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1. POSLOVNO POROČILO OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA PTUJ ZA 

LETO 2018 – SPLOŠNI DEL 

1.1 Splošni del in kratka predstavitev OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 

 

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izobražuje 

otroke in mladostnike z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. 

Javni zavod OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj je osnovna šola s prilagojenim programom z nižjim 

izobrazbenim standardom. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda velja 

od 26. 4. 2006, v pripravi je novi odlok, ki je že šel skozi prvo branje. V prvem branju so ga 

potrdile vse občine soustanoviteljice, razen ene. Ko bo zadnja občina potrdila osnutek odloka, 

se bo lahko začelo drugo branje. Upamo, da nam bo v letu 2019 uspelo pridobiti novi odlok o 

ustanovitvi OŠ dr. Ljudevita Pivka. Trenutno je še vedno 12 občin ustanoviteljic naše šole, po 

novem odloku pa jih bo 16. 

V šolskem letu 2017/18 smo si tudi prizadevali, da bi imeli vzgojno skupino za otroke s 

posebnimi potrebami, ki so bili do sedaj organizacijsko pod Dijaški dom Ptuj. Tako smo si v 

letu 2018 pridobili vsa soglasja občin ustanoviteljic in se vpisali v razvid za izvajanje vzgojne 

skupine pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Vzgojno skupino smo tako prevzeli 

s 1.1.2019. 

 

Ustanoviteljice šole so: 

 

 

Občina 

Žetale 

 

Občina 

Zavrč 

 

Občina 

Videm 

 

Občina 

Markovci 

 

Občina 

Majšperk  

Občina 

Kidričevo 

 

Občina 

Juršinci 

 

Občina 

Hajdina 

 

Občina 

Gorišnica 

 

Občina 

Dornava 

 

Občina 

Destrnik 

Mestna 

občina 

Ptuj 

OBČINE 

USTANO- 

VITELJICE 
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V šolo prihajajo učenci iz občin ustanoviteljic ter učenci iz občin Cirkulane, Apače, Rogatec, 

Starše in Središče ob Dravi, ki urejajo formalne obveznosti po pogodbi. Prav tako prihajajo 

učenci še iz občine Ormož, ki bivajo v Dijaškem domu Ptuj. 

OBČINA 

Benedikt 

Apače 

Cirkulane 

Destrnik 

Dornava 

Gorišnica 

Hajdina 

Juršinci 

Kidričevo 

Majšperk 

Markovci 

MO Ptuj 

Ormož 

Rogatec 

Središče ob Dravi  

Starše 

Trnovska vas 

Videm 

Zavrč 

Žetale 

Trnovska vas 

Tabela 1: Občine, iz katerih prihajajo naši učenci 

 

Lokacija zgradbe OŠ dr. Ljudevita Pivka je v Mestni četrti Ljudski vrt, na Ulici 25. maja 2 a  

na Ptuju. Zgradba je last občin sofinancerk gradnje. 

1.1.1 Kratek zgodovinski pregled 

 

Pomožna šola na Ptuju je bila ustanovljena 1. 9. 1950 kot pomožni oddelek Osnovne šole 

Toneta Žnidariča. Pouk 21 učencev je potekal v skromnih razmerah v eni izmed učilnic 

Osnovne šole Toneta Žnidariča. 

S 1. 1. 1954 je z odlokom Ljudske republike Slovenije postala šola samostojna ustanova z 

lastnim proračunom. 

Leta 1962 se je posebna osnovna šola preselila v prostore 700 let starega Minoritskega 

samostana na Ptuju. 

V šolskem letu 1966/67 je postala šola popolna osemletka s 132 učenci. 

Leta 1974 je šola organizirala prvo specialno pedagoško službo v Sloveniji za otroke z motnjo 

v duševnem razvoju, ki niso bili vključeni v nobeno institucionalno obravnavo. 

1. 9. 1976 je bil ustanovljen prvi oddelek za obravnavo otrok z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju, v katerega je bilo vključenih 8 otrok.  
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Naziv Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka je šola dobila v šolskem letu 1976/77 po zgodovinskem 

in narodopisnem pisatelju, šolniku in politiku dr. Ljudevitu Pivku.  

 
Ludvik Pivko se je rodil 17. 8. 1880 v Novi vasi pri Sv. Marku (danes: Markovci). Ime Ljudevit, 

hrvaško različico imena Ludvik, si je nadel kasneje. Njegovo življenje in delo je bilo prežeto z 

narodnostjo, kulturno in radikalno usmeritvijo, ki ju je prenašal na mlade generacije. Ob njegovi 

smrti leta 1937 so zapisali, da je bil pomemben in spoštovan človek, avtor številnih 

narodnoobrambnih, vzgojnih in zgodovinskih del. V letu 2016 so nas na šoli obiskali tudi 

potomci dr. Ljudevita Pivka, in sicer njegovi vnuki ter ostali sorodniki. 

V šolskem letu 1979/80 se je šola preselila v staro stavbo nekdanje ekonomske šole, kjer je bila 

do 31. 8. 2016. 

Novembra leta 1987 je začel z delom prvi oddelek podaljšanega bivanja. 

1. 9. 1990 je pričel z delom oddelek za kombinirane motnje, cerebralno paralizo in lažjo motnjo 

v duševnem razvoju. 

V šolskem letu 1993/94 je zaživela mobilna specialno pedagoška služba na rednih osnovnih 

šolah. Zaradi trenda inkluzije se je ta služba v zadnjih letih precej razširila. 

Leta 2006 so zaposleni močneje opozorili na neprimerne prostorske pogoje izvajanja vzgojno-

izobraževalnega procesa otrok s posebnimi potrebami na okrogli mizi, kjer so sodelovali 

vidnejši predstavniki resornega ministrstva, stroke in lokalnih oblasti. Rezultat je bil začetek 

postopkov za novogradnjo šole ob Dijaškem domu Ptuj. 

21. 12. 2011 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za novo šolo.  

Gradnja naše šole je potekala po fazah, zato je trajalo kar nekaj let, da je bila nova šolska 

zgradba dokončana. 

 

1.1.2 Pregled dogodkov od 1.1.2018 – 31.12.2018 

V letu 2018 se je na naši šoli veliko dogajalo, tako kot vsako leto. 

MEDVEDEK PADDINGTON 2 

V petek, 5.1.2018 so si naši učenci v Mariboru ogledali krasen film o medvedku Paddingtonu. 

Vstopnice za ogled jim je v decembru podaril Božiček. Medvedkove vesele in žalostne 

dogodivščine so ves čas spremljali z velikim zanimanjem in empatijo. Ob koncu filma so bili 

veseli in zadovoljni, ker so Paddingtonovi prijatelji uspeli dokazati, da se je prijaznemu 
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medvedku zgodila velika krivica. Veseli in z mislijo, da se dobro poplača z dobrim, so se 

odpeljali nazaj v šolo. 

 

ROKOMETNA TEKMA V VELENJU 

V okviru projekta »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v 

lokalno okolje« smo organizirali ogled pripravljalne rokometne tekme med reprezentancama 

Slovenije in Srbije, ki sta jo ekipi igrali 10. 1. 2018 v Rdeči športni dvorani Velenje. Da pa smo 

pravi navijači smo dokazali z navijaškim rekvizitom, ki smo ga sami izdelali s pomočjo 

mentorice Alenke. Po dobri uri vožnje smo prispeli pred Rdečo dvorano in kaj kmalu so nam 

dovolili vstopiti. Izbrali smo si mesto na tribuni in z nestrpnostjo pričakovali začetek tekme. V 

dvorani na parketu sta se že ogrevali obe ekipi. Z zanimanjem smo opazovali, s kakšnimi vajami 

se igralci pred tekmo ogrevajo, da se pripravijo na napor, ki sledi na tekmi. Po predstavitvi 

sodnikov, obeh ekip in odigranih himnah obeh držav je sledil pozdrav igralcev. Tekma v prvem 

polčasu je bila zelo izenačena in polčas so dobili gostje za gol razlike. V drugem polčasu pa so 

naši fantje pokazali boljšo igro in tekmo tudi zmagali. Navijači v dvorani smo bili navdušeni. 

Po končanem srečanju smo se pozdravili in fotografirali z nekaterimi igralci. Prav tako se je z 

nami fotografiral tudi televizijski športni reporter in sodnika, ki sta sodila to srečanje. Najbolj 

smo bili veseli fotografiranja z igralcem, ki je bil kapetan na srečanju, Markom Bezjakom, ki 

je naš rojak, saj prihaja iz bližnjega Ormoža. 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE V BOJU MED DVEMA OGNJEMA 

V četrtek, 11.1.2018, se je ekipa OŠ dr. Ljudevita Pivka udeležila državnega tekmovanja v boju 

med dvema ognjema za OŠPP in osvojila 6. mesto. Ta dan so učenci in učenke ekipe preživeli 

na OŠ Glazija v Celju, kjer so se pomerili z najboljšimi šolami v Sloveniji v boju med dvema 

ognjema. 

 

USPEŠNO SODELOVANJE V »PEDAGOŠKI AKCIJI« 

V začetku šolskega leta je Zveza delovnih invalidov Slovenije povabila vse osnovne in srednje 

šole v Sloveniji, da sodelujemo v »pedagoški akciji«, ki je usmerjena k spodbujanju otrok in 

mladih, da ustvarjajo na temo invalidov in invalidnosti. Akcija je potekala v času 

Mednarodnega dneva invalidov, ki je 3. decembra. Z likovnimi deli se je akciji pridružila tudi 

naša šola. Pri urah likovne umetnosti smo razpravljali o okvirnih podanih temah – Turizem in 

invalidi in – Z invalidom na počitnicah/dopustu. Sledilo je ustvarjanje v različnih likovnih 

tehnikah. Učencem je bila tematika blizu, zato je nastalo veliko odličnih likovnih del. Najboljša 

likovna dela so nagradili člani komisije z uvrstitvijo v ZBORNIK PRISPEVKOV skupaj z 

pesmimi in literarnimi sestavki. V zbornik sta bili vključeni kar dve naši likovni deli. Učenka 

Anja Okretič jih je navdušila  s sliko v kombinirani tehniki z naslovom »Ples nas združuje«, 

učenec Tadej Marin pa s sliko v tehniki tempere z naslovom »Z gibalno oviranim učencem v 

Postojnski jami«. Učenca sta poleg pohvale za aktivno in ustvarjalno delo prejela tudi knjižno 

nagrado, katere sta se zelo razveselila. Obema ustvarjalcema iskrene čestitke. 

 

PRIPRAVE  NA PUST 

Vsak čas bodo kurenti pocingljali izza vogalov. Zato smo tudi mi minuli teden pričeli s 

pripravami na pust. V ponedeljek smo imeli delovni dan, v okviru katerega smo izdelovali 

različne pustne maske. V kombinirani likovni tehniki smo ustvarjali velike reliefne podobe 

starodavnih indijancev ter jih opremili še z barvitimi lovilci sanj. Z njimi bomo kmalu okrasili 
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šolsko avlo in hodnike. Pletli smo tudi pisane pustne verige ter izdelali številne maske za 

okensko krasitev. Z njimi bomo okrasili vsa okna Upravne enote Ptuj. Ne bomo pa seveda 

pozabili na okna naše šole. Nekateri učenci so se lotili skupinskega dela, pa dela v dvojicah ali 

individualno. Delo z maskami se pri nas nadaljuje še cel ta teden in sicer pri delovni vzgoji, 

likovni vzgoji in pri drugih predmetih, kjer se lahko tematsko navežemo na pustno dogajanje. 

Učenci z veseljem sledijo svoji domišljiji, ki jo pri ustvarjanju pustnih mask prav gotovo ne 

sme manjkati. Izvirnost lovijo v  oblikovno in barvno dinamiko maske, v zanimive detajle, v 

pisani vzorčke, v nizanje oblik in barv.  

 

SREČANJE INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V KARNEVALSKI DVORANI PTUJ 

V torek, 6. februarja smo se učenci in učitelji naše šole udeležili rajanja v karnevalski dvorani. 

V šolo smo prišli opremljeni z maskami od doma. Spremenili smo se v kurente, gospodične, 

pokače, miške, muce, kavboje, smrkete in še bi lahko naštevali. Vzdušje v karnevalski dvorani 

je bilo prijetno. Družili smo se s številnimi drugimi obiskovalci. Nekatere smo prepoznali, pa 

čeprav so bili v maskah. Mnogi obiskovalci so bili pred leti tudi učenci naše šole. V dvorani so 

nas pogostili s krofom in vodo. Plesali smo ob prepevanju Dejana Vunjaka, ki nam je bil še 

posebej všeč. Nastopili in zapeli sta tudi učenki 8. razreda Anemari in Nina. 

 

KULTURNI DAN – 4. in 5. razred 

V sredo, 7. 2. 2018, smo se v okviru slovenskega kulturnega praznika odločili, da ta dan 

preživimo malo drugače. Zjutraj smo na šoli imeli proslavo, potem pa smo se odpravili obiskat 

nekaj kulturnih ustanov v našem mestu. Učenci 4. in 5. razreda smo se v pravih zimskih 

razmerah odpravili na ogled gledališča in Mestne galerije. Po ogledu gledališča nas je čakalo 

presenečenje. Predstavnica iz gledališča nas je namreč povabila, da ostanemo in si ogledamo 

predstavo iCankar, detektivko za mlade. Učenci so bili navdušeni in so povabilo prijazno 

sprejeli. V predstavi smo vsi uživali in izvedeli veliko o življenju našega pisatelja Ivana 

Cankarja. Sprehodili smo se še po mestnem jedru in srečali kurente, tudi našega sošolca Denisa. 

Ogledali smo si  Florijanov in Orfejev spomenik. Obiskali smo Galerijo mesta Ptuj. Tam smo 

si ogledali slikarsko razstavo akademskega slikarja Tuga Šušnika. Kulturno obogateni in polni 

lepih vtisov smo se odpravili proti šoli. 

 

VTISI UČENCEV Z OBISKA NA OŠ LJUDSKI VRT 

»Mi smo šli na šolo Ljudski vrt. Tam je bilo enkratno. Nastopali smo, se pogovarjali z drugimi 

učenci. Bili so skoraj vsi tako veliki kot jaz. Bili so lepi, prijazni in kulturni. To je bil zelo lep 

dan. To bom pogrešal. Tega dne ne bom nikoli pozabil. Bil sem zelo srečen. » G., 7. r 

»Ko smo prišli v šolo Ljudski vrt, smo se v garderobi preobuli in nato odšli v telovadnico. Sedli 

smo na klopi. Proslava se je začela, ko smo skupaj zapeli Slovensko himno. Gledali smo nastop 

učencev iz Ljudskega vrta, ki so pripovedovali o življenju Franceta Prešerna. Nato smo zopet 

skupaj zapeli pesem Za otroke. Naš razred je nastopil z zgodbo Lepe besede. Imela sem malo 

treme. Bilo je super. Po proslavi smo se v jedilnici družili z njihovimi učenci. Pili smo čaj in 

jedli piškote.«  S., 7. r 

»Na šoli Ljudski vrt mi je bil všeč bend iz 8. razreda in zgodba o Francetu Prešernu, ki so jo 

predstavili njihovi učenci. Lepo sem se počutila.«  L., 7.r 
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KULTURNI DAN 

V počastitev slovenskega kulturnega praznika smo v sredo, 7. 2. 2018,  na šoli izvedli kulturni 

dan. Zjutraj je bila v šolski telovadnici proslava v počastitev praznika na čast našemu velikemu 

pesniku. Po malici so se učenci formirali v skupine in odšli v mesto raziskovat ptujske kulturne 

ustanove. Spoznavali so  mestno jedro, knjižnico, grad, gledališče in galerijo. Učenci novinarji 

so pripravili vprašanja, ki so jih zastavili vodičem po ustanovah.  Večja skupina učencev pa je 

odšla na OŠ Ljudski vrt, kjer so s točkami  sodelovali na skupni proslavi. Predstavila se je 

folklorna skupina, recitatorji iz 7. razreda in pevski zbor. Po proslavi so se naši učenci družili z 

učenci Ljudskega vrta. Ob pogostitvi je stekel sproščen klepet. Našim učencem je bila všeč 

šola, program v katerem so sodelovali, klepet z učenci,… Polni novih doživetij so se vrnili v 

šolo, kjer so svoje vtise strnili v kratkih zapisih. S terena so se vrnili tudi učenci, ki so spoznavali 

naše lepo mesto in njegove znamenitosti. 

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 

V petek, 23. februarja smo imeli  zimski športni dan. Odpravili smo se pod grad, kjer snega ni 

manjkalo. Učenci so se na polno prepustili zimskim radostim in uživali na belih strminah. Med 

sankanjem in kepanjem smo se ogreli tudi s toplim čajem. Imeli smo krasen zimski dan. 

 

SREČANJE V VARAŽDINU 

V četrtek, 8. marca, se je ekipa petih učencev posebnega programa naše šole udeležila prvega 

prijateljskega srečanja in tekmovanja v premagovanju ovir na poligonu. Srečanje je potekalo v 

Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar v Varaždinu. Družili smo se z učenci iz 

Križevca, Koprivnice, Čakovca in z domačini iz Varaždina. Kaja, Aleksandra, Žiga, Tilen in 

Tadej so se dobro pripravljali in na tekmovanju zasedli drugo mesto. 

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE RAČUNANJE JE IGRA 

V petek, 9.3.2018, je na OŠ dr. Ljudevita Pivka potekalo šolsko tekmovanje iz znanja 

matematike za učence prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Tekmovanja 

se je udeležilo 13 naših najboljših matematikov od 4. do 8. razreda. Na državno tekmovanje, ki 

bo potekalo 14. 4. 2018 na OŠ Poldeta Stražišarja na Jesenicah, sta se udeležila Boštjan (4. r.) 

in Martin (5. r.). Čestitke vsem udeležencem za uvrstitev na šolsko tekmovanje, Boštjanu in 

Martinu pa tudi za uvrstitev na državno tekmovanje. 

 

PODROČNE ŠPORTNE IGRE V KOŠARKI 

V ponedeljek, 12.3.2018, so v telovadnici OŠ dr. Ljudevita Pivka potekale področne športne 

igre v košarki. Iger sta se udeležili OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj in OŠ Minke Namestnik-Sonje 

Slovenska Bistrica, ki sta med seboj odigrali zelo zanimivo tekmo pred polnimi tribunami in 

odličnim navijaškim vzdušjem. Na koncu je z nekoliko več sreče in spretnosti zmagala domača 

ekipa OŠ dr. Ljudevita Pivka z rezultatom 16:12 in se neposredno uvrstila na državno 

tekmovanje, ki bo 29.3.2018 v Ljubljani. Za ekipo OŠ dr. Ljudevita Pivka so igrali Patrik, 

Alson, Kamer Smajl, Mitja, Primož, Nejc in Aljaž. Čestitamo! 

