

                      

 

 

V prvem tednu pouka v letu 2018 smo 

obeležili dan šole. Namenili smo ga 

spoznavanju zgodovine šole in domačega 

kraja. 

 

Tradicionalno smo organizirali steklosteklarsko kolonijo za 

učence naše šole in še za 10 osnovnih šol iz Zasavja. 
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Učenci 3. triade so si v ogledali gledališko predstavo iCankar. V sklopu kulturnega dne so si ogledali 

tudi Narodno galerijo. Organizirali smo šolsko tekmovanje iz fizike in iz naravoslovja (Kresnička). 

Učenci, ki sodelujejo pri krožku Prve pomoči, so si ogledali regijski center za obveščanje Trbovlje. 

Učence smo peljali na regijsko tekmovanje iz zgodovine in na predizbor tekmovalcev na državnem 

tekmovanju HIPPO (tekmovanje iz angleščine). Ekipa fantov se je udeležila četrtfinala v rokometu.  

 

MAREC 2018: Na šoli smo organizirali šolski otroški parlament na temo Šolstvo in šolski sistem. Na 

povabilo Društva diabetikov Hrastnik so se učenci udeležili njihovega letnega občnega zbora in 

sodelovali pri kulturnem programu. 

 

Učenci 2. triade so si v  SLG Celje ogledali gledališko predstavo Erazem in potepuh. Učenci so s 

kulturnim programom sodelovali na prireditvi Projekta starejši za starejše ob materinskem dnevu. Za 

učence 4. in 5. razreda je bilo v sodelovanju z ZD Hrastnik organizirano predavanje Motnje hranjenja. 

Učenci 2. razredov so imeli v sklopu dneva dejavnosti plavalni dan, za učence 5. razredov matične 

šole pa je bil organiziran 10-urni plavalni tečaj.  Ekipa Varnega interneta je izvedla predavanje za 

učence 8. razredov na temo »Sem pametnejši od mobilnega telefona«, za učence 3. razredov 

»Spletne skrivnosti«, za učiteljski zbor pa »Digitalna pismenost«.  

 

Učenci so se pomerili na šolskem tekmovanju iz Vesele šole in iz matematike, regijskega tekmovanja 

iz fizike. Udeležili so se državnega tekmovanja iz znanja slovenščine, kemije, računalništva  SCRATCH,  

zgodovine, angleščine 9. r in polfinala mednarodnega tekmovanja v znanju angleščine HIPPO.  

Skupina nadarjenih učencev se je udeležila regijskega srečanja mladih raziskovalcev 2018. 

APRIL 2018: Učenci od 3. do 6. razreda so si ogledali baletno pravljico Alica v čudežni deželi v izvedbi 

Glasbene šole Hrastnik. Učenci 4. razredov so se udeležili šole naravi v CŠOD Lipa. V DD Trbovlje so si 

učenci od 5. do 7. razreda ogledali baletno predstavo Pepelka. Za učence 6. razredov je bilo v 

Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje je v avli šole 

postavilo razstavo »Vojna za Slovenijo 1991«. Razstava je bila 

odprta za javnost. V dopoldanskem času pa so člani društva 

organizirali voden ogled razstave za učence 8. in 9. razreda.  

Učenci dramskega krožka matične in podružnične šole so 

se predstavili na območni reviji JSKD s predstavama 

Minioni in Maček Muri ter Učenosti na proti. Predstavi so 

si ogledali naši učenci. Prav tako pa tudi  Zvezdico 

zaspanko v izvedbi Marionetnega gledališča Jurček.  

 

V sklopu zdrave šole je bila izvedena delavnica peke kruha.  



LETNO POROČILO ZA LETO 2018 Stran 5 

sodelovanju z ZD Hrastnik organizirano predavanje Motnje hranjenja, za sedmošolce pa Temeljni 

postopki oživljanja. 

Potekalo je šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine (Mehurčki) za učence 2. in 3. razredov. Učenci so 

se udeležili regijskega tekmovanja iz robotike ter državnih tekmovanj iz znanja Vesele šole, fizike in 

matematike.  

                

Na šoli je potekalo izobraževanje »Inovativni prosto MODEL ROKE« v okviru Projekta »Krepitev 

kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno izobraževalnega dela«, ki 

ga je za 10 strokovnih delavk izvedla strokovna delavka CŠOD. 

                    

MAJ 2018: Svetovalka zavoda za šolstvo je opravila opazovanje učne ure angleščine v 3. c kot del 

spremljave pouka prvega tujega jezika, ki jo izvajajo na ZRSŠ tretje leto. Za učence 4. in 5. razredov 

podružnične šole je bil organiziran 10-urni plavalni tečaj. Za učence 1. razredov pa je bilo organizirano 

10-urno prilagajanje na vodo. 

            

           

Za učiteljski zbor je bilo organizirano predavanje na temo »Odgovorno s hrano, hrana – zdravilo ali 

strup«. Na letnem koncertu so se predstavili pevski zbori matične in podružnične šole. Učenci v 

projektu MEPI so opravili poskusno odpravo. Učenci, ki so sodelovali na regijskem srečanju mladih 

Učenci so se udeležili tudi državnega tekmovanja iz znanja 

matematike za učence prilagojenega programa z nižjim 

izobrazbenim standardom RAČUNANJE JE IGRA 2018, kjer je naš 

učenec osvojil 1. mesto. 

 

Učenci krožka PP so se udeležili regijskega 

tekmovanja osnovnošolskih ekip prve pomoči.   

 

V sklopu projekta Zdrava šola smo tekli neprekinjeno od 8. 

do 18. ure. Vsak je tekel v skladu svojimi zmožnostmi. Skupaj 

smo pretekli 2040 km in 840 m. 

 

Učenci dramskega krožka matične in podružnične šole so se 

s predstavami predstavili sošolcem in v popoldanskem času 

pa tudi staršem in ostalim obiskovalcem. Sodelovali so tudi 

na Festivalu Rdeči revirji.  
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raziskovalcev, so se odpravili na raziskovalni izlet, na katerem so si ogledali podjetje Krka Novo mesto 

ter Tehnični muzej Bistra.  

 

Učenci so se udeležili državnega tekmovanja iz robotike, tekmovanja mladih čebelarjev, tekmovanja 

mladih raziskovalcev Slovenije, tekmovanja Kaj veš o prometu?  

JUNIJ 2018:  

 

Učenci 3. a so bili zmagovalni razred na šoli v Tekmovanju za čiste zobe in za nagrado so bili 

povabljeni zaključno prireditev, ki je potekala v Ljubljani. Učenci dramskega krožka matične šole so se 

z avtorsko gledališko predstavo Temne pasti najstništva predstavili na Festivalu Rdeči revirji. Učenci 

9. razredov so se odpravili na zaključni izlet v Gardaland. Učenci in učitelji so z delavnicami in nastopi 

sodelovali na Hrastkovem festivalu. Učenci so se udeležili državnega tekmovanja mladih modelarjev. 

Proslava ob dnevu državnosti je bila še posebej svečana, saj se jo udeležili tudi ministrica za 

izobraževanje znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, predsednica civilne iniciative Kakšno šolo 

hočemo dr. Manca Košir in novinarka revije Ona Katja Cah in župan Občine Hrastnik g. Miran Jerič s 

svojo ekipo.  

 

 

 

 

 

5 učencev je po uspešno opravljeni kvalifikacijski odpravi v 

Velenjski kotlini in Vitanjških Karavankah izpolnilo vse 

kriterije za pridobitev bronastega priznanja. 

 

Na proslavi ob dnevu državnosti je naša učiteljica 

Tina Šantej prejela nagrado za zmago na natečaju 

Naj učiteljica leta.  

Učenci NIS in PPVI so se udeležili tridnevnega poletnega 

tabora na Kalu.   
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JULIJ 2018: Na proslavi ob občinskem prazniku je župan Občine Hrastnik eni učenki podelil zlato 

županovo pero.  

AVGUST 2018: V sodelovanju z  Območnim združenjem slovenskih častnikov Hrastnik smo pripravili 

usposabljanje in orientacijski pohod za vse zaposlene. Poleg ostalih priprav na delo v novem šolskem 

letu, je v avgustu potekalo intenzivno izobraževanje zaposlenih: v sodelovanju z RK Hrastnik smo 

nadaljevali z izobraževanjem zaposlenih na temo Tehnike oživljanja in uporaba defibrilatorja; 

strokovne delavke Zdravstvenega doma Hrastnik so pripravile za vse zaposlene dve delavnici: Vaje za 

zdravo hrbtenico in tehnike sproščanja; potekalo je izobraževanje Janija Prgića – Osem krogov 

odličnost; nadaljevali smo s seznanjanjem zaposlenih z orodjem za osebnostni razvoj in učinkovito 

delo v skupinah SDI; učiteljica razrednega pouka pa je na podlagi udeležbe na izobraževanju pripravila 

izobraževanje za sodelavce na temo Komunikacija s starši. 

SEPTEMBER 2018:  

 

Učenci, ki obiskujejo ŠZZ in ŠZS so se udeležili prireditve ob 70. letnici Planinskega društva Hrastnik, 

kjer je naša učenka tudi nastopila v kulturnem programu. Skupaj s KRC Hrastnik smo učencem 

omogočili udeležbo na prireditvi »Veter v laseh«, v sodelovanju s KK Hrastnik pa učencem prve triade 

na dejavnosti »Igriva Košarka«. Učenci so se udeležili ekipnega področnega tekmovanja v atletiki v 

Celju, potekalo je šolsko tekmovanje iz Logike. 

OKTOBER 2018: Varstveno delovni center Zagorje je za učence prve triade pripravil gledališko 

predstavo Minka Pločevinka.  

 

 

Z novim šolskim letom smo pričeli z uvajanjem projekta 

POGUM. Učence 2. razredov so do učilnic pospremili 

učenci 9. razreda. 

V juniju pa smo imeli še en enkraten dogodek. 

Dela na Podružnični šoli Dol so potekala tako 

uspešno, da smo lahko slavnostno otvorili nove 

prostore. Trak je prerezala dobitnica zlatega 

županovega peresa.  

 

Na Podružnični šoli Dol je bila izvedena Mavrična 

prireditev, s katero smo počastili otvoritev nove in 

sodobne šole.  
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V času od 15. do 19. 10. 2018 smo na šoli v sklopu praznovanja 25 – letnice Zdrave šole izvedli 

projektni teden: Zdrava šola. Izvajali smo aktivnosti s področja duševnega zdravja (delavnica na RU na 

temo duševno zdravje in izvedba delavnic čuječnost), prehrane (degustacijski zdravi zajtrki od 

ponedeljka do petka), gibanje.  

 

Učenci so svoje znanje pokazali na šolskem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni, biologiji in 

angleščini (8. r).  RK Hrastnik je za učence 4. in 5. razredov ob svetovnem dnevu oživljanja pripravil 

praktični prikaz oživljanja. Mladinska mreža MAMA in ZEOS so za učence 9. razredov izvedli Eko 

delavnice E-odpadki in naše okolje. Na matični in podružnični šoli smo izvedli evakuacijsko vajo. 8 

učencev prostovoljcev je sodelovalo pri izvedbi projekta Manj svečk za manj grobov.  

NOVEMBER 2018: Učenci 2. in 3. triade so si ogledali brezplačno gledališko predstavo Gledališče od A 

do Ž v sklopu razširjenega programa kulturnega dogajanja v občini, učenci 1. triade pa predstavo Mali 

medo. Poskusno smo izvedli akcijo zbiranja odpadnih olj, vendar je bil odziv žal zelo slab. Za učence 

NIS in PPVI je bila v sklopu preventivnih dejavnosti v sodelovanju z ZD Hrastnik organizirana delavnica 

Osebna higiena. Tudi naša šola se je pridružila projektu Stop obrekovanju. Učenci so po izvedeni 

delavnici ustvarjali likovne in literarne izdelke, ki smo jih poslali na natečaj.  

    

Tudi v tem novembru smo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk. Učencem in zaposlenim smo ponudili 

domač kruh, maslo, med, mleko in jabolko. V sklopu tega dneva je na povabilo Doma starejših 

Hrastnik in NIJZ skupina učencev s stanovalci tudi letos pripravljala tradicionalno hrano, pomerili so 

se ugankah in kvizu.  

 

Učenci so se pomerili v šolskem tekmovanju v znanju iz angleščine (9. r) in nemščine, udeležili so se 

tudi državnih tekmovanj v znanju o sladkorni bolezni, iz kemije in iz angleščine (8. r).  Za učence 3. in 

Na področju gibanja je vsak razred opravil spretnostni 

poligon in tako prejel črko za skupno geslo. V 

popoldanskem času pa so učenci skupaj s starši iskali 

zaklad.  

 

Skozi celo leto vsak ponedeljek od 14.30 do 15.30 

štirinajst učencev prostovoljcev v sklopu projekta 

Sadeži družbe obiskuje stanovalce Doma starejših 

Hrastnik in se z njimi družijo. 

V sklopu projekta POGUM so devetošolke pomagale 

drugošolcem pri preskakovanju kolebnice. 
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4. razredov je bila v sodelovanje z ZD Hrastnik organizirana delavnica Zdrav način življenja, škodljivost 

sladkorja in pravilna drža. Za strokovne delavce je bilo organizirano predavanje »Razvajen in 

razpuščen otrok se razlikuje od hiperaktivnega otroka (otroka z ADHD)«. 

DECEMBER 2018: Organizirali smo šolsko tekmovanje iz zgodovine, astronomije in slovenščine. 

Učenci so se udeležili področnega tekmovanja iz rokometa. Organizirali smo roditeljski sestanek za 

starše devetošolcev, na katerem so se predstavile srednje šole iz Zasavja in Šolskega centra Celje. 

 

  

Za učence 4. razredov je upokojeni policist izvedel predavanje z naslovom »O nasilju malo drugače«. 

Za učence 5. razredov pa smo v sodelovanju z ZD Hrastnik organizirali delavnico o zasvojenosti. 

Učence od 1. do 4. razreda je obiskal dedek Mraz. Učenci 2. in tretje triade so si ogledali filmsko 

predstavo Gajin svet, učenci 1. triade pa Pikica, Koko in divji nosorog.  

 

 Na zadnji dan pouka v koledarskem letu 2018 smo sedaj že tradicionalno organizirali proslavo ob 

Dnevu samostojnosti in enotnosti, na kateri smo razglasili nagrajence internega likovnega natečaja 

»Najlepša 3D voščilnica«.  

 Poročilo predsednice Sveta zavoda 1.2

V  Svetu zavoda je 11 članov.  

5 predstavnikov šole: predsednica Sveta šole Jadviga Stopar Kohne, namestnica predsednice Mira 

Marinko, Andreja Brinovec, Jolanda Pešec, Polona Vidmar. 

3 predstavniki ustanovitelja: Katjuša Laznik, Mateja Planko, Lidija Jakopič. 

3 predstavniki staršev: Gregor Jelenko, Simon Zajec, Joži Mur Sticher. 

Svet zavoda OŠ NHR Hrastnik se je v letu 2018 sestal  štirikrat. 

6. seja Sveta šole je potekala dopisno od 31.1.2018 do 5.2.2018 preko elektronske pošte. Svet šole 

je sprejel sklep o odpisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja na OŠNR Hrastnik za leto 2017. 

Svet šole je sprejel sklep o spremembi šolskega koledarja za šolsko leto 2017/2018 za petošolce. 

7. seja Sveta šole je potekala 27.2.2018, ob 17.00 v  zbornici osnovne šole na Logu v Hrastniku. Svet 
šole je potrdil 6. zapisnik dopisne seje, ki je trajala od 31.1.2018 do 5.2.2018. Svet šole sprejme sklep: 
»Presežek prihodkov nad odhodki z leta 2017 se, ob soglasju ustanoviteljice, nameni za nakup 
opreme«. Svet zavoda potrdi letno poročilo o poslovanju zavoda za leto 2017. Svet šole potrdi 

V sklopu projekta POGUM so starejši učenci mlajšim 

pomagali na tehničnem dnevu, kjer so izdelovali novoletne 

okraske.  

Šola vsako leto sodeluje v kulturnem programu na srečanju 

starostnikov v organizaciji RK Hrastnik. Na tokratni prireditvi pa 

so kot prostovoljke sodelovale učenke vključene v projekt 

POGUM. 
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finančni načrt za leto 2018. Svet šole se strinja, da se delavki poveča obseg dela za 20%, ki ga 
financira šola. Svet šole potrdi kadrovski načrt za leto 2018. Svet šole sprejme program dela za leto 
2018. Svet šole potrdi korespondenčne sklepe o zaposlitvah. Svet šole soglaša z nadomestno 
zaposlitvijo. Svet šole potrdi letni dopust ravnateljice. Svet šole poda oceno ravnateljice ter obrazce 
pošlje na ministrstvo.  

8. seja Sveta šole je potekala 30.8.2018, ob 17.00 v zbornici osnovne šole na Logu. Svet šole je 
potrdil zapisnik 7. seje Sveta šole z dne 27.2.2018. Svet šole da soglasje za zaposlitev dodatnih ur 
knjigovodje. Svet šole potrdi korespondenčne sklepe za obdobje od 1.7.2018 do 30.8.2018. Svet šole 
potrdi kadrovski načrt za leto 2018, potrdi predlog načrta za notranjo revizijo za leto 2017.  

9. seja Sveta šole je potekala 27.9.2018, ob 17.00 v zbornici osnovne šole na Logu. Svet šole potrdi 
zapisnik 8. seje Sveta šole z dne 30.8.2018. Svet šole potrdi poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 
2017/2018, potrdi LDN za šolsko leto 2018/2019. Svet šole potrdi Samoevalvacijsko poročilo za šolsko 
leto 201772018. Svet daje soglasje za nadomestne zaposlitve, potrdi kadrovski načrt za leto 2018. 
Svet šole potrdi člane (notranje) šolskega sklada. Svet šole poda predlog na občino, za prenovo 
stadionske steze s tartanom. 

                                                                                                  Predsednica Sveta šole: 

                                                                                                              Jadviga Stopar Kohne 
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  Osebna izkaznica in kratka predstavitev OŠ NHR Hrastnik 1.3

OSNOVNI PODATKI O ŠOLI: 

NAZIV:                      Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik 

SKRAJŠANO IME:    OŠ NHR Hrastnik 

SEDEŽ:                       Log 19, 1430 HRASTNIK 

TELEFON:                  03 56 42 440 

FAKS:                         03 56 42 445 

Spletna stran:          www.osnhr.si 

E-pošta:                    tajnistvo@osnhr.si 

 

PODRUŽNICA: 

- Podružnična šola Dol pri Hrastniku, Planinska cesta 3, 1431 Dol pri Hrastniku  
(opomba: do 22. 6. 2018 je potekal pouk za učence Podružnične šole Dol zaradi 

sanacije šole na nadomestnih lokacijah (matična šola, Glasbena šola Hrastnik, 

večnamenski prostor v Podkraju) 

 
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik je javni vzgojno-izobraževalni zavod. Ustanoviteljica 

šole je Občina Hrastnik. Občinski svet je 27. 3. 2008 sprejel nov Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, ki je bil objavljen v Uradnem 

vestniku Zasavja št. 11 (28. 3. 2008),  veljati pa je začel 15. dan po objavi. 19. 2. 2015 pa je Občinski 

svet sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 

NHR Hrastnik, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja št. 4 (20. 2. 2015), veljati pa je začel 8. 

dan po objavi.  

Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, program za otroke s posebnimi 

potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in posebni program vzgoje in izobraževanja, 

pripravo šolske prehrane za učence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih dejavnosti in javnih 

prireditev. Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole, po programu 

devetletne OŠ. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, 

določenem z zakonom.  

Ob koncu šolskega leta 2017/18 smo imeli vpisanih 660 učencev (matična 435, PŠ Dol 204, oddelki 

NIS in PPVI 21). Vzgojno izobraževalno delo je potekalo v 28 čistih oddelkih (matična 18, PŠ Dol 10), 3 

kombiniranih oddelkih (NIS) in 1 oddelku posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Oblikovanih 

smo imeli 5,52 oddelkov podaljšanega bivanja (2,72 matična, 1,64 PŠ Dol, 1,16 NIS, PPVI). Oddelke 

smo oblikovali glede na število odobrenih ur in glede na prisotnost učencev. Učenci vozači so bili 

vključeni v varstvo vozačev pred in po pouku.  