 

MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT 

V torek, 13. 3. 2018 je potekal 28. ptujski medobčinski Otroški parlament. Na tem zasedanju 

nas je predstavljala Deja Mlakar iz 9. razreda. Učenci ugotavljajo, da imamo zelo kvalitetno 
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šolstvo in smo lahko nanj ponosni. Želijo si več praktičnih vsebin in manj teorij. Menijo, da bi 

morali več delati na medsebojnih odnosih, spoštovanju in bo vsem lažje tudi pri šolskem delu. 

 

UDELEŽILI SMO SE 11. LIKOVNEGA SREČANJA OŠPP V ŽALCU 

V četrtek, 15. 3. 2018 je na II. Osnovni šoli Žalec potekalo 11. likovno srečanje osnovnih šol s 

prilagojenim programom. Našo šolo so zastopali učenci Nuša,  Monja in Igor, vsi trije iz 6. 

razreda. Tema letošnjega likovnega ustvarjanja je bila domišljijska »Drevo mi je prišepnilo«. 

Učenci so se lahko izražali v tehniki tempera ali akvarelnih barvah. Po uvodnem motivacijskem 

delu in doživljajskih aktivnostih pred šolo je okrog 30 učencev iz vseh koncev Slovenije pričelo 

z ustvarjanjem. Vsak učenec je poleg skupnega naslova dobil listek z napisanim podnaslovom 

slike. Nuši je drevo prišepnilo kaj se skriva nad oblaki, Monjo so nagovorili cvetovi dreves, 

Igorju pa je drevo pokazalo najlepšo mavrico, po kateri se je lahko celo sprehajal. V tehniki 

tempere so naši trije učenci ustvarili domišljijsko sliko z izvirnimi barvnimi potezami. Po kosilu 

smo sodelovali pri postavitvi razstave in uživali ob kulturnem programu. Mladi ustvarjalci so 

prejeli zaslužena priznanja. Nastala likovna dela so na ogled v Roblekovi dvorani v Žalcu. 

 

BILI SMO NA SEJMU ALTERMED V CELJU 

V okviru Ekošole smo se v nedeljo, 18. 3. 2018 udeležili 14. sejma Altermed v Celju. Tema 

Altermeda je bila tudi letos »Odgovorno s hrano«. Odločili smo se, da damo poseben poudarek 

na samo pridelavo in uporabo hrane. Med urami delovne vzgoje smo tako namenili več časa 

sajenju rastlin, skrbi za njih in nato njihovo uporabo v različnih jedeh. Rastline smo posadili v 

odpadno tetrapak in plastično embalažo, ki smo jo razrezali in okrasili z različnimi motivi. 

Vanjo smo nasuli zemljo in posadili semena pehtrana, vrtne kreše in drobnjaka. Ves čas smo 

lepo skrbeli in spremljali rast naših sadik. Pridelek smo kasneje uporabili v različnih jedeh. Na 

sejmu smo se predstavili z našimi pridelki, domačim zeliščnim čajem, pehtranovo potico, 

pehtranovim biskvitom ter kruhki z namazom iz vrtne kreše in drobnjaka. Stojnico smo okrasili 

s slikami in pisanimi plakati. Vsi obiskovalci naše stojnice so bili zelo pozitivno presenečeni 

nad našim delom. 

 

CVETLIČNA TORTA 

V ponedeljek, 26. 3. 2018, smo imeli pri pouku gospodinjstva delavnico »Dekoracija torte«. 

Delavnico je vodila naša sodelavka Eva Satler, socialna pedagoginja, ki je zelo spretna pri 

izdelovanju in okraševanju sladkih dobrot. Delo je potekalo po fazah. V ponedeljek, 19. 3. 2018, 

smo pri urah gospodinjstva naredili Ticcino maso-Fondant, ki smo jo skrbno varovali ves teden. 

V petek smo spekli nuttela torto, ki smo jo v ponedeljek okrasili z ročno izdelanimi elementi. 

Eva nam je skrbno pokazala postopke barvanja, valjanja in rezanja elementov, mi pa smo ji z 

delom sledili in nastala je prelepa in seveda okusna spomladansko cvetlična torta. Pri 

izdelovanju so sodelovali učenci 6.,7.,8. in 9. razreda. Bila je zelo poučna dogodivščina. Pri 

ustvarjanju smo zelo uživali. 

 

SREČANJE S KOŠARKARJI OŠ OLGE MEGLIČ 

Na naši šoli že več kot pol leta poteka projekt »Spodbujanje socialne vključenosti 

otrok  in    mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«, zato smo se odločili, da v okviru 

projekta organiziramo tekmo v košarki med učenci OŠ dr. Ljudevita Pivka in OŠ Olge Meglič. 

V torek, 27. 3. 2018, sta se ekipi pomerili med sabo v telovadnici naše šole. Na šoli je vladalo 

veliko zanimanje za tekmo, zato so domači igralci imeli kar bučno podporo sošolcev. Tekma je 
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potekala v lepem športnem vzdušju, kjer rezultat sploh ni bil pomemben. Namen srečanja je bil 

druženje učencev iz obeh šol. 

 

REGIJSKE IGRE MATP ORMOŽ 

V sredo, 28. marca 2018, smo se udeležili regijskih iger Specialne olimpiade Slovenije – MATP 

v OŠ Stanka Vraza v Ormožu. V kulturnem programu so se nam s pesmijo in plesom predstavili 

učenci OŠ gostiteljice. Zbrane športnike in spremljevalce so pozdravili: župan občine Ormož 

Alojz Sok, župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko, predsednica Zveze Sožitje dr. Katja 

Vadnal in Mojca Visenjak, ravnateljica OŠ Stanka Vraza. 79 športnikov iz 10 šol oz. zavodov 

štajersko-pomurske regije se je pomerilo na šestih tekmovalnih postajah. Za ekipi naše šole so 

tekmovali učenci: Jasmina, Tjaša, Eva, Mitja, Nastja, Lora, Nuša in Luka. V zabavnem 

programu smo zaplesali ob zvokih harmonikaša in kitarista. Za spretno opravljene naloge so 

tekmovalci prejeli medalje in priznanja, ki sta jim jih podelila maratonec Ivan Golob in 

ravnateljica šole. 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO OŠPP V KOŠARKI 

V četrtek, 29. marca 2018, je v Ljubljani potekalo državno prvenstvo OŠPP v košarki. Ekipa 

naše šole se je uvrstila na to prvenstvo, naši košarkarji so osvojili končno šesto mesto. 

 

NARAVOSLOVNI DAN, 4. IN 5. RAZRED 

V petek, 30.3.2018 smo z učenci 4. in 5. razreda obiskali Ptujski grad in se na njem seznanili z 

grajskim življenjem. To je bila zanimiva in poučna pustolovščina, ki se je končala še z ogledom 

Arheološkega najdišča Panorama. Vsi smo se zabavali in neizmerno uživali! 

 

PLESNA REVIJA POZDRAV POMLADI 

V sredo, 4. 4. 2018 je ob 17. uri v Mestnem gledališču Ptuj potekala območna plesna revija, ki 

jo je organiziral Javni sklad Republike Slovenije za kulturno dejavnost, katere smo se udeležili 

tudi z učenci naše šole, ki obiskujejo ure predmeta izbirne vsebine Ples in izbirni predmet Ples. 

Predstavili smo se s plesno točko z naslovom »Grdi raček«, po znani zgodbici, v kateri se raček 

spremeni v laboda. Učenke so si kostume za nastop izdelale same, s katerimi so dodale gibanje 

na odru in prikazale vsebino zgodbe in laboda pričarale v vsej njegovi belini in lepoti. Pred 

nastopom so si dekleta uredile frizure in primerno naličile. Nato so plesalci na odru ob klasični 

glasbi Mozarta s plesnim izražanjem in govorico telesa  odplesali plesno zgodbo o grdem račku. 

V plesni predstavi so sodelovali naslednji učenci: Laura, ki se je na prireditvi predstavila tudi s 

solo točko z naslovom Laurine skrivnosti, Matej in Žan si zaslužita posebno pohvalo za 

sodelovanje med dekleti, saj sta imela veliko vlogo v skupini, Valerija, Aleksandra, Sara, Janja, 

Anemari, Nina, Andreja in Deja.  

 

NARAVOSLOVNI DAN - Čistilna akcija in urejanje šolskega vrta 

V soboto, 7. 4. 2018,  smo izvedli  naravoslovni dan. Ob 8.00 so se učenci zbrali pri razrednikih, 

kjer so jim bili predstavljeni cilji in naloge naravoslovnega dneva. Učitelji so jim 

predstavili  potek in namen naravoslovnega dneva. Pred začetkom aktivnosti so vzeli vreče in 

zaščitne rokavice. Razredniki in sorazredniki  so z učenci pričeli čistilno akcijo v okolici šole. 

Vsak oddelek je izbral relacijo, ki jo je zmogel.  Fantje iz višje stopnje in posebnega programa 

4-5 so sodelovali z učitelji pri izgradnji šolskega vrta. Učenci PPVI 2 in PPVI4b so  ob 

pobiranju smeti razdelili letake v nabiralnike bližnjega blokovskega naselja, v katerih 
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stanovalce  pozivamo, da prispevajo odpadni papir za našo šolo. Zbiralna akcija papirja bo v 

mesecu maju. Učenci so odgovorno sprejeli zadane naloge in pobrali veliko odpadkov. Polne 

vreče so bile v dokaz. Skupina na vrtu pa je presegla vsa pričakovanja in z delom zaključila še 

pred za to predvidenim časom. Zadnjih trideset minut so se s ponosom sprehajali po zelenici in 

nastavljali sončnim žarkom. Pa kaj, če je bila sobota, za nas pač ni ovir. Kjer je volja, tam je 

pot. 

 

RAČUNANJE JE IGRA 

V soboto, 14. 4. 2018, je potekalo jubilejno 20. tekmovanje iz znanja matematike za osnovne 

šole s prilagojenim programom RA=I. Tudi letos je OŠ Poldeta Stražišarja pripravila zanimiv 

program. Po odpisanih tekmovalnih nalogah smo si v gledališču ogledali predstavo Coprnica 

Zofka. Na šoli smo si ogledali nastop njihovih učencev, posebno presenečenje pa je bil nastop 

pevca Denisa Porčiča. Iskrene čestitke našima učencema Boštjanu in Martinu za uspešno 

sodelovanje na državnem tekmovanju. 

 

PRVA LITTLE FREE LIBRARY NA PTUJU 

Učenci OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj sodelujejo v mednarodnem projektu “LITTLE FREE 

LIBRARY” – LFL (mala brezplačna knjižnica). Na svetovni mapi LFL je v Sloveniji do sedaj 

vrisanih le šest takšnih knjižnic, od tega je naša prva na Ptuju in v štajerski regiji.  

Little Free Library je neprofitna organizacija, ki navdihuje ljubezen do  branja, gradi skupnost 

in spodbuja kreativnost s pospeševanjem sosedskih knjižnih izmenjav po vsem svetu. Skozi 

majhne brezplačne knjižnice se vsako  leto izmenjuje na milijone knjig, s čimer močno 

povečamo dostop do knjig za bralce vseh starosti in ozadij. Namen knjižnice “Little Library” 

je namenjen knjižnim delitvam, s katerim želimo izboljšati bralno motivacijo in poglobiti 

povezanost skupnosti ter podpreti pismenost. LFL izboljša dostop do knjig in tako tudi pomaga 

izboljšati nizko stopnjo pismenosti. V ta namen so učenci OŠ dr. Ljudevita Pivka s pomočjo 

svojih mentorjev (Tanja Nikolovski, Miro Horvat, Alenka Kosem in Marjan Leben) sami 

izdelali malo leseno knjižnico in klopco, ki smo jo v sredo, 18. 4. 2018, dali v uporabo širši 

lokalni skupnosti. LFL se nahaja ob šoli dr. Ljudevita Pivka. V knjižnici si bo vsak 

lahko izposodil knjigo, ki jo, ko jo prebere, vrne. LFL se “polni” izključno na osnovi doniranih 

knjig, zato vas, spoštovani starši, delavci šole in občani, v imenu projektne ekipe in učencev 

OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj prosimo, da nam  donirate kakšno vašo knjigo, ki ste jo že prebrali 

in je ne boste več pogrešali na vaši knjižni polici. Sprejemamo vse knjige: romane, pravljice, 

slovarje, enciklopedije, leksikone … Knjige lahko oddate na šoli ali pa kar odložite v knjižnico. 

Za vsako knjigo vam bomo neizmerno hvaležni. Vnaprej se vam  iskreno zahvaljujemo. 

 

PODROČNO TEKMOVANJE V MALEM NOGOMETU 

V sredo, 18. 4. 2018, je v Mariboru na OŠ Gustava Šiliha potekalo področno tekmovanje v 

malem nogometu. Tekmovanja se je udeležila nogometna ekipa OŠ dr. Ljudevita Pivka in 

osvojila 3.mesto. 

 

ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO 2018 

V četrtek, 19. 4. 2018, smo se z učenci plesne skupine udeležili 28. državne glasbene revije 

»Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo”, ki jo je organiziral Center za vzgojo, izobraževanje in 

usposabljanje Velenje. Srečanje je potekalo v Domu kulture Velenje. Predstavili smo se s 

plesno pravljico z naslovom Črno-bela slika. Sodelovalo je 15 učencev, ki so s svojimi gibi 
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telesa predstavili fotografije spominov, ki nikoli ne zbledijo. Naša točka je bila sestavljena iz 

treh slik. V prvem delu smo skupinsko ponazorili z gibom telesa sliko, ki nikoli ne zbledi. V 

tretjem delu so zapela dekleta pevskega zbora pod vodstvom gospe Klementine Mikec Korpič 

pesem Spomini, naša plesna asa Matej in Laura pa sta ob glasbi klavirja in petja deklet zaplesala 

Solo v Črno beli kombinaciji. Nastopili smo  šestnajsti od 27 sodelujočih plesnih predstav. 

Nekatere smo si ogledali in jih z bučnim aplavzom tudi nagradili. Po končani prireditvi smo se 

v Restavraciji Gaudeamus okrepčali in odhiteli na zaključno zabavo, ki je potekala v kletni 

dvorani te restavracije. Domov smo se vrnili polni novih vtisov in zadovoljni, saj smo bili na 

gledališkem odru kot profesionalni plesalci in pevci. Hvala vsem učencem za prelep nastop. 

 

NASTOP NA REGIJSKEM SREČANJU OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN RINGA 

RAJA 2018 

V petek, 20. 4. 2018, je otroška folklorna skupina nastopila na regijskem srečanju otroških 

folklornih skupin v Podgorcih. Učenci so se predstavili z odrsko postavitvijo »Svetlo sonce se 

je skrilo«. 

 

PODARJENE KNJIGE 

Antikvariat Cunjak enota Ptuj in gospa Mateja Ljubec sta prijazno podarila OŠ dr. Ljudevita 

Pivka veliko knjig. Učenci so si z veseljem ogledali knjižne novosti, ki so obogatile šolsko 

knjižnico. 

 

OTVORITEV KNJIŽNICE S PRILAGOJENIMI DIDAKTIČNIMI PRIPOMOČKI IN UČILI 

V sklopu strokovnega centra COMP@S smo 25. 4. 2018 na  OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj otvorili 

knjižnico s prilagojenimi didaktičnimi pripomočki in učili. Didaktične pripomočke in učila smo 

zajeli v štiri glavna področja, in sicer zaznavanje, govor in jezik, matematika in motorika. S 

pomočjo teh didaktičnih pripomočkov lahko otroci razvijajo različne spretnosti in veščine, ki 

predstavljajo temelj za nadaljnje učenje. V knjižnici imamo tudi pripomočke, s pomočjo katerih 

lahko učencem omogočimo ustreznejše učno okolje (kinestetične mize, ravnotežne blazine, itd.) 

Do sedaj je na razpolago cca 200 enot, še vedno pa nabavljamo nove.  Knjižnica je namenjena 

strokovnim delavcem vrtcev in šol ter vsem staršem. Izposoja je brezplačna. 

Vse pripomočke smo zbrali v katalogu, ki je na voljo na spletni strani strokovnega centra 

COMP@S:  http://compas.splet.arnes.si/didakticni-material-os-ljudevita-pivka-ptuj/ 

Strokovni delavci šol ter starši si tako lahko predhodno ogledajo, kaj je na voljo za izposojo. 

Za lažjo izbiro pa so v katalogu opredeljeni tudi cilji za posamezni didaktičen material in 

navodilo. Knjižnica bo v  šolskem letu 2017/2018 obratovala do konca junija, in sicer 

vsak drugi torek (od 15.00 do 16.00) in vsako četrto sredo v mesecu (od 16.00 do 17.00). 

 

ŠOLA V NARAVI-ŽIVLJENJE NA KMETIJI 

V aprilu smo učenci in učitelji 1. razreda preživeli dva dni na kmetiji Pungarčič v Zavrču. Naš 

prvi cilj za to je bil, da učenci prvič prespijo brez staršev ali starih staršev. Ta cilj smo brez 

večjih težav vsi dosegli. Zraven tega pa smo še zelo uživali pri zobanju češenj, pri igri s pujski, 

na sprehodu med Haloškimi vinogradi, pri peki kruha… Skratka imeli smo se več kot odlično, 

zato bomo naslednje šolsko leto to ponovili. 

 

 

 

http://compas.splet.arnes.si/didakticni-material-os-ljudevita-pivka-ptuj/
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GO-CAR-GO 

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka in učenci devetega razreda se bomo letos drugič udeležili 

srečanja GO-CAR-GO (Bo, kar bo!), ki ga organizira Šolski center Ptuj. Bogate izkušnje iz 

lanskega leta in radovednost devetošolcev so pripomogli k intenzivni pripravi supermobila. Naš 

supermobil se imenuje »Talko Ogledalko«. Ime smo izbrali na podlagi alu folije, ki smo jo 

dobili od podjetja Talum iz Kidričevega, ki si ga bodo učenci z velikim veseljem ogledali 23. 

maja 2018. Učenci so iskali vire znanja o aluminiju in izvedeli smo, kako aluminij recikliramo. 

Na problemski način so iskali odgovore o pridobivanju aluminija in njegovem vplivu na okolje. 

Opravili smo varnostni test ter delovanje varnostnega pasu in ročne zavore. Učenci so 

preizkušali, merili in iskali primerne rešitve za funkcionalnost vozila. Preučili so postopek 

montaže, nato pa izmerili, zarisali, zatočkali in izvrtali luknje za pritrditev kabine vozila. 

Podmazali so tudi vse gibljive dele supermobila. Naš projekt bomo prikazali na srečanju Go-

Car-Go, ki bo v torek, 15. 5. 2018, na parkirišču Šolskega centra Ptuj. Naš voznik pa se bo 

predstavil v spretnostni vožnji s supermobilom »Talko Ogledalko«. 

 

TEK MIRU 

V petek, 4. maja 2018, je bil pred mestno hišo na Ptuju sprejem za tekače Teka Miru. Tek se 

tako imenuje, ker mir ne pomeni samo odsotnost vojne. Mir pomeni prisotnost ljubezni, 

harmonije, zadovoljstva, veselja in enotnosti. Mir razodeva popolno veličino človeškega 

življenja. Tek Miru, ki je bil poznan tudi kot Tek Svetovne Harmonije, je globalen štafetni tek, 

skozi katerega ljudje promovirajo mir, prijateljstvo in harmonijo s tem, da tečejo s plamenico, 

ki gre iz rok v roke, njeno simbolno sporočilo pa iz srca v srce. Mednarodna skupina tekačev 

prečka takšne in drugačne meje in tako povezuje šole, različne organizacije, skupnosti in ljudi 

iz vseh področij življenja. Tek je leta 1987, v duhu ljubezni, harmonije in enotnosti, ustanovil 

filozof in vizionar miru Širi Činmoj. Od tedaj je v teku sodelovalo več kot 10 milijonov ljudi v 

več kot 155 državah, ki so pretekli več 600 000 kilometrov. Tekači s sabo nosijo tudi plamenico, 

ki jo je v rokah držalo več milijonov ljudi. Tekači so se letos ustavili tudi na Ptuju. Na prireditvi 

so sodelovali tudi naši učenci s plesno točko. 

 

LIKOVNI SVET OTROK 2018 

OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj organizira jubilejno 50. razstavo Likovni svet otrok. 

Učenci OŠ dr. Ljudevita Pivka so sodelovali na likovnem natečaju na temo Dinamika likovnega 

ritma.  Za likovna dela prejmejo učenci Boštjan, Darinka, Laura, Marko, Mitja in Sebastjan 

bronasto priznanje. Čestitke učencem in mentorici Alenki Kosem. 

 

SPOZNAVAJMO DRŽAVE EU 

V soboto, 12. 5. 2018, je v Minoritskem samostanu na Ptuju potekala zaključna prireditev 

projekta Spoznavajmo države EU. Naša šola je predstavljala Belgijo. Tema letošnjih 

predstavitev so bili prepoznavni športniki posamezne države. Sodelujoče šole so pripravile 

zanimive predstavitve in nastope. Janja in Nina sta intervjuvali znanega slovenskega 

nogometaša Nastja Čeha, ki se je prijazno odzval našemu vabilu k sodelovanju na prireditvi. 

Nastja je svojo kariero gradil v Belgiji. Med drugim nam je  povedal, da je v Belgiji nogomet 

zagotovo šport številka ena in da ima zelo lepe spomine na življenje in delo v Belgiji. Za 

razstavo na stojnici nam je posodil tudi njegove originalne nogometne drese iz svoje kariere. 

Prireditev se je končala v evroparku, kjer smo sodelujoči spustili v zrak modre balone. 
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KDOR ZASADI VRT, ZASADI LJUBEZEN 

Prvo leto smo na zeleni površini, ki smo jo na naši šoli namenili za vrtnarjenje, ustvarili zeliščno 

spiralno gredo. Ta je postala srčika našega šolskega ekovrta. Zanjo skrbijo mnogi učenci s 

svojimi mentoricami v okviru delovne vzgoje in izbirnega predmeta Vrtnarjenje. Na prehodu 

pomladi v poletje se še posebej opojno razrašča med mogočnimi skalami, ki mnogim zdravilnim 

zeliščem v vseh letnih časih nudijo toplo oporo. Bogato ozelenelo kamnito spiralo smo 

nadgradili še z ovalno gredo, kjer vzgajamo pegasti badelj in z večjo dvignjeno okroglo gredo, 

ki smo jo zasadili z bučami. Naš pomladni ponos pa je devet novih gredic organske oblike. 

Zasnovali smo jih okoli okrogle osnove v obliki cvetnih listov. Gredice smo omejili z nizkimi 

lesenimi ograjicami in jih zasadili z zelenjavnimi mešanimi posevki. V obdelavo smo jih 

ponudili vsem razredom na šoli s popotnico, da nas bo skupno vrtičkanje združevalo in nas 

nagrajevalo v vseh pogledih. Saj kdor zasadi vrt, zasadi ljubezen. 

V projekt  Šolski ekovrt, ki deluje pod okriljem ITR, smo vključeni že vrsto let. Za svoja 

prizadevanja in delo na tem področju smo si pridobili tudi Častni znak. Vsako leto si tako 

postavimo nove cilje, ki nas vodijo k novim znanjem, spoznanjem in zavedanjem o tem, da smo 

mi del narave in da je narava del nas. In kakšni so naši načrti za prihodnost? Ob ustvarjalnem 

vrtnarjenju si za prihodnje šolsko leto v ospredje postavljamo mnoge dejavnosti o ozaveščanju 

kompostiranja in predvsem o pravilnem kompostiranju. Veseli nas, da smo bili izbrani za eno 

od gostiteljic delavnice kompostiranja, ki jih organizira ITR. Tako smo pod strokovnim 

vodstvom v jeseni postavili nove kompostnike na šolskem ekovrtu in  naredili sistematičen 

načrt pravilnega kompostiranja. Naš namen je, da ga bomo nato dosledno izvajali prav vsi na 

šoli. Zavedamo se namreč, da je kompostiranje še več kot recikliranje. Vemo, da je 

kompostiranje izjemnega pomena za naše zdravje, ohranjanje tal, blaženje podnebnih 

sprememb in krožno gospodarstvo. In ne! Ne bomo čakali na Supermana, ki bo rešil planet 

Zemlja. Rešili jo bomo mi sami. 

 

OTROŠKI MESTNI SVET 

Tudi naša šola ima predstavnike v otroškem mestnem svetu. Otroški mestni svetniki so: Nina, 

Janja, Sara in Žan. Preučili so pripravljeno gradivo in se v ponedeljek, 14. maja 2018 ob 10. uri 

udeležili prve seje otroškega mestnega sveta. Na seji je bil prisoten tudi  župan MO Ptuj Miran 

Senčar, ki je zbrane najprej pozdravil, potem pa z zanimanjem poslušal predloge mladih. Sejo 

je vodila mini županja Zala Vučak. Razpravljali smo o projektu Ptuj – otrokom prijazno 

Unicefovo mesto. Razprava je tekla tudi o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v 

Sloveniji, kjer smo ugotovili da nas je najbolj strah prihodnosti. Svetnikom je bil predstavljen 

tudi projekt Varne točke v Mestni občini Ptuj, kamor se lahko zatečejo otroci po pomoč. Na 

Ptuju bo tako vzpostavljena mreža sedmih varnih točk po mestu. Pri točki pobude in vprašanja 

smo se dotaknili uporabe telefonov v šoli in pomanjkanja zabav v mestu. Zmenili smo se, da se 

bo podal predlog , da se spet uvedejo šolski plesi. Na koncu smo sprejeli sklep, da bo otroški 

mestni svet zasedal vsake tri mesece. Če imate kakršnekoli predloge, kako izboljšati življenje 

in zadovoljstvo otrok v mestu, se obrnite na naše predstavnike v otroškem mestnem svetu, ki 

se bodo potrudili, da bodo vaši predlogi slišani. 

 

PODROČNE ŠPORTNE IGRE V ATLETIKI ZA OŠPP 

V četrtek, 17. 5. 2018, so v Mariboru v organizaciji OŠ Gustava Šiliha potekale področne 

športne igre v atletiki za OŠPP. Nastopilo je 13 učencev in učenk, ki so odlično zastopali našo 

šolo. Izstopal je Alson, ki je osvojil 4 zlate medalje. 



Poslovno poročilo OŠ dr. Ljudevita Pivka za leto 2018 

 

15 

   

Na državno tekmovanje v atletiki za OŠPP se je uvrstilo 11 učencev in učenk. 

 

ČEBELICE MOJE PRIJATELJICE 

Učenci OŠ dr. Ljudevita Pivka so sodelovali na likovnem natečaju na temo »Čebelice moje 

prijateljice«. Na natečaj je prispelo več kot 250 likovnih izdelkov. Nagradili so 5 likovnih del, 

med nagrajenci je tudi naš učenec. V petek, 18. 5. 2018, je Tilen za svoje »čebelice« prejel 

praktično nagrado v okviru Dobrot slovenskih kmetij. Čestitke Tilnu in mentorici Alenki 

Kosem. 

 

25. REGIJSKE IGRE SPECIALNE OLIMPIADE SLOVENIJE 

V četrtek, 24. 5. 2018, se je 28 učencev posebnega programa udeležilo 25. regijskih iger 

Specialne olimpiade Slovenije mariborsko-pomurske regije. Igre so potekale na mestnem 

stadionu Drava in v športni dvorani Mladika na Ptuju. Organizator iger, Zavod za usposabljanje, 

delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, je pripravil pester otvoritveni program. 

Predstavili so se člani plesno-dramske skupine Turdion, plesalca standardnih in latinsko 

ameriških plesov Ana Ekart in Ivan Jarnec ter pevec Isaac Palma. Igre je odprl Dejan Zavec. V 

tekmovalnem delu so se naši učenci pomerili v teku, skoku v daljino, metu kroglice, metu 

vortexa in v elementih košarke. Za odlične rezultate so prejeli medalje in priznanja. Po končanih 

igrah je potekalo druženje in zabava z Dejanom Vunjakom v restavraciji Pan. 

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA V SIKALUZOO 

Učenci in učitelji 1., 2. in 3. razreda smo se v četrtek, 31. 5. 2018, odpravili na zaključni izlet v 

Sikaluzoo v Radencih. Pred tem smo se razgibali in okrepčali v čudoviti naravi ob Negovskem 

jezeru. V živalskem vrtu smo spoznali in hranili veliko živali. Ker smo v živalskem vrtu 

preživeli dve uri, ni zmanjkalo časa za igro na njihovih zanimivih igralih. Po obisku živalskega 

vrta smo se odpeljali v Juršince, kjer smo si privoščili osvežilni sladoled. 

 

KONEC JE! 

In vedno rečemo konec je! Pa res je konec! Dokaz za to je končni izlet. A ta izlet ni bil kar tako, 

to je bil izlet v tujino, na Hrvaško, v zagrebški živalski vrt! V živalskem vrtu smo si kot bi 

pričakovali seveda ogledali živali. Pa ne takšne, ki jih vidimo, ko se peljemo v šolo, ampak 

takšne, ki smo jih do sedaj videli samo po televiziji. Ker je bilo zelo vroče, so nas živali lenobno 

opazovale iz sence. Levinja nam je rahlo pomahala z repom v pozdrav, šimpanz nam je 

pomežiknil izza stebra. Morski lev pa nam je hotel iz vode poslati moker pozdrav pa mu ni 

uspelo, saj sta ga ženkica levinja in otročiček levček hitro popeljala v drugi konec bazena. Ob 

poti v živalskem vrtu se je zvrstilo še veliko živali: različne ptice, medvedi, krokodili, kače…uf 

in še veliko tega. Kdo bi si vse to zapomnil! Na koncu poti pa smo zagledali nekaj črno belega! 

Prehod za pešce!!!! O joj, to ni to! To je bila čisto prava resnična zebra iz Afrike! Po napornem 

delu opravljenem v živalskem vrtu, smo si zaslužili super kosilo in sicer pohani šnicl, pomfri, 

ajvar, zemf, solato in lučko! Njam! Zabavni stric natakar iz restavracije Maksimir pa je 

poskrbel, da je s krožnikov izginilo kosilo kot bi mignil. Izlet je bil tako pri koncu. Upali smo 

le, da nas na mejnem prehodu ponovno ne preseneti kolona avtomobilov, saj smo bili že tako 

utrujeni, da smo si želeli samo še maminega ali pa tudi atijevega pozdrava. Mogoče tudi 

majčkenega objemčka! 
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GORIČKO 

Učenci od 4. do 9. razreda smo se v četrtek, 31. 5. 2018, udeležili ekskurzije na 

Goričko.  Najprej smo si ogledali največji grad na Slovenskem ter spoznali legendo o zmaju. 

Obiskali smo doživljajski park Vulkanijo, kjer nas je krtek Oli vodil po poteh vulkana, ki je 

nekoč bruhal na Goričkem. Pogledali smo si poučni 3D film o nastanku Zemlje, se sprehodili 

po vulkanski cevi in se peljali na razburljivem vlakcu. Za tem smo si ogledali še geološki muzej 

in se s posebnim vlakom zapeljali do bližnjega kamnoloma. Tam smo iskali kamen, ki se 

imenuje olivin. Po panoramski vožnji smo si kupili spominke in se odpravili do bližnjega 

gostišča, kjer smo imeli kosilo. Polni novega znanja in lepih vtisov smo se popoldan vrnili na 

Ptuj. 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE  V ATLETIKI ZA OŠPP 

V petek, 1. 6. 2018, je v Murski Soboti potekalo državno tekmovanje v atletiki za OŠPP. 

Udeležilo se ga je 10 učencev in učenk OŠ dr. Ljudevita Pivka, ki so dosegli odlične rezultate: 

Štafeta 4x100m v sestavi Alson, Mitja, Andreja in Anemari je dosegla odlično 4. mesto. Ekipno 

so bili fantje na 11. mestu, dekleta pa na odličnem 3. mestu. Čestitamo! 

 

DAN ODPRTIH VRAT MO PTUJ 

V petek, 1. 6. 2018, je MO Ptuj pripravila dan odprtih vrat za otroke. Udeležili smo se ga tudi 

trije učenci iz  naše šole. Najprej so se nam predstavili župan in ostali člani mestne občine in 

nam povedali kaj so njihove naloge v službi. Potem nam je prijazna gospa razkazala mestno 

hišo in nam povedala zgodovino le te. Na koncu so nam v poročni dvorani zapeli še otroci iz 

vrtca Tulipan. Obiskali smo tudi Špajzo modrosti, kjer smo se pomerili v kvizu. Bilo je zelo 

lepo. 

 

PLAVALNI TEČAJ 

Učenci 3. razreda so se konec maja udeležili plavalnega tečaja v Termah Ptuj. Na plavalni tečaj 

smo se odpravili z mestnim avtobusom. Tam nas je sprejel učitelj Edi. Učenci so bili vsaki dan 

bolj pogumni in boljši plavalci. Najbolj pa so uživali na vožnji po toboganu. 

 

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V PLAVANJU 

V torek, 5. 6. 2018, smo se udeležili 21. Medobčinskega tekmovanja OŠ v plavanju za leto 

2018, ki je potekalo v Termah Ptuj. Čestitke Lani za osvojeno 2. mesto in Žani za 5. mesto. 

 

DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA UPOKOJENCEV PTUJ 

V sredo, 6. 6. 2018, je prišlo 140 stanovalcev Doma upokojencev Ptuj s prostovoljci in 

zaposlenimi na obisk šole. Z veseljem smo jih sprejeli in učenci so jim pripravili kratek 

glasbeno – plesno obarvan program. Stanovalci so si z zanimanjem ogledali pritlične prostore 

šole. Nekateri učenci so se popeljali v njihovi družbi s kočijo v okolici šole. Preživeli smo 

kratko, a prijetno medgeneracijsko druženje. 

 

ŠOLA V NARAVI – POHORJE 

Učenci PPVI 2 in PPVI 6 so se v sredo, 6. 6. 2018, odpravili v šolo v naravi na Pohorje, v Dom 

Miloša Zidanška. Tam so ostali 3 dni.  
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ŠOLA V NARAVI – SEČA 

V ponedeljek, 11. 6. 2018, so se učenci 6. razreda odpravili v šolo v naravi v dom Burja v 

Sečo, kjer so ostali 5 dni, do petka.  

 

MARCOS TAVARES OBISKAL UČENCE OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA 

Učenci OŠ dr. Ljudevita Pivka so si na stadionu Ljudski vrt ogledali zadnjo tekmo 1. SNL med 

NK Mariborom in ND Gorica. Ko se je vzdušje s tekme nekoliko umirilo, je za nov val 

navdušenja poskrbel kapetan NK Maribora Marcos Magno Morales Tavares, ki se je prijazno 

odzval na vabilo in nas v sredo, 13. 6. 2018, več kot navdušil s svojim obiskom.  

 

ŠPORTNI DAN PPVI 

V torek, 21. 6. 2018, so učenci PPVI uživali  v Termah Ptuj. 

 

DRUŽENJE Z UČENCI OŠ VIDEM 

V sredo, 20. 6. 2018, smo bili povabljeni na OŠ Videm. Družili smo se z učenci 4. razredov, ki 

so nam pripravili predstavo Mojca Pokraculja. V telovadnici smo igrali različne športne igre, 

za konec pa skupaj zapeli in zaplesali. 

 

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI 

Na zadnji šolski dan, 22. 6. 2018, smo na naši šoli pripravili proslavo ob dnevu državnosti. 

Sovica in sonček sta nam skozi lutkovno predstavo pokazala utrinke našega ustvarjanja skozi 

celotno šolsko leto. Nastopala je naša folklorna in plesna skupina, Orffobongoband, šolski 

pevski zbor in ostali učenci nižje stopnje. Na koncu smo naši Sloveniji, ki na dan državnosti 

praznuje 27. rojstni dan še zapeli. Tako smo zaključili šolsko leto in polni novega znanja skočili 

v dolge poletne počitnice. 

 

PRVI ŠOLSKI DAN 

Na prvi šolski dan je ravnateljica pozdravila 102 učenca naše šole ter njihove starše in vse 

zaposlene. Z svojim nagovorom sta se ji  pridružila še župan MO Ptuj in gospod Franc Kozel, 

vsak s pomembnimi nasveti za našo skupno varnost in za kakovostno preživljanje časa v šoli in 

izven nje. Tudi vsi zaposleni na OŠ Ljudevita Pivka Ptuj smo zaželeli našim učencem dobrega 

počutja skozi celotno šolsko leto. 

 

ŠPORTNI DAN V PTUJSKIH TERMAH 

V petek, 14. 9. 2018, smo izvedli športni dan v ptujskih Termah. 

 

MIRNO MORJE 

V torek smo odpluli proti Kašteli pri Splitu, kjer smo se zbrali vsi udeleženci tega jadranja. Tam 

smo se zadržali dva dneva, nato pa pot nadaljevali proti Vodicam ter nadalje na Kornate. S 

poslednjim skokom v morje nekje med Kornati in Biogradom smo polni vtisov in spominov 

zaključili nepozabno jadranje. 