Na začetku šolskega leta 2018/19 pa je bilo vpisanih 674 učencev (matična 454, PŠ Dol 198, oddelki 

NIS in PPVI 22). Vzgojno izobraževalno delo poteka v 29 čistih oddelkih (matična 19, PŠ Dol 10), 3 

kombiniranih oddelkih in 1 oddelku posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Oblikovanih imamo 

http://www.osnhr.si/


LETNO POROČILO ZA LETO 2018 Stran 12 

5,8 oddelkov podaljšanega bivanja (3,04 matična, 1,6 PŠ Dol, 1,16 oddelek NIS in PPVI). Šola je bila 

vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za 

šolstvo, znanost in šport dne 16. 9. 2002 z odločbo št. 608-01-217/2001. Zaradi ukinitve Podružnične 

šole Log pa so bili speljani postopki vpisa oddelkov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v 

razvid z odločbama št. 6033-182/2013/8 (NIS) in št. 6033-182/2013/9 (PPVI) 

Šola ima tako po spremembi eno podružnico. Na Podružnični šoli Dol pri Hrastniku poteka pouk od 1. 

do 9. razreda. Do 22. 6. 2018 je potekal pouk za učence Podružnične šole Dol zaradi obnove šole na 

nadomestnih lokacijah (matična šola, Glasbena šola Hrastnik, večnamenski prostor Podkraj) 

 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 1.4

ORGANIZACIJSKA SHEMA OŠ NHR HRASTNIK  

 

 

OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK 

UPRAVLJANJE ŠOLE 

SVET ŠOLE 

5 PREDSTAVNIKOV 
ZAPOSLENIH 

3 PREDSTAVNIKI 
USTANOVITELJA 

3 PREDSTAVNIKI 
STARŠEV 

RAVNATELJICA 

POMOČNICA 
RAVNATELJICE - 
matična šola in 

oddelki NIS, PPVI 

POMOČNICA 
RAVNATELJICE - 
Podružnica Dol 

PEDAGOŠKO STROKOVNO PODROČJE 

STROKOVNI 
ORGANI ŠOLE 

UČITELJSKI ZBOR 

ODDELČNI 
UČITELJSKI ZBOR 

STROKOVNI AKTIVI 

RAZREDNIKI 

ŠOLSKA 
SVETOVALNA 

SLUŽBA 

PEDAGOGINJA 

SOCIALNA 
DELAVKA 

DRUGA 
STROKOVNA DELA 

ORGANIZATOR 
ŠOLSKE PREHRANE 

ORGANIZATOR 
INFORMACIJSKIH 

DEJAVNOSTI 

LABORANT 

KNJIŽNIČARKI 

POMOČ UČENCEM 

VARUH 
NEGOVALEC 

SPREMLJEVALEC GIBALNO 
OVIRANIH UČENCEV 

ASITENT ZA DELO Z 
UČENCI S PP 

(2017/18) 

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNO PODROČJE 

UPRAVNO 
ADMINISTRANIVNA 

SLUŽBA 

TAJNICA 

RAČUNOVODKINJA KNJIGOVODKINJA 

PREHRANSKO 
TEHNIČNA SLUŽBA 

KUHARJA 
KUHARSKE 

POMOČNICE 

HIŠNIKA ČISTILKE 

VOZNIK 



LETNO POROČILO ZA LETO 2018 Stran 13 

Svet šole je najvišji upravni organ šole. Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema 

program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o 

samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o 

vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, 

šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja 

druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Ravnateljica organizira, načrtuje in 

vodi delo šole, pripravlja program razvoja šole, pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je 

odgovorna za njegovo izvedbo, je odgovorna za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, vodi delo 

učiteljskega zbora, prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim 

svetuje, spremlja delo svetovalne službe, skrbi za sodelovanje zavoda s starši, obvešča starše o delu 

šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, 

odloča o vzgojnih ukrepih, zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, zastopa in predstavlja šolo 

in je odgovorna za zakonitost dela, določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih 

razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, in je odgovorna za zagotavljanje in ugotavljanje 

kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole, opravlja druge naloge v 

skladu z zakoni in drugimi predpisi. Od 1. 9. 2010  vodi šolo Marina Kmet. Ravnateljici pri delu 

pomagata dve pomočnici ravnateljice Ljudmila Gornik in Belinda Ladiha. Obe opravljata naloge, 

katere jima določi ravnateljica in so opisane v aktu o sistemizaciji. K skupnemu uspehu šole pa 

pripomorejo prav vsi zaposleni. 

Za uresničevanje interesov staršev je trenutno oblikovan 33 članski svet staršev, ki ga sestavljajo 

predstavniki posameznega oddelka. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k 

predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja 

šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu; daje 

mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-

izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli 

predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole; opravlja druge naloge v skladu z zakonom in 

drugimi predpisi. 

Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim 

delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu,  predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih 

programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi 

izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, daje pobude za 

napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in 

opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno 

problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje 

napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Razrednik vodi 

delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje 

vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, 

odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje 

merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, 

obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim 

delovnim načrtom. 



LETNO POROČILO ZA LETO 2018 Stran 14 

Svetovalna služba svetuje učencem, učiteljem in staršem; sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri 

načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter 

opravlja poklicno svetovanje. 

 

ODGOVORNE OSEBE ZAVODA 

Ravnateljica: mag. Marina Kmet, prof. RP 

                        telefon: 03 56 42 441 

                        E-pošta: ravnateljica@osnhr.si 

 

Pomočnici ravnateljice: Ljudmila Gornik, prof. BIO-GOS 

                                            telefon: 03 56 42 442 

                                             E- pošta: pomocnica@osnhr.si 

                                            Belinda Ladiha   

                                            telefon: 03 56 42 424 

                                            E- pošta: podruznica-dol@osnhr.si 

 Glavni podatki o poslovanju 1.5

Pogoje za delo šole zagotavljata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in 

Občina Hrastnik.  Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik pridobiva sredstva za delo iz: 

 javnih sredstev, 

 sredstev ustanovitelja, 

 prispevkov staršev, 

 sredstev od prodaje storitev in izdelkov, 

 donacij, prispevkov sponzorjev, 

 drugih virov. 

Osnovna šola NHR Hrastnik je ustanovila šolski sklad. Sklad pridobiva sredstva iz: 

 prispevkov staršev, 

 donacij,  

 drugih virov. 

Pregled poslovanja leta 2018 v primerjavi z letoma 2016  in 2017 

 2016 2017 2018 

PRIHODKI 2.795.841,27 2.883.801,79 3.007.965,71 

ODHODKI 2.779.504,75 2.882.853,55 3.001.737,69 

RAZLIKA 16.336,52 948,24 6.228,02 

  

Iz preglednice je razvidno, da so bili v letu 2018 prihodki v primerjavi z letoma 2016 in 2017 višji. Tudi 

v letu 2018 je OŠ NHR Hrastnik poslovala gospodarno in poskušala skrbeti za ravnovesje med prihodki 

in odhodki, kar nam je tudi uspelo. Od septembra 2018 dalje so se močno povečali stroški 

vzdrževanja sistemov zaradi prenove Podružnične šole Dol. Prav tako so se po energetski sanaciji 

povečali stroški vzdrževanja na matični šoli. 

mailto:ravnateljica@osnhr.si
mailto:pomocnica@osnhr.si
mailto:podruznica-dol@osnhr.si
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Sestava prihodkov po virih v letih 2016, 2017 in 2018 

VRSTA PRIHODKA 2016 2017 2018 

Prihodki iz javnih sredstev (MIZŠ in drugi 
uporabniki EKN) 

2.397.188,83 2.504.141,58  2.607.240,90 

Prihodki ustanovitelja 222.801,27 215.783,48  237.464,75  

Prihodki iz naslova prispevkov staršev 142.221,39 147.059,30   147.064,50 

Prihodki pridobljeni na trgu 16.166,70 13.060,87 8.940,28  

Donacije, odškodnine 2.281,59 2.201,88 7.255,28  

Prevrednotevalni poslovni prihodki 15.181,49 1.554,68  0 

SKUPAJ 2.795.841,27 2.883.801,79   3.007.965,71 

 

Prihodki ustanoviteljice so v primerjavi s obema preteklima letoma višji, čeprav smo po denarnem 

toku od ustanoviteljice za materialne stroške dobili manj sredstev kot pretekla leta. Več je bilo 

sredstev za investicije (SIO 2020), prav tako pa smo porabili vsa rezervirana sredstva, katera smo 

strogo namensko porabili. Povečali so se prihodki MIZŠ, Zavoda za zaposlovanje (javna dela) in 

prihodki iz naslova projektov. Prihodek iz naslova prispevkov staršev je odvisen od števila staršev, ki 

so upravičeni do subvencije malice in kosil. Prihodki pridobljeni na trgu so odvisni od povpraševanja 

po najemu prostorov.  

Več pa je pojasnjeno v računovodskem delu poročila.  

Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnova  sredstva in investicijsko 
vzdrževanje  v EUR 

  2016 2017 2018 

Računalniška oprema in IKT 2.371,65 1.422,48 42.197,44   

Druga oprema za opravljanje šolskih dejavnosti (DVD, 
glasbeni stolpi, fotoaparati, projektorji,….) 

1.220,25 
 

890,93 
 887,09 

Didaktični pripomočki 2.216,90 2.981,49  579,95  

Pohištvo 1.174,87 5.934,93  4.866,16  

Poraba sredstev za nabavo knjig za knjižnico 2.357,99 4.025,52   2.659,30 

Nabava učbenikov – učbeniški sklad 13.813,10 9.468,00 8.225,84  

Poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje stavbe 8.358,27 11.909,74  9.363,28 

Oprema za kuhinjo 717,37 1.123,67 3.830,82  

Ostala oprema 264,81 5.798,8  958,76  

SKUPAJ 32.495,21 43.555,56  73.595,64 

 

APR 18: namizni računalnik, stiskalnik, tablični računalnik, projekt SIO 2020 - (1x računalnik) 

MAJ 18: projekt SIO 2020 - (28 x računalnik, 6 x monitor, 2 x projektor) 

JUN 18: oprema za kuhinjo (salamoreznica) 

JUL 18: projekt WLAN – vzpostavitev  brezžičnega omrežja (port, dostopne točke Fortinet)  

AVG 18: kinestetične mize (28 x), zamenjava radiatorjev (25 x), sanacija parketa v dveh učilnicah, 

zamenjava vrat v telovadnici (8 x) Potekala pa so tudi manjša vzdrževalna dela, ki so jih opravili 

zaposleni (beljenje prostorov, generalno čiščenje,…) 

SEPTEMBER 2018:  drobni inventar za kuhinjo na Podružnici Dol (skodelice, krožniki, pladnji, čajne 

žličke), indukcijski kuhalnik 

OKTOBER 2018:  rezalnik papirja, ročni čitalec za potrebe knjižnice, telefon 
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NOVEMBER 2018: projekt SIO 2020 – (20 x računalnik,  tablični računalnik, 5 x monitor, 4 x projektor) 

magnetna tabla, drobni inventar za kuhinjo (skodelice za čaj, noži, sklede), diktafon, 2x uničevalec 

dokumentov, sesalnik, kovinska omara za športne rekvizite 

DECEMBER 2018: programski opremi za vodenje - osnovnih sredstev, kadrovske evidence, nakup 5 

pisarniških stolov 

Razen pogostih popravil šolskega minibusa večjih nenačrtovanih stroškov v letu 2018 nismo imeli. 

Zaradi odredbe zdravstvene inšpekcije smo morali zamenjati vrata v garderobah šolske telovadnice, 

kar tudi ni bil načrtovan strošek. Tudi v koledarskem letu 2018 sta veliko okvar lahko popravila 

hišnika in je strošek predstavljal samo material.  

 Vizija  1.6

S strokovnostjo, odgovornostjo, sproščenostjo in ustvarjalnostjo ter z dobrimi odnosi, ki temeljijo na 

zaupanju in sodelovanju vseh udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa, bomo dosegli uspehe in 

zastavljene cilje. 

2 POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

 Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 2.1

2.1.1 Realizacija obveznega in razširjenega programa 

OBVEZNI PROGRAM 

Šola izvaja obvezni program po predmetniku 9-letne OŠ.  

Realizacija obveznega programa je bila ob koncu šolskega leta 2017/18 97,46% (matična 99,47%; PŠ 

Dol 99,21; NIS, PPVI 93,70%. 

Realizacija razširjenega programa je za celo šolo znašala 100,35 %. (matična 104,84%; PŠ Dol 101,65; 

NIS PPVI 94,57%). Realizacija dnevov dejavnosti je bila v vseh oddelkih na celi šoli 100%. 

Skupna realizacija obveznega, razširjenega programa in dnevov dejavnosti pa znaša za celo šolo 

98,56%. (matična 100,09%; PŠ Dol 99,52%; NIS PPVI 96,09%).  

 

RAZŠIRJEN PROGRAM  

Dopolnilni pouk je organiziran za učence razredne in predmetne stopnje, ki potrebujejo stalno ali pa 

občasno dodatno razlago učne snovi. Obiskovanje dopolnilnega pouka je prostovoljno. Žal je iz leta v 

leto manj učencev, ki se poslužujejo te oblike pomoči. V šolskem letu 2017/18 je bilo realiziranih  628 

ur dopolnilnega pouka (HR 317; DOL 212; NIS 99). Dopolnilni pouk je v Hrastniku obiskovalo 207 

učencev (47,58 %), na Podružnici Dol 118 učencev (57,84%) in na NIS občasno 15 učencev (100 %). 

Dodatni pouk se izvaja za učence na razredni in predmetni stopnji. Pri teh urah učenci poglabljajo 

svoje znanje in se pripravljajo za različna tekmovanja. V šolskem letu 2017/18 je bilo realiziranih  508 

ur dodatnega pouka (HR 270; DOL 141; NIS 97). Dodatni pouk je v Hrastniku obiskovalo 130 učencev 

(29,88 %) na Podružnici Dol 70 učencev (33,82%) in NIS občasno 15 učencev (100 %). 
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Dopolnilni in dodatni pouk se izvaja pred ali po pouku oz. v popoldanskem času. Dopolnilni in dodatni 

pouk izvajajo učitelji v okviru svoje učne obveznosti, glede na potrebe pa so posamezni učitelji izvedli 

tudi dodatne ure. 

 

Oddelek podaljšanega bivanja je organiziran na podlagi predhodnih prijav staršev učencev od 1. do 

5. razreda. V šolskem letu 2017/18 je bilo tako organiziranih 5,52 oddelkov, ki so se združevali glede 

na število učencev. V OPB je bilo ob koncu šolskega leta vključenih 171 učencev.  

 
Interesne dejavnosti so organizirane z namenom, da učenci razvijajo različne interese in spretnosti. V 

okviru teh ur se učenci pripravljajo tudi na različna tekmovanja. Najštevilčnejše obiskana interesna 

dejavnost je zagotovo bralna značka, saj v njej sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda. Poleg bralne 

značke so lahko učenci v šolskem letu 2017/18 sodelovali tudi v drugih interesnih dejavnostih (HR 20; 

Dol 8; NIS, PPVI 5). Učenci NIS in PPVI so se vključevali tudi v interesne dejavnosti matične šole. 

Interesne dejavnosti so izvajali strokovni delavci, v delo pa so se vključevali tudi zunanji sodelavci.  

V sklopu sistemiziranih ur interesnih dejavnosti se je izvajala interesna dejavnost otroškega in 

mladinskega pevskega zbora (Hrastnik in Dol). Za učence drugega in tretjega triletja pa se je izvajala 

interesna dejavnost s področja tehnike in tehnologije (robotika). 

 Učenci pa se vključujejo tudi v Glasbeno šolo Hrastnik in v dejavnosti, ki jih organizirajo klubi in 

društva na področju Hrastnika, s katerimi dobro sodelujemo. 

Šola v naravi je bila v šolskem letu 2017/18 organizirana za učence od 4. do 7. razreda. Šola v naravi 

pa je bila organizirana tudi za učence NIS in PPVI. 

Učenci so v šolskem letu 2017/18 bivali v naslednjih domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti: 

dom Škorpijon (5. razred – februar 2018), dom Ajda (7. razred – september 2017). Za učence 6. 

razredov je bila zimska šola v naravi izvedena na Celjski koči v februarju 2018. Učenci NIS in PPVI pa 

so se udeležili tridnevnega bivanja na Kalu.  

Udeležba učencev v šoli v naravi v šolskem letu 2017/18 

RAZRED UDELEŽILI SE NISO UDELEŽILI 

4. 65 10 

5. 79 2 

6. 46 21 

7. 53 15 

NIS, PPVI 15 0 

 
Šole v naravi se je udeležilo 84,3% učencev. Strošek šole v naravi ni v celoti strošek staršev, MIZŠ 

zagotavlja sofinanciranje in subvencioniranje ene šole v naravi. Za sofinanciranje šole v naravi so 

zagotovljena namenska sredstva iz občinskega proračuna Občine Hrastnik. V preteklih letih smo z 

nakupi in z donaciji pridobili zadostno število kompletov smuči in smučarskih čevljev, tako da si jih 

lahko sposodijo vsi učenci, ki opreme nimajo. Prav tako pa na šoli aktivno pridobivamo donatorska 

sredstva za učence, katerim starši ne morejo plačati bivanja.  Razlog za neudeležbo v šoli v naravi je 

tako pogosto drugje.  
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Individualna in skupinska pomoč učencem se je izvajala za učence, ki imajo učne težave in za 

nadarjene učence. Tako je bilo za učence z učnimi težavami tedensko predvidenih 10 ur (Hrastnik 6,5, 

Dol 3,5), pomoč je prejemalo 48 učencev (Hrastnik 32, Dol 16). Ob koncu šolskega leta je bilo 

evidentiranih 43 nadarjenih učencev od 5. do 9. razreda. (Hrastnik 26, Dol 17). Za delo z nadarjenimi  

učence pa so bile predvidene 4 ure tedensko (Hrastnik 2,5 ure, Dol 1,5 uri). Individualno in skupinsko 

pomoč so izvajali učitelji razrednega in predmetnega pouka. Za nadarjene učence je bil organiziran 

ISP s področja zgodovine, matematike, angleščine, geografije, robotike, slovenščine in naravoslovja.  

Dodatna strokovna pomoč je oblika pomoči, ki jo učencu dodeli Komisija za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami. Ob koncu šolskega leta 2017/18 je bilo na šoli 78 učencev s posebnimi 

potrebami. (Hrastnik 55, Dol 23). Izvedenih je bilo 3764 sistemiziranih ur dodatne strokovne pomoči 

za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, katero so izvajali defektologinje, socialna 

pedagoginja in pedagoga.  Zaradi povečanih potreb po defektologu oz. specialnem pedagogu smo se 

povezali z OŠ Slavka Gruma. Njihova strokovna delavka je tako pri nas izvajala 15 ur DSP tedensko. 

Strokovna delavka iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana pa je pri nas izvajala 2 uri DSP tedensko. 

DSP namenjeno učni pomoči pa so izvajali učitelji razrednega in predmetnega pouka. Tako je bilo 

izvedenih 1465 nesistemiziranih ur dodatne strokovne pomoči namenjene učni pomoči.  

V šolskem letu 2017/18 smo imeli na šoli 7 učencev tujcev (Hrastnik 7), katerim je bila dodeljena učna 

pomoč. V okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja so imeli enkrat tedensko učno pomoč.  

Število OPP in število ur DSP  

ŠOL. LETO Št. učencev ob koncu šolskega leta SISTEMIZIRANE URE NESISTEMIZIRANE URE 

2011/12 61 3014 2324 

2012/13 62 2919 2024 

2013/14 64 3159 1935 

2014/15 69 3298 1810 

2015/16 74 3357 1613 

2016/17 76 3394 1545 

2017/18 78 3764 1465 

 

Število nesistemiziranih ur, ki so namenjene učni pomoči, se iz leta v leto manjša kljub večjemu 

številu učencev, ker nove odločbe o usmeritvi večinoma omogočajo, da se pomoč izvaja v manjši 

skupini. To pomeni, da imajo po dva ali trije učenci istočasno dodatno strokovno pomoč. Število 

sistemiziranih ur DSP se je v šolskem letu 2017/18 povečalo. V preteklih dveh šolskih letih je prišlo do 

opazne spremembe glede usmerjanja otrok, ki prihajajo iz vrtca. Le-ti so pridobili odločbe že takoj na 

začetku šolskega leta, zato se je DSP lahko začela tudi takoj izvajati. Prav tako se je število usmerjenih 

prvošolčkov povečalo v primerjavi s preteklimi leti. Po teh odločbah so predvidene izključno 

sistemizirane ure specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ali socialnega pedagoga. Ure DSP s 

prvošolci je tudi težko družiti, saj za optimalen napredek potrebujejo individualno obravnavo.  
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V šolskem letu 2017/18 smo imeli na šoli 7 učencev tujcev, katerim je bila dodeljena učna pomoč. V 

okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja so imeli enkrat tedensko učno pomoč.   

Varstvo vozačev je organizirano pred poukom in po pouku glede na prihode in odhode prevoznikov 

po voznem redu. 

Jutranje varstvo  je predvideno za učence 1. razredov.  V Hrastniku je bilo v jutranje varstvo na 

matični šoli vključenih 10 prvošolcev in 9 učencev 2., 3. in 4. razreda ter 4 učenci iz oddelkov NIS in 

PPVI,  na Dolu pa 9 učencev. 

2.1.2 Kazalci in kazalniki uspešnosti izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

2.1.2.1  Pregled števila učencev v zadnjih devetih šolskih letih -  stanje 1. 9. posameznega leta                                                          

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Število oddelkov na 
matični šoli 

22 21 20 19 18 18 18 18 19 

Število učencev na 
matični šoli 

464 448 457 448 443 434 430 439 454 

Število oddelkov na 
Podružnici Dol 

12 12 11 11 11 10 10 10 10 

Število učencev na 
Podružnici Dol 

218 214 215 218 229 221 216 204 198 

Število oddelkov v 
oddelkih NIS in PPVI 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 

Število učencev v 
oddelkih NIS in PPVI 

15 16 16 13 15 15 20 21 22 

SKUPAJ ŠTEVILO 
ODDELKOV 

37 36 34 33 32 31 32 32 33 

SKUPAJ ŠTEVILO 
UČENCEV 

697 678 688 679 687 670 666 664 674 

 

V primerjavi s šolskim letom 2010/11 imamo v šolskem letu 2018/19 v rednih oddelkih vpisanih 30 

učencev manj, oblikovanih pa imamo kar 5 oddelkov manj. V oddelkih nižjega izobrazbenega 

standarda pa imamo vpisanih 7 učencev  več in v skladu s tem oblikovan tudi dodaten kombiniran 

oddelek.  

2.1.2.2 Primerjava učnega  uspeha po razredih v %,  stanje 31. 8. posameznega leta 

 
2017/18 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  

matična 
šola 

100  100  95,83   100  100  95,35 100  94,55  100   98,39
  

Podružnica 
Dol  

93,33  100 100 100  100 95,83 100  95,45  100  98,53  

SKUPAJ 98,4 100  97,2 100 100 95,5 100 94,8 100 98,44 

NIS / 100 100 100 100 100 / 100 100 100 

2016/17 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  

matična 
šola 

97,92 95,92 100 100 100 96,08 94,64 90,91 100 97,20 
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Podružnica 
Dol  

100 100 96,15 100 100 95 100 100 100 99,07 

SKUPAJ 98,6 97,2 98,6 100 100 95,8 96,1 94,1 100 97,89 

NIS 100 100 100 100 / 100 100 100 100 100 

 

Preglednica prikazuje učni uspeh po razredih v šolskem letu 2016/17 in 2017/18. Za program z nižjim 
izobrazbenim standardom so podatki prikazani ločeno.  

Učni uspeh šole je bil ob zaključku šolskega leta 2017/18 98,44 %. (matična 98,39 %, Podružnična šola 

Dol 98,53 %) Učni uspeh v oddelkih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami pa je bil 100%.  

2.1.2.3 Nacionalno preverjanje znanja 

6. RAZRED (2018) 

 SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA 

OŠ NHR HRASTNIK 42,76 49,05 53,94 

SLOVENIJA 46,24 52,52 51,06 

 

9. RAZRED (2018) 

 SLOVENŠČINA MATEMATIKA GLASBENA UMETNOST 

OŠ NHR HRASTNIK 48,07 43,90 56,57 

SLOVENIJA 51,00 53,06 59,01 

 

 

9. RAZRED NIS (2018) 

 SLOVENŠČINA MATEMATIKA NARAVOSLOVJE 

OŠ NHR HRASTNIK 82,00 62,00 51,00 

SLOVENIJA 61,28 53,06 51,22 
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2.1.2.4 Tekmovanja v znanju 

Učenci šole so se pod mentorstvom učiteljev  v šolskem letu 2017/18 udeležili več tekmovanj v 
znanju.  

 
Dosežki učencev na tekmovanjih v znanju v šolskem letu  2017/18 

TEKMOVANJE RAZRED SODELUJOČI BR. SR. ZL. 
DIAMANTNO 

KAJ VEŠ O SLADKORNI BOLEZNI? 7. – 9.       

HRASTNIK  19 5 2 1  

DOL  15 3 1 1  

LOGIKA 2. – 9.      

HRASTNIK  88 35 / /  

DOL  51 17 / /  

MATEMATIKA 1. – 9.      

HRASTNIK  140 52 1 / 1 

DOL  79 24 2 /  

FIZIKA 8., 9.      

HRASTNIK  9 2 / /  

DOL  7 2 1 /  

KEMIJA 8., 9.      

HRASTNIK  9 / / /  

DOL  5 4 / /  

BIOLOGIJA 8., 9.      

HRASTNIK  12 / / /  

DOL  3 / / /  

SLOVENŠČINA 4. – 9.      

HRASTNIK  36 11 2 1  

DOL  23 7 / /  

MEHURČKI 2. – 3.       

HRASTNIK  24 Vsi učenci prejeli priznanje za 
sodelovanje.  DOL  10 

ANGLEŠČINA 8., 9.      

HRASTNIK  35 15 3 1  

DOL  18 7 / 1  
ZGODOVINA 8., 9.      

HRASTNIK  4 1 1 /  

DOL  5 1 1 /  

VESELA ŠOLA 6.-9.      
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HRASTNIK  30 10 3 /  

DOL  8 3 / /  

NIS in PPVI 5.,7.,9. 3 3 / /  

ASTRONOMIJA 9.      

HRASTNIK   / / /  

DOL  1 1 / /  

TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
RAČUNALNIŠTVA – PROGRAMIRANJE 
ZA OSNOVNE ŠOLE 

4. – 6.      

       

HRASTNIK  3     

DOL  3   1  

KRESNIČKA       

HRASTNIK 7. 6 4  

DOL 6. 1 1 

 

 

BRALNE ZNAČKE (2017/18) 

 DOSEŽKI 

BRALNA ZNAČKA Bralno značko je uspešno končalo 411 učencev.  

(1. triada 194, 2. triada 149, 3. triada 61, NIS 

PPVI 6) 

14 devetošolcev  je prejelo naziv ZLATI BRALEC.  

BOOKWORMS 11 zlatih priznanj 

73 srebrnih priznanj 

ANGLEŠKA  

(EPI READING BADGE) 

47 zlatih priznanj 

51 srebrnih priznanj 

NEMŠKA  

(EPI LESEPREIS) 

13 zlatih priznanj 

28 srebrna priznanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

ZLATA PRIZNANJA 4 3 12 12 8 3 6 

SREBRNA PRIZNANJA 29 36 39 39 27 17 17 
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2.1.2.5 Tekmovanja na športnem področju 

Aktivno smo se udejstvovali tudi na športnem področju. V spodnji preglednici so razvidni dosežki 

učencev. 

Dosežki učencev na športnih tekmovanj ih  v šolskem letu  2017/18  

TEKMOVANJE DOSEŽKI 

ZLATI SONČEK 
1. triada 

47 malih zlatih medalj              
64 velikih modrih medalj 
56 velikih zlatih medalj 

KRPAN 
2. triada 

65 bronastih medalj 
38 srebrnih medalj 
25 zlatih medalj 

KONJIČEK, DELFINČEK 
(plavanje) 
1. – 6. razred  

22 bronastih konjičkov 
19 srebrnih konjičkov 
25 zlatih konjičkov 
40 delfinčkov 
62 bronastih delfinov  
40 srebrnih delfinov 
3 zlata delfina 

ATLETIKA Področno prvenstvo - ekipno 
Uvrstitve: fantje 4. mesto, dekleta 7. mesto 
Področno prvenstvo - posamezno 
Uvrstitve: 3 x 1. mesto, 8 x 2. mesto, 6 x 3. mesto 

KOŠARKA Področno tekmovanje 
Uvrstitev: 1. mesto (letnik 2003) 
Četrfinale  
 Uvrstitev: 3. mesto (letnik 2003)  

ROKOMET Področno tekmovanje  
Uvrstitev: 1. mesto (letnik 2003) 
Četrfinale  
Uvrstitev: 3. mesto (letnik 2003)  

NAMIZNI TENIS Področno tekmovanje  
Uvrstitev: 1 x 1. mesto, 2 x 2. mesto 
Četrtfinale 
Uvrstitev: 1 x 2. mesto, 2 x 3. mesto 
Polfinale 
Uvrstitev: 2 x 5. mesto              

2.1.2.6 Tekmovanja na tehničnem področju 

Na tehničnem področju dosegajo učenci pod vodstvom mentorjev lepe rezultate.   

Dosežki učencev na tekmovanjih na tehničnem področju v šolskem letu 2017/18  

TEKMOVANJA DOSEŽKI 

ROBOTIKA 
 DRŽAVNO TEKMOVANJE: 

RoboCub - Junior nastop 

 
  
2.  mesto (ekipno) 

MLADI MODELARJI 
 DRŽAVNO TEKMOVANJE: 

- MČ 1 
- jadrnice F5G 

 
 
3. mesto (posamezno) 
2. mesto,  (posamezno) 
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2.1.2.7 Druga tekmovanja 

MLADI RAZISKOVALCI 
Udeležili so se regijskega srečanja mladih raziskovalcev 2018 na GESŠ Trbovlje, Priznanje za 

sodelovanje je prejela ena učenka za raziskovalno nalogo Telesna masa in gibanje in uvrstitev  v 2. 

krog državnega tekmovanja, ena učenka za raziskovalno nalogo Primerjava kunca in mačka, ena 

učenka za raziskovalno nalogo Krvni sladkor. 

Na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev Slovenije je ena učenka prejela bronasto priznanje za 

doseženi rezultat za individualno raziskovalno nalogo na področju Interdisciplinarnih področij z 

naslovom Telesna masa in gibanje. 

ČEBELARJI 

Tekmovanja, ki ga organizira Čebelarska zveza Slovenije, se je udeležilo 5 učencev in osvojili tri 
bronasta (2 Dol, 1 HR) in dve srebrni priznanji (HR).  
 

HIPPO 

Na državnem tekmovanju  je sodelovala 39 učencev (28 HR, 11 Dol). Ena učenka (HR) je osvojila 1. 
mesto v Sloveniji. 3 učenci (HR) pa so se udeležili mednarodnega polfinala, kjer pa vidnih rezultatov 
niso dosegli.  

2.1.3 Sodelovanje na natečajih 

Učenci pod vodstvom mentorjev množično sodelujejo na različnih likovnih in literarnih natečajih, kjer 

dosegajo tudi lepe rezultate.  

 LIKOVNI NATEČAJ RAZRED POHVALE, NAGRADE, PRIZNANJA 

EVROPA V ŠOLI – 
Dediščina okoli nas: Kjer preteklost 
sreča prihodnost 
 

2. b, c (6 uč.) 
3. a, b (5 uč.) 
4. a, b, c (6. uč.) 
5. č (1 uč.) 
OPB DOL (2  
uč.) 
7. b (3 uč.) 
8. a (1 uč.) 
9. l (1 uč.) 

Dosežki na regijskem nivoju: 
1. triada:  1., 2. in 3. mesto 
2. triada: 2. mesto 
3. triada: 1. mesto 
 

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE J. LEVCA in 
društvo za kulturo inkluzije -  »Igraj se 
z mano-bodi umetnik«  

2. a, b, c (21 
učencev) 
3. a, b (10 uč.) 
4. a, b (19) 
5. c, č (21 uč.) 
OPB NIS (6 uč.) 
OBP DOL (1 uč.) 

2. r – izdelka 2 učencev sta bila 
izbrana za otvoritveno razstavo 
3. r  - izdelka 2 učencev sta bila 
izbrana za otvoritveno razstavo 
4. r -  izdelek 1 učenke so bil izbran 
za otvoritveno razstavo 
5.  r – izdelka 2 učencev sta bila 
izbrana za otvoritveno razstavo 

Uprava za zaščito in reševanje – 
Naravne nesreče  

7. b (2 uč.) 
6. c (1 uč.) 
8. a (1 uč.) 

Priznanje na regijski ravni sta prejeli 
2 učenki. 

ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV – 
Turizem in invalidi – v mojem 
domačem kraju 

1. c (6 uč.) 
2. c (4 uč.) 
3. b (12 uč.) 

1. c (1 učenka prejela knjižno 
nagrado in  izdelek je  objavljen v 
zborniku) 
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Z invalidom na počitnicah/dopust 4. a, b (49 uč.) 

 

2. c (1 učenka prejela knjižno 
nagrado in  izdelek je  objavljen v 
zborniku) 
3. b (5 učencev je prejelo knjižno 
nagrado in izdelek je objavljen v 
zborniku) 
4. a, b (7 učencev je prejelo 
praktično nagrado in izdelek je  
objavljen v zborniku) 

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC – 
Kulturna dediščina 

7. a (1 uč.) 
8. a, b (2 uč.) 

Vsa tri dela so bila izbrana za 
razstavo.  

OŠ Prežihov Voranc Jesenice –  
Solzice 

8. l (2 učenca) 
7. b (1 učenka) 
6. a, b (2 učenca) 

Ena učenka uvrščena v izbor 15-tih 
najboljših del.  

 

LITERARNI NATEČAJ RAZRED POHVALE, NAGRADE, PRIZNANJA 

EVROPA V ŠOLI – 
Dediščina okoli nas: Kjer preteklost sreča 
prihodnost 
 

3. a, b  (5 uč.) 
4. a, b, c (5 uč.) 
 

Dosežki na regijskem nivoju: 
1. triada:  1., 2. in 3. mesto 
2. triada: 1., 2. mesto 
 

Pišimo skupaj – Prijateljstvo – Društvo 
animatorjev Norma 
 

6. b (3 učenke) 
8. a (1 učenka) 
9. c (1 učenka) 

 

3. zasavski festival mladinskega pesnjenja 
na temo  MOJ KRAJ – OŠ Tončke Čeč 

 
 

1 x priznanje in praktična nagrada 

7. nagradni natečaj z vsebino Vojna vihra 
včeraj, danes, nikoli več – Društvo 
Generala Maistra za Zasavja 

8. a, 9. a (2 učenki) 1 učenka 8. a je prejela nagrado 
za izdelek. 

Bodi pisatelj (-ica) in napiši svojo zgodbo 
2018  v angleškem jeziku 

8. a (9 učencev) Učenci so se udeležili zaključne 
prireditve v Ljubljani 

 

 

INTERNI NATEČAJ  POHVALE, NAGRADE, PRIZNANJA 

NAJLEPŠI NOVOLETNI OKRASEK Učenci so oddali 
90 izdelkov 

2. a (1 učenec prejel praktično nagrado) 
2. b (2 učenca prejela praktično nagrado) 
3. b (1 učenka prejela praktično nagrado) 
3. c (1 učenka prejela praktično nagrado) 

 

2.1.4 Sodelovanje v projektih 

 
RAZRED, 
KROŽEK,… 

PROJEKT ŠTEVILO 
SODELUJOČIH 

1. r Beremo s kužki 
 

64 

1. a, b, c 
2. a, b, c 
3. a, b 

ETWINNING – Summer Postcard  
196 
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5. č 

2. r Skrb za okolje 73 

3. r Učenci berejo učencem 
Praznično branje 
Skrbimo za okolje 

71 
71 
71 

4. r Berimo drugače 
S kolesom v promet 

75 
75 

5. r Policist Leon svetuje 
Lepopis 

81 

NIS Življenje me uči 21 

7. r Rastem s knjigo 69 

8. ,9. r Projekt Medgeneracijskega povezovanja Sadeži družbe 23 

6. – 9. r Nacionalni otroški parlament – 
Šolstvo in šolski sistem 

281 
 

1 - 9. r Šolska shema (sadje in zelenjava ter mleko in mlečni izdelki) 660 (vsi) 

1.-9. r Zeleni ponedeljek 660 (vsi) 

Cela šola Likovni natečaj najlepši okrasek 90 

 
HRASTOV LIST IN ŠOLSKI ČASOPIS PRIGODNIK 

V že tradicionalni projekt je bilo v šolskem letu 2017/18 redno vključenih 26 učencev. Izdali so eno 

spletno izdajo šolskega časopisa Prigodnik. Prav tako so nadaljevali z ustvarjanjem rubrike Prigode 

šolskega zvonca v lokalnem časopisu Hrastov list. Od septembra 2018 dalje pa sproti nastaja spletni 

časopis Prigodnik.  

 
IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA  

Tudi v letu 2018 smo bili vključeni v projekt Izzivi medkulturnega sobivanja kot partnerska šola OŠ 

Tončke Čeč Trbovlje. Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k 

izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše 

vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih  in kulturnih okolji v slovenski vzgojno 

izobraževalni sistem. Sedem učencev tujcev je enkrat tedensko pri multiplikatorki obiskovalo učne 

ure po predpisanem programu projekta. Učitelj slovenskega jezika je s svojim prispevkom z naslovom 

Metode učenja slovenščine kot drugega jezika v heterogeni učni skupini sodeloval na strokovnem 

srečanju multiplikatorjev in strokovnih delavcev VIZ zavodov, vključenih v projekt Izzivi 

medkulturnega sobivanja. 

SAMOEVALVACIJA 

V šolskem letu 2017/18 smo nadaljevali s projektom Uvajanje izboljšav in samoevalvacija. V 

samoevalvacijskem poročilu za šolsko leto 2017/18 smo določili tudi usmeritve za to šolsko leto in 

natančneje opredelili prednostne cilje in dejavnosti s katerimi bomo sledili ciljem, določili smo tudi 

merila. Strokovni delavci so ob koncu šolskega leta naredili analizo svojega dela po aktivih: Katere 

cilje so si zastavili v akcijskem načrtu za šolsko leto 2017/18? Kako so izvajali načrtovane dejavnosti? 

Kaj je vplivalo na izvajanje dejavnosti in doseganje ciljev?  

V kolikšni meri so v okviru aktiva zastavljene cilje dosegli? Česa niso dosegli in zakaj?  

Predstavili so konkretne rezultate na ravni izvajanja dejavnosti in na ravni rezultatov (dosežkov) 

učencev.  Tim za samoevalvacijo je zbral refleksijo aktivov in pripravil Samoevalvacijsko poročilo za 

šolsko leto 2017/18, ki v zaključku predvideva tudi prednostne cilje, dejavnosti in merila za šolsko 

leto 2018/19. 
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ZDRAVA ŠOLA 

Naša šola se je priključila Slovenski mreži zdravih šol, v katero je vključenih 67% vseh OŠ. ZDRAVE 

ŠOLE so šole, ki zavestno, načrtno in usmerjeno promovirajo zdravje. Prostovoljno so se odločile, da 

bodo z različnimi dejavnostmi spodbujale, omogočale in krepile zdravje učencev, učiteljev in staršev 

na vseh področjih zdravja - telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem.  

V  letu 2018 smo izvajali sledeče aktivnosti: 

 Po nasvetu ZD učenci v času frontalne razlage pri pouku sedijo pravilno; za nekaj časa so se 

naslonili na stol, roke pa so zataknili za naslonjalo stola. 

 Prekinjanje sedenja učencev in zaposlenih z minutami (najmanj 1 x dnevno) z vnaprej 

pripravljenimi vajami. 

 Učencem smo pri šolski malici in kosilu namesto sladkih pijač ponujali vodo ali nesladkan čaj. 

Prav tako smo spodbujali starše, da otroci na športne aktivnosti s seboj prinašajo vodo.  

 V mesecu maju smo izvedli Dan teka.  

 Priprava kruha iz različnih vrst žita, priprava mlečne kaše in sladice z manj sladkorja (delavnici 

za učence in starše). 

 Praktična predstavitev vsebnosti maščob in sladkorja v posameznih živilih za učence. 

 Zdravstveni dom Hrastnik je v avgustu za zaposlene izvedel delavnico z vajami za hrbtenico.  

 Predavanje za strokovne delavce šole »Odgovorno s hrano. Hrana ni za tja v en dan.« 

 Prekinitev obdarovanja s sladkimi in slanimi prigrizki ob rojstnih dnevih. 

 Izvedba projektnega tedna »Teden dobrega počutja« 

Naloge so bile načrtovano zaključene in se bodo v naslednjem letu ponovno izvajale, vendar s 

spremembami ali dopolnitvami.  

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN DAN SLOVENSKE HRANE 

Tradicionalni slovenski zajtrk je projekt, ki ga izvajamo že vrsto let.  Zajtrk je sestavljen iz mleka, 

masla, kruha, medu in jabolka, ki morajo biti pridelani oz. predelani v Sloveniji, sredstva za živila je na 

podlagi podanega zahtevka povrne Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) smo izvedli 16. 11. 2018. 

Obeležili smo tudi Dan slovenske hrane, ki smo ga izvedli že sedmič. Učence smo  ozaveščali o 

pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. K sodelovanju so nas povabili iz 

Doma starejših, ki so skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje za ta dan pripravili posebne 

dejavnosti (kviz, ugankarije, kuharska delavnica). Učenci so skupaj s stanovalci sodelovali v delavnicah 

in dogodek je potekal v zadovoljstvo vseh.  

STEKLOSLIKARSKA KOLONIJA 
Tudi v tem šolskem letu smo na šoli organizirali tradicionalno stekloslikarsko kolonijo zasavskih 

osnovnih šol. Druženje je potekalo v četrtek, 15. 2. 2018. Kolonije se je udeležilo 12 šol (od 13 

povabljenih), 24 učencev in 9 mentorjev. Slikali so na ravno steklo in steklene posode v obliki 

steklenic in kozarcev. Da smo lahko delavnice izpeljali brez finančnega prispevka povabljenih šol, nam 

je na pomoč priskočila Steklarna Hrastnik in steklar Srečko Zupanc. Učenci so ustvarili zelo lepe 

izdelke, samo ustvarjanje pa je potekalo v prijetnem vzdušju.  