 

KOMPOSTIRANJE JE VEČ KOT RECIKLIRANJE 

Naši cilji na šolskem ekovrtu  za to šolsko leto so zato usmerjeni k znanjem, spoznanjem in 

zavedanjem o tem, da je kompostiranje še več kot recikliranje. V ta namen smo se prijavili v 

istoimenski projekt in tako je naša šola bila v septembru že gostiteljica izobraževanja za 

mentorje šolskega ekovrta iz vse ptujske regije. Inštitut za trajnostni razvoj je pri nas izvedel 
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strokovno delavnico kompostiranja, ki jo je vodila slovenska permakulturna strokovnjakinja 

Jožica Fabjan. Teoretičnega dela so se udeležili mentorji šolskih ekovrtov iz naše šole in 

okoliških osnovnih šol. Pri praktičnem delu pa so se nam pridružile tudi skupine učiteljev in 

učencev naše šole. 

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

Od 16. do 22. septembra 2018 je potekala prometno – varnostna akcija »evropski teden 

mobilnosti,« ki se jo je udeležila tudi naša šola. Akcija se je odvijala pod parolo »Združuj in 

učinkovito potuj«, vključevala pa je milijone ljudi po vsej Evropi, ki želijo biti mobilni in 

učinkoviti na pametnejši način. V sredo, 19. 9. 2018, se je naš 4. razred udeležil dneva odprtih 

vrat Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj. Ogledali smo si sedež društva, razstavljene 

slike, didaktični material, avtomobile, motorje, predstavitev avtošole Prednost in policije, 

poslušali predavanje »varnost v prometu« ter si ogledali igro »prometna vila.«  V petek, 21. 9. 

2018, smo v okviru akcije »ulice otrokom« risali prometne znake, križišča, vozila po Ulici 25. 

maja, kolesarili na poligonu ter po kolesarski stezi. 

 

ZA DEŽJEM POSIJE SONCE 

V to so verjeli učenci izbirnega predmeta Kmetijska dela, ko so se ozirali v nebo, saj je bilo za 

ponedeljek, 24. 9. 2018, določeno, da gredo trgat jabolka v Krčevino pri Vurberku. K sebi sta 

nas namreč povabila gospod Kužnik Vladimir in gospa Zupančič Milena. Šoli sta prijazno 

ponudila, da si naberemo jabolka v njunem sadovnjaku. 

 

ŠPORTNI DAN NA TRIM STEZI 

28. 9. 2018 smo izvedli športni dan na trim stezi v Ljudskem vrtu.  

 

PIKIN FESTIVAL 

V petek, 28. 9. 2018, so se učenci 1., 2. in 3. razreda udeležili Pikinega festivala v Velenju. Na 

festivalu smo videli in doživeli marsikaj zanimivega in novega. Vključili smo se v ustvarjalne 

delavnice, kjer smo si izdelali razne živali, ogledali smo si Pikino hišo vilo Čira-Čara ter se 

popeljali s pravo gusarsko ladjo. Srečali smo različne živali, preizkusili smo se v delanju milnih 

mehurčkov ter se športno udejstvovali na poligonu. Preživeli smo čudoviti dan v družbi Pike 

Nogavičke. 

 

VARNE TOČKE 

Na delovno soboto, 29. 9. 2018, so potekale delavnice o nasilju, ustrahovanju in ukrepanju v 

primeru neželenega vedenja. Učenci so ob gledanju kratkih odlomkov o nasilju, izsiljevanju in 

ustrahovanju ter poslušanju zgodbic dobili iztočnice, o katerih so se pogovarjali in razpravljali 

z učitelji ter iskali konkretne rešitve v primeru neprijetnih dogodkov. Po končanih delavnicah 

so se učenci odpravili na ogled varnih točk, katere so označene na zemljevidu, ki smo ga prejeli 

od Mestne občine Ptuj. 

 

ŠPORTNI DAN – ATLETIKA 

V sredo, 3. 10. 2018, so učenci imeli športni dan – atletiko. Tekmovali so v atletskih disciplinah 

60m, 300m, skok v daljino in met vortexa. Učenci posebnega programa so tekmovali v teku na 

50m, metu žogice in skoku v daljino z mesta in z zaletom. V idealnih vremenskih pogojih so 
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uspešno tekmovali na mestnem stadionu na Ptuju in se zadovoljni in tudi malo utrujeni vrnili v 

šolo, kjer jih je že čakalo kosilo, da so se lahko okrepčali pred preostankom dneva. 

 

TEDEN OTROKA NA OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA 

Na OŠ smo obeležili teden otroka s temo prosti čas z različnimi aktivnostmi. V ponedeljek, 1. 

10. 2018, smo imeli KINO DAN. Ogledali smo si film Moja žirafa in spoznali, da imamo lahko 

več kot enega prijatelja.  Po kinu smo lep sončen dan izkoristili za raziskovanje lokacij za 

aktivno preživljanje prostega časa. V torek je gospa ravnateljica otvorila igralno ploščad pred 

šolo, kjer smo zarisali nekaj iger, v  telovadnici pa nam je naš knjižničar Silvester Vogrinec, 

mojster borilnih veščin iz Akademije za borilne veščine predstavil tri borilne športe: karate, 

aikido in samurajsko mečevanje. V četrtek, 4. 10. 2018, smo imeli v telovadnici športne igre 

med učenci in učitelji. Pomerili smo se v različnih igrah, športno navijali in se imeli zelo 

dobro. V petek smo teden otroka sklenili s peko kostanjev na dvorišču. 

 

KEKČEVA JUŽNA 

V petek, 5. 10. 2018, smo si z učenci Posebnega programa vzgoje in izobraževanja pričarali 

dan, kakršnega so imeli nekoč pastirji. Vsak oddelek je izdelal ter okrasil svojega zmaja. Z 

izdelanimi zmaji ter malico v »culi« smo se odpravili na Ptujsko panoramo. Tam smo v naravi 

pomalicali ter spuščali zmaje. Kljub brezvetrju so zmaji leteli visoko, visoko. Ob prihodu nazaj 

v šolo smo se posladkali še s slastnimi pečenimi kostanji in sladkim jabolčnim sokom, katerega 

so pripravili naši učenci. 

 

PROMETNO – VARNOSTNA AKCIJA JUMICAR 

V ponedeljek, 15. 10. 2018, smo izvedli prometno-varnostno akcijo Jumicar, ki je projekt 

preventivne vzgoje otrok v cestnem prometu.  

 

DRŽAVNO PRVENSTVO V BADMINTONU ZA OŠPP 

V Črnomlju se je 8. 11. 2018 odvijalo državno prvenstvo v badmintonu za OŠPP. Tekmovanja 

sta se udeležila Igor in Mitja, ki sta se kljub zgodnji uri odhoda potrudila po najboljših močeh. 

Mitja je dosegel 9. mesto, ekipno pa je šola dosegla 7. mesto. 

 

ZDRAV SLOVENSKI ZAJTRK 

V petek, 16. 11. 2018, je na šoli potekal tradicionalni slovenski zajtrk. Tega dne smo obeležili 

tudi dan slovenske hrane.  Učenci so zajtrkovali izključno slovensko hrano, in sicer črni kruh, 

med, maslo, mleko in jabolka. Našo šolo je krasila tudi stojnica, kjer so si učenci lahko ogledali 

različne vrste medu, izdelke iz medu ter poskusili medene dobrote, ki so jih spekli učenci naše 

šole. Obiskal nas je tudi minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo. 

 

8. DRŽAVNE VODNE IGRE SOS-MATP 

V soboto, 17. novembra 2018, smo se udeležili 8. državnih vodnih iger SOS-MATP v CIRIUS 

Vipava. V otvoritvenem programu so se predstavili učenci CIRIUS-a in mladi plesalki na 

drogu. V bogatem spremljevalnem programu smo se udeležili glasbene, gibalne in sprostitvene 

delavnice. Iger se je udeležilo 14 ekip iz Slovenije in 3 ekipe iz Hrvaške. Ekipo naše šole so 

zastopali učenci Tjaša, Luka in Nuša, ki so sodelovali v šestih vodnih igrah. Vsi tekmovalci so 

prejeli medalje, ki jim jih je podelila najboljša slovenska cestna kolesarka Polona Batagelj. 
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DRŽAVNI TURNIR V EKIPNIH ELEMENTIH KOŠARKE 

V soboto, 24. 11. 2018, je II. OŠ Žalec organizirala državni turnir v ekipnih elementih košarke 

Specialne olimpiade Slovenije. Sodelovalo je 27 ekip iz 23-ih šol, zavodov in varstveno-

delovnih centrov iz cele Slovenije. Med njimi sta bili tudi ženska in moška ekipa OŠ dr. 

Ljudevita Pivka Ptuj.  Ekipe so bile razporejene v 6 skupin, glede na prijavljen rezultat. Moška 

ekipa naše šole se je odlično odrezala, saj je v svoji skupini osvojila prvo mesto. Tudi dekleta 

so se borila po svojih najboljših močeh. 

 

SLOVESNOST OB MEDNARODNEM DNEVU INVALIDOV 

Slovesnost je potekala v ponedeljek, 3. 12. 2018, v telovadnici OŠ dr. Ljudevita Pivka. Po 

nagovorih gospe ravnateljice in predsednice Sveta za invalide pri MO Ptuj, gospe Metke Jurešič 

so se predstavili tudi učenci naše šole ter pevska skupina CVB Ptuj . Osrednji gost slovesnosti 

je bil prof. geografije in sociologije Igor Plohl, mladinski pisatelj, ki na osnovi lastnih izkušenj 

izpoveduje zgodbe o soočenju z novimi okoliščinami, ki jih lahko prinese življenje.  

 

USPEŠNO SMO SE PREDSTAVILI NA ZAKLJUČNEM POSVETU PROJEKTA 

»KOMPOSTIRANJE JE VEČ KOT RECIKLIRANJE« 

Inštitut za trajnostni razvoj je tako v torek, 4. 12. 2018 izvedel zaključni posvet projekta 

»Kompostiranje je več kot recikliranje«. V Ljubljani v Kristalni palači se nas je zbralo prek 

120 učiteljic, učiteljev, vzgojiteljic in vzgojiteljev ter vabljenih strokovnjakov, ki se 

posvečamo kompostiranju in tako sami iz organskih odpadkov ustvarjamo najdragocenejše 

gnojilo za izboljševanje tal – kompost. 

 

USTVARJANJE BOŽIČNO-NOVOLETNIH IZDELKOV 

V sredo, 5. 12. 2018, ko je vse pridne otroke obiskal prvi dobri mož Miklavž, smo na naši šoli 

že tradicionalno pričeli z izdelovanjem božično-novoletnih izdelkov. Učenci vseh razredov so 

pod vodstvom svojih učiteljev ustvarjali mnoge drobne praznične pozornosti, ki so jih v 

adventnem času ponudili na šolski stojnici v ptujskem Q centru. 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE V PLAVANJU 

V tem šolskem letu se je OŠ dr. Ljudevita Pivka z nekaterimi učenci prvič udeležila državnega 

tekmovanja v plavanju, ki ga je 7. 12. 2018 na olimpijskem bazenu v Kranju organizirala OŠ 

27. julij Kamnik. Tekmovanja so se udeležili Mitja, Miha, Denis, Sara in Daša, ki so tekmovali 

v disciplinah 50m prosto ali prsno. Mitja je dosegel na 50m prosto 11. mesto, na 50 m prsno je 

Miha dosegel  11. mesto, Denis 15. mesto, Sara 10. mesto in Daša 13. mesto. 

 

PODROČNO TEKMOVANJE V BOJU MED DVEMA OGNJEMA 

V sredo, 12. 12. 2018, je OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj organizirala v šolski telovadnici področno 

tekmovanje v boju med dvema ognjema. Tekmovanja sta se udeležili OŠ dr. Ljudevita Pivka 

Ptuj in OŠ Gustava Šiliha Maribor. Vsaka šola je nastopila z dvema ekipama, ki so igrale vsaka 

proti vsaki. Po napetih in izenačenih tekmah, kjer so odločale malenkosti je na koncu slavila 

prva ekipa OŠ Gustava Šiliha, druga je bila prva ekipa OŠ dr. Ljudevita Pivka, tretja je bila 

druga ekipa OŠ Gustava Šiliha in četrta druga ekipa OŠ dr. Ljudevita Pivka. 

 

OBISK BOŽIČKA 

V četrtek, 20. 12. 2018, je na našo šolo prišel eden izmed dobrih mož, Božiček z darili. 

Razmišljali smo, da bi tudi mi obdarili Božička, in to s posebnimi darili, takšnimi, ki jih ne 
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kupimo, ampak jih pripravimo iz srca. Božička smo obdarili z zvrhanim košem plesa in s 

pesmijo. Učence je razveselil tudi pevec Tomica Banfić, ki je zapel nekaj pesmi. 

 

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

Zadnji šolski dan v letu 2018 smo na naši šoli posvetili državnemu prazniku – Dnevu 

samostojnosti in enotnosti, ki ga v Sloveniji praznujemo 26. decembra. Na ta dan smo se 

Slovenci odločili, da bomo postali samostojna država. Prireditev je vodila devetošolka 

Anemari, na dogodku pa so nastopili učenci nižje stopnje, ki so s svojimi točkami pričarali 

prijetno slavnostno vzdušje. Ker nam je dan prej Božiček podaril darilne bone za McDonald’s, 

smo se tja odpravili takoj po proslavi.  

 

1.1.3 Organizacija izobraževanja 

 

Šola izvaja naslednje programe: 

 prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 

 posebni program vzgoje in izobraževanja ter 

 mobilno specialno pedagoško službo. 

Šola izvaja še naslednje dejavnosti: 

 dejavnost knjižnice, 

 dodatni in dopolnilni pouk, 

 jutranje varstvo, 

 podaljšano bivanje, 

 interesne dejavnosti, 

 dnevno varstvo otrok med počitnicami,  

 organizacijo šolske prehrane za učence in druge, 

 šolo v naravi, 

 tečaj plavanja, 

 organizacijo kulturnih, športnih in drugih dejavnosti ter javnih prireditev,  

 prevoze učencev na ekskurzije, prireditve, tekmovanja, 

 mednarodno sodelovanje, 

 sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami,  

 sodelovanje z osnovnimi šolami v okolju. 

 

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

zakonom.  

 

Poslovno poročilo zajema čas koledarskega leta 2018 in zajema dve tretjini šolskega leta 

2017/2018 ter eno tretjino šolskega leta 2018/2019. 

 

V letu 2017/2018 je bilo 8 oddelkov z nižjim izobrazbenim standardom s 59 učenci in 6 

oddelkov posebnega progama s 40 učenci; skupaj je bilo vpisanih 99 učencev. 
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V letu 2018/2019 je trenutno 7 oddelkov z nižjim izobrazbenim standardom z 61 učenci in 8 

oddelkov posebnega progama z 45 učenci; skupaj je vpisanih 106 učencev. Število učencev se 

nam med letom nenehno povečuje.   

 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda osnovne šole po prilagojenem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) za otroke z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju.  

 

V prejšnjem šolskem letu 2017/2018 smo na šoli izvajali osnovnošolsko izobraževanje z nižjim 

izobrazbenim standardom (NIS) v 8 oddelkih z 59 učenci: 1. razred, 2.razred, 3. razred, 4. 

razred, 5. razred, 6. razred, 7. razred, 8. razred in  9. razred. 

 

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja (PPVI) je potekal vzgojno-izobraževalni proces 

v šolskem letu 2017/2018 od 1. do 6. stopnje, v katere so bili vključeni otroci in mladostniki z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju od 6. do 26. leta, in sicer v šestih oddelkih 

od 1. do 6. stopnje, v katere je bilo vključenih 40 učencev. 

 

V šolskem letu 2018/19 izvajamo na šoli osnovnošolsko izobraževanje z nižjim izobrazbenim 

standardom (NIS) v 7 oddelkih: 1. in 2. razred (kombinirani oddelek), 3. razred, 4. razred, 5. 

razred, 6. razred, 7. razred, 8. in 9. razred (kombinirani oddelek). 

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja je v šolskem letu 2018/19 oblikovanih 7 

oddelkov posebnega programa. Od tega je en oddelek kombinirani, kar pomeni, da so vključeni 

učenci dveh starostnih obdobij.  

 

Tako so v šolskem letu 2018/19, se pravi od 1. 9. 2018, otroci razporejeni v 15 oddelkov, 

kasneje pa se vključujejo v 2,6 oddelka podaljšanega bivanja. 

 

V oddelkih poučujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, v pomoč so jim varuhinje, nekaj ur 

je bilo opravljenih pri predmetnih učiteljih, ki poučujejo likovno, tehnično in gibalno športno 

vzgojo.  

 

Izobraževanje na domu 

Tako v šolskem letu 2017/18 kot tudi v šolskem letu 2018/19 imamo vpisanega učenca, ki se 

izobražuje na domu. V šolskem letu 2018/19 imamo prav tako enega učenca, ki se izobražuje 

na domu, vendar v programu nižjega izobrazbenega standarda, obiskuje pa ga specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja. 

 

Število zaposlenih 

V preteklem šolskem letu 2017/18 je bilo zaposlenih 63 delavcev (vključno z mobilno službo). 

Dva strokovna delavca sta dopolnjevala svojo učno obvezo oziroma delata po pogodbi z drugih 

šol, in sicer: računalnikar – org. inf. dej. iz OŠ Juršinci v obsegu 30%, tiflopedagoginja iz 

Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana je izvajala dve uri dodatne strokovne pomoči 

po odločbi za dva učenca.  

V šoli je bilo s 1. 9. 2018 zaposlenih 65 delavcev (vključno z mobilno službo). Dve delavki sta 

na porodniškem dopustu, za njiju je urejeno nadomeščanje. Nekaj strokovnih delavcev 
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dopolnjuje svojo učno obvezo iz drugih šol ali je zaposlenih na osnovi pogodb v sistemiziranem 

deležu, in sicer računalnikar – org, inf. dej. iz OŠ Juršinci v obsegu 30 %, tiflopedagoginja iz 

Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljano v obsegu 4,5  %. 

Več mobilnih specialnih pedagoginj izvaja mobilno službo še za vrtce. 

Zraven specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter učiteljev predmetnega pouka strokovno 

delo naše šole bogatijo s svojim znanjem še naslednji strokovni delavci: 

 

 psihologinja, 

 delovna terapevtka, 

 tiflopedagoginja, 

 socialna pedagoginja, 

 inkluzivni pedagogi, 

 logopedinje, 

 knjižničar, 

 računalnikar, 

 varuhinje. 

 

Svetovalna služba na OŠ dr. Ljudevita Pivka sodeluje z ostalimi večinskimi šolami, srednjimi 

šolami, srednješolskim centrom Ptuj, Dijaškim domom Ptuj, društvi, zavodi, varstveno-

delovnimi centri, zdravstvenimi službami ter centri za socialno delo. 

V šolskem letu 2017/18 smo si preko Zavoda za zaposlovanje pridobili informatorja. Informator 

skrbi za varnost naših učencev pri vstopanju v šolo in izstopanju iz nje, spremlja in nadzira 

obiske na šoli, usmerja obiskovalce ter predvsem skrbi za varnost naših učencev pri prihajanju 

in odhajanju s kombiji ter tudi peš. Skrbi, da se učenci razporedijo v ustrezne učilnice in da se 

kasneje varno odpravijo na šolske prevoze. Informator je bila pri nas zaposlen preko javnih del 

do 31.12.2018. 