PODJETNIŠKI KROŽEK 

V podjetniški krožek vpisalo 14 učencev 8. in 9. razreda.  V mesecu maju in juniju 2018 so se učenci 

pri obrtnikih in v podjetjih srečevali z nekaterimi poklici: mehatronik, strojni tehnik, pilot, 

elektrotehnik, elektrikar, grafik, tiskar, vrtnar, urbanist, hortikulturni tehnik, pek, maser, kozmetični 
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tehnik, gastronom hotelir. Pri predstavitvah so sodelovali: DRM, s.p. Sežana, TAMPOPRINT Bregar 

Bojan s. p., Hrastnik, Mojca Greben s. p., Hrastnik, Marjana Slapšak s. p., Hrastnik, Branka Jovičić s. p., 

Hrastnik, AEROFROM letalska tehnologija (Katapult Trbovlje), MIŠIN DOL, Vanja Gianini s.p., Kovk, 

VUDI pekarna in trgovina d.o.o., Dol pri Hrastniku, Andrej Kovač s. p., Hrastnik. 

 

DAN ŠOLE 

8. januarja so se na šoli že tradicionalno odvijale različne dejavnosti. Delovni naslov je bil: 

Spoznavajmo zgodovino naše šole in našega kraja. Učenci prve triade so si ob drugih aktivnostih 

ogledali lutkovno predstavo hrastniške marionetne skupine z naslovom Zvezdica zaspanka. Učencem 

3. a in b razreda je g. Zorčič pripovedoval o svojih šolskih letih pred in v času druge svetovne vojne. 

Učenci 4. razredov so si ogledali razstavo Hrastnik skozi fotografije. Učencem 5. razreda so pri šivanju 

pomagale upokojene šivilje Jutranjke. Za učence predmetne stopnje pa smo organizirali kviz in pred 

tem pripravo nanj. Učenci 6. razreda in učenci NIS (6.,7.,8.r) so spoznavali zgodovino Hrastnika, 

učenci 7. razreda zgodovino šolstva v Hrastniku, učenci 8. razreda so spoznavali heroja Rajka in 

Pohorski bataljon. Devetošolci pa so obiskali Osankarico. 

 

KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED 

IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH  (POGUM) 

V šolskem letu 2017/18 se je na šoli pričel uvajati projekt Pogum. V projektu Pogum (PO-djetnost, 

Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega 

prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« bomo spodbujali način razmišljanja in 

razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in 

proaktivnosti posameznika in skupin. Naša šola bo v okviru projekta delovala na področju SOCIALE in 

sicer v sklopu, imenovanem ŠOLA KOT SREDIŠČE SKUPNOSTI. Znotraj tega sklopa smo v lanskem 

šolskem letu v projektnem timu, 3 glavne smernice, ki so bili osnova za naše načrtovane dejavnosti: 

- razvijanje sposobnosti opaziti osebe v stiski in pripravljenosti pomagati (v družini, okolju in med 

vrstniki) 

- vzpostaviti šolo kot prostor mogočih srečevanj mladih, starejših in med generacijami 

- vključevanje medgeneracijskega sodelovanja v šolski prostor (povabiti starejše k sodelovanju pri 

urah športne vzgoje – aktivno življenje; izmenjava znanj – mlajši učijo starejše, starejši učijo mlajše, 

skupni krožki, skupne prireditve ob posebnih priložnostih, ipd.) 

Na podlagi teh 3 smernic smo v izbrali naslednje konkretne dejavnosti: 

- individualna učna pomoč starejših učencev mlajšim v zato določenem prostoru 

- vključevanje učencev v delavnice društva Sožitje (pomoč učencem s posebnimi potrebami) 

- izvedba prireditev ob različnih priložnostih v domu starejših Hrastnik 

- učenci pomagajo kot prostovoljci na sedežu Rdečega križa 

- vključevanje učencev rednega programa v oddelke NIS in PPVI (tutorstvo, druženje) 

- ustvarjalne delavnice v sodelovanju z društvom invalidov (ročna dela, izdelovanje nakita, izdelovanje 

cvetja iz papirja, izdelovanje vizitk) 

- popoldanska telovadba skupaj z babicami in dedki, pohodi, igre brez meja 

- zasnovanje urnika, po katerem se starejši učenci vključujejo v urnike mlajših učencev v okviru pouka 

- sodelovanje upokojenih pedagogov v različne aktivnosti šole (branje mlajšim učencem, ročna dela, 

družabne igre,…) 

- vključevanje učencev pri izvedbi delavnic DPM-ja ob pustu, novem letu,… 

- pomoč pri izvajanju projekta »Starejši za starejše« v okviru društva upokojencev. 
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MEPI (MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE) 

Po pripravah in usposabljanju mentorjev za vključitev v program je ravnateljica je imenovala tim 

učiteljev, ki so opravili vsa potrebna izobraževanja in izdelali akcijski načrt. Izvedli so predstavitev 

programa za starše in učence in navdušili 5 devetošolcev, ki so se vključili v program in vse potrebne 

aktivnosti za pridobitev bronastega priznanja, se med seboj povezali in na različnih interesnih 

področjih razvijali svoje potenciale in talente.  

Učenci so opravili naslednje aktivnosti: 

1.  Prostovoljno delo: obiskovali so stanovalce v Domu starejših Hrastnik, izdelovali tapiserije, 

skupaj kvačkali, likovno ustvarjali, igrali šah, se družili, krajšali prosti čas in izmenjevali 

izkušnje. En učenec pa je za prostovoljno delo izbral pomoč učencem v oddelku podaljšanega 

bivanja, kjer je učencem pomagal pri pisanju domačih nalog in jih motiviral za sodelovanje pri 

ustvarjanju. 

2. Veščine: dva učenca sta se naučila igrati kitaro, ena učenka je napisala in predstavila 

seminarsko nalogo iz astronomije, druga je opravila tri intervjuje z znanimi slovenskimi 

osebami. Ob pomoči področnega inštruktorja pa je pridobljeno veščino mešanja glasbe 

učenec uporabil na šolskem plesu. 

3. Rekreativni šport: pri tej dejavnosti so učenci z aktivnostmi tekom leta izboljšali rezultat v 

teku, žongliranju z nogometno žogo, se urili v pohodništvu in si pridobili znanja kako izboljšati 

svojo splošno kondicijo. 

4. Pustolovska odprava: Učenci so se skozi celotno šolsko leto urili na področjih: razumevanja 

področja MEPI odprav, ukrepih v nujnih primerih in prvi pomoči, uporabi ustrezne opreme, 

načrtovanju poti, orientaciji in topografiji, opremi za kampiranje, prehrani in kuhanju, 

izgradnji tima in veščinah vodenja, opazovanja in beleženja, ipd. Poskusno odpravo smo 

uspešno izvedli v Zasavju 25. 5. - 26. 5. 2018, kvalifikacijsko odpravo pa v Velenjski kotlini in 

Vitanjških Karavankah 1. 6. - 2. 6. 2018.  

Vsi učenci so bili po opravljenem delu zadovoljni, da so se vključili v program Mepi. Svoje izkušnje so z 

navdušenjem pripovedovali mlajšim. Na šoli smo ponosni na njih in veseli, da jim je uspelo. 

 V šolskem letu 2018/19 pa se je v projekt vključilo že 9 devetošolcev, ki od oktobra 2018 dalje 

intenzivno izvajajo aktivnosti za pridobitev priznanja in se pripravljajo na odpravo.  

2.1.5 Prireditve 

PROSLAVE 
V skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju smo na šoli pripravili tri proslave za učence. Aktiv 

slovenistov je pripravil proslavo v  počastitev kulturnega praznika v petek, 7. 2. 2018. Na zadnji šolski 

dan, 22. 6. 2018, je proslavo v počastitev dneva državnosti pripravil aktiv ZGO-GEO-DKE, na kateri so 

razglasili tudi rezultate akcije revije OnaPlus za NAJ UČITELJICO LETA 2017/2018. To je postala prav 

učiteljica naše šole, Tina Šantej. Aktiv ZGO-GEO-DKE je 21. 12. 2018 organiziral proslavo v počastitev 

dneva samostojnosti in enotnosti. 

 
RAZSTAVA »VOJNA ZA SLOVENIJO 1991«   

V mesecu februarju in začetek marca je veteransko društvo Sever Zasavje na naši šoli postavilo 

razstavo z naslovom Vojna za Slovenijo 1991.  



OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK 
 

LETNO POROČILO ZA LETO 2018 Stran 30 

Otvoritev razstave je bila 26. februarja 2018. V popoldanskem času so bili organizirani vodeni ogledi 

po razstavi za občane. Voden ogled razstave so si 1. in 2. 3. 2018 ogledali tudi naši učenci 8. in 9. 

razreda. 

 
JUMICAR                                                                                                                                                                  

11. 4. 2018 nam je za učence 4. razredov Občina Hrastnik omogočila izvedbo izobraževalnega 

programa preventivne vzgoje otrok v cestnem prometu.  Učenci spoznavajo, kako se je potrebno 

obnašati v prometu.  Postavljeni so v vlogo voznika in doživljajo dogodke, kot jih opaža in zaznava 

voznik v pravem okolju. 

DAN TEKA 

8. 5. 2018, smo v okviru projekta Zdrava šola, izvedli dan teka. Na stadionu v športnem parku na Logu 
smo neprekinjeno tekli od 8.00 do 18.00 ure. V dopoldanskem času smo vsak v okviru svojih 
sposobnosti tekli učenci in zaposleni na šoli. V popoldanskem času pa smo povabili k teku starše in 
člane športnih društev. Veseli pa smo bili, da so tudi v popoldanskem času tekli učenci, ki so sicer 
svojo razdaljo odtekli že v času pouka. Skupaj nam je tako uspelo preteči 5669 krogov oz.  2040 km 
840 m. 
 
VETER V LASEH 
Projekt je potekal 21. 9. 2018 v organizaciji KRC Hrastnik. Vključeni so bili vsi učenci, ki so imeli 
soglasje staršev. Delo poteka po postajah zato so starejši učenci v sklopu projekta Pogum mlajše 
učence usmerjali in jim nudili pomoč.  

2.1.6  Sodelovanje v raziskavah 

DROBNOGLED 
V pilotski projekt celoletne evalvacije Rokusovih učnih gradiv je sodelovala učiteljica matematike na 

matični šoli. Učitelji so tekom šolskega leta urednikom sporočali svoje predloge, zamisli in ideje, kako 

izboljšati vsebino gradiv, opažene morebitne pomanjkljivosti ipd. 

SPOLNOST SKRITA POD POSTELJO 
V raziskavi Srednje šole Zagorje in STPŠ Trbovlje so sodelovali učenci 9. razreda in njihovi starši. 
 
ODKLIKNI! USTAVI SPLETNO NASILJE NAD ŽENSKAMI IN DEKLETI 
Raziskava je potekala pod okriljem Fakultete za družbene vede ter Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. V raziskavi so sodelovali učenci 7. c, 8. c in 9. a. 

2.1.7 Sodelovanje z okoljem 

STAREJŠI ZA STAREJŠE 
Vsako leto pomagamo Društvu upokojencev Hrastnik v okviru projekta Starejši za starejše obeležiti 

materinski dan. Učenci so izdelali 90 voščilnic. Podarjene so bile obiskovalcem prireditve, ki se je 

odvijala 21. 3. 2018 v knjižnici A. Sovreta. Ena učenka je z recitacijo sodelovala tudi v kulturnem 

programu.   

 
AKTIVNOSTI OB SVETOVNEM DNEVU LEDVIC 
30. 3. 2018 so učenci 8. in 9. razredov sodelovali pri projektu Društva ledvičnih bolnikov in zaposlenih 
na Dializnem oddelku SB Trbovlje, ki izvaja raznovrstne aktivnosti z namenom osveščanja o bolezni in 
preventivi ledvic. 
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DELAVNICE V OKVIRU FESTIVALA RDEČI REVIRJI 
- Učenci 4. razredov ter oddelki NIS in PPVI so izdelali figure družabnih iger iz stiropora. Izdelki 

so bili razstavljeni v času festivala v parku.  
- Tudi v tem šolskem letu pa so posamezni učenci 8. in 9. razreda na Festivalu pomagali kot 

prostovoljci.  
 
VRTEC NA OBISKU 
Tako kot vsako leto so prvošolci tudi letos gostili otroke, ki bodo v naslednjem šolskem letu prestopili 

šolski prag in obiskujejo Vrtec Hrastnik. V Hrastniku so 1. a in b obiskali 20. 6. 2018. Zaradi obnove 

Podružnične šole Dol in izvajanja pouka na nadomestni lokaciji otroci iz Vrtca Lučka niso obiskali 1. c. 

 

SODELOVANJE UČITELJEV GLASBENE ŠOLE HRASTNIK PRI POUKU 
Pri urah GUM 1. in 2. c so enkrat mesečno sodelovali učitelji Glasbene šole Hrastnik. 
 
RAZSTAVE V KNJIŽNICI ANTONA SOVRETA HRASTNIK 
Učenci 3. a in b so pripravili razstavo plakatov Hrastnik nekoč. Učenci 3. c pa razstavo modelov 
gasilskih avtomobilov.  
 
MLADINSKI CENTER HRASTNIK 
V sodelovanju s prostovoljko Mladinskega centra Hrastnik so učenci pri predmetih LUM in TJA 
izdelovali ptice miru.  
 
MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV 
Tudi v tem letu smo pristopili k tej dobrodelni akciji, ki se v Sloveniji izvaja pod okriljem Dobrodelnega 
društva FUNDACIJA SVEČKA. Smo tretja šola v Sloveniji, ki se je vključila v ta projekt. Namen 
dobrodelne akcije je, zaustaviti pretirano krašenje grobov, z željo, da se namesto s svečami, pokojnih 
spomnimo s prostovoljnim prispevkom, ki bo reševal življenja.  
Dvajset učencev 8. in 9. razreda se je odločilo, da nameni svoj prosti čas, v času jesenskih počitnic, 
temu projektu. Skupaj s predstavniki omenjenega društva in predstavniki Rdečega križa Hrastnik, so 
na pokopališču Dol pri Hrastniku, pozivali obiskovalce za prostovoljne prispevke.  
 
IZDELAVA NOVOLETNIH DARIL ZA OTROKE PEDIATRIČNEGA ODDELKA SB TRBOVLJE 
Učenci 5. c in č so pripravili darilne pakete za otroke, ki so se zdravili v bolnišnici.  
 
AKTIVNOSTI OB SVETOVNEM DNEVU DIABETIKOV 
Učenci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje o sladkorni bolezni so bili  15. 3. 2018 povabljeni na 

letni občni zbor Društva diabetikov Hrastnik, kjer so sodelovali pri uvodnem kulturnem programu, ob 

zaključku pa so jim bila podeljena priznanja in nagrade. 

SODELOVANJE NA PRIREDITVAH  V KRAJU: 
- 13. 2. 2018 so učenci 1. a in b obiskali stanovalce Doma starejših in jim pripravili krajši 

program.  

- 15. 3. 2018: sodelovanje naših učencev na rednem  letnem občnem zboru Društva diabetikov 

Hrastnik, kjer so sodelovali pri krajšem kulturnem programu. 

- Sodelovanje učencev 3. c na proslavi ob 8. marcu v DD Hrastnik in v Kulturni dvorani na Dolu.  

- 24. 3. 2018 so učenci 3. c nastopili na otvoritvi razstave v Večnamenskem prostoru v 

Podkraju.  

- JSKD: 19. 3. 2018 – revija dramsko-lutkovnih skupin, dramska predstava Minioni in maček 

Muri; Učenosti naproti.  
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- 12. 4. 2018 je dramsko lutkovna skupina nastopila na Festivalu gledaliških sanj s predstavo 

Učenosti naproti.  

- 5. 4. 2018 – recitacije dramsko lutkovnega krožka na Filmski projekciji Društva brigadirjev. 

- 20. 4. 2018, Delavski dom Hrastnik, Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov 

- 21. 4. 2018 je učenka 8. razreda sodelovala z recitacijo na Proslavi ob dnevu upora proti 

okupatorju na Kalu v organizaciji Zveze veteranskih društev Zasavja.  

- 11. 5. 2018 – nastop učenke z recitacijo na prireditvi v Domu starejših Hrastnik v organizaciji 

Društva Brigadirjev Hrastnik 

- 24. 5. 2018,  Šolska telovadnica, ZAKLJUČNI KONCERT pevskih zborov 

- 6. 6. 2018 nastop dramsko lutkovnega krožka na Rdečih revirjih s predstavo Temne sile 

najstništva. 

- 15. 6. 2018 nastop dramsko lutkovnega krožka na Poletnem festivalu Knjižnica A. Sovreta s 

predstavo Nekoč je bila. 

- 16. 6. 2018: v Športnem parku na Logu se je odvijal Hrastkov festival (pevski zbor OŠ NHR, 

člani ekipe PP) 

- 22. 6. 2018 so učenci 3. c nastopili na slovesnosti ob prazniku KS Steklarna.  

- 29. 6. 2018: Slavnostna otvoritev Podružnične šole Dol pri Hrastniku, v kulturnem programu 

so sodelovali učenci in učitelji šole. Po slovesnosti smo si skupaj ogledali nove prostore. 

- 8. 9. 2018 je učenka naše šole z recitacijo sodelovala na prireditvi ob 70-letnici Planinskega 

društva Hrastnik. 

- 25. 9. 2018 je naša učenka sodelovala na obisku stanovalcev Doma starejših, ki ga organizira 

DU Hrastnik. 

- 10. 11. 2018 so plesalke plesnih skupin Tarče in S.O.S. sodelovale na košarkarski tekmi KK 

Hrastnik. 

- 15. 12. 2018 so plesalke plesnih skupin Tarče in S.O.S. nastopile na Božičnem turnirju KK 

Hrastnik.  

- 17. 12. 2018 so se učenci NIS in PPVI z novoletno prireditvijo predstavili otrokom Vrtca 

Hrastnik. 

- 19. 12. 2018 so učenci Dramsko lutkovnega krožka matične šole s predstavo sodelovali na 

obdaritvi dedka Mraza v DD Hrastnik v organizaciji OZPM Hrastnik. 

- 20. 12. 2018 so učenci Dramske skupine Dol s predstavo sodelovali na obdaritvi dedka Mraza 

na Dolu v organizaciji OZPM Hrastnik. 

- 22. 12. 2018 je OPZ nastopil na prireditvi za starostnike nad 70 let v organizaciji RK Hrastnik. 

- Učenci 1. č in učenci dramske skupine Dol so 26., 27. in 29. 12. 2018 nastopali v Pravljični 

deželi v organizaciji OZPM Hrastnik.  
 

Sodelovanje s starši 

Sodelovanje s starši poteka preko ustaljenih oblik sodelovanja: roditeljski sestanki,  govorilne ure, 

seje sveta staršev. Roditeljske sestanke pripravljajo razredničarke v sodelovanju s šolsko svetovalno 

službo. V začetku junija je vodstvo organiziralo roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev, kjer 

so starši dobili osnovne informacije o šoli in šolskem delu. Učencem in staršem 9. razredov so se v 

decembru, tako kot vsako leto, predstavile šole iz Zasavja, Celja in Litije. Ta roditeljski sestanek je del 

kvalitetno in široko zastavljene poklicne orientacije, ki jo izvaja socialna delavka.  

Šolska svetovalna služba je v sklopu roditeljskih sestankov za starše organizirala sledeča predavanja: 
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RAZRED NASLOV IZVAJALEC 

1. Branje  defektologinja 

2. Koristni napotki za starše ob začetku šolskega leta inkluzivni pedagog 

8., 9. Poklicna orientacija socialna delavka 

 

Starši pa so povabljeni tudi na vse prireditve, ki jih je organizirala šola: 

 Na nastope lutkovno - dramskih krožkov. 

 Na nastope OPZ in MPZ. 

 Na zaključno slovesnost, ki so jo pripravili devetošolci z razredničarkami in SUŠ v juniju 2018. 

 Starši so bili od septembra 2017 do junija 2018 povabljeni, da prisostvujejo (hospitirajo) pri 

urah pouka oz. na razrednih prireditvah v naslednjih razredih: 1. c, 2. c, 5. č, 6. b, oddelki NIS 

in PPVI. Hospitacij oz razrednih prireditev se je skupno udeležilo 217 staršev. 

 Starši so bili povabljeni na prireditev Dan teka in na lov za zakladom, ki je potekal v sklopu 

Projektnega tedna Zdrava šola 

 Starši so se aktivno udeleževali tudi planinskih izletov v okviru krožka mladi planinci.  

2.1.8 Sodelovanje z okoljem 

Komunikacija z ustanoviteljico, Občino Hrastnik, je bila redna in korektna. Ker so objekti stari, prihaja 

do nepredvidenih okvar in posledično popravil, ki presegajo finančne zmožnosti šole. Tudi v takšnih 

primerih ima Občina Hrastnik posluh za potrebe in zahteve šole ter v okviru zmožnosti zagotavlja 

finančna sredstva. 

Župan vsako leto ob občinskem prazniku podeli učencem, ki so imeli vsa leta šolanja pri vseh 

predmetih zaključene same petice, zlato županovo pero. Ob zaključku šolskega leta 2017/18 je tako 

zlato županovo pero prejela ena učenka. 