 

Za učence imamo organizirano jutranje varstvo, varstvo vozačev in podaljšano bivanje. 

Oblikovanih smo imeli 2 oddelka podaljšanega bivanja, 1 skupino jutranjega varstva in 1 

skupino varstva vozačev. 

Učenci prihajajo v šolo z rednim avtobusnim prevozom, sami, v spremstvu staršev ter z 

organiziranim šolskim prevozom. Stroške prevozov krijejo občine, iz katerih prihajajo učenci.  

Organizirane šolske prevoze izvajajo naslednji prevozniki, ki so bili izbrani s strani posameznih 

občin: 

 

Tabela 2: Šolski prevozniki 

PREVOZNIK: Šolsko leto 2017/18 Šolsko leto 2018/19 

Prevozi oseb, Sadek,  

s. p.   
 Občina Cirkulane 

 Občina Destrnik 

 Občina Gorišnica 

 Občina Kidričevo 

 Občina Podlehnik 

 Občina Videm 

 Občina Cirkulane 

 Občina Destrnik 

 Občina Gorišnica 

 Občina Kidričevo 

 Občina Videm 

 Občina Zavrč 
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 Občina Zavrč 

 Občina Juršinci 

 Občina Starše 

 Občina Juršinci 

 Občina Starše 

Breznik tours, Trstenik 

11, 2234 Benedikt 

(do meseca decembra)  Občina Apače 

EUROBUS PREVOZI  Občina Dornava  

Arriva  MO Ptuj 

 Občina Hajdina 

 Občina Majšperk 

 Občina Hajdina 

 Občina Majšperk 

 

Kröpfl Adolf, s. p. – 

Krodo Rent-a-Car, 

prevozništvo 

 Občina Žetale  Občina Žetale 

Lorbek, s.p.   MO Ptuj 

starši  Občina Ormož 

 Občina Središče ob 

Dravi 

 Občina Ormož 

 Občina Rogatec 

 Občina Središče ob 

Dravi 

 

Mobilna specialno pedagoška služba se izvaja kot dodatna strokovna pomoč učencem v 

večinskih osnovnih šolah in jo nudijo strokovni delavci OŠ dr. Ljudevita Pivka. Delo, ki ga 

izvajajo specialni pedagogi, poteka v oddelkih ali individualno izven oddelka, glede na ure 

dodatne strokovne pomoči, ki jih določa Odločba o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.  

Število ur dodatne strokovne pomoči v večinskih šolah in v vrtcih je veliko, kar opozarja na 

potrebo po specialno pedagoški obravnavi za učence s posebnimi potrebami. Mobilne 

defektologinje so izvajale mobilno specialno pedagoško službo na večinskih osnovnih šolah: 

OŠ Hajdina, OŠ Gorišnica, OŠ Cirkulane – Zavrč, OŠ Markovci, OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, 

OŠ Breg, OŠ Kidričevo, OŠ Žetale, OŠ Podlehnik, OŠ Mladika, OŠ Destrnik, OŠ Trnovska 

vas, OŠ Benedikt, OŠ Juršinci, OŠ Cirkovce, OŠ Olge Meglič, OŠ Ljudski vrt, OŠ Majšperk, 

OŠ Radenci, OŠ Videm, OŠ Podlehnik, OŠ Markovci, OŠ Cerkvenjak – Vitomarci.  

 

V šolskem letu 2017/18 so lokacije izvajanja  ostale enake.  

Delavke v mobilni službi so delale z 366 otroki s posebnimi potrebami v šoli (prejšnje šolsko 

leto z 308 učenci) in 92 otroci v vrtcih (v prejšnjem letu z 81 otroci). V okviru specialno 

pedagoške službe imamo zaposlene tri logopedinje, ki izvajajo ure DSP logopeda. Vse 

logopedinje se povezujejo v strokovni aktiv Ptuj- Ormož. Na OŠ dr. Ljudevita Pivka imamo 

aktiv mobilne specialno pedagoške službe, ki se je v šolskem letu 2017/18 sestal šestkrat. Na 

aktivu se obravnava problematika mobilne službe, organizacija in razporeditev ur DSP, ki se 

med letom nenehno spreminjajo. Na koncu šolskega leta 2017/18, se pravi do 31.8.2018 smo 

izvajali skupno 704 ur dodatne strokovne pomoči in obravnavali 458 otrok. Od tega so izvajale 

specialne in rehabilitacijske pedagoginje 569 ur, logopedinje pa 79 ur tedensko, socialna 

pedagoginja 27 ur tedensko, tiflopedagoginja 2 uri ter psihologinja 27 ur tedensko. 



Poslovno poročilo OŠ dr. Ljudevita Pivka za leto 2018 

 

25 

   

Dodatna strokovna pomoč je se tako izvajala v 27 osnovnih šolah s podružnicami (20 šol ter 7 

podružnic), 3 samostojnih vrtcih ter vrtcih pri osnovnih šolah. Ure DSP je izvajalo 22 specialnih 

in rehabilitacijskih pedagoginj, 1 psihologinja, 1 tiflopedagoginja, 1 socialna pedagoginja ter 3 

logopedinje. 

 

V začetku šolskega leta 2018/19 smo začeli z izvajanjem skupno 675 ur ur dodatne strokovne 

pomoči po zgoraj omenjenih lokacijah, do konca koledarskega leta število ur venomer narašča, 

prav tako pa še potem do konca šolskega leta 2018/19.  

V mobilni specialno pedagoški službi je ob začetku novega šolskega leta zaposlenih 32 

strokovnih delavk: 24 specialnih pedagoginj, 1 socialna pedagoginja, 1 psihologinja, 1 

tiflopedagoginja ter 5 logopedinj. Dodatno strokovno pomoč (DSP) izvajajo v 19 rednih 

osnovnih šolah s podružnicami ter  pripadajočimi vrtci ter 2 samostojnih vrtcih. Skupno vse 

specialne pedagoginje, socialna pedagoginja, psihologinja, tiflopedagoginja in logopedinje 

trenutno opravljajo  592 ur DSP v šolah in  83 ur v vrtcih ter 20 % tedensko  svetovalnega dela 

v vrtcu. Na šoli se od tega izvaja 1 ura DSP specialnega pedagoga, 1 ura DSP tiflopedagoga ter 

4 ure DSP logopeda, mobilne strokovne delavke pa izvajajo še 14 ur na šoli v OPB. Natančno 

število ur se venomer spreminja, saj odločbe za izvajanje DSP pri otrocih prihajajo skozi 

celotno šolsko leto, zato se število ur nenehno povečuje. 

2 mobilni specialni pedagoginji ter 1 mobilna logopedinja bodo v tem šolskem letu v različnih 

deležih zaposlene tudi na projektu Compas.  

 

Šola je bila vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri 

Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport dne 7. 12. 2006 z odločbo št. 6033-152/2006. Posebni 

program vzgoje in izobraževanje pa je bil vpisan v razvid 13. 2. 2014 z odločbo št. 6033-

364/2014/2. 

1.2 Delo Sveta zavoda 

 

Svet zavoda sestavlja 11 članov.  

5 predstavnikov šole: 

Tomaž Valenko (predsednik Sveta zavoda)  

Cvetka Raušl  

Amalija Krajnc 

Aleksandra Serec Šijanec  

Zdenka Kokol 

 

3 predstavniki ustanovitelja:  

Uroš Vidovič (namestnik predsednika Sveta zavoda) 

Alojz Kaučič 

Marta Kodrič 

 

3 predstavniki staršev: 

Silvestra Emeršič 

Andreja Zavec 

Romana Bošnik 
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Seje v letu 2018:  

 

Korespondenčne seje: 

10. korespondenčna seja - 07. 02. 2018 do 12. 02. 2018 

 Potrditev predlaganih članov šolskega sklada 

 

11. korespondenčna seja - 21. 02. 2018 do 23. 02. 2018 

 Potrditev inventurnega elaborata za leto 2017, 

 Potrditev programa dela in finančnega načrta za leto 2018. 

 

12. korespondenčna seja - 06. 08. 2018 do 09. 08. 2019  

 Potrditev polletne realizacije za leto 2018  

 

Na korespondenčni sejah so se člani sveta zavoda izrekali o različnih soglasjih. 

 

Redne seje: 

 

9. seja SŠ - 05. 03. 2018 

 Obravnava in sprejem Poslovnega poročila s finančnim poročilom za leto 2017, 

 Program dela in finančni načrt za leto 2018. 

 

10. seja SŠ - 27. 09. 2018  

 Obravnava in sprejem poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2017/2018, 

 Obravnava in potrditev LDN za šolsko leto 2018/2019, 

 Poslovni in finančni načrt za leto 2019. 

 

1.3 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 

 

ORGANIZIRANOST 

 

Svet zavoda je najvišji upravni organ šole, ki ga sestavlja enajst članov: trije predstavniki 

ustanoviteljice, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev zavoda. Svet zavoda 

sprejema LND šole, zaključna poročila o delu šole, imenuje in razrešuje ravnatelja ter opravlja 

še druge, z zakonom določene naloge.   

Za uresničevanje interesov staršev je oblikovan svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki 

posameznega oddelka. Svet staršev vodi Andreja Zavec. 

Svet staršev se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Svet staršev sklicuje in vodi 

predsednik, ki ga izvolijo člani sveta staršev na prvi seji.  

Pristojnosti in naloge sveta staršev:  

 predlaga nadstandardne programe,  

 daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,  

 predlaga uvedbo dopolnilnih in obšolskih dejavnosti zavoda, 
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 sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih 

šolskega reda ter poda mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih 

ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

 voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole,  

 lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno 

okolje, 

 v dogovoru z vodstvom  šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 

 daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja in 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

 

Zavod vodi ravnateljica mag. Lidija Hameršak Marin od 1. 9. 2014 s petletnim mandatom.  

 

Ravnatelj OŠ dr. Ljudevita Pivka je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Naloge, ki 

jih mora opravljati, podrobneje določa 49. člen ZOFVI. Ravnatelj predstavlja in zastopa zavod 

in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Ravnatelj je odgovoren tudi za 

izvajanje obveznosti zavoda do ustanoviteljic, določene s tem odlokom in drugimi predpisi, ter 

za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev.  

 

Dela in naloge ravnatelja:  

 organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,  

 pripravlja predlog programa razvoja zavoda,  

 pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,  

 je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,  

 vodi delo učiteljskega zbora,  

 oblikuje predloge nadstandardnih programov, dopolnilnih in obšolskih dejavnosti 

zavoda,  

 spodbuja strokovno izobraževanje in izpolnjevanje strokovnih delavcev,  

 organizira mentorstvo za pripravnike,  

 prisostvuje vzgojno-izobraževalnemu delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim 

svetuje,  

 predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,  

 odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,  

 imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja,  

 spremlja delo svetovalne službe,  

 poroča ustanoviteljicam,  

 skrbi za sodelovanje zavoda s starši tako, da organizira roditeljske sestanke, govorilne 

ure in druge oblike sodelovanja, 

 obvešča starše o delu Zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev, 

 odloča o vzgojnih ukrepih, 

 zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,  

 zastopa in predstavlja Zavod in je odgovoren za zakonitost dela,  

 določa sistemizacijo delovnih mest, 

 odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,  
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 skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo, 

 skrbi za izvolitev predstavnikov ustanovitelja in staršev v svet zavoda,  

 skrbi za promocijo zavoda v javnosti,  

 je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo 

letnega poročila o samoevalvaciji šole, 

 opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi. 

 

Pedagoško in svetovalno delo:  

 spremlja delo učiteljev pri pouku, dodatnem in dopolnilnem pouku, interesnih 

dejavnostih in v oddelkih podaljšanega bivanja, 

 pregleduje šolsko dokumentacijo in usmerja delo pripravnikov in razrednikov.  

 

Svetovalno delo s starši: 

 organizira in usmerja svet staršev in omogoča staršem individualne razgovore. 

 

Skupinske oblike svetovalnega dela z učitelji:  

 pedagoške in redovalne konference učiteljskih zborov,  

 pomoč pri načrtovanju dela šolskih strokovnih aktivov,  

 oblikovanje skupin za pripravo športnih, naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni 

dejavnosti, 

 pomoč in svetovanje pedagoškim delavcem pri izdelavi letne priprave za vzgojno-

izobraževalno delo. 

 

Analitično in študijsko delo:  

 evalvira delovne načrte učiteljev z realizacijo v dnevnikih, s poročili učiteljev in z 

lastnimi opažanji.  

 

Načrtovanje in programiranje ter načrtovanje dela:  

 usmerja priprave na letni delovni načrt šole,  

 predstavi Letni delovni načrt šole na svetu zavoda in svetu staršev, 

 seznani starše na roditeljskih sestankih z bistvenimi usmeritvami iz LDN in opozarja na 

vlogo staršev v vzgojo-izobraževalnem procesu in  

 skrbi, da vsi delavci šole poznajo svoje delo, ga opravijo in ustrezno evidentirajo.  

 

Organizacijske in materialne naloge: 

 organizira pouk in drugo delo ob pouku,  

 organizira delo vsem delavcem šole in  

 skrbi za sprotna popravila in nabavo učnih in didaktičnih sredstev. 

 

Sodelovanje s strokovnimi delavci:  

 sodeluje s psihologinjo, delovno terapevtko, tiflo pedagoginjo in logopedinjo pri 

reševanju vzgojnih, socialnih in učnih težav učencev.  
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Sodelovanje z drugimi institucijami in organizacijami: 

 z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,  

 z Zavodom RS za šolstvo,  

 z ravnatelji osnovnih šol in vrtcev, pri katerih izvajamo mobilno specialno pedagoško 

službo, 

 z županom Mestne občine Ptuj  in z ostalimi župani občin soustanoviteljic naše šole,  

 z zdravstvenimi organizacijami (šolski zobozdravnik in preventivo zobne higiene in 

šolskim dispanzerjem), Centrom za socialno delo, Zavodom RS za zaposlovanje, z 

drugimi okoliškimi šolami, z društvi ...  

 

Projektno sodelovanje:  

 projekt Erasmus +, 

 mednarodno sodelovanje s Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar iz 

Varaždina, 

 projekt Compas – Mreža strokovnih institucij za pomoč otrokom in njihovim staršem, 

kjer smo konzorcijski partner vodilnemu partnerju OŠ Gustava Šiliha iz Maribora, 

 projekt spodbujanje socialne vključenosti otrok s posebnimi potrebami, kjer smo 

konzorcijski partner z Centrom Cirius iz Kamnika. 

 

Delo s pedagoško dokumentacijo:  

 skrbi za redno in pravilno izpolnjevanje šolske dokumentacije, 

 usmerjanje medsebojnih odnosov:  

 v učiteljskem zboru,  

 med učenci in učitelji ter med učenci in učenkami, 

 med delavci šole in  

 med šolo in starši. 

 

Pomočnica ravnateljice nadomešča ravnateljico v njeni odsotnosti ter opravlja naloge, ki ji jih 

določi ravnateljica, ter naloge, ki so določene s sistemizacijo delovnih mest. Pomočnica 

ravnateljice ima v odsotnosti ravnateljice vsa pooblastila ravnateljice.  

Pedagoški zbor: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, razredniki ter razredni in strokovni 

aktivi. Strokovni aktivi in vodje posameznih strokovnih aktivov so naslednji: 

Tabela 3: Strokovni aktivi in vodje 

 Šolsko leto 2017/18 Šolsko leto 2018/19 

AKTIV NIŽJE STOPNJE NIS Nada Pernek Vesna Horvat 

AKTIV VIŠJE STOPNJE NIS Tomaž Valenko Alenka Kosem 

AKTIV PPVI Zdenka Kokol Janja Trunk 

AKTIV MOBILNE SLUŽBE Nataša Zavec Erman Nataša Zavec Erman 

AKTIV LOGOPEDINJ Tamara Sevšek Anja Lukman 
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AKTIV OPB Tanja Rugani Tanja Rugani 

AKTIV VARUHINJ  Sabina Dokl 

AKTIV VZGOJNE SKUPINE  Darka Jurgec 

 

V šolskem letu 2017/2018 smo nadaljevali s tedenskimi jutranjimi sestanki, na katerih 

dogovorimo aktivnosti in zadolžitve za tekoči teden. Tedenski jutranji sestanki so postali del 

našega rednega vzgojno- izobraževalnega dela, saj se dogovorimo o vseh novostih in tekočih 

zadevah, ki se zgodijo čez teden. Na predlog strokovnih delavcev potekajo jutranji sestanki ob 

petkih ob 7.30 uri v zbornici šole. 

 

V šolskem letu 2014/2015 je ustanovljen aktiv logopedinj Ptuj–Ormož, v katerem se strokovno 

povezujejo logopedinje s področja šolstva na tem območju. Na šoli deluje šolska svetovalna 

služba, v kateri delujejo psihologinja, delovna terapevtka, tiflo pedagoginja in logopedinja. V 

šolskem letu 2017/18 se je timu strokovnjakov pridružila še socialna pedagoginja.  

 

Na šoli deluje knjižnica, kjer si lahko učenci in strokovni delavci izposodijo knjige ter otroške 

in strokovne revije. Knjižničar vodi tudi učbeniški sklad. Naša knjižnica je v programu 

COBISS. 

 

Aktiv tehnične službe, kamor spadajo poslovna sekretarka, računovodkinja, hišnik, čistilke in 

kuharica, je v šolskem letu 2017/2018 vodila Izidora Belovič in ga vodi tudi v šolskem letu 

2018/2019. 

 

 Ker se naša mobilna specialno pedagoška služba iz leta v leto povečuje, se povečujejo tudi 

administrativna in računovodska dela v zvezi z izvajanjem DSP. Tako smo v šolskem letu 

2018/19 dobili dodatno pomoč in sicer knjigovodja.  

 

Obroke za učence in delavce šole (malica, popoldanska malica in kosilo) pripravlja kuhinja v 

Dijaškem domu Ptuj, pri razdeljevanju pa pomaga kuharica, ki je v deležu zaposlena pri nas. 

 

PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB 

RAVNATELJICA: mag. Lidija Hameršak Marin 

POMOČNICA RAVNATELJICE: Borislava Munda, univ. dipl. psih. 
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 Organigram zavoda  
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1.4 Finančno poslovanje 

 

Pogoje za delo šole zagotavljata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter občine 

ustanoviteljice.   

Tabela 4: Pregled poslovanja v letu 2018 in primerjava z leti 2017, 2016 in 2015 

  2018 2017 2016 2015 

PRIHODKI 2.142.023,89 1.939.105,43 1.787.673,54 1.672.860,58 

ODHODKI 2.137.583,36 1.929.169,74 1.780.061,74 1.661.843,16 

IZID po 

odbitku 

DDPO 

1.863,72 9.870,19 7.568,69 11.017,42 

 

 

Graf 1: Pregled poslovanja v letu 2018 in primerjava z leti 2017, 2016 in 2015 

 

Razvidno je, da so se v letu 2018 povečali prihodki. Prihodki so se povečali zaradi tega, ker se 

je povečala mobilno specialno pedagoška služba za vrtce, ki ni sistemizirana preko MIZŠ, 

ampak jo vrtcem in OŠ, ki imajo vrtce v svoji sestavi, krije dotična občina. Prav tako so prihodki 

odvisni tudi od tega, od kod prihajajo naši delavci, saj so s tem povezani prihodki iz naslova 

potnih stroškov. Pri potnih stroških je iz naslova mobilne službe zelo velika fleksibilnost. 
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kjer smo konzorcijski partner OŠ Gustava Šiliha iz Mariboru. V okviru tega projekta smo v letu 
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veliko pa tudi za nabavo didaktičnega materiala, saj smo na šoli vzpostavili knjižnico 

didaktičnega materiala, ki je na razpolago tudi ostalim osnovnim šolam v naši okolici.  

Na projektu so zaposlene tri specialne pedagoginje in logopedinja in sicer vse v določenem 

deležu.   

Drugi projekt, na katerem smo bili uspešni, pa je projekt z naslovom »Spodbujanje socialne 

vključenosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v lokalno okolje«, v sodelovanju z 

vodilnim konzorcijskim partnerjem CIRIUS Kamnik in sodelujočim konzorcijskim partnerjem 

Društvom Sožitje iz Ptuja. V okviru tega projekta smo v letu 2018 pridobili 10.000,00 eur 

sredstev, ki smo jih namenili za projektno zaposlitev in aktivnosti, ki se izvajajo v okviru 

projekta. Projekt je naravnan tako, da našim učencem omogoča čim kvalitetnejše in uspešnejše 

vključevanje v širše okolje in družbo. V projekt so vključeni učenci 8. in 9. razreda, priključijo 

pa se jim tudi ostali učenci. V okviru projekta smo oblikovali tudi projektni blog, ki ga ureja 

vodja projekta ter facebook stran, kjer lahko spremljate naše aktivnosti. Vse aktivnosti pa so 

objavljene tudi na spletni strani naše šole, kjer sproti objavljamo aktualne vsebine, dogodke, 

slike in obvestila. Oblikovali pa smo tudi novo spletno stran za projekt, kjer objavljamo vsi 

partnerji svoje dogodke in dogodke, ki so skupni.Šola je na podlagi podpisane pogodbe s 

Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja vključena v 

projekt Erasmus +, z naslovom »I.D.E.A. Together we can!«. Projekt se v celoti financira iz 

evropskih sredstev. Vrednost celotnega mednarodnega projekta je 36.494,00 evrov. V letu 2018 

smo iz tega naslova prejeli 29.195,20 eur. Projekt se zaključi v letu 2020, preostanek neprejetih 

sredstev je 7.298,80 eur, ki jih šola prejme ob zaključku projekta. 

V letu 2018 je OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj poslovala zelo gospodarno in poskušala skrbeti za 

ravnovesje med prihodki in odhodki.  

1.5 Sodelovanje s starši 

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

ure, pogovorne ure in seje sveta staršev. Na prvem roditeljskem sestanku je sodelovalo tudi 

vodstvo šole.  Za starše je bilo pripravljeno predavanje o poklicnem usmerjanju in predavanje 

o vzgoji otrok. Starši pa so povabljeni tudi na vse prireditve, ki jih organizira šola. Tako so bili 

v šolskem letu 2017/2018 povabljeni na: 

 1. skupni roditeljski sestanek v telovadnici (uvodni sestanek), 

 2. skupni roditeljski sestanek v jedilnici (realizacija LDN-ja in predstavitev novega, 

projekti), 

 božičkovanje in obdaritev vseh naših učencev. 

 na polletno evalvacijo, poklicno usmerjanje 9. razredov  

 nastope različnih skupin učencev na prireditvah izven šole in v šoli, 

 zaključno prireditev in slovo od devetošolcev. 
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V začetku šolskega leta 2018/2019 smo izvedli: 

 1. skupni roditeljski sestanek v telovadnici (uvodni sestanek), 

 2. skupni roditeljski sestanek v jedilnici (realizacija LDN-ja in predstavitev novega, 

projekti), 

 božičkovanje in obdaritev vseh naših učencev. 

S starši sodelujemo tudi preko sveta staršev. Čez leto pa vedno prisluhnemo predlogom staršev 

in če se le da, jih skušamo upoštevati. Skupaj s starši se trudimo, da bi vsem staršem na šoli 

omogočili dostop do različnih informacij. Zato smo na spletni strani oblikovali zavihek starši 

staršem, kjer pravnica svetuje staršem. V koledarskem letu 2018 smo prešli tudi na aplikacijo 

e-follower, kjer so starši preko obvestil iz spletne strani šole obveščeni preko sms-ov na svoje 

telefone. 

1.6 Sodelovanje z okoljem 

 

Šola korektno sodeluje z vsemi deležniki v našem okolju. Glede na to, da je bila vodilna občina, 

ki je prevzela izgradnjo nove šole MO Ptuj, največ sodelujemo z njimi. Tako smo si v letu 2018 

prizadevali, da bi uredili papirje glede nove šole, kar še je bilo potrebno urediti. Med občinami 

ustanoviteljicami in šolo je vedno veliko sodelovanja, saj občine v deležu financirajo tudi 

materialne stroške za učence, ki so vključeni k nam. Prav tako si vsi skupaj prizadevamo, da bi 

čimprej sprejeli novi odlok o delovanju naše šole, za kar pa je potrebna uskladitev vseh 16 občin 

ustanoviteljic.  

 

Sodelujemo tudi z vsemi osnovnimi in srednjimi šolami ter vrtci v naši okolici. Obiskujemo 

šole v MO Ptuj in učenci nam obiske vračajo. Vključeni smo v vse aktivnosti v ožjem in širšem 

okolju, kjer sodelujejo tudi ostale osnovne šole, tako da na takih prireditvah prikažemo naše 

delo ter delovanje, ki se odvija v notranjosti naše šole. Vsako leto sodelujemo pri pustni 

okrasitvi. Tako smo v letu 2018 okrasili Upravno enoto Ptuj. 

 

Strokovna in druga povezovanja 

Pri svojem delu se povezujemo z različnimi inštitucijami in zavodi: 

 z Zavodom za šolstvo: dograjevanje vsebin posameznih področij, stalno strokovno 

izpopolnjevanje, usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in odločbe za naše učence, 

 s Pedagoško fakulteto v Ljubljani (strokovno sodelovanje, omogočanje prakse 

študentkam in opravljanje nastopov, mentorstvo študentkam), 

 s pedagoškimi in drugimi strokovnimi delavci OŠPP preko študijskih skupin v mreži 

šol: izmenjava izkušenj, vsebin dejavnosti, športnih in drugih srečanj, 

 s pedagoškimi in drugimi strokovnimi delavci večinskih OŠ in vrtcev v regiji, 

 s srednjimi šolami na Ptuju in v Mariboru, ki izvajajo nižje poklicne programe, kamor 

se lahko vpisujejo devetošolci iz prilagojenih programov z nižjim izobrazbenim 

standardom, 
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 s strokovnimi institucijami v občini: CSD, zdravstvena služba, zobozdravstvena služba, 

Zavod za zaposlovanje (urejanje socialnih in zdravstvenih vprašanj, ter poklicno 

usmerjanje), 

 z Zavodom dr. Marijana Borštnarja Dornava, 

 z VDC Dornava, VDC Sonček in VDC Sožitje: opravljanje delovne prakse za učence 

 z Ozara, Vitis 

 z društvom za šport invalidov, 

 z URI Soča (preko katerih omogočamo zaposlitveno rehabilitacijo), 

 z Društvom prijateljev mladine Ptuj ter CID-om: pri izvedbi Otroškega parlamenta … 

 z drugimi ustanovami in društvi (policijska postaja, knjižnica, muzej, gledališče, 

gasilsko društvo, radio in drugi mediji …), 

 z Župnijo Sv. Jurij in Nadškofijsko Karitas Maribor, 

 z občinami glede investicij, vzdrževalnih del, razvoja in tekočih nalog šole, dodatnega 

dogovorjenega programa, 

 s podjetji in obrtniki: razstave, prireditve, 

 sodelujemo na različnih razpisih, tekmovanjih, natečajih, prireditvah, akcijah, 

 sodelujemo v mestni četrti Center ter Ljudski vrt, kjer stoji nova šola. 
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2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

 

2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih OŠ  dr. Ljudevita Pivka Ptuj 

za leto 2018 

 

2.1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 

 

 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. 

Ljudevita Pivka Ptuj 

 Zakon o delovnih razmerjih 

 Zakon o zavodih 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

 Zakon o javnih financah 

 Zakon o javnih uslužbencih 

 Zakon o računovodstvu 

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 

 Pravilnik  o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega 

proračuna 

 Zakon o osnovni šoli 

 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

 Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 

 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 

 Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli 

 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 

 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v OŠ 

 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 izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem 

izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 

 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu 

osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 
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2.1.2. Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma 

področnih strategij in nacionalnih programov 

 

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

naslednjim ciljem:  

 

 spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov med vsemi udeleženci vzgojno-

izobraževalnega procesa, ki bodo temeljili na medsebojnem spoštovanju,  

 omogočanje čim boljšega celostnega razvoja posameznega učenca v skladu z njegovimi 

sposobnostmi, 

 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

 spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti, 

 spodbujanje likovnega, igralskega, glasbenega doživljanja in izražanja, 

 posredovanje znanj in spretnosti z različnih področij vsakodnevnega življenja, 

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah, skrbi za zdravje, skrbi za samega sebe, 

 doseganje čim višje udeležbe staršev na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in drugih 

oblikah sodelovanja,  

 vključevanje šole v razne projekte, natečaje, razpise na različnih področjih,  

 zagotavljanje ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za učence in učitelje,  

 skrb za strokovni razvoj zaposlenih. 

 

2.1.3. Realizirani cilji iz letnega programa dela za leto 2018 

 

 Napredek učencev ob koncu šolskega leta 2017/18, doseženi rezultati na tekmovanjih v 

znanju in športu, na tekmovanjih s področja matematike, računalništva, izpeljani 

projekti, dosežene nagrade na likovnih natečajih, so dokaz, da smo naše delo izvajali 

kakovostno. 

 Veliko učiteljev je izvajalo ure ponavljanja in utrjevanja v računalniški učilnici in z 

interaktivno tablo, kjer so uporabljali različna didaktična e-gradiva namenjena 

utrjevanju učne snovi.  

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

 Uspešno je bila izvedena šola v naravi za učence 6. razreda in vse učence posebnega 

programa ter četrtič projekt Mirno morje 2018. 

 Prizadevali smo si doseči odzivnost tistih staršev,  katerih otroci imajo disciplinske 

težave in druga vedenjska odstopanja. Ugotavljamo, da je sodelovanje staršev s šolo 

sicer dobro, vendar premalo pogosto .  V ta namen smo začeli tesneje sodelovati tudi s 

Centrom za socialno delo Ptuj. 

 Poleg poučevanja smo povečali dejavnost na vzgojnem področju, predvsem za 

zagotavljanje varnega okolja delovanja šole v smislu preprečevanja vseh oblik nasilja 
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in drugih negativnih pojavov med učenci.  Posodobili smo vzgojni načrt šole in pravila 

šolskega reda. 

 Preko mnogih aktivnosti, dejavnosti, uspehov in rezultatov z različnih področij smo 

poskrbeli za promocijo šole.   

 Z vključitvijo v projekt »Zbiranje starega papirja« in drugimi dejavnostmi Ekošole smo 

poskrbeli za krepitev ekološke zavesti otrok in odraslih do varovanja okolja.  

 Vestno smo izvajali dejavnosti za dvig odgovornosti učencev do šolskega dela. 

 Izvedene so bile vse aktivnosti z nacionalnimi preizkusi znanja v  6. razredu, vključno 

z analizo rezultatov, ki so smernica za nadaljnje delo. Trudili smo se izboljšati 

motiviranost učencev pri reševanju testov nacionalnega preverjanja znanja. 

 Glede na navodila MIZŠ smo izvedli mnoge aktivnosti za vzpodbujanje domovinske 

vzgoje – s proslavami in prireditvami smo obeležili državne praznike in spominske 

dneve. 

 Največ pozornosti smo namenili izvajanju obveznega programa in kvaliteti pouka, 

uresničevanju dodatnega programa in medsebojnim odnosom. Prizadevali smo si za 

pridobivanje kakovostnega in predvsem funkcionalnega znanja, za večjo samostojnost 

učencev pri delu, za razvijanje delovnih navad, za sodelovalno učenje in medsebojno 

pomoč ter spodbujanje samoiniciativnosti pri delu. 

 Vsem zaposlenim je bilo omogočeno nadaljnje profesionalno in strokovno 

usposabljanje. 

 V šolskem letu 2017/18 smo nadaljevali z elektronskim vodenjem e-dnevnikov in 

dokumentacije  preko E-asistenta. V tem šolskem letu smo začeli uporabljati tudi 

elektronsko beleženje prisotnosti na delovnem mestu t.i. EDČ in dodatno delo 

zaposlenih.  

 Posodobili smo poslovanje računovodstva z združevanjem položnic in izdajanjem e-

računov. V računovodstvu nadaljujemo z uporabo programa Saop. 

Letni delovni načrt smo v celoti realizirali, kar je zasluga vseh delavcev šole, zunanjih 

sodelavcev, članov Sveta šole in Sveta staršev, MO Ptuj ter vseh ostalih občin ustanoviteljic in 

pogodbenic.  

Skozi vse šolsko leto smo si skupaj z ustanoviteljicami, prevozniki, starši in policisti prizadevali 

za organizacijo varnih prevozov in splošne varnosti naših učencev.  

Prisotni smo tudi na strokovnem področju, tako da se udeležujemo seminarjev, posvetov, kjer 

predstavljamo naše delo. Priznanje dr. Franja Žgeča  so prejeli defektologinja Marija Zelenko, 

učiteljica slovenščine Darinka Rojko Pičerko in plaketo defektologinja Dragica Emeršič. Prav 

tako je Nataša Zavec Rman prejela priznanje Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Slovenije. Kot šola prejemamo številna priznanja za različne dosežke tako na športnem, 

likovnem, glasbenem, matematičnem, gledališkem, plesnem in folklornem področju. Vsako 
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leto se udeležujemo revij JSKD. Sodelovali smo na mednarodnem glasbenem festivalu Pridne 

note v Mariboru. Naš Orffobongo band pa se predstavlja tudi na vseh šolskih prireditvah.  

Na plesnem področju smo se udeleževali različnih prireditev v bližnji in daljni okolici. Tudi 

folklorna skupina je imela veliko nastopov (območno srečanje folklornih skupin, …).  

Učenci so pod mentorstvom Vesne Horvat zelo uspešni tudi na folklornem področju, kjer se 

udeležujejo vseh revij, tako območnih kot državne glasbene revije pod naslovom Zapojmo, 

zaigrajmo, zaplešimo. Na šoli zaradi velikega interesa učencev delujeta dve skupini in sicer 

mlajša in starejša folklorna skupina. 

 

Vsako leto pa se udeležujemo tudi matematičnih tekmovanj. Kot vsako leto smo se tudi letos 

udeležili tekmovanja na Jesenicah in sicer Računanje je igra in dosegli dobre rezultate pod 

mentorstvom Amalije Krajnc. 

V letu 2018 smo bili aktivni na vseh področjih. Na športnem področju so se učenci iz posebnega 

programa udeležili specialne olimpiade, ki je bila organizirana na Ptuju. Udeležili smo se še 

državnih iger v boju med dvema ognjema in badmintonu. 

Ob svetovnem dnevu invalidov je bila v naši telovadnici prireditev, ki jo organiziramo z vsemi 

društvi v naši okolici, ki se ukvarjajo z otroki ali odraslimi s posebnimi potrebami.  

Vsekakor pa tudi našim učencem pripravimo različna presenečenja. Ker imajo zelo radi glasbo, 

smo v mesecu decembru ponovno organizirali »Božičkovanje« in na njih povabili skrivnega 

gosta. Tokratni gost je bil Tomica Banfić iz oddaje Talenti. Učenci so bili nad njim navdušeni. 

Prav tako pa učence v mesecu decembru vsako leto tudi obdarimo. Sredstva za obdarovanje 

učencev prispeva šolski sklad, se pravi donatorji in sponzorji. Letos so učenci dobili nekaj 

sladkega in bon za obisk restavracije Mc Donalds na Ptuju. Učenci so bili nad darilom 

navdušeni. 

2.2. Kazalci in kazalniki uspešnosti izvajanja vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti 

2.2.1. Pregled števila učencev po občinah v zadnjih šolskih letih  

 

Glede na podatke iz preglednice lahko predvidevamo, da ne bo več upada števila učencev in s 

tem zmanjševanje oddelkov zaradi integracije oziroma inkluzije. 

Tabela 5: Pregled števila učencev po občinah 

OBČINA št. 

učencev 

2009 

št. 

učencev 

2010 

št. 

učencev 

2011 

št. 

učencev 

2012 

št. 

učencev 

2013 

št. 

učencev 

2014 

št. 

učencev 

2015 

št. 

učencev 

2016 

št. 

učencev 

2017 

št. 

učencev 

2018 

Destrnik 3 3 2 3 3 6 8 4 4 6 

Apače         1 1 

Dornava 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 

Gorišnica 4 4 3 2 2 4 2 2 2 3 

Juršinci 4 5 2 1 1 0 3 4 2 2 

Kidričevo 3 3 3 4 4 6 6 7 7 5 

Kungota 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Majšperk 11 12 8 7 6 6 6 6 8 9 

Markovci 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

Podlehnik 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 
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V začetku šolskega leta 2018/19 smo imeli 103 učencev, trenutno stanje je 106 učencev. 

Število učencev se iz leta v leto povečuje. 

 

Graf 2: Število učencev po občinah v letu 2018 
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Destrnik Apače Dornava

Gorišnica Juršinci Kidričevo

Majšperk Ptuj Videm

Zavrč Žetale Hajdina

Cirkulane Ormož Starše

Središče ob Dravi Rogatec

Ptuj 12 13 16 22 23 17 22 27 32 32 

Trnovska vas 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Videm  5 4 4 5 5 6 6 9 8 10 

Zavrč 4 4 5 2 2 3 6 5 5 6 

Žetale 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Moravske T. 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 

Hajdina 2 1 1 1 1 1 3 4 4 4 

Cirkulane 7 6 9 8 8 6 12 8 12 12 

Sv. Andraž 1 1 2 3 4 2 1 0 0 0 

Ormož 0 2 3 3 3 3 2 3 2 2 

Starše       1 2 3 3 

Središče ob 

Dravi 

       1 2 2 

Benedikt    1 1 1 1 1 0 0 

Rogatec          1 

SKUPAJ 64 70 70 72 73 73 89 93 99 105 
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2.2.2. Samoevalvacija v letu 2018 

 

V letu 2018 smo izvedli več različnih anket, kjer smo ugotavljali zadovoljstvo naših 

uporabnikov, staršev in zaposlenih. 