Tudi v šolskem letu 2017/18 je potekalo dobro sodelovanje s številnimi zunanjimi institucijami 

 Avtistična ambulanta Pediatrične 
klinike Ljubljana, Inštitut za avtizem in 
sorodne motnje Ljubljana 

 AMD Hrastnik 
 Bonpet 
 Brodarsko društvo Hrastnik 
 Center za socialno delo Hrastnik  
 Čebelarsko društvo Hrastnik 
 Dom starejših Hrastnik 
 Društvo Bralna značka 
 Društvo brigadirjev Hrastnik 
 Društvo invalidov Hrastnik 
 Društvo Želodki 
 Društvo diabetikov Hrastnik 
 Društvo za bolezni ledvic Trbovlje 
 Društvo ŠULA 
 Forstek d.o.o. 
 Gasilska zveza Hrastnik (Gasilsko 

društvo Hrastnik in Dol) 

 Gasilsko društvo Trbovlje 
 Glasbena šola Hrastnik 
 Gimnazija Litija 
 IJS Ljubljana 
 Karitas 
 Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik 
 KRC Hrastnik 
 Lovska družina Dol 
 Mladinski center Hrastnik 
 Mladinsko klimatsko zdravilišče 

Rakitna  
 Muzej Hrastnik (Zasavski muzej) 
 NIJZ 
 Vrtec Hrastnik 
 Občina Hrastnik 
 Občinska zveza prijateljev mladine 

Hrastnik 
 Območno združenje Rdečega križa 

Hrastnik  
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 Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Hrastnik 

 OŠ v Zasavju 
 Policijska postaja Hrastnik 
 Ribiška družina Hrastnik 
 Zdravstveni dom Hrastnik, Trbovlje  
 Taborniki 
 Planinsko društvo Hrastnik, Planinsko 

društvo Dol 
 Srednje šole iz Zasavja (GESŠ Trbovlje, 

STPŠ Trbovlje, Srednja šola Zagorje) 

 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Hrastnik, AMD Hrastnik 

 Steklarna Hrastnik, KS Steklarna 
 Šolski center Celje 
 URI Soča 
 ZRRS Izpostava Trbovlje 
 Zavarovalnica Triglav (ogled tekme v 

Planici) 
 Zavod za gluho in naglušno mladino 

Ljubljana in Maribor 
 Zavod za šolstvo RS 
 Zveza veteranskih društev Zasavja 

2.1.9 Šolska knjižnica 

Knjižnica je dobro opremljena. V njej si lahko učenci in učitelji izposodijo leposlovna dela (proza, 

poezija in dramatika) in strokovna dela (gradivo za spoznavanje vseh predmetnih področij). Dobro pa 

je opremljena tudi pedagoška knjižnica za strokovne delavce šole. 

Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva  

VRSTA GRADIVA 2017 Prirast 2018 Odpis 2018 Stanje 2018 

knjižno gradivo 22028  270   441 21857  

Neknjižno gradivo  625 14   44 595  

SKUPAJ  22653 284   485 22452  

   
Podatki prikazujejo stanje na dan 31. 12. za posamezno leto. Iz podatkov lahko ugotovimo, da se je 

obseg knjižničnega fonda v letu 2018 zmanjšal za 201 enoto, kljub temu, da smo tudi v letu 2018 

namenili finančna sredstva za nakup novih knjig. Tudi v letu 2018 so knjižničarke nadaljevale s 

temeljitim pregledom knjižnega fonda in so neuporabne (zastarele, poškodovane) knjige odpisale.  

Na šoli deluje tudi učbeniški sklad. Izposoja učbeniških kompletov je brezplačna, finančna sredstva 

zagotavlja MIZŠ.  

 Pregled učbeniškega sklada na matični šoli in  
                           Podružnici Dol  

 2017 2018 

Učbeniški sklad (izposojeni kompleti) 635 644  

% učencev, ki si izposodijo učbenike  98,76  98,77 

 

Pregled učbeniškega sklada NIS in PPVIZ                      
 2017 2018 

Učbeniški sklad (izposojeni kompleti) 21 16*  

% učencev, ki si izposodijo učbenike 100  100 

*Učenci NIS (učenci PPVI nimajo učbenikov) 

2.1.10 Vpis v srednje šole 

 2016 2017 2018 
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GIMNAZIJSKI PROGRAMI 25% 30,6 % 23,4% 

PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA OZ. TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA 57,9% 38,8% 56,3% 

PROGRAMI TRILETNEGA SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 17,1% 30,6% 20,3% 

 

 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 2.2

2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 

posrednega uporabnika 

Skupni zakoni 
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 
 Zakon o osnovni šoli 
 Zakon o zavodih 
 Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) 
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)  
 Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS) 
 Zakon o delovnih razmerjih 
 Zakon o varstvu osebnih podatkov 
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
 Zakon o splošnem upravnem postopku 
 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 
 Zakoni s področja računovodstvo so navedeni v poglavju 3. 

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZOFVI 
 Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih 
 Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za 

vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol 
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole  
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke 

s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

 Pravilnik o financiranju šole v naravi 
 Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 
 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole   
 Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem 

izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 
 Pravilnik o smeri in stopnje izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in 

izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski 
praktikum 

 Pravilnik o potrjevanju učbenikov 
 Pravilnik o obravnavanju nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode 
 Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za 

izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom 

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZUOPP-1 

 Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 
 Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami 

http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO445&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO6564&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5896&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO539&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED4894&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6693&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6693&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7973&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7972&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7972&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7972&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5933&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13076
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10943&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10943&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7184&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7184&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5919&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5919&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5919&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12484
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV9804&pogled=osnovni
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2138?sop=2017-01-2138
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2138?sop=2017-01-2138
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11834
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11835
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Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli: 
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 
 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 
 Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli 
 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole 
 Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja 
 Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 
 Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 
 Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni 

šoli z italijanskim učnim jezikom 
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole  

 
Ostalo: 

 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  Osnovna šola narodnega 
heroja Rajka Hrastnik 

2.2.2 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa 

dela in razvoja  oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov 

Na področju dolgoročno zastavljenih ciljev iz programa dela in razvoja naše šole sledimo naslednjim 
ciljem:  

 Omogočiti učencem, da v skladu s svojimi zmožnostmi dosežejo najbolj optimalen učni 

uspeh. 

 Omogočiti učencem razvijanje njihovih močnih področij. 

 Vključevanje staršev v življenje in delo šole (delavnice, spremstvo na izletih,…).  

 Sodelovanje naših učencev pri različnih aktivnostih društev in drugih organizacij v občini. 

 Izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje medvrstniškega nasilja.  

 Izvajanje preventivnih dejavnosti s področja varovanja zdravja in zagotavljanja skladnega 

razvoja mladostnika.  

 Spodbujati dobre medsebojne odnose med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega 

procesa, ki bodo temeljili na medsebojnem spoštovanju, zaupanju, strokovnosti in 

sproščenosti.  

 Spodbujati učence k  nenasilnemu vedenju in pozitivni komunikaciji.  

 Spodbujanje učencev in zaposlenih k zavedanju in uresničevanju 8 krogov odličnosti.  

 Zagotavljati kvalitetno izobraževanje, kjer se prepletata teorija in praksa. 

 Zagotavljati ustrezne materialne in prostorske pogoje za učence in učitelje. 

 V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi učencu bogastvo izkušenj in spodbujati 

oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe. 

 Razvijanje sposobnosti opaziti osebe v stiski in pripravljenosti pomagati (v družini, okolju in 

med vrstniki). 

 Vključevanje medgeneracijskega sodelovanja v šolski prostor. 

 Vzpostaviti šolo kot prostor mogočih srečevanj mladih, starejših in med generacijami. 

 Spodbujanje zdravega načina življenja pri učencih in zaposlenih. 

 Spodbujati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v okviru Šolske sheme. 

 Doseči čim višjo udeležbo staršev na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, izobraževanjih  in 

drugih oblikah sodelovanja.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV11251&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10943&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10943&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6096&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV11347&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV9024&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7183&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7183&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973
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 Spodbujanje medpredmetnega povezovanja. 

 Skrb za učence s posebnimi potrebami in nadarjene. 

 Vključevanje šole v razne projekte, natečaje, razpise na različnih področjih. 

 Razvijanje kritične presoje, samostojnosti in odgovornosti za svoje delo. 

 Vzgajanje za medsebojno spoštovanje in prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja. 

 Slediti smernicam in izvajanje dejavnosti v okviru projekt Samoevalvacije.  

 Skrb za strokovni razvoj zaposlenih.  

 Spremljanje in usmerjanje učiteljevega dela ter izobraževanje učiteljev in drugih delavcev 

šole. 

 Vključevanje v mednarodne projekte. 

 Zagotovitev finančnih sredstev za nadstandardne programe za učence iz socialno šibkejših 

družin. 

 Učence usmeriti v ustrezno izbiro poklicne poti in jim omogočiti ustrezno podlago za uspešno 

nadaljevanje šolanja.   

 

»Nakup IKT opreme in Izgradnja brezžičnih omrežij« v sklopu projekta SIO 2020 

Skupna vrednost projekta za našo šolo znaša 97.947,36 EUR. Predvidena sredstva glede na 

posamezna leta pa se nahaja v spodnji tabeli.  

 2018 2019 2020 SKUPAJ 

»Izgradnja brezžičnih omrežij«  

Sredstva iz občinskega proračuna 10.888,28 0,00 7.872,86 18.761,14 
Sredstva na razpisu 18.147,15 0,00 8.110,98 26.258,13 
»Nakup IKT opreme«  

Sredstva iz občinskega proračuna 10.974,72 6.994,86 6.994,86 24.964,44 
Sredstva na razpisu  13.974,37 6.994,86 6.994,86 27.964,09 

2.2.3 Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega 

načrta ali v njegovem letnem programu dela 

Prednostne naloge letu 2018 so sledile in sledijo tudi v letu 2019 dvema ciljema, ki smo si ju zadali v 
sklopu projekta Uvajanje izboljšav in samoevalvacija:  
CILJ 1: VZGAJANJE ZA MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE IN PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI ZA SVOJA 
DEJANJA. 
CILJ 2:  RAZVIJANJE KRITIČNE PRESOJE, SAMOSTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZA SVOJE DELO. 
 
V sklopu teh dveh ciljev pa so si posamezni aktivi zadali še podrobnejše naloge in cilje, ki jih bodo 
zasledovali v tem šolskem letu:   
 

1. razred  Skrb za zdravje in odgovornost do okolja. 

 Sprejemanje drugačnosti in razvijanje medsebojne strpnosti. 

 Spodbujanje govornega izražanja. 

2. razred  Osveščali bomo učence in zaposlene o skrbi za okolje in zdrav način 
življenja. 

 Spodbujali bomo branje pri učencih in učiteljih in oseben odnos do 
prebranega. 
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3. razred  Prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja in svoje delo. 

 Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov. 

 Zdrava šola – gibanje in zdrava prehrana. 

4. razred  Spremljanje in vodenje statistike obiskovanja vseh oblik sodelovanja 
šole s starši v 4. razredu. 

 Razvijanje pozitivne samopodobe učencev pri samostojnem 
nastopanju pred razredom s predstavitvami različnih tem. 

 Spodbujanje medvrstniškega sodelovanja. 

5. razred  Branje z razumevanjem. 

 Učenje učenja. 

OPB  Spodbujajnje tutorstva (medvrstniške pomoči). 

 Odnos do šolskih potrebščin, stvari (svojih, tujih), odnos do hrane in 
pisanja domačih nalog. 

slovenski jezik  Sprotno preverjanje in utrjevanje znanja 

 Kultiviranje učencev na različnih področjih 

 Odkrivanje tabujskih tem z učenci 

matematika, 
računalništvo 

 Spremljanje novosti na obeh predmetnih področjih in 
implementiranje le-teh v pedagoški učni proces. 

 Uvajanje sprememb v načinu dela s ciljem, da se izboljšajo rezultati 
NPZ. 

 Izboljšanje delovnih navad učencev. 

 Izobraževanje za še bolj učinkovito pomoč učencem s posebnimi 
potrebami. 

angleški jezik, 
nemški jezik 

 Spremljanje urejenosti in redno prinašanje map v 1. triadi. 

 Medkulturno in medpredmetno povezovanje na temo privilegija 
dostopa do izobrazbe. 

 Izboljšanje pozornosti in motivacije med poukom (za uspešnejše 
bralno razumevanje ) s kratkimi didaktičnimi igrami.  

kemija, 
biologija, 
gospodinjstvo, 
naravoslovje 

 Spoštljiv odnos do hrane. 

 Sproščeno, zabavno šolsko okolje z dobrimi medsebojnimi odnosi. 

glasbena 
umetnost 

 Iskanje možnosti za razvoj glasbene ustvarjalnosti. 

 Širjenje repertoarja ljudske zakladnice. 

šport  Izboljšati splošno motoriko in vzdržljivost učencev. 

 Čim boljša udeležba na šolskih tekmovanjih. 

 Spodbujanje učencev k rednemu prinašanju opreme in motivacija 
učencev za delo pri urah športa. 

 Spodbujanje učencev za aktivno preživljanje prostega časa.  

likovna 
umetnost  

 Spodbujanje učencev k rednemu prinašanju pripomočkov in 
materialov za pouk LUM. 

 Spodbujanje resnega pristopa k izvajanju likovnih nalog ter 
kritičnega vrednotenja lastnega dela. 

zgodovina, 
geografija, DKE 

 Razvijanje odgovornosti za samostojno delo (domače naloge, 
projektne naloge, uporaba različnih gradiv) in povezovanje znanj z 
drugimi predmetnimi področji (interdisciplinarnost). 

 Reševanje spletnih nalog oz. Uporaba drugih spletnih gradiv in ikt 
tehnologije. 

 Spodbujanje k branju zgodovinskih besedil (krajših in daljših) in 
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spodbujanje k branju geografskih kart. 

tehnika in 
tehnologija, 
fizika 

 Spodbujati ustvarjalnost učencev, motivirati manj ustvarjalne 
učence in razvijati delovne navade. 

 Učence ozaveščati o pomenu lastne vloge pri zagotavljanju varnosti 
pri izdelavi izdelkov. 

 Skrbeti za ohranjanje in razvoj pozitivnih medsebojnih odnosov. 

 Beleženje prinašanja učnih pripomočkov in pisanja domačih nalog. 

Oddelki NIS, 
PPVI 

 Spoznavanje različnih kultur in ljudi. 

 Sodelovanje pri načrtovanju dejavnosti izven šole. 

 Bonton v javnih ustanovah in na javnih mestih. 

Šolska 
svetovalna 
služba 

 Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih. 

 Skrb za čim boljšo vključenost učencev priseljencev v našo šolo. 

Knjižnica  Z različnimi aktivnostmi vzpodbujati obisk knjižnice in branje. 

 

2.2.4  Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne 

in opisne kazalce pri posameznih dejavnostih 

 Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2017/18, doseženi rezultati na tekmovanjih v znanju in 

športu, na tekmovanjih s področja tehnike, izpeljani projekti, dosežene nagrade na likovnih 

natečajih, so dokaz, da smo naše delo izvajali kakovostno. 

 Izvedene so bile vse aktivnosti v zvezi z nacionalnimi preizkusi znanja v 6. in 9. razredu, 

vključno z analizo rezultatov, ki so smernica za nadaljnje delo.  

 Izvajanje Vzgojnega načrta OŠ NHR Hrastnik. 

 Pestra ponudba interesnih dejavnosti. 

 Veliko učiteljev je izvajalo ure ponavljanja in utrjevanja v računalniški učilnici, kjer so 

uporabljali različna didaktična e-gradiva namenjena utrjevanju učne snovi.  

 Izvedene so bile vse načrtovane tečajne oblike (plavanje, kolesarski izpiti). 

 Učence, starše in občane smo informirali preko spletne strani. 

 Starše smo vključevali v življenje in delo šole in jih povabili na različne aktivnosti šole. 

 4 učenci so v sklopu projekta MEPI opravili vse obveznosti za pridobitev bronastega 

priznanja.  

 Zagotovitev finančnih sredstev za nadstandardne programe za učence iz socialno šibkejših 

družin.  

 Vključevanje šole v nacionalne raziskave. 

 Vključevanje šole v različne projekte. 

 Spodbujanje učencev in zaposlenih k zdravemu načinu življenja.  

 Sodelovanje naših učencev pri različnih aktivnostih društev in drugih organizacij v občini. 

 Izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje medvrstniškega nasilja.  

 Organizacija 3 proslav ob državnih praznikih. 

 Izid spletnega šolskega časopisa.  

 Medgeneracijsko povezovanje.  

REZULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU STARŠEV S ŠOLO 
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Na podlagi sklepa, sprejetega na Svetu staršev, smo ankete razdelili na 2. roditeljskem sestanku v 

šolskem letu 2018/19. Starši so navedene trditve ocenjevali z ocenami od 1 do 5.  

 2017 2018 

ODSTOTEK VRNJENIH ANKET 50,9 43,1 

TRDITEV   

Okolica šole je urejena. 4,3 4,4 

Šola je dobro vzdrževana. 4,3 4,5 

Dostop do šole je varen. 4,2 4,2 

Informacije, ki mi jih daje šola so pravočasne. 4,4 4,4 

Informacije, ki mi jih daje šola so ustrezne. 4,4 4,5 

Strokovni delavci jemljejo starše kot enakovredne sogovornike. 4,3 4,3 

Na RS in GU dobimo starši prave odgovore na svoja vprašanja. 4,6 4,7 

Razrednik  pomaga pri reševanju težav, s katerimi se soočamo 4,7 4,7 

Učitelji so ob dogovorjenih urah dostopni (osebno, po telefonu, preko e-pošte). 4,7 4,7 

Šola si prizadeva, da bi zagotovila čim boljše pogoje za pouk. 4,3 4,3 

Kriteriji znanja so za določeno oceno jasni in znani vnaprej.  4,3 4,4 

Učitelji imajo do učencev z učnimi težavami ali do nadarjenih  poseben pristop. 4,3 4,2 

Učenci se v šoli veliko naučijo. 4,1 4 

Učitelji v pouk uspešno uvajajo sodobne metode in tehnike poučevanja 4,1 4,1 

V šoli so postavljena jasna pravila, ki učencem zagotavljajo varnost. 4,4 4,5 

Moj otrok je v šoli varen. 4,4 4,6 

Moj otrok se v šoli dobro počuti. 4,3 4,4 

Moj otrok je zadovoljen s šolsko malico. 3,9 3,6 

Moj otrok pred odhodom v šolo zajtrkuje 3,4 3,5 

Količina malice mojemu otroku zadošča. 4,1 3,9 

Pri sestavi jedilnika mora šola v prvi vrsti upoštevati želje učencev, ne glede na 
kriterij zdrave prehrane. 

3,3 3,3 

Moj otrok je zadovoljen s šolskim kosilom. 3,8 3,6 

Količina kosila mojemu otroku zadošča. 4 3,9 

 

FINANČNO POSLOVANJE, KADROVANJE IN INVESTICIJE 

 Ureditev kinestetičnega razreda (nakup kinestetični miz) – Za ta namen smo pridobili 2.000 

EUR donatorskih sredstev. Dodali pa smo še 1.852,76 EUR iz presežka. 

 Ustanoviteljica nam je dala soglasje k poraba presežka v višini 13.881,49 EUR – Presežek smo 

porabili za nabavo opreme, sanacija parketa v učilnicah na RS matične šole, menjavo vrat v 

šolski telovadnici in za menjavo radiatorjev.  

 V letu 2018 smo zaradi spremembe Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje 

vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami povečali obseg 

zaposlitve knjigovodkinji (0,5 DM), hišniku (0,3 DM). Na novo pa smo za 0,25 deleža DM 

zaposlili knjižničarja.  Do junija 2018 smo imeli za polni delovni čas na projektu Asistent za 

delo z otroki s posebnimi potrebami zaposleno eno delavko. Na projektu POGUM smo imeli 

zaposlena dva delavca v skupnem deležu 0,25 deleža DM. Zaradi oblikovanja novega oddelka 

1. razreda smo zaposlili učiteljico razrednega pouka. Zaradi povečanja ur tujega jezika na 

razredni stopnji pa smo za polovični delovni čas zaposlili učiteljico RP, ki ima opravljen modul 

za poučevanje angleščine na razredni stopnji. Delovno obvezo pa smo povečali tudi trem že 

zaposlenim delavcem. V letu 2018 smo zaradi nadomeščanja porodniških (4) in bolniških (9) 



OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK 
 

LETNO POROČILO ZA LETO 2018 Stran 41 

zaposlili 9 oseb (7 s polnim DČ, 2 s krajšim DČ), ostalo učno oz. učno obveznost pa smo 

porazdelili med že zaposlene delavce s povečanjem obsega zaposlitve.   

2.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 

programa 

Na podlagi izvedenih ukrepov so se terjatve iz naslova obveznosti plačil staršev zaradi plačilne 

nediscipline zmanjšale.  Ker je plačilna nedisciplina še vedno prisotna in  bi lahko vplivala na 

poslovanje, bomo z ukrepi nadaljevali tudi v bodoče. Za zagotovitev še bolj tekočega obveščanja 

staršev o neplačanih obveznostih bomo starše še naprej o neporavnanih obveznostih obveščali 

mesečno, na tekočih položnicah.  