V ta namen smo izvedli: 

 anketo o prehrani (starši in učenci), 

 anketo o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu, 

 anketo o zadovoljstvu staršev z izvajanjem VIZ dela. 

 

Rezultati samoevalvacije so objavljeni v samoevalvacijskem poročilu za šolsko leto 2017/2018. 

2.2.3. Nacionalno preverjanje znanja 

 

Analiza dosežkov NPZ v 6. in 9. razredu  

 

Ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za učence 6. razreda prostovoljno, 

prijavilo se je 5 učencev, ki so opravljali nacionalne preizkuse iz slovenščine in matematike in 

3 učenci iz 9. razreda, ki so opravljali nacionalne preizkuse iz slovenščine, matematike in 

naravoslovja. 

 

Tabela 6: Primerjava rezultatov NPZ 6. razreda naše šole z državnim povprečjem 

Predmet  Št. 

udeleženih  

Državno 

povprečje  

odklon  OŠ dr. 

Ljudevita 

Pivka  

odklon  

SLO (NIS) 5 59,83 15,64 62,80 11,77 

MAT (NIS) 5 48,39 19,78 46,40 19,20 

 

Tabela 7: Primerjava rezultatov NPZ 9. razreda naše šole z državnim povprečjem 

Predmet  Št. 

udeleženih  

Državno 

povprečje  

odklon  OŠ dr. 

Ljudevita 

Pivka  

odklon  

SLO (NIS) 3 61,28 16,00 74,67 10,50 

MAT (NIS) 3 52,20 17,40 58,67 8,06 

NAR (NIS) 3 51,22 15,02 53,33 2,49 

 

Iz podatkov je razvidno, da so rezultati šestošolcev in devetošolcev pri slovenščini in 

matematiki ter naravoslovju na naši šoli primerljivi z državnim povprečjem.  Z aktivnejšimi in 

bolj motivacijskimi oblikami in metodami dela pričakujemo, da se bo stanje pri NPZ sedanjih 

šestošolcev v 9. razredu izboljšalo. Realno pa negativna izkušnja z NPZ v 6. razredu doprinese 

k temu, da se učenci 9. razreda ne odločajo več za pristop k pisanju NPZ, ki je tudi v 9. razredu 

prostovoljno.  
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Z učitelji MAT in SLO smo analizirali rezultate učencev naše šole ter jih primerjali z rezultati 

na državni ravni. Učitelji so oddali tudi svoja poročila, iz katerih je razvidno, kje so učenci naše 

šole imeli večje težave oz. boljše rezultate primerjalno z državnimi rezultati.  

Z rezultati NPZ so bili seznanjeni učitelji na učiteljski konferenci ob zaključku šolskega leta, 

staršem pa so bili rezultati NPZ predstavljeni individualno. Vsi podatki, analize in ukrepi se 

nahajajo v mapi NPZ pri svetovalni delavki in se arhivirajo eno šolsko leto. 

 

Za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja je bil pripravljen podroben izvedbeni načrt 

nacionalnega preverjanja znanja v skladu z navodili. Izvajanje preverjanja je potekalo tekoče, 

vsi učenci so opravili preverjanje v rednem roku.  

Iz podatkov je razvidno, da so rezultati šestošolcev pri matematiki na naši šoli slabši od 

državnega povprečja, rezultati devetošolcev pa boljši od državnega povprečja tako pri 

slovenščini kot pri matematiki.  

2.2.4. Realizacija obveznega programa 

 

Šola izvaja obvezni program po predmetniku OŠ z nižjim izobrazbenim standardom in po 

predmetniku za prilagojeni program. V šolskem letu 2017/18  je bila realizacija pouka visoka, 

saj znaša 97,98 % v PPVI in 97,25 % v NIS. Realizacija ur dopolnilnega pouka je bila 97,99%, 

dodatnega pouka pa 97,23 %. Realizacija ur interesnih dejavnosti je bila 94,18%. 

Obisk učencev pri pouku je bil 90,82 % V PPVI IN  92,04 % V NIS. 

 

Tabela 8: Realizacija ur po predmetih v posebnem programu (PPVI) 

RAZRED ŠT. VSEH 

UČENCEV 

OD 

TEGA 

UČENK 

PLAN 

UR 

REALIZACIJA 

- URE 

REALIZACIJA % OBISK % 

PPVI 1 

komb.  
3 3 770 756 98,20% 84,20% 

PPVI 2 komb. 2 2 910 892 98,00% 80,4o% 

PPVI 2 komb. 6 2 1050 880 96,70% 93,30% 

PPVI 3 komb. 5 1 1050 1008 96,00% 87,50% 

PPVI 4 komb. 5 2 1258 1156 97,30% 94, 4% 

PPVI 4  7 0 1258 1190 97,30% 91,70% 

PPVI 5  6 2 1225 1152 97, 1% 97,40% 

PPVI 6  6 5 1260 1122 97.1% 94.9% 

 SKUPAJ 40 17 
 

 97,25% 90,82% 

 

 

 

Tudi dnevi dejavnosti v oddelkih posebnega programa so bili realizirani 100%. 
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Graf 3: Reailzacija ur po predmetih v posebnem programu (PPVI) 

 

Tabela 9: Realizacija in obisk v programu nižjega izobrazbenega standarda 

RAZRED ŠTEVILO 

VSEH 

UČENCEV 

OD 

TEGA 

UČENK 

PLAN 

UR 

REALIZACIJA 

- URE 

REALIZACIJA 

% 

OBISK 

% 

1.A  4 1 805 789 98,00% 93,60% 

2.A 6 0 822,5 809 98,40% 93,10% 

3.A  8 5 857,5 834,5 98,40% 90,40% 

4.A  5 2 945 923 97,70% 91,60% 

5.A  10 3 980 962 98,20% 92,30% 

6.A 9 3 1015 994,5 97,67% 94,20% 

7.A 5 3 1172,5 1156                       98,6% 90,30% 

8.A komb. 6 3 1139 1114 97,80% 93,80% 

9.A  komb. 6 2 1122 1098 97,70% 89,10% 

 SKUPAJ 59 22    97,98% 92,04% 

 

Realizacija ur po predmetih v programu nižjega izobrazbenega standarda za šolsko leto 

2017/2018 na dan 31.8.2018  

 

 

Tabela 10: Realizacija ur po predmetih v programu nižjega izobrazbenega standarda 

PREDMETI                    

RAZREDI 

 

1.A 2.A 3.A  4.A 5.A  6.A 7.A 8.A   

komb. 

9.A   

komb. 

SLOVENŠČINA 99,00% 98,80% 98,00% 96,60% 97,70% 97,70% 97,10% 97,80% 95,50% 

TUJI JEZIK             98,60% 95,80% 98,50% 

LIKOVNA 

UMETNOST 

97,10% 100,00% 97,10% 95,70% 97,10% 95,70% 101.4% 95,60% 97,00% 

GLASBENA 

UMETNOST 

98,60% 100,00% 98,60% 95,70% 97,10% 97,10% 102,90% 100,00% 100,00% 

94,50%

95,00%

95,50%

96,00%

96,50%

97,00%

97,50%

98,00%

98,50%

PPVI 1
komb

PPVI 2
komb.

PPVI 2
komb.

PPVI 3
komb.

PPVI 4
komb.

PPVI 4 PPVI 5 PPVI 6



Poslovno poročilo OŠ dr. Ljudevita Pivka za leto 2018 

 

44 

   

MATEMATIKA 97,90% 98,60% 98,90% 97,70% 97,90% 99,30% 98,60% 96,30% 98,50% 

TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 

        97,10% 98,10% 95,70% 101,50% 98,50% 

GOSPODINJSTVO         100,00% 95,70% 95,70% 97,10% 100,00% 

NARAVOSLOVJE       99,00% 100,00% 98,60% 98,60% 97,80% 96,00% 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

97,10% 97,10% 99,00%             

DRUŽBOSLOVJE       100,60% 98,30% 99,40% 101,40% 95,50% 99,00% 

ŠPORT 98,20% 98,10% 98,10% 99,00% 98,10% 99,00% 101,00% 97,10% 98,00% 

IZBIRNI 

PREDMET 1 LES 

            97,10% 97,10% 100,00% 

IZBIRNI 

PREDMET ŠŠZ 

            97,10% 100,00% 100,00% 

IZBIRNI 

PREDMET  UBE 

            97,10% 100,00% 100,00% 

ODDELČNA 

SKUPNOST 

  97,10% 94,30% 97,10% 97,10% 100,00% 97,10% 97,10% 97,00% 

RAČUNALNIŠKO 

OPISMENJEVANJE 

      97,10% 97,10% 97,10%       

SOCIALNO 

UČENJE 

97,10% 97,10% 97,10% 97,10% 100,00% 97,10%       

SKUPAJ 97,86% 98,35% 97,64% 97,56% 98,13% 98,00% 98,31% 97,76% 98,43% 

 

Dnevi dejavnosti po vseh razredih so bili realizirani 100%. 

 

Kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi so namenjeni celovitejšemu obravnavanju ter 

usvajanju posameznih znanj in veščin. 

Skupna realizacija po oddelkih za obdobje od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 

Tabela 11: Realizacija programa PPVI od 1.9. 2018 do 31.12. 2018 
 

PLAN UR REALIZACIJA 

- URE 

REALIZACIJA 

% 

PPVI 1 770,0 309 40,1 

PPVI 1-2 770,0 306 39,7 

PPVI 1/2 910,0 360 39,6 

PPVI 2 910,0 357 39,2 

PPVI 3 1.050,0 396 37,7 

PPVI 4A 1.260,0 493 39,1 

PPVI 4B 1.260,0 468 37,1 

PPVI 5 1.260,0 492 39,0 

PPVI 6 1.260,0 472 37,5 
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Graf 4: Realizacija programa PPVI od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 

 

Tabela 12: Realizacija programa NIS od 1.9.2018 do 31.12.2018 

RAZRED PLAN 

UR 

REALIZACIJA 

- URE 

REALIZACIJA % 

1.A komb 805,0 325 40,4 

2.a 822,5 332 40,4 

3.A  857,5 348 40,6 

4.A  945 383,5 40,6 

5.A  980 397,5 40,6 

6.A 1015 417 41,1 

7.A 1172, 5 465,5 39,7 

8.A KOMB. 1139,0 449 39,4 

9.A KOMB. 1122,0 448 39,9 

 

 

Graf 5: Realizacija programa NIS od 1.9.2018 do 31.12.2018 
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2.2.5. Realizacija razširjenega programa 

 

Dopolnilni pouk je organiziran za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Na šoli izvajamo 

dopolnilni pouk iz slovenščine in matematike. 

Dodatni pouk je organiziran za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene 

standarde znanja. Namenjen je razširjanju vsebin posameznega področja ali predmeta. V okviru 

dodatnega pouka potekajo tudi priprave na posamezna tekmovanja v znanju po predmetnih 

področjih. 

 

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. 

 

Tabela 13: Realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka v šolskem letu 2017/2018 
 

DOPOLNILNI POUK DODATNI POUK 

RAZRED ŠTEVILO  

UČENCEV 

REALIZACIJA 

% 

ŠTEVILO 

UČENCEV 

REALIZACIJA 

% 

1.A  4 97,10% 4 97,10% 

2.A 5 97,10% 5 97,10% 

3.A  8 100,00% 8 100,00% 

4.A  5 97,10% 5 97,10% 

5.A  10 100,00% 10 97,10% 

6.A 9 97,10% 9 97,10% 

7.A 5 97,1% 5 100,00% 

8.A  

komb. 

6 100,00% 6 94,10% 

9.A  

komb. 

6 95,50% 6 95,50% 

 SKUPAJ 58 97,99% 58 97,23% 

 

Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo zahtevane 

standarde znanja, dopolnilni pouk pa za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. 

Realizacija dopolnilnega pouka je bila 97,99 % in dodatnega pouka je bila 97,23 %. 

Dopolnilni in dodatni pouk so učenci obiskovali skozi vse šolsko leto. Dopolnilni pouk je 

obiskovalo 58 učencev, dodatni pouk pa 58 učencev. 

 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje 

 

Jutranje varstvo je bilo organizirano za vse učence vozače od 6.30 do 8.15. Prav tako smo imeli 

organizirano varstvo vozačev od 12.20 do 14.30. Varstvo so izvajale varuhinje in učiteljice. 

 

V šolskem letu 2018/2019 je bilo v oddelek podaljšanega bivanja vključenih 32 učencev od 1. 

do 5. razreda programa z nižjim izobrazbenim standardom. Delo je potekalo v dveh skupinah v 

ločenih prostorih. 

Na začetku šolskega leta je bilo v oddelek vključenih 28 učencev. V prvem polletju so se v 

oddelek vključili še 4 učenci, zato so se učenci 5. razreda na začetku leta 2017 zaradi 
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preobsežnega števila učencev, vključenih v oddelek podaljšanega bivanja, priključili skupini 

varstva vozačev.  

Podaljšano bivanje je bilo organizirano od 11.50 do 16.00 ure. Aktivnosti so potekale po urniku, 

pripravljenem v skladu z učnim načrtom za podaljšano bivanje.  

Učenci so v oddelek podaljšanega bivanja prihajali po zaključku pouka. Domov so odhajali ob 

vnaprej dogovorjenem času na dogovorjen način – z organiziranim šolskim prevozom, v 

spremstvu staršev ali samostojno. 

 

Podaljšano bivanje je potekalo posebej za oddelke PPVI in posebej za učence v prilagojenem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom in sicer do 15.30 ure.  

Jutranje varstvo ter podaljšano bivanje prilagajamo potrebam staršev po zagotovitvi varstva 

glede na časovni okvir. 

 

Učitelji:  

OPB 1. – 4. razred: Tanja Rugani, Eva Visenjak, Amalija Krajnc, Gorazd Fras, Jasna Veber 

Zazula, Anton Lah 

OPB 5. – 9. razred: Amalija Krajnc, Gorazd Fras, Silvester Vogrinec, Nada Pernek (do 

15.1.2018), Veronika Karničnik (od 16.1.2018), Andreja Jurgec 

OPB PPVI: Jasna Veber Zazula, Anton Lah, Tamara Tomašič 

 

Podaljšano bivanje se izvaja v dveh skupinah. Delo v oddelku poteka po ustaljenem urniku. 

Učenci najprej opravijo domače naloge. Večina učencev naloge pridno opravi, ker so tega ritma 

že navajeni, zato za opravljanje teh obveznosti ne potrebujejo dodatnih vzpodbud. 

 

OPB PPVI: V oddelek OPB PPVI so vključeni učenci oddelka PPVI 1-2, 2, 3, 4a, 4b, 5 in 6. V 

začetku šolskega leta smo največ časa posvetili medsebojnemu spoznavanju in razvijanju 

strpnih medsebojnih odnosov ter navajanju na pravila šolskega reda. 

 

V šolskem letu 2017/18 smo ponovno organizirali tudi počitniško varstvo in sicer v mesecu 

juniju od 26.6.- 29.6.2018 ter v mesecu juliju od 2.7.2018 – 6.7.2018, prav tako pa še v mesecu 

avgustu od 20.8.2018 – 31.8.2018. Tako smo omogočili staršem otrok s posebnimi potrebami 

tudi v počitnicah štiri tedne počitniškega varstva, kjer so učenci prisostvovali počitniškim 

aktivnostim. 

 

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

šolskem letu 2017/18 smo na matični šoli izvajali 13 interesnih dejavnosti. Interesne dejavnosti 

so izvajali učitelji. Vsak učenec se je udeležil vsaj ene interesne dejavnosti. 
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Tabela 14: Realizacija ur interesnih in drugih dejavnosti na dan 24.6.2018 

 

 

 

V šolskem letu 2018/2019 se izvajajo naslednje interesne in druge dejavnosti: 

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
7.30-8.15, 

VESELA ŠOLA, 

Izvajanje po 

dogovoru: (febr., 

marec., april) 

4.- 6. r. 

Damjana Vršič 

7.30-8.15, 

BOBNARSKI 

KROG, 

3., 6., 7. r.,  

PPVI 2, 5, 4b 

(glasbena 

učilnica v DD) 

 

Jasna Veber 

Zazula 

7.30-8.15, 

KUHARSKI 

KROŽEK, 

PPVI 4-6 

 

Tina Majerič 

7.30-8.15, 

NEMŠČINA, 

6., 7., 8., 9. r. 

 

 

Darinka Rojko 

Pičerko 

7.30-8.15, 

EKSPERIMENT

ALNI KROŽEK, 

1., 2., 4. r. 

 

Matija Brmež 

7.30-8.15, JOGA,        

1.-8. r., 

1., 3., 8. r., PPVI 

1, 2, 4b 

(mala 

telovadnica) 

7.30-8.15, 

LUTKOVNI 

KROŽEK,                   

6., 8. 9. r. 

 

Marija Arnuš 

7.30-8.15, 

FOLKLORA, 

1.-5. r.,  PPVI 

2 

 

Vesna Horvat, 

Tina Rajh 

7.30-8.15, 

MLADINSKE 

DELAVNICE, 

9. r.  PPVI 4b 

 

Janja Trunk 

LOGOPEDSKE 

URICE 

 

Nataša Pihler 

Brumen 

ZAP. 

ŠT.  

INTERESNA 

DEJAVNOST 

MENTOR ŠTEVILO  

UČENCEV 

REALIZACIJA 

% 

OBISK % 

1. Kvačkanje Dragica 

Emeršič 

10 92,00% 100,00% 

2. Joga PPVI Jasna Veber 

Zazula 

15 91,43% 93,33% 

3. Joga NIS Jasna Veber 

Zazula 

11 88,57% 94,72% 

4. Kuharski krožek Tina Rajh 8 94,30% 91,40% 

5. Bralne urice Tina Rajh 3 100,00% 94,20% 

6. Kolesarski krožek Silvester 

Vogrinec 

10 100,00% 95,00% 

7. Šahovski krožek Sivlester 

Vogrinec 

16 100,00% 94,00% 

8. Folklora Vesna 

Horvat 

28 81,00% 94,70% 

9. Otroški  pevski 

zbor 

Klementina 

Mikec 

Korpič 

16 100,00% 97.1% 

10. Mladinski pevski 

zbor 

Klementina 

Mikec 

Korpič 

15 100,00% 91.3 

11. Pevski zbor PPVI Klementina 

Mikec 

Korpič 

11 100,00% 94.1% 

11. Nogomet Tomaž 

Valenko 

12 97,10% 87,00% 

13. Pravljične urice Janja Trunk 6 80,00% 95,40% 
   

SKUPAJ  94,18 % 
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Jasna Veber 

Zazula 

11.05-11.50, 

PEVSKI ZBOR, 

(izmenično, na 14 

dni) 

PPVI 1, 1-2 

 

Klementina M. 