2.2.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji 

iz poročila preteklega leta ali več preteklih let 

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

izkušnje (lastne in tuje). Menimo, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi skrajno racionalno in 

gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna finančna 

sredstva, vedno več. V skladu z možnostmi se trudimo redno vlagati v osnovna sredstva in drobni 

inventar. V tabeli je predstavljena primerjava nabav za obdobje od leta 2016 do 2018. Sredstva so v 

letu 2018 bistveno večja zaradi nakupov IKT opreme v sklopu projekta SIO 2020. 

OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR LETO 2016 LETO 2017 LETO 2018 

 32.495,21 31.645,82 64.232,36  

 

Aktivno skrbimo za pridobivanje dodatnih sredstev za potrebe vzgojno-izobraževalnega dela in 

pomoč socialno in ekonomsko ogroženim učencem. V tabeli so predstavljena sredstva, ki bremenijo 

tekoče leto in se vzporedno prenašajo v prihodke. Sicer pa je bilo po denarnem toku v letu 2018 

pridobljenih 9.550,32 EUR.  

DONATORSKA SREDSTVA LETO 2016 2017 2018 

 1.292,52 961,72 4.341,11 

 

Na šoli deluje tudi šolski sklad, kamor se stekajo finančna sredstva in druge namenske donacije. V 

tabeli so predstavljena zbrana finančna sredstva po posameznih letih. Poraba pa je za vsako tekoče 

leto predstavljena v računovodskem poročilu.  

ŠOLSKI SKLAD LETO 2016 2017 2018 

 1.886,00 1.418,50 3.728,00 
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2.2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene 

standarde in merila, ki jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za 

izboljšanje učinkovitosti in kakovosti 

Število učencev s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne programe in jim je Komisija za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami dodelila dodatno strokovno pomoč, na naši šoli bistveno 

odstopa od slovenskega povprečja. Državno povprečje vključenih otrok s posebnimi potrebami v 

redne programe v šolskem letu 2017/18 znaša 6,18% (vir: MIZŠ), medtem ko je bilo na naši šoli teh 

učencev 12,2%. 

Podatki statističnega urada kažejo, da je bilo v Sloveniji v šolskem letu 2017/18 v oddelku v povprečju 

18,3 učenca (vir: STAT). Na OŠ NHR je bilo v šolskem letu 2017/18 v rednih oddelkih v povprečju 22,8 

učenca. Manjše število učencev pa je v kombiniranih oddelkih NIS in PPVI, saj tam veljajo tudi 

drugačni normativi. 

Bistveno pa odstopamo tudi od slovenskega povprečja pri odloženih vpisih v 1. razred. V šolskem letu 

2017/18 je znašalo slovensko povprečje sedemletnikov med prvošolci 9,5% (vir: STAT), medtem ko je 

bilo na naši šoli povprečje teh učencev 20,6%. 

Ocena gospodarnosti 

Koeficient gospodarnosti: 3.007.965,71/3.001.737,69=1 

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1. Iz navedenega izhaja, 
da je bilo poslovanje OŠ NHR Hrastnik v letu 2018 gospodarno.  

2.2.8  Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu, Pravilnika o gibanju 

knjigovodskih listih, Pravilnika o popisu in Navodila za potrjevanje eRačunov. Skrbnik dokumentov - 

tajnica zavoda prejete eRačune s kanala UJPnet prenese v Program Knjiga prejetih faktur. Za kontrolo 

in likvidacijo eRačunov, ki so osnova za nastanek poslovne spremembe, oziroma imajo za posledico 

materialno finančne obveznosti zavoda, so pooblaščene osebe na naslednjih delovnih mestih: 

Delovno mesto Funkcija  

tajnica skrbnica in pregledovalka dokumentov 

ravnateljica  glavna likvidatorka 

vodja prehrane likvidatorka računov, ki se nanašajo na kuhinjo 

knjižničarka likvidatorka računov, ki se nanašajo na knjižnico 

Po opravljeni kontroli dodeljeni likvidator eRačun likvidira. Končno likvidacijo opravi ravnateljica. 

Dokler eRačun ni likvidiran s strani vseh dodeljenih likvidatorjev, dokumenta ni mogoče plačati. Prav 

tako računa ni mogoče prenesti v glavno knjigo. Za vsako plačilo sta določena dva podpisnika in račun 

gre v plačilo šele, ko ga podpišeta oba podpisnika. Z uvedbo e-računov smo prešli tudi na elektronsko 

izpolnjevanje in podpisovanje naročilnic. Prav tako se priloge (ponudbe) prilagajo v elektronski oblike.  

Sistem notranje kontrole je vzpostavljen: 

- pri mesečni najavi količnikov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter ostalih 

stroškov (zahtevki so posredovani MIZŠ); 
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- z ločeno funkcijo odobravanja, evidentiranja in izvajanja plačil; 

- pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti; 

- preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila; 

- preverjanju plačil položnic in spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih 

zahtevkov ali pogodb s strani poslovnih partnerjev.  

Vsake tri leta nam notranjo revizijo zagotovi ustanoviteljica Občina Hrastnik. V letu 2018 smo 

sredstva za notranjo revizijo za leto 2017 predvideli v finančnem načrtu za leto 2018. 

Na šoli smo izpolnili Samoocenitveni vprašalnik. Ravnateljica je nato pripravila Izjavo o oceni 

notranjega nadzora, ki je priloga Letnega poročila.  V letu 2017 je bil sprejet posodobljen Register 

tveganj. 

2.2.9 Ocena učinkov poslovanja na druga področja 

Gospodarstvo 

Z gospodarstvom sodelujemo na več načinov.  Pogosto se na podjetja v občini in tudi izven obračamo 

s prošnjami za različne donacije, na katere se podjetja tudi pozitivno odzivajo. Podjetja pa razpisujejo 

tudi različne natečaje, predvsem likovne, na katerih pod vodstvom mentorjev sodelujejo naši učenci. 

Odzivamo pa se tudi na povabila podjetij, ki želijo predstaviti svojo dejavnost v sklopu poklicne 

orientacije. Prav tako se povezujemo z gospodarstvom regije pri organizaciji in izvedbi naravoslovnih 

in tehničnih dni.  

Za dobavo čistil in pisarniškega materiala uporabljamo letne naročilnice, ker dobava ne presega 

mejne vrednosti. Na podlagi zbiranja ponudb pa izberemo najugodnejšega ponudnika.  

Sociala 

MIZŠ in Občina Hrastnik namenjata sredstva, ki so namenjena raznim socialnim transferjem. Poleg 

tega se povezujemo tudi z Rdečim križem in drugimi humanitarnimi organizacijami, ki pomagajo 

socialno ogroženim učencem. Šola sodeluje tudi z OZPM Hrastnik, ki vsako leto brezplačno pelje na 

letovanje nekaj učencev. Z donacijami zbiramo denar namenjen učencem iz socialno šibkih družin. 

Vedno več je staršev, ki svojim otrokom težko ali težje plačajo nadstandardne programe. Na šoli se 

trenutni situaciji v državi ne želimo prilagoditi z ukinjanjem teh programov, zato iščemo različne 

načine, kako otrokom iz socialno ogroženih družin omogočiti udeležbo na teh programih.                       

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Hrastnik za učence posameznih razredov organiziramo redne 

sistematske preglede. S Policijsko postajo Hrastnik pa sodelujemo na področju splošne varnosti in 

varnosti v cestnem prometu. s CSD Hrastnik sodelujemo na področju preprečevanja nasilja v družini 

in na področju izvajanja dela v splošno korist. Pridružujemo se tudi različnim dobrodelnim, 

humanitarnim in prostovoljskim akcijam, ki pa so bile v poročilu že predstavljene.  

Varstvo okolja 

Na šoli aktivno potekajo akcije zbiranja starega papirja in kartuš. Učenci so za zbiranje papirja zelo 

motivirani, saj zbrana sredstva porabijo za plačilo stroškov ekskurzij. Prvič smo poskusili tudi z 

zbiralno akcijo odpadnih olj, ki pa žal ni bila najbolj uspešna. V sklopu projekta Zdrava šola smo ukinili 

plastične lončke in plastičen pribor in za ta namen dokupili jedilni pribor iz kovine.  
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Urejanje prostora 

Šola si prizadeva za urejen videz stavbe in okolice. Za to skrbimo vsi, posebej pa še hišnik in čistilke. 

Na matični šoli v Hrastniku smo s sodelovanjem z Območno obrtno zbornico Hrastnik v okviru 

podjetniškega krožka postavili visoke grede z različnimi zelišči in uredili skalnjak.  

Regionalni razvoj 

Aktivno sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje, z Območno obrtno zbornico Hrastnik, s srednjimi 

šolami. Sodelovanje poteka predvsem v sklopu poklicne orientacije, kjer poskušamo učence usmerjati 

v njim primerne poklice in jih seznanjati z možnostjo zaposlitve v domačem kraju. 

2.2.10 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj 

Preglednica števila redno zaposlen ih za pretekla leta 
Stopnja izobrazbe I. - V. VI. - VIII. SKUPAJ 

2014 23 64 87 

2015 22 64 86 

2016 22 66 88 

2017 22 69 91 

 

Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2018 
Stopnja izobrazbe I. - V. VI. - VIII. SKUPAJ 

Število zaposlenih 2018 26  76 102  

Redno zaposleni 24  72  96 

Nadomeščanje 2  4  6 

 

Število zaposlenih se je v letu 2018 povečalo zaradi naslednjih novih zaposlitev: spremljevalka,  

učiteljica RP zaradi oblikovanja dodatnega oddelka 1. razreda, učiteljica DSP zaradi večjega števila ur, 

učiteljica tujega jezika na razredni stopnji, čistilka.  

Na dan 31. 12. 2018 smo zaradi nadomeščanja porodniških (2) in bolniških (4) odsotnosti imeli 6 

nadomestnih zaposlitev.  

2 strokovni delavki (DSP), ki sta na dan 31. 12. 2018 dopolnjevali svojo učno obvezo na OŠ NHR 

Hrastnik imajo VII. stopnjo izobrazbe. Ti delavki nista vključeni preglednico.  

V preglednici so prikazani vsi zaposleni na dan 31. 12., ne glede na obseg delovnega časa. Med njimi 

so tudi delavci, ki nadomeščajo daljše bolniške odsotnosti. Dva učitelja in bibliotekarka na drugih 

šolah dopolnjujeta svojo delovno (učno) obvezo.  

31. 12. 2018 smo imeli preko javnih del zaposlene 4 delavce: dva na programu vratar informator in  

dva na programu učna pomoč.  

Število strokovnih delavcev glede na naziv, na dan  31. 12. 2018 
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NAZIV ŠTEVILO STROKOVNIH DELAVCEV 
(redno zaposleni) 

ŠTEVILO STROKOVNIH DELAVCEV 
(nadomeščanje) 

BREZ NAZIVA 14 4 

MENTOR 26  

SVETOVALEC 26  

SVETNIK 2  

 

V letu 2018 smo vložili 5 vlog za napredovanje v naziv (5 x – mentor). Do konca leta 2018 smo prejeli 

odločbe za 2 strokovna delavca (2 x mentor), ostale odločbe pa še čakamo.  

Do 31. 12. 2018 so prispele tri odločbe o napredovanju v naziv za katere smo vloge poslali že v letu 

2017 in vsi pridobljeni nazivi zaposlenim pripadajo od leta 2017.  (2x – svetovalec, 1 x svetnik) 

Investicije  

V letu 2018 je potekala popolna obnova Podružnične šole Dol. Investicijo je vodila ustanoviteljica 

Občina Hrastnik.  

Na matični šoli pa smo nadaljevali z menjavo radiatorjev, sanirali smo parket v dveh učilnicah RS na 

matični šoli. Zamenjali smo vrata v garderobah šolske telovadnice. Delno z lastnimi, delno pa z 

donatorskimi sredstvi smo uredili kinestetično učilnico na predmetni stopnji matične šole. V sklopu 

projekta SIO 2020 je bila nakupljena IKT oprema in vzpostavljeno brezžično omrežje na matični šoli. 

Poleg tega pa smo nakupili različne pripomočke in opremo tako za šolsko kuhinjo kot za potrebe 

pouka. Več pa je predstavljeno na 15. strani tega poročila.  
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO 

za čas od 1. januarja 2018  do 31. decembra 2018 

 ZAKONSKE PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 3.1

Kot posredni določeni uporabnik enotnega kontnega načrta (Ur.l. RS, št. 13/2000) je Osnovna šola 

narodnega heroja Rajka Hrastnik dolžna v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu sestaviti letno 

poročilo, katerega del je tudi računovodsko poročilo, sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil 

k izkazom: 

 Bilanca stanja, 

o Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev, 

o Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, 

o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,  

 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 

 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov, 

 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. 

 

Pri sestavljanju letnega poročila so upoštevane zakonske in druge pravne podlage: 

 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS 11/11-UPB4… 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99,  30/02, 114/06 - ZUE), 

 Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Ur.l. RS št.: 71/17 in 13/18 – ZJF – H), 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 

ZPCP-2D,  47/15,  46/16,  49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 

 Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 102/07,  107/10,  87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 

popr., 104/10 in 104/11 in 86/2016), 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09,  58/10, 97/12, 

100/15, 75/2017 in 82/18), 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14,100/15, 

84/2016, 75/2017 in 82/18), 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10, 108/2013 

in 100/15), 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list 

RS 108/13),  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
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 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna (Uradni list RS, 12/01, 10/06, 08/07 in 102/10), 

 Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov 

(Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17), 

 Pravilnik o računovodstvu (interni pravilnik), 

 Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin (interni pravilnik), 

 Pravilnik o popisu (interni pravilnik). 

 POJASNILA  K  BILANCI STANJA 3.2

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik in 

obveznosti do virov sredstev po stanju na dan 31. 12. 2018 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 

2017.  

3.2.1 SREDSTVA  

Tabela 1: Sredstva zavoda v letu 2018 v primerjavi z letom 2017.                                                 
 (v EUR)  

SREDSTVA – AKTIVA LETO 2017 LETO 2018 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 2.634.222,02 2.551.864,68 

Kratkoročna sredstva in AČR 325.600,02 309.134,84 

SKUPAJ AKTIVA 2.959.822,04 2.860.999,52 

 
OŠ NHR Hrastnik je na zadnji dan leta 2018 izkazovala bilančno vsoto v višini 2.860.999,52 EUR, od 

tega dolgoročna sredstva v 89,19 % deležu celotnega premoženja, ki ga imamo v upravljanju v 

vrednosti 2.551.864,68 EUR ter 10,81 % kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev v 

vrednosti 309.134,84 EUR. V primerjavi z letom prej so se sredstva znižala za 98.822,52 EUR oziroma 

3,34 %. 

3.2.2 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

Tabela 2: Dolgoročna sredstva zavoda v letu 2018.  
(v EUR) 

SREDSTVA Nabavna 
vrednost 

Odpisana 
vrednost 

Amortizacija 
2018 

Sedanja 
vrednost 

Zgradbe  4.904.919,18 2.427.457,25 132.310,72 2.477.461,93 

Oprema  575.983,01 481.331,56 24.570,61 72.758,84 
Drobni inventar 285.346,29 268.066,11 0 0 
Neopredmetena 
sredstva 

5.223,49 3.152,14 427,44 1.643,91 

SKUPAJ 5.771.471,97 3.180.007,06 157.308,77 2.551.864,68 
 
Zgradbe na zadnji dan leta 2018 izkazujejo vrednost 2.477.461,93 EUR, to je 97,08 % vseh 

dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju, oprema in učila pa 72.758,84 EUR oz. 2,85 %. Delež 

neopredmetenih sredstev predstavlja 1.643,91 EUR oz. 0,06 % vseh dolgoročnih sredstev. 
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 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (00)  ter popravki 

vrednosti neopredmetenih sredstev (01) 

Tabela 3: Neopredmetena sredstva zavoda v letu 2018. 
           (v EUR) 

NEOPREDMETENA 
SREDSTVA 

Nabavna 
vrednost 

Odpisana 
vrednost 

Amortizacija 
2018 

Sedanja 
vrednost 

Računalniški programi 5.223,49 3.152,14 427,44 1.643,91 

SKUPAJ 5.223,49 3.152,14 427,44 1.643,91 

 
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki predstavljajo dolgoročne premoženjske 

pravice, znaša na dan 31. 12. 2018 5.223,49 EUR, odpisana vrednost 3.152,14 EUR, amortizacija 

427,44 EUR, tako je sedanja vrednost računalniških programov na dan 31. 12. 2018 1.643,91 EUR. V 

letu 2018 smo kupili dva programska paketa (vodenje kadrovske evidence in osnovnih sredstev) v 

skupni vrednosti 985,76 EUR. Neopredmetena dolgoročna sredstva so odpisana v 31,47 % deležu.   

 Nepremičnine (02) in popravki vrednosti (03) 

Tabela 4: Zgradbe zavoda v letu 2018. 
                          (v EUR)  

ZGRADBE Nabavna 
vrednost 

Odpisana 
vrednost 

Amortizacija 
2018 

Sedanja 
vrednost 

Zgradbe Hrastnik 4.458.240,94 2.102.309,28 118.908,28 2.355.931,66 

Zgradbe Dol 446.678,24 325.147,97 13.402,44 121.530,27 

SKUPAJ 4.904.919,18 2.427.457,25 132.310,72 2.477.461,93 

 
Šola ima v bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 evidentirane zgradbe v skupni vrednosti 2.477.461,93 

EUR: matična šola Hrastnik v vrednosti 2.355.931,66 EUR in podružnična šola Dol pri Hrastniku v 

vrednosti 121.530,27 EUR. Matična šola Hrastnik je odpisana v 47,16 % deležu, podružnična šola Dol 

v 72,79 %. V letu 2018 je šola povečala nabavno vrednost zgradbe Hrastnik za 25.407,71 EUR. 

Povečanje se nanaša na menjavo radiatorjev v več učilnicah in hodnikih, menjavo vrat in radiatorjev v 

šolski telovadnici ter izgradnjo brezžičnih omrežij v sklopu projekta SIO 2020. 

 Osnovna sredstva in drobni inventar 

Tabela 5: Nabava opreme in drobnega inventarja v letu 2018.                                                                                                                                                                                
(v EUR)  

OPREMA IN DROBNI INVENTAR LETO 2018 

Računalniki in računalniška oprema 42.197,44 
Učila in učni pripomočki  579,95 
Pohištvo 4.866,16 
Oprema za kuhinjo 3.830,82 
Ostala oprema (uničevalec dokumentov, stroji,…) 887,09 
Licence 985,76 
Nabava knjig  10.885,14 

SKUPAJ NABAVA OS IN DI 64.232,36 

 
V letu 2018 smo nabavno vrednost opreme in drobnega inventarja povečali za 64.232,36 EUR. 

Nakupili smo računalniško opremo, večino v sklopu projekta SIO 2020, učila in učne pripomočke, 
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kinestetične mize in pohištvo, opremo za kuhinjo, knjige za knjižnico, učbenike za učbeniški sklad in 

drugo opremo za opravljanje dejavnosti. 

Tabela 6: Viri nabav OS in DI v letu 2018.                              
(v EUR) 

VIRI NABAV OS IN DI LETO 2018 

MIZŠ 1.690,91 

Projekt SIO 2020 41.482,22 

Kuhinja 1.534,78 

Učila in učni pripomočki 491,35 

Presežek 6.147,96 

Donacije  2.000,00 

Učbeniški sklad 8.225,84 

Sredstva knjižnice, materialna sredstva MIZŠ 2.659,30 

SKUPAJ VIRI NABAV 64.232,36 
 

3.2.3 REZULTATI POPISA  

Popisna komisija je pri popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja ugotovila, da so nekatera 

sredstva dotrajana, poškodovana, neuporabna, zato so bila predlagana za izločitev iz evidence. V letu 

2018 je bilo za odpis predlaganih za 25.106,50 EUR osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Odpisi 

so rezultat dolgoletne uporabe in obrabe sredstev. Z opremo ravnamo smotrno, po načelu dobrega 

gospodarja. Veliko sredstev, ki so že v celoti odpisane, še vedno uporabljamo za opravljanje 

dejavnosti. Med pomembnejšimi: minibus z nabavno vrednostjo 72.984,48 EUR, konvektomat z 

nabavno vrednostjo 13.520,14 EUR, fotokopirni stroj z nabavno vrednostjo 3.681,80 EUR. 

3.2.4 KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 Denarna sredstva v blagajni (10) 

Stanje gotovine v blagajni Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik znaša na dan 31. 12. 2018, 

0 EUR. 

 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah (11) 

Zavod je na dan 31. 12. 2018 na zakladniškem podračunu razpolagal z dobroimetjem 47.056,80 EUR, 

ki se ujema z zneskom izkazanim na zadnjem izpisku podračuna, odprtega pri Upravi za javna plačila. 

V primerjavi z zadnjim dnem leta 2017 je dobroimetje nižje za 31.505,22 EUR. 

 
 Kratkoročne terjatve do kupcev (12) 

Na dan 31. 12. 2018 izkazujemo kratkoročne terjatve do kupcev v višini 29.529,61 EUR.  V primerjavi s 

stanjem na dan 31. 12. 2017 so terjatve nižje za 5.126,95 EUR. Postavka obsega terjatve do staršev za 

prehrano, šolo v naravi, ekskurzije, izlete in druge stroške ter terjatve do ostalih kupcev za opravljene 

storitve v mesecu decembru 2018, katerih zapadlost je 30 dni, torej zapade rok plačila v januarju 

oziroma februarju 2019.  
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Na dan 31. 12. 2018 izkazujemo terjatev do staršev v višini 27.874,26 EUR. Od tega je še ne zapadlih 

terjatev v višini 12.618,20 EUR in 15.256,06 EUR terjatev, ki so v plačilo že zapadle. 34,28 % že 

zapadlih terjatev predstavljajo terjatve z zapadlostjo do 90 dni, 65,72 % pa terjatve, ki so zapadle v 

plačilo že pred več kot 120 dnevi.  

V letu 2018 smo preko portala e-Izvršba vložili osem predlogov za izvršbo v skupnem znesku 3.107,64 

EUR. Pet sklepov o izvršbi je pravnomočnih in izvršljivih. Poplačani sta bili dve izvršbi v skupnem 

znesku 729,48 EUR, tri so zaradi pomanjkanja denarnih sredstev na računu dolžnika ostale odprte. Še 

tri podane izvršbe so v postopku pridobivanja pravnomočnosti sklepa. 

V letu 2018 so se terjatve do staršev znižale za 6.223,65 EUR. To dejstvo pripisujemo drugačnemu 

načinu obveščanja staršev o njihovih že zapadlih terjatvah. Položnice za prehrano oblikujemo na 

takšen način, da nanje mesečno zapisujemo tudi stanje dolga in tako staršem omogočamo, da so 

ažurno obveščeni o tem, katere obveznosti so že poravnali in katere ostajajo odprte. Ker smo kot 

javni zavod oproščeni plačila sodne takse za izvršbe, se pogosteje odločamo tudi za ta način izterjave 

dolga, čeprav je to skrajni ukrep. Preko socialne delavke do staršev pristopamo individualno in jih 

spodbujamo k plačilu zapadlih terjatev, tudi po obrokih, v skladu z njihovimi finančnimi zmožnostmi.  

 
 Dani predujmi in varščine (13) 

Na dan 31. 12. 2018 danih predujmov in varščin ne izkazujemo. 

 
 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN (14) 

Tabela 7:  Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN na dan 31. 12. 2018. 
             (v EUR)  

KRATKOROČNE TERJATVE DO PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV  LETO 2018 

Proračun države 210.613,92 

Proračun Občine Hrastnik 7.046,82 

Ostali proračunski uporabniki  5.752,13 

SKUPAJ 223.412,87 

 
Na dan 31. 12. 2018 izkazujemo 223.412,87 EUR kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta. Te so v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2017 višje za 21.064,75 EUR. 

Predstavljajo terjatve do ustanoviteljice, ki so usklajene po 37. členu Zakona o računovodstvu, 

terjatve do MIZŠ, ki so se zaprla z nakazilom v mesecu januarju 2019 za obračun plač za mesec 

december 2018, Uprave za probacijo, terjatve do Zavoda za zaposlovanje, Zdravstvenega doma 

Hrastnik, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ZŠ RS Planica in ostalih posrednih 

uporabnikov proračuna občine.  

 
 Kratkoročne finančne naložbe  (15) 

Na dan 31. 12. 2018 kratkoročnih finančnih naložb ne izkazujemo. 

 
 Kratkoročne terjatve iz financiranja  (16) 

Na dan 31. 12. 2018 kratkoročnih terjatev iz financiranja ne izkazujemo. 
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 Druge kratkoročne terjatve (17) 

Tabela 8:  Druge kratkoročne terjatve zavoda na dan 31. 12. 2018. 
(v EUR) 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE LETO 2018 

Nega, boleznine nad 30 dni, spremstvo 6.434,41 

Ostale kratkoročne terjatve 669,36 

SKUPAJ 7.103,77 

 
Med drugimi kratkoročnimi terjatvami beležimo na dan 31. 12. 2018 znesek v višini 7.103,77 EUR, ki 

se navezuje na kratkoročne terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje (nega, boleznine nad 30 

dni, spremstvo), terjatve do zaposlenih za nezgodno in premoženjsko zavarovanje in so v letu 2019 že 

bile zaprte.  

 
 Neplačani odhodki  (18) 

Na dan 31. 12. 2018 neplačanih odhodkov ne izkazujemo. 

 
 Aktivne časovne razmejitve  (19) 

Tabela 9:  Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2018. 
          (v EUR)  

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE LETO 2018 

Odloženi odhodki – letno gostovanje, naročnina revija  578,21 
Prehodno nezaračunani prihodki 1.453,58 

SKUPAJ 2.031,79 
 

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami imamo zaveden znesek v višini 2.031,79 EUR, ki se navezuje 

na odložene odhodke za stroške naročnin revij ter letno spletno gostovanje in uporabo aplikacij v 

višini 578,21 EUR ter prehodno ne zaračunane prihodke iz naslova projekta Asistent in Tradicionalni 

slovenski zajtrk v višini 1.453,58 EUR. 

 

 Zaloge (30-37) 

V OŠ NHR Hrastnik nabavljeni material takoj ob nabavi prenesemo v uporabo in istočasno 

bremenimo stroške po nabavni vrednosti, zato stanja zalog ne izkazujemo. 

3.2.5 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 
 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (21) 

Obveznosti za plače in druge prejemke zaposlenih z obračunanimi prispevki, nadomestili plač in 

akontacijo dohodnine ter stroškov v zvezi z delom, ki se navezujejo na mesec december 2018, so bile 

izplačane v januarju 2019. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so bile na dan 31. 12. 2018 izkazane 

v višini 179.476,57 EUR.  

 
 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (22) 
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Na zadnji dan leta 2018 znašajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v 

mesecu januarju oz. februarju 2019, 50.404,82 EUR. V primerjavi z letom prej so obveznosti višje za 

8.526,24 EUR, predvsem zato, ker stroškov v zadnjih mesecih leta 2017, zaradi sanacije podružnične 

šole Dol, na enoti nismo imeli. Obveznosti do dobaviteljev za stroške ogrevanja, elektrike, komunale 

in vzdrževanja podružnične šole so bile na dan 31. 12. 2018 izkazane v višini 5.573,25 EUR..   

 
 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (23) 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo obveznosti za prispevke delodajalca za 

decembrsko plačo in druge obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih v višini 

37.436,87 EUR.  

 
 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (24) 

Na dan 31.12.2018 izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 

12.264,62 EUR. Te se nanašajo na obveznosti do Ministrstva za finance za vodenje računa, 

Ministrstva za javno upravo za uporabo digitalnih potrdil, obveznosti do Zavoda RS za šolstvo z 

naslova projekta Pogum, Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik za opravljene storitve, Inštituta 

informacijskih znanosti za članstvo COBISS ter Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za plačilo bivanja 

naših učencev.  

 
 Pasivne časovne razmejitve (29) 

Na dan 31. 12. 2018 beležimo pasivne časovne razmejitve v višini 28.459,47 EUR.  Nanašajo se na 

šolsko leto 2018/2019, ki traja od 1. 9. 2018 do 31. 08. 2019 in s tega naslova strošek na dan 31. 12. 

2018 še ni nastal. Pasivne časovne razmejitve, navedene po vsebini, bodo namensko porabljene v 

letu 2019. V primerjavi z zadnjim dnem leta 2017 izkazujemo na dan 31. 12. 2018 za 44.888,99 EUR 

manj sredstev. Ta so bila v letu 2018 strogo namensko porabljena.  

 

V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada in navodili, ki jih prejemamo od Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport, na naši šoli že vrsto let deluje učbeniški sklad. Sredstva sklada 

koristimo za nabavo novih učbenikov. V letu 2018 smo s sredstvi učbeniškega sklada nakupili 

učbenike v višini 8.225,84 EUR. Na dan 31. 12. 2018 izkazujemo stanje neporabljenih sredstev v 

deležu 21,08 % vseh rezerviranih sredstev.  

 

Na šoli deluje tudi Šolski sklad, ki je namenjen financiranju tistih dejavnosti, ki se ne financirajo iz 

javnih sredstev. Namenjen je zviševanju standarda pouka, za nakup nadstandardne opreme, 

spodbujanju razvojne in raziskovalne dejavnosti na šoli ter pomoč socialno šibkim učencem. Sredstva 

za delovanje šolskega sklada pridobivamo iz prostovoljnih prispevkov staršev. Prenos sredstev 

šolskega sklada je iz leta 2017 v leto 2018 znašal 1.111,56 EUR. S pridobljenimi sredstvi smo 

financirali nabavo učnih pripomočkov, ki jih potrebujejo učenci za nadstandardni program in socialno 

ogroženim sofinancirali šolo v naravi in ekskurzije. Šolski sklad je na zadnji dan leta 2018 razpolagal s 

sredstvi v 9,38 % deležu vseh rezerviranih sredstev. 

 

Namenska sredstva smo rezervirali v 3,60 % deležu sredstev za šolo v naravi, 9,53 % delež za 

subvencije šole v naravi, 4,21 % delež za subvencije učencem, 5,47 % delež za projekt Pogum, 11,83 
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% delež za materialne stroške, financirane iz državnega proračuna. Od prejetih donacij smo v leto 

2019 prenesli sredstva v deležu 4,18 %, katere bomo namensko porabili za plačilo nadstandardnih 

programov. Sredstev od zbiranja starega papirja učencev, katere bodo učenci porabili za kritje 

stroškov ekskurzij, izletov in ostalih dejavnosti smo rezervirali v deležu 27,98 %. V deležu 2,70 % vseh 

rezerviranih sredstev izkazujemo zadržana sredstva po pravnomočnem sklepu o izvršbi.  

3.2.6 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (92) 

Na dan 31. 12. 2018 izkazujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 22.500,91 EUR. 

Navezujejo se na  projekt SIO 2020 in prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov 

amortizacije. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so se povečale za 20.444,74 EUR. 

 
 Dolgoročne finančne obveznosti (96) 

OŠ NHR dolgoročnih finančnih obveznosti v letu 2018 ni imela. 

 
 Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva 

(980) 

Na dan 31. 12. 2018 izkazujemo obveznosti za sredstva v upravljanju v višini 2.508.193,81 EUR. V 

primerjavi s preteklim letom so se obveznosti znižale za 112.718,07 EUR. Sredstva v upravljanju smo 

uskladili z ustanoviteljico.  

 
 Presežek prihodkov nad odhodki (985) 

Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov zavoda. 
                         (v EUR) 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV LETO 2017 LETO 2018 
Primerjava 

med leti  
Indeks 18/17 

Prihodki od poslovanja 2.880.045,23 3.005.051,54 125.006,31 104,34 

Finančni prihodki 1.020,13 360,94 -659,19 35,38 

Drugi prihodki 1.181,75 2.553,23 1.371,48 216,06 

Prevrednotevalni poslovni prihodki 1.554,67 0,00 -1.554,67 - 

CELOTNI PRIHODKI  2.883.801,79 3.007.965,71 124.163,92 104,31 

Stroški materiala  272.073,34 286.890,22 14.816,88 105,45 

Stroški storitev 166.692,59 181.891,54 15.198,95 109,12 

Amortizacija 25.662,87 20.572,04 -5.095,55 80,16 

Stroški dela 2.409.587,50 2.503.992,89 94.405,39 103,92 

Drugi stroški 7.954,93 8.304,54 349,61 104,39 

Prevrednotevalni poslovni odhodki 882,32 86,46 -795,86 9,80 
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CELOTNI ODHODKI 2.882.853,55 3.001.737,69 118.884,14 104,12 

Presežek prihodkov nad odhodki 948,24 6.228,02 5.279,78 656,80 

 

 

Celotni prihodek šole je v letu 2018 znašal 3.007.965,71 EUR, kar je v primerjavi z letom 2017 za 

124.163,92 EUR oz. 4,31 % več. Prihodki od poslovanja so predstavljali kar 99,90 % delež vseh 

prihodkov. 

  
Celotni odhodki šole so znašali 3.001.737,69 EUR, kar je v primerjavi z letom 2017 za 118.884,14 EUR 

oz 4,12 % več. Največji delež so med stroški predstavljali stroški dela in sicer 83,42 %.  

 

Iz izkaza prihodkov in odhodkov zavoda je razvidno, da je rezultat poslovanja v letu 2018 presežek 

prihodkov nad odhodki v višini 6.228,02 EUR. 

 
Obvezna priloga k Bilanci stanja je obrazec Stanje in gibanje neopredmetenih  sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev. Vsebina in oblika obrazca sta predpisana s Pravilnikom o letnih 

poročilih. Po 16. členu tega pravilnika določeni uporabniki vpišejo v posamezna polja podatke, kot so 

opredeljeni v posameznih vrsticah in stolpcih. Na obrazcih so prikazane nabavne vrednosti sredstev s 

popravki vrednosti,  odpisi drobnega inventarja (100 % odpis), izločena oziroma neuporabna oprema 

ter obračunana amortizacija.  Obrazec zajema podatke od 1. januarja do 31. decembra 2018 po 

posameznih kategorijah opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev na ustreznih kontih.  

 
Priloga Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih  naložb in posojil je prazna, ker zavod nima 

dolgoročnih kapitalskih naložb ter dolgoročnih danih posojil. 

3.2.7 POJASNILA POPRAVKOV NAPAK 

V letu 2018 bistvenih napak, ki bi se navezovale na prejšnja leta, nismo ugotovili, zato tudi bilance 

nismo popravljali. 

 POJASNILA K IZKAZOM  PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 3.3

UPORABNIKOV 

3.3.1 SPREMEMBA RAČUNOVODSKIH POSTAVK 

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je v letu 2018 ustvarila 

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, v primerjavi s prihodki in odhodki v letu 2017. 

Izračunali smo indekse in jih vključili v preglednice. V kolikor je bila sprememba več kot 10 % smo jo 

pojasnili. 
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3.3.2 PRIHODKI IZ POSLOVANJA 

 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  

Tabela 11: Prihodki zavoda za leto 2017 in 2018 po virih financiranja. 
                                                        (v EUR)  

PRIHODKI ZAVODA  LETO 2017 LETO 2018 
Indeks 
18/17 

Prihodki z javnih sredstev 2.459.375,46 2.542.767,67 103,39 

Prihodki od ustanoviteljice 215.783,48 237.464,75 110,05 

Prihodki drugih uporabnikov EKN 44.766,12 64.473,23 144,02 

Lastni prihodki 147.059,30 147.064,50 100,00 

Prihodki s tržne dejavnosti 13.060,87 8.940,28 68,45 

Finančni prihodki 1.020,13 360,94 35,38 

Drugi prihodki 1.181,75 6.894,34 583,40 

Prevrednotevalni poslovni prihodki 1.554,68 0,00 0,00 

SKUPAJ 2.883.801,79 3.007.965,71 104,31 

 
Celotni prihodki šole so v letu 2018 znašali 3.007.965,71 EUR. Največji delež prihodkov so 

predstavljali prihodki z javnih sredstev, in sicer 84,53 %. Od ustanoviteljice smo prejeli 7,78 % vseh 

sredstev. Lastnih sredstev, ki predstavljajo prispevke staršev za storitve, ki jih izvaja zavod za učence, 

smo prejeli v višini 4,89 % vseh sredstev. Od drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta 2,14 %. 

Prihodki zavoda iz naslova tržne dejavnosti so predstavljali 0,30 %, ostali prihodki skupaj pa 0,24 % 

sredstev.  

 Prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

 

Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo plače s prispevki in davki ter drugi osebni prejemki 

na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi, 

metodologijo za določanje obsega sredstev na udeleženca izobraževanja ter s kolektivno pogodbo. 

Zagotavljajo se tudi sredstva za materialne stroške, v skladu z normativi in standardi oziroma 

metodologijo za določanje obsega sredstev na udeleženca izobraževanja, kot sledi: nadomestila 

stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, nabavo učil in učnih pripomočkov opredeljenih kot 

drobni inventar, potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, stroške obveznih ekskurzij ter oskrbo 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi. 

 
Tabela 12: Prihodki MIZŠ v letih 2017 in 2018. 

                                                                                                                                                       (v EUR) 

PRIHODKI OD MINISTRSTVA LETO 2017 LETO 2018 
Indeks 
18/17 

Bruto plače 1.748.042,12 1.789.710,81 102,38 

Prispevki 276.391,98 282.961,05 102,38 

KAD 15.029,15 34.534,90 229,79 

Prehrana delavcev 58.440,01 56.536,34 96,74 

Prevoz 54.995,10 62.032,50 112,80 

Materialni stroški 78.721,14 81.963,92 104,12 

Regres za letni dopust 74.852,56 79.736,37 106,52 

Jubilejne nagrade 1.617,02 4.649,93 287,56 
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Odpravnine 20.016,22 13.327,10 66,58 

Solidarnostna pomoč delavcem 1.386,02 2.772,04 200,00 

Sindikalni zaupnik 970,04 987,36 101,79 

Ekskurzije - spremljevalci 1.916,71 1.939,83 101,21 

Sredstva za šolo v naravi / 10.453,40 - 

Učbeniški sklad 10.462,71 9.620,15 91,95 

Kvota invalidi 7.712,44 7.878,78 102,16 

Subvencionirana prehrana 105.244,30 110.357,20 104,86 

Subvencija ŠVN / 3.003,06 - 

Tolmačenje 34,79 330,7 950,56 

Storitveni servis 3.543,15 /  - 

SKUPAJ 2.459.375,46 2.552.795,44 103,80 
 

V letu 2018 beležimo s strani ministrstva za 3,80 % oz. 140.208,35 EUR več prihodkov kot leto prej. 

Na podlagi sprejetih novih pravilnikov s strani države ne prejemamo več sredstev za čisto vsak namen 

posebej, ampak združeno na postavki materialni stroški, kar nam omogoča, da pripadajoča sredstva 

razporejamo sami, glede na svoje prioritete in potrebe. Metodološki ključ za vrednotenje materialnih 

stroškov je število oddelkov in število učencev. V letu 2018 beležimo s tega naslova za 3.242,78 EUR 

več prihodkov kot leto prej. Do takšne razlike je prišlo predvsem zato, ker v koledarskem letu 2017 

nismo izvedli šole v naravi za pete razrede, katerim subvencije tudi pripadajo. Prihodke smo razmejili 

in šolo v naravi v koledarskem letu 2018 izvedli dvakrat, enkrat v šolskem letu 2017/2018 in drugič v 

šolskem letu 2018/2019. Najvišji indeks beležimo na postavki tolmačenje. Stroški se nanašajo na 

storitve tolmača, ki prisostvuje pri komunikaciji gluhonemega starša, pri nas všolanega učenca, z 

učitelji. V letu 2018 so se povečale premije KAD, posledično tudi prihodki. Več je bilo zaposlenih, ki so 

bili upravičeni do prejema jubilejnih nagrad, izplačali smo več solidarnostnih pomoči. 

Nižje prihodke beležimo na postavkah odpravnine, saj sta se v letu 2018 upokojila le dva delavca, v 

letu 2017 trije. Za 3,26 % so bili nižji tudi prihodki na postavki prehrana delavcev. Storitvenih servisov 

se v letu 2018 nismo posluževali.  

 Prihodki Občine Hrastnik 

 
Ustanoviteljica šoli zagotavlja sredstva za materialne stroške, investicije, sofinanciranje šole v naravi, 

prevoze učencev, plače drugih učiteljev v prvem razredu in šoferja, prispevke delodajalca in druge 

stroške dela ter dodatne dejavnosti na podlagi pogodbe. 

 
Tabela 13: Prihodki Občine Hrastnik v letu 2017 in 2018. 

                                                        (v EUR)     

PRIHODKI OBČINE HRASTNIK LETO 2017 LETO 2018 
Indeks 
18/17 

Sredstva za materialne stroške 151.298,00 163.951,39 108,36 

Prevoz učencev z minibusom 15.913,61 17.700,37 111,23 

Sofinanciranje šole v naravi 5.385,00 5.382,62 99,96 

Javna dela 8.094,72 11.334,74 140,03 

Prevoz učencev po pogodbi                                                                                                         884,8 838,60 94,78 

Sredstva za plače II. strokovnih delavcev 33.268,42 36.551,16 109,87 

Projekti (Asistent, prireditev, civilna zaščita) 84,95 1.705,87 2.008,09 
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Regresirana prehrana učenci 853,98 0 - 

SKUPAJ 215.783,48 237.464,75 110,05 
            

V letu 2018 beležimo s strani ustanoviteljice prihodke v višini 237.464,75 EUR, kar je za 21.681,27 

EUR oz. 10,05 % več kot v letu 2017. Prihodki za tekoči transfer so bili v letu 2018 nakazani mesečno 

na podlagi izstavljenih zahtevkov dejanskih stroškov medtem, ko so bili v letu 2017 nakazani mesečno 

po dvanajstinah. V letu 2017 smo v obdobju od januarja 2017 do decembra 2017, na podlagi 

zahtevkov, prejeli 156.858,34 EUR. V letu 2018, v obdobju od januarja 2018 do oktobra 2018, na 

podlagi dejanskih stroškov, 126.000,00 EUR, kar je 30.858,34 EUR manj kot leta 2017. Prenesena 

rezervirana sredstva z leta 2017 smo v letu 2018, strogo namensko, porabili za materialne stroške. 

Nižje prihodke beležimo na postavki prevozi učencev po pogodbi, na ostalih pa višje. Prihodki z 

naslova javnih del so se zaradi višje izobraženosti zaposlenih preko javnih del in s tem višjih stroškov 

plač povišali za 40,03 %. Zaradi napredovanj v nazive, povišanja plačnih razredov beležimo višje 

prihodke tudi na postavkah prevoz učencev z minibusom in sredstva za plače drugih učiteljev v prvem 

razredu.. 

 Prihodki Zavoda za zaposlovanje in Centra za socialno delo 

 
Tabela 14: Prihodki Zavoda za zaposlovanje v letih 2017 in 2018. 

                                     (v EUR) 

PRIHODKI ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE, 
CENTRA ZA SOCIALNO DELO, PROBACIJSKE 
ENOTE 

LETO 2017 LETO 2018 Indeks 18/17 

Javna dela 36.241,44 35.579,44 98,17 
Center za socialno delo 180,71 112,04 62,00 
Probacijska enota / 265,68 - 

SKUPAJ 36.422,15 35.957,16 98,72 
                              

V letu 2018 so se prihodki Zavoda za zaposlovanje, zaradi nižjega odstotka financiranja zaposlenih 

preko javnih del, zmanjšali za 1,83 %. Z aprilom 2018 smo prihodke za delavce, ki so pri nas opravljali 

družbeno koristna dela, začeli prejemati s strani Uprave za probacijo. Pred tem smo prilive prejemali 

s strani Centra za socialno delo. V letu 2018 je bilo prilivov, zaradi večjega števila vključenih delavcev, 

več za 197,01 EUR oziroma 109,02 %. 

 Prihodki od projektov 

 
Tabela 15: Prihodki od projektov.       

                                               (v EUR) 

PRIHODKI OD PROJEKTOV LETO 2017 LETO 2018 
Indeks 
18/17 

Projekt Pogum 1.321,25 6.553,02 495,97 

Projekt Asistent 1.303,42 6.796,58 521,44 

Projekt Youthstart  1.265,60 0 0,00 

Projekt Inovativna učna okolja 120 259,05 215,88 

SKUPAJ 2.706,85 13.608,65 502,75 
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V letu 2018 beležimo iz naslova projektov za 10.901,80 EUR več sredstev kot leto prej. Za izvajanje 

projekta Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih 

kompetenc smo v letu 2018 prejeli 259,05 EUR. V okviru Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 smo se v zavodu prijavili na javni razpis za 

dodelitev sredstev »Zaposlitev asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-

izobraževalnih zavodih«. Za ta projekt smo v letu 2018 prejeli 6.796,58 EUR. V letu 2017 smo se 

vključili v projekt imenovan Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja 

med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah - Pogum. Od Zavoda RS za šolstvo smo v tekočem 

letu prejeli 6.553,02 EUR za delno kritje plač dveh vključenih zaposlenih in stroške za službena 

potovanja.  

 

 Prihodki Agencije za kmetijske trge in Zavoda za šport 

 

Tabela 16: Prihodki Agencije za kmetijske trge v letih 2017 in 2018. 

 

PRIHODKI AGENCIJE IN  
LETO 2017 LETO 2018 

Indeks 
18/17 ZAVODA ZA ŠPORT 

Shema šolsko sadje, tradicionalni zajtrk 4.035,50 4.194,55 103,94 

Tečaj plavanja 298,2 685,1 229,75 

SKUPAJ 4.333,70 4.879,65 112,60 

 

Šola je že od leta 2009 vključena v projekt Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Šolska 

shema. Učencem tako, izven rednih obrokov prehrane, razdeljujemo sveže sadje, zelenjavo in mleko. 

Sredstva za nabavo deleža sadja, zelenjave in mleka zagotavlja ministrstvo preko Agencije RS za 

kmetijske trge in razvoj podeželja.  Projekt je sofinanciran tudi iz sredstev Evropske unije. V letu 2018 

smo prejeli 3.959,16 EUR sredstev. Za sofinanciranje projekta Tradicionalni zajtrk smo v letu 2018 

prejeli 235,39 EUR.  

 
 Lastni prihodki 

 
Tabela 17: Lastni prihodki zavoda v letih 2017 in 2018. 

                                                                                                                                                          (v EUR) 

LASTNI PRIHODKI LETO 2017 LETO 2018 
Indeks 
18/17 

Prispevek staršev za prehrano učencev 105.757,22 110.388,83 104,38 

Prispevki staršev za ŠVN in ekskurzije 40.996,67 36.343,89 88,65 

SUŠ, knjižnica 305,41 283,32 29,77 

SKUPAJ 147.059,30 147.016,04 100,18 

 

Lastne prihodke zavoda predstavljajo prispevki staršev za prehrano učencev, za šolo v naravi in CŠOD, 

ekskurzije, športne dni in aktivnosti, ki jih organizira zavod in se ne financirajo iz rednega programa. V 

letu 2018 so lastni prihodki višji za 0,18 % oz. 5,20 EUR. 

 

 



OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK 
 

LETNO POROČILO ZA LETO 2018 Stran 59 

 Finančni prihodki zavoda 

 
Finančni prihodki zavoda so v letu 2018 znašali 360,94 EUR. Dobili smo jih z naslova prihodkov iz 

prejšnjih obračunskih obdobij. 

 
 Drugi prihodki zavoda 

Tabela 18: Drugi prihodki zavoda v letih 2017 in 2018. 
                                                      (v EUR) 

DRUGI PRIHODKI LETO 2017 LETO 2018 
Indeks 
18/17 

Donatorska sredstva 961,72 4.341,11 451,39 

Odškodnine in drugi prihodki 220,03 2.553,23 1.160,40 

SKUPAJ 1.181,75 6.894,34 583,40 

 

V letu 2018 so drugi prihodki zavoda, ki zajemajo donatorska sredstva in zavarovalnine po polici za 

zavarovanje ter prihodke od sanacije napak izvajalcev, znašali 6.894,34 EUR. V primerjavi z letom prej 

so se ti povečali za 5.712,59 EUR. Donatorska sredstva smo v letu 2018 povečali za 3.379,39 EUR. 

 
 Prihodki zavoda s tržne dejavnosti 

 
Tabela 19: Tržna dejavnost zavoda v letih 2017 in 2018. 

                                                                                                                                (v EUR)  

PRIHODKI S TRŽNE DEJAVNOSTI LETO 2017 LETO 2018 
Indeks 
18/17 

Prihodki od najemnin 2.224,31 1.190,06 53,50 

Prihodki od prehrane za delavce 6.007,72 5.449,18 90,70 

Prihodki od prehrane za zunanje 
odjemalce 

592 279,22 47,17 

Ostali prihodki 4.236,84 2.021,82 47,72 

SKUPAJ 13.060,87 8.940,28 68,45 

 

Na šoli izvajamo tudi tržno dejavnost, ki zajema najemnine, prehrano za delavce in zunanje 

odjemalce, čiščenje prostorov šolske zobne ambulante ZD Hrastnik, ki deluje v prostorih šole ter 

obratovanje avtomatov. V letu 2018 je bilo prihodkov v sklopu tržne dejavnost za 31,55 % oz. 

4.120,59 EUR manj kot leta 2017. Prihodkov od najemnin je bilo v letu 2018, v primerjavi z letom 

2017, zaradi manjšega obsega oddajanja računalniške učilnice v najem, manj za 46,5 % oziroma 

1.034,25 EUR. Za polovico so bili nižji tudi prihodki od prodaje prehrane za zunanje odjemalce. Vrtcu 

Lučka na Dolu v letu 2018 ogrevanja nismo več zaračunavali, zato so tudi prihodki s tega naslova nižji. 

Prihodki s tržne dejavnosti so v letu 2018 predstavljali 0,29 % vseh prihodkov šole.   

 Prevrednotevalni poslovni prihodki 

Tabela 20: Prevrednotevalni poslovni prihodki v letih 2017 in 2018. 
                                                                                                                                                  (v EUR)  

PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI LETO 2017 LETO 2018 Indeks 18/17 

Prevrednotevalni poslovni prihodki 1.554,68 / - 

SKUPAJ 1.554,68 / - 



OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK 
 

LETNO POROČILO ZA LETO 2018 Stran 60 

 
Prevrednotevalni poslovni prihodki so se v letu 2017 navezovali na uspešno izterjane že odpisane 

terjatve. V letu 2018 prevrednotevalnih poslovnih prihodkov ne izkazujemo. 

3.3.3 ODHODKI IZ POSLOVANJA 

Tabela 21: Odhodki zavoda v letih 2017 in 2018.  
                                                                                                                                                         (v EUR)   

ODHODKI ZAVODA LETO 2017 LETO 2018 Indeks 18/17 

Stroški materiala 272.073,34 286.890,22 105,45 

Stroški storitev 166.692,59 181.891,54 109,12 

Amortizacija 25.662,87 20.572,04 80,16 

Stroški dela 2.409.587,50 2.503.992,89 103,92 

Drugi stroški 7.954,93 8.304,54 104,39 

Prevrednotevalni poslovni odhodki 882,32 86,46 9,80 

ODHODKI SKUPAJ 2.882.853,55 3.001.737,69 104,12 
 

 
Celotni odhodki zavoda so v letu 2018 znašali 3.001.737,69 EUR. Največji delež odhodkov so 

predstavljali stroški dela, in sicer v 83,42 % deležu. Za stroške materiala smo porabili 9,56 % vseh 

stroškov, za stroške storitev 6,06 %. Strošek amortizacije je v letu 2018 prestavljal 0,68 % delež 

odhodkov, ostali odhodki skupaj 0,28 %. V letu 2018 se je poraba sredstev v primerjavi z letom 2017 

zvišala za 118.884,14 EUR oz. 4,12 %.  

 Stroški materiala 

Tabela 22: Materialni stroški zavoda v letih 2017 in 2018. 
                                                                                                                                                         (v EUR)   

STROŠKI MATERIALA LETO 2017 LETO 2018 
Indeks 
18/17 

Stroški živil 127.629,96 144.215,71 113,00 

Material za pouk 9.546,68 9.462,85 99,12 

Pomožni material 20.632,85 21.421,43 103,82 

Električna energija 22.372,45 25.141,99 112,38 

Stroški ogrevanja, kuriv in druge energije 81.232,53 73.693,41 90,72 

Material za vzdrževanje 6.085,52 7.293,12 119,84 

Stroški strokovne literature 823,25 415,25 50,44 

Pisarniški in drugi stroški materiala 3.750,10 5.246,46 139,90 

STROŠKI MATERIALA SKUPAJ 272.073,34 286.890,22 105,45 

 

Med stroški materiala v višini 286.890,22 EUR so največji delež predstavljali stroški živil in stroški 

ogrevanja. Stroški živil so v višini 144.215,71 EUR predstavljali 50,27 % delež vseh stroškov materiala. 

Glede na leto 2017 so se zvišali za 16.585,75 EUR oz. 13 %. Stroški ogrevanja, goriv in druge energije 

so v višini 73.693,41 EUR predstavljali 25,69 % vseh stroškov. Ti so se glede na prejšnje leto znižali za 

7.539,12 EUR oz. 9,28 %. Stroški električne energije so predstavljali 8,76 % vseh stroškov materiala. V 

primerjavi z letom 2017 so se zvišali za 2.769,54 EUR oz. 12,38 %. Pomožni material je predstavljal 
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7,47 % delež materialnih stroškov, material za pouk 3,30 % delež, material za vzdrževanje 2,54 % 

delež, pisarniški in drugi stroški materiala 1,83 % delež ter stroški strokovne literature 0,14 % delež 

vseh stroškov materiala. V primerjavi z letom 2017 so bili v letu 2018 stroški materiala višji za 

14.816,88 EUR oz. 5,45 %. 

 Stroški storitev   
 
Tabela 23: Stroški storitev v letu 2018 v primerjavi s stroški v letu 2017. 

                                                                                   (v EUR) 

STROŠKI STORITEV LETO 2017 LETO 2018 
Indeks 
18/17 

Poštne storitve 1.189,75 2.031,02 170,71 

Telefonske storitve 2.010,15 1.907,49 94,89 

Vzdrževanje in najemnine 63.214,01 60.498,00 95,70 

Stroški bančnega in plač. prometa 263,74 262,76 99,63 

Zavarovanje objektov in opreme 5.533,46 6.750,95 122,00 

Zdravstvene storitve 3.298,41 2.812,65 85,27 

Izobraževalne storitve 13.396,41 7.264,23 54,23 

Komunalne storitve 21.177,10 24.261,53 114,56 

Prevozne storitve 17.719,02 23.890,91 134,83 

Stroški ekskurzij, CŠOD, tekmovanj,.. 31.287,49 43.788,43 139,96 

Stroški drugih storitev 7.603,05 8.423,57 110,79 

STROŠKI STORITEV SKUPAJ 166.692,59 181.891,54 109,12 

 
Primerjava stroškov storitev med letom 2017 in 2018 pokaže, da smo v letu 2018 porabili 15.198,95 

EUR oz. 9,12 % več sredstev kot v letu 2017. Med stroški storitev so največji delež predstavljali stroški 

vzdrževanja in najemnin. Ti so v višini 60.498,00 EUR predstavljali 33,26 % delež vseh stroškov 

storitev. Zaradi višanja cen komunalnih storitev so se za 2.084,43 EUR oz. 14,56 % povečali stroški 

vode in komunalnih storitev. Nižje stroške smo beležili na postavkah izobraževalne storitve, ki so bile 

nižje za 45,77 %. Zdravstvene storitve so bile nižje za 14,73 %, saj je bilo v letu 2018 takšnih 

zaposlenih delavcev manj kot v letu 2017, ki so morali opraviti zdravniški pregled. V višini 43.788,43 

EUR oz. 24,07 % deležu stroškov storitev so predstavljali stroški ekskurzij, šole v naravi, tekmovanj in 

drugih dejavnosti učencev. Ti so bili, glede na leto 2017, višji za 12.500,94 EUR oz. 39,96 %, predvsem 

z naslova izvedenih dveh šol v naravi za učence petih razredov (šolsko leto 2017/2018 in 2018/2019). 

Višje stroške beležimo tudi na postavkah poštne storitve. Te so višje predvsem zaradi povišanja 

stroškov poštnih storitev ter povišanja števila pisemskih pošiljk. V skladu z GDPR-jem smo tudi 

kratkotrajno bolniško odsotnim delavcem dokumentacijo vročali, kar je posledično pomenilo 

pošiljanje po pošti. Prav tako pa smo še pogosteje po pošti pošiljali opomine neplačnikom. 

 Stroški dela 
 
Stroški dela zajemajo stroške plač in nadomestil, prispevke za socialno varnost delodajalcev in druge 

stroške dela, ki se nanašajo na stroške prehrane in prevoza na delo, stroške dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine, stroške 

sindikalnega zaupnika. 
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Tabela 24: Stroški dela v letu 2018 v primerjavi s stroški dela v letu 2017. 
(v EUR)   

STROŠKI DELA LETO 2017 LETO 2018 Indeks 18/17 

Plače in nadomestila plač 1.859.403,85 1.910.737,31 102,76 
Prispevki za socialno varnost delodajalcev 303.684,52 312.506,36 102,90 
Drugi stroški dela 246.499,13 280.749,22 113,89 

STROŠKI DELA SKUPAJ 2.409.587,50 2.503.992,89 103,92 
 
Plače in nadomestila plač so med stroški dela predstavljali največji delež. Glede na leto 2017 so se 

povečali za 94.405,39 EUR oz. 3,92 %. Prispevki za socialno varnost so bili izkazani v 12,48 % deležu, 

drugi stroški dela v 11,21 % deležu vseh stroškov dela.  

 Amortizacija 
 

V letu 2018 smo izkazali amortizacijo v višini 20.572,04 EUR. V primerjavi z letom 2017 se je znižala za 

19,84 %. Za leto 2018 smo sprejeli ključ razporeditve stroškov amortizacije iz sredstev kuhinje v 

sorazmernem deležu prihodkov kuhinje in celotnih prihodkov zavoda ter ključ razporeditve stroškov 

amortizacije iz sredstev od najemnin v sorazmernem deležu prihodkov od najemnin in celotnih 

prihodkov zavoda. 

 Drugi stroški 
 
Tabela 25: Drugi stroški zavoda v letu 2018 v primerjavi s stroški v letu 2017. 

(v EUR)  

DRUGI STROŠKI  LETO 2017 LETO 2018 Indeks 18/17 

Drugi stroški  7.954,93 8.304,54 104,39 

SKUPAJ 7.954,93 8.304,54 104,39 
 
Drugi stroški zavoda zajemajo stroške neizpolnjevanja predpisane kvote zaposlenih invalidov in 

stroške RTV prispevka. V letu 2018 so se povečali za 4,39 % oz. 349,61 EUR. 

 
 Prevrednotevalni poslovni odhodki 

 
Tabela 26: Prevrednotevalni poslovni odhodki zavoda v letu 2018 v primerjavi z odhodki v letu 2017. 

(v EUR)  

PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI LETO 2017 LETO 2018 Indeks 18/17 

Prevrednotevalni poslovni odhodki 882,32 86,46 9,80 

SKUPAJ 882,32 86,46 9,80 
 
Prevrednotevalni poslovni odhodki so se v letu 2018 znižali za 795,86 EUR oz. 90,20 %. Nanašajo se 

na odpis že zapadlega posojila.  

 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 3.4

UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v 

obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju  prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega 

toka, da je poslovni dogodek nastal in je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega 

ustreznika. Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter z enotnim kontnim 
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načrtom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V letu 2018 so znašali prihodki 

zavoda 3.010.358,51 EUR, odhodki 3.046.529,58 EUR. Na dan 31. 12. 2018 je znašal presežek 

odhodkov nad prihodki po denarnem toku 36.171,07 EUR.  

3.4.1 IZRAČUN PRIMANJKLJAJA PO FISKALNEM PRAVILU 

V letu 2018 so znašali prihodki zavoda 3.010.358,51 EUR, odhodki 3.046.529,58 EUR. Na dan 31. 12. 

2018 je znašal presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku 36.171,07 EUR. Ker beležimo po 

načelu denarnega toka negativni znesek, torej presežek odhodkov nad prihodki, presežka po 

fiskalnem pravilu ne izračunavamo. 

 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 3.5

UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je izdelan v skladu z 

računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. Izkazani so podatki o javni službi in 

tržni dejavnosti. V sklopu tržne dejavnosti pridobivamo prihodke od najemnin za uporabo telovadnic 

v Hrastniku in na Dolu ter učilnic šole, s prodajo malic in kosil zaposlenim, prodajo kosil za zunanje 

odjemalce in drugih prihodkov, ki ne spadajo v okvir javne službe. V letu 2018 smo s tržne dejavnosti 

ustvarili 8.940,28 EUR prihodkov. 

 POJASNILO K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 3.6

DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je tudi 

izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov. Njegova vsebina in oblika sta 

določeni s pravilnikom o letnih poročilih.  Izkaz vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih 

ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev in prejemkih iz naslova prodaje teh deležev. 

Ker pa se pri našem poslovanju tega ne poslužujemo, je obrazec prazen.   

 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH 3.7

UPORABNIKOV 

Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je izkaz računa financiranja 

določenih uporabnikov. Sestava in oblika sta določeni s Pravilnikom o letnih poročilih. Izkaz vsebuje 

podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o odplačilih glavnic najetih posojil v 

obračunskem obdobju. Te podatke so, kot določa 16. člen Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in 

odhodkov, določeni uporabniki zavezani izkazovati v poslovnih knjigah in računovodskih izkazih 

zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki se nanašajo na zadolževanje. Ker 

se pri našem poslovanju tega ne poslužujemo, je obrazec prazen.   
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4 ZAKLJUČEK 

Skozi celo poslovno leto 2018 smo preudarno ravnali s finančnimi sredstvi in premislili vse nakupe. 

Odsotne strokovne delavce smo poskušali nadomeščati notranje tudi tako, da so že zaposleni delavci 

imeli povečan obseg dela. Poslovno leto smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 

6.228,02 EUR. Strokovni delavci in drugi zaposleni na šoli se trudimo gledati in razmišljati pozitivno, 

zato nas bodo tudi v bodoče pri delu vodili rezultati in uspehi naših učencev, ki jih je veliko.  

Letno poročilo Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik za leto 2018 je Svet zavoda obravnaval 

in potrdil na seji dne 21. 2. 2019. 

 

Za računovodsko poročilo:      Za poslovno poročilo: 

Računovodkinja:                                    Ravnateljica: 

Lara Gornik, mag. posl. ved                     mag. Marina Kmet 