Korpič 

7.30-8.15, 

NEMŠČINA, 

6., 7., 8., 9. r. 

 

Darinka Rojko 

Pičerko 

7.30-8.15, 

RAZGIBALN

E URICE Z 

DRUŽABNIM

I IGRAMI,                    

PPVI 4-6 

 

Staša Potočnik 

7.30-8.15, 

ŠAHOVSKI 

KROŽEK, 

5., 6., 8. r., 

PPVI 4-6 

 

Marjan Leben 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.50-12.35, 

PEVSKI ZBOR, 

1. in 2. r. 

 

Klementina M. 

Korpič 

11.50-12.35, 

SPROŠČANJE 

SKOZI 

GLASBO,           

8., 9. r. 

 

Tamara Tomašič 

 7.30-8.15, 

RAČUNALNI

ŠKI KROŽEK,       

(2 skupini) 

5., 6., 7., 8. r., 

PPVI 2, 4, 5, 6 

 

Damjan 

Šimenko,  

Vojka Havlas 

 

 11.50-12.35, 

ŠPORTNI 

KROŽEK,                        

1.-2. r. 

 

Anton Lah 
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  POPOLDAN   

12.40-13.25, 

PEVSKI ZBOR, 

3.-5. r. 

Klementina M. 

Korpič 

12.55-13.40, 

KVAČKANJE 

in PLETENJE, 

4., 5., 6., 9. r., 

PPVI 4a, 6 

 

Dragica Emeršič 

13.20-14.05, 

ORFI, 

PPVI 4-6 

Klementina M. 

Korpič 

12.55-13.40, 

PLESNO-

RITMIČNI 

KROŽEK, 

4.-9. r., PPVI 3, 

4, 5, 6 

Dragica 

Emeršič, 

Zdenka Kokol 

12.55-13.40, 

FOLKLORA, 

PPVI 1-3 

 

 

Vesna Horvat 

13.20-14.05, 

DRUŽABNE IN 

DIDAKTIČNE  

IGRICE, 

PPVI 1, 2 

Zvonka Drozg 

12.55-13.40, 

FOTOGRAFSKI 

KROŽEK, 8., 9. 

r., PPVI 4-a,b 

(vsakih 14 dni se 

menjujeta 

skupini učencev) 

Alenka Kosem 

13.25-14.10, 

ANGLEŠČINA, 

4.-6. r.,  PPVI 6 

 

 

Tanja 

Nikolovski 

13.20-14.05, 

KOLESARSKI 

KROŽEK, 

(rač. učilnica)               

5. r. 

 

Silvester 

Vogrinec 

13.45-14.30, 

ŠOLSKA 

ŠPORTNA 

TEKMOVANJA 

6.-9. r. 

 

Tomaž Valenko 

13.45-14.30, 

ČEBELARSKI 

KROŽEK, 

6.-7. r.,  PPVI 4b, 

5, 6 

 

Damjan Šimenko 

13.25-14.10, 

PEVSKI ZBOR, 

6.-9. r. 

 

 

Klementina M. 

Korpič 

13.00, 

HALLIWICK  

(oktober – 

december, 

marec – maj, 

Terme Ptuj),    

2. r., PPVI 1-4 

 

Tanja Kneht 

13.45-14.30, 

KUHANJE, 

4., 5., 7. r. 

 

 

Andreja 

Zagoršek 

 

  

 

1-krat mesečno, 

PLAVANJE 

(Terme Ptuj; 

PLAČLJIVO, 

prevoz iz toplic 

s strani staršev),         

6. r., PPVI 4-6 

 

Anton Lah 

 (okt., novem., mar., 

maj.), PLANINSKI 

KROŽEK, 

4. r., PPVI 4b, 6 

 

Damjana Vršič 

Milena Zupanič 

 

VRSTA DEJAVNOSTI MENTOR(-ICA) TERMIN VKLJUČENI 

UČENCI 

Fakultativni pouk 

nemščine 

Darinka Rojko Pičerko 
 

6.-9.r 

Kolesarski krožek Silvester Vogrinec  5.r 

Pevski zbor Klementina Mikec 

Korpič 

 
 vsi 

 

V šolskem letu 2018/19 smo uvedli nekatere nove interesne dejavnosti, saj smo zaznali, katere 

so tiste dejavnosti, ki naše učence najbolj zanimajo. Tako imajo učenci od 1.-6. razreda v tem 

šolskem letu možnost, da se učijo tujega jezika in sicer angleščine. Prav tako se bodo lahko 

preizkušali v veščinah kuhinja in se naučili tudi sami kaj pripraviti. Vsekakor pa nadaljujemo z 

interesnimi dejavnostmi, ki jih imajo učenci zelo radi in jih tudi v velikem številu obiskujejo, 

kot so joga, nogomet, računalniški, pletenje in kvačkanje, folklora. Tako da učenci lahko 

izbirajo med pestro paleto interesnih dejavnosti v tem šolskem letu. 
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Nadaljujemo z učenjem nemščine, tako da se bodo naši učenci lahko v tem šolskem letu učili 

dva tuja jezika, če bodo želeli. 

 

IZBIRNE VSEBINE 

 

V šolskem letu 2017/18 so bile organizirane naslednje izbirne vsebine za oddelke PPVI in NIS: 

 

IZBIRNE VSEBINE - PPVI IZBIRNI PREDMET – NIS 

FOLKLORA (VESNA HORVAT) RAČUNALNIŠTVO (DAMJAN 

ŠIMENKO) 

ORFFOVI INŠTRUMENTI (KLEMENTINA M. 

KORPIČ) 

LIKOVNO SNOVANJE(ALENKA 

KOSEM) 

ORFFOVI INŠTRUMENTI 2 (JASNA VEBER 

ZAZULA) 

ŠPORT (TOMAŽ VALENKO) 

JOGA (JASNA VEBER ZAZULA)  

ŠIVANJE (DRAGICA EMERŠIČ)  

VRTNARJENJE (MARIJA ARNUŠ)  

LES (DRAGICA EMERŠIČ)  

ROČNA DELA (MATEJA VAJDA)  

 

V šolskem letu 2018/19 imamo organizirane naslednje izbirne vsebine za učence: 

 

Tabela 15: Izbirne vsebine v šolskem letu 2018/2019 

Razredi Izbirni predmet Izvajalci 

7., 8. in 9. razred Gledališki klub Darinka Rojko Pičerko 

Kmetijska dela Marija Arnuš 

Načini prehranjevanja Dragica Emeršič 

PPVI 4,  5, 6 VRTNARJENJE Jasna Veber Zazula 

LES  Marjan Leben 

KUHANJE Andreja Zagoršek 

JOGA Jasna Veber Zazula 

FOLKLORA Vesna Horvat 

ŠPORTNE IGRE  Anton Lah 

PLES Dragica Emeršič 

 LIKOVNO 

USTVARJANJE  

Alenka Kosem 

PPVI 6 KREATIVNOST Jasna Veber Zazula 
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2.2.6. Individualna obravnava  

 

Na šoli je potekala individualna obravnava učencev pri delovni terapevtki, logopedinji, 

psihologinji in učitelju, ki je imel ure individualne pomoči za učence, pri katerih so se pojavile 

večje učne težave na področju pridobivanja učnih tem, na  matematičnem področju in 

opismenjevanju.  

Prav tako so se nekateri učenci v posebnem programu opismenjevali s pomočjo logografske 

metode branja. Učiteljica Tina Rajh pa je učenki, ki sta opredeljena slabovidna izvajala dve uri 

tiflopedagoške obravnave tedensko. 

Program delovne terapije je sledil letnemu delovnemu načrtu. Obravnavani učenci so imeli 

večje težave predvsem na področju motorike in senzorike. 

Delovna terapevtka je redno sodelovala z razredniki in s starši učencev, ki so vključeni v 

delovno terapijo. Potekali so občasni pogovori o osebni higieni, puberteti in spolni vzgoji za 

učence PPVI in višje stopnje. Delovna terapevtka je sodelovala z Razvojno ambulanto Splošne 

bolnišnice Ptuj ter z medicinsko sestro za zobozdravstveno preventivo Heleno Seidl. Prav tako 

smo v letošnjem šolskem letu sodelovali s Zdravstvenim domom Ptuj na področju skrbi za 

zdravje in zdravega načina življenja. V šolskem letu 2017/18 je bilo v delovno terapijo 

vključenih 14 učencev posebnega programa in 11 učencev nižje stopnje. 

 

2.2.7. Realizacija LDN 2017-2018 – delovna terapija 

 

Za vse učence šole smo v mesecu novembru na šoli izvedli sistematske zdravniške preglede in 

cepljenja s šolsko zdravnico dr. Branko Andolšek-Tominc. Izpeljali smo 31 obiskov pri šolski 

zobozdravnici dr. Andreji Toplak za 35 učencev šole. Medicinska sestra za zobozdravstveno 

preventivo Heleno Seidl-Stefanovič je obiskovala učence nižje stopnje in posebnega programa. 

Učenci 2. razreda so zmagali v tekmovanju V čistosti zob ob zdravi prehrani. V maju je Maja 

Šmigoc iz ZD Ptuj za vse učence šole izvedla predavanja o zdravstveni vzgoji. 

 

DELOVNA TERAPIJA 

V šolskem letu 2017/18 je bilo v delovno terapijo vključenih 25 učencev. Vse načrtovane 

aktivnosti so bile realizirane. 

Izvedli smo dva načrtovana timska sestanka z razvojno ambulanto - 16. 10. 2017 in 28. 5. 2018. 

 

Terapija s pomočjo psa: 

Vodnica Smiljana Valenko je s terapevtskim psom Orijem izvedla deset obiskov učencev. 

Vključeni so bili učenci 1. razreda, PPVI 1-2 in PPVI 3. 

 

REALIZACIJA DELA ZDRAVSTVENE PREVENTIVE 

 Prvo pomoč je iskalo 50 učencev (37 učencev NIS, 13 učencev PPVI). Na urgenco je 

bilo napotenih 7 učencev. 

 27. 9., 4., 11. in 18. 10. 2017 smo v ambulanti šolske zdravnice dr. Branke Andolšek-

Tominc izpeljali sistematske zdravniške preglede in cepljenja za učence šole. Šola je 

organizirala prevoz v obe smeri. Za 14 učencev smo organizirali preglede v spremstvu 

staršev. 
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 Izpeljali smo 23 obiskov pri šolski zobozdravnici dr. Andreji Toplak. Na 

zobozdravniške preglede smo vodili 33 učencev šole (17 učencev NIS in 16 učencev 

PPVI). V veliko pomoč sta bili spremljevalki Gordana Majcenovič in Sabina Dokl. 

Šola je organizirala prevoz v obe smeri. 

 Medicinska sestra za zobozdravstveno preventivo Helena Seidl-Stefanovič je 

obiskovala učence nižje stopnje  in posebnega programa. Učenci 4. razreda so zmagali 

v tekmovanju V čistosti zob ob zdravi prehrani. Izvedena so bila predavanja za vse 

učence o skrbi za zdrave zobe. 

 18., 24. in 26. 1. 2018 je medicinska sestra Maja Šmigoc iz ZD Ptuj izvedla 

predavanja o zdravstveni vzgoji za učence po razredih. Vključeni so bili vsi učenci 

šole. 

 Redno, dnevno sem sodelovala z medicinsko sestro Stanko iz Dijaškega doma zaradi 

meritev/spremljanja sladkorne bolezni. 

 Realizirane so bile vse ostale aktivnosti. 

 

2.2.8. Šola v naravi  

 

Organizirana je bila šola v naravi v CŠOD Burja  za učence 6. razreda od 11. 6. 2018 do 15. 6. 

2018, ter za učence PPVI 2 in PPVI 6 na Pohorju od 6. 6. 2018 do 17. 6. 2018.  Šola v naravi 

je za vse učence potekala po programu.  

 

Potekal je 10-dnevni tečaj plavanja za učence  3. razreda v Termah Ptuj od 28. 5. 2018 do 8. 6. 

2018. 

 

DELOVNA PRAKSA  

Za učence 4. - 6. stopnje  posebnega programa smo organizirali 10-dnevno delovno prakso v 

VDC Sožitje, Dornava in Sonček, ki je letos potekala strnjeno 2 krat po 5 dni v spomladanskem 

času.  V VDC-jih pridobivajo delovne izkušnje ter svoje usvojeno znanje prenašajo v delovno 

okolje. Na vsakoletni praksi spoznavajo novo delovno okolje izven šole ter se tako pripravljajo 

na življenje po zaključku šolanja. Varstveno delovni centri trenutno predstavljajo edino obliko 

zaposlovanja oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. 

 

KOLESARSKI TEČAJ 

V šolskem letu 2017/18 je kolesarski krožek obiskovalo 12 učencev, od tega jih je 10 opravilo 

kolesarske izpite. 

 

Realizirali smo 36 ur, od tega 20 ur teoretičnega izobraževanja in testiranj ter 10 ur 

praktičnega izobraževanja (5 ur vožnje na poligonu in 5 ur vožnje v prometu) ter 1 ura 

kolesarski izpiti. 
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POKLICNO USMERJANJE 

Za učence 8. in 9. razreda smo organizirali več vodenih ogledov srednjih šol, pripravili 

roditeljski sestanek za starše, svetovali učencem in staršem ter opravili vpis v srednje šole.  

V tem šolskem letu je zaključilo šolanje 5 učencev 9. razreda, ki so se vpisali v nižje poklicne 

programe in sicer v Biotehniško šolo na Ptuju, program Pomočnik v biotehniki in oskrbi 1 

učenka, v Srednjo šolo za prehrano in živilstvo Maribor, program Pomočnik v biotehniki in 

oskrbi 1 učenka in 1 učenec in v Strojno šolo na Ptuju, program Pomočnik v tehnoloških 

procesih 2 učenca. 

 

En učenec iz 9. razreda je bil vključen v PPVI 4. En učenec iz PPVI 3 pa se vključuje v Zavod 

Dornava s 1.9.2018. 

 

2.2.9. Učenje glasbe s pomočjo barvnih not 

 

V šol. letu 2017/2018 se učenje igranja na inštrumente nadaljuje. V letu 2018 smo nabavili 

tudi novo kitaro ter še nekaj bobnov (kahonov), ksilofon, da se učenci lahko učijo igrati na 

inštrumente. 

 

2.2.10. Projekti 

 

Projekti v šolskem letu 2017/2018: 

Na šoli so v šolskem letu 2017/18 delovali projekti, ki smo jih izvajali že prejšnja leta. 

Ves čas smo spremljali tudi razpise Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter se tekom 

leta prijavili na več projektov. Tako smo bili do 31.8.2017 uspešni na dveh večjih projektih, s 

katerimi izvajanjem smo delno pričeli že v šolskem letu 2016/17, nadaljevali pa v šolskem letu 

2017/18. 

 

Konzorcijski partnerji v projektu (konzorcij)  

 OŠ dr. Ljudevita Pivka, Ptuj – koordinatorica projekta Tanja Nikolovski, 

 OŠ Minke Namestnik Sonje, Slovenska Bistrica – koordinatorica projekta Klavdija 

Fridrih, 

 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Maribor – koordinatorica projekta 

Alenka Seršen Fras. 

Strokovni center je v prvem letu delovanja opravil sledeče naloge: 

 Število individualnih obravnav otrok in mladostnikov: 93. 

 Število skupinsko izvedenih obravnava/delavnic in število udeležencev  ( tudi vrstniki, 

sorojenci): 26 obravnav, 354 učence, 9 učiteljev. 

 Število svetovanj za strokovne delavce in število timskih sestankov: 56 srečanj. 

 Število svetovanj za starše:61. 

 Število predavanj/delavnic za strokovne delavce: 13 predavanj, 413 udeležencev: 

 Supervizija, kolektivna žetev zgodb.  
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 Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. 

 Strategija dela z učenci s SAM in ADHD.  

 Značilnosti učencev s SAM in strategije dela. 

 Kako prepoznam otroka s SAM v predšolskem obdobju in kako prilagodim 

komunikacijo?  

 Kako spodbujam interakcijo pri otrocih s Sam?  

 Kako analiziram neustrezno vedenje in uvedem strukturo pri delu z otrokom s SAM? 

 Število predavanj / delavnic za starše : 11 predavanj/delavnic, 454 udeležencev. 

 Število izobraževanj strokovnih delavcev, zaposlenih na projektu: 7 izobraževanj, 6 

delavcev. 

Odprti sta bili 2 knjižnici didaktičnega materiala (OŠ Gustav Šilih Maribor in OŠ dr. 

Ljudevita Pivka Ptuj). 

Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v 

lokalno okolje 

 

Projekt spodbujanja mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje se bo na naši šoli izvajal v 

šolskih letih 2017/18 do 2021/22 v sodelovanju s konzorcijskima partnerjema: Centrom za 

izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik) ter Društvom Sožitje 

Ptuj. Namen projekta je oblikovanje programa za mlade s posebnimi potrebami, s pomočjo 

katerega se bodo lažje vključevali v lokalno socialno mrežo in večinsko delovno okolje. 

Opažamo namreč, da se naši bivši učenci po zaključku šolanja večinoma znajdejo v 

depriviligiranem položaju glede možnosti zaposlitve, ki je zelo zoženo in omejeno, posledično 

pa ostajajo na socialnem obrobju in (p)ostajajo najranljivejša populacija v naši državi. Z 

vključevanjem v projekt bodo imeli možnost izboljšati dostop do vseživljenjskega 

izobraževanja z usmerjenim razvijanjem socialnih interakcij, spretnosti in kompetenc, prejeti 

posamezniku prilagojeno poklicno svetovanje ter potrditi pridobljene kompetence. Vse 

omenjeno bo potekalo v povezavi z lokalnimi srednjimi šolami in domačim okoljem mladih s 

posebnimi potrebami. 

 

Cilji projekta so naslednji:  

1. mladi s posebnimi potrebami bodo pridobili spretnosti za samostojnejše 

življenje in kompetence za uspešnejše vključevanje na trg delovne sile, 

2. imeli bodo večje možnosti vključevanja v različne institucije v lokalnem 

okolju za boljšo vključenost in sprejetost,  

3. vključili se bodo lahko v zanje primerno kvalitetno in razširjeno delovno 

prakso z namenom pridobivanja kompetenc pri iskanju nadaljnje zaposlitve, 

4. aktivnosti in dogodki projekta bodo s pomočjo različnih medijev in predavanj 

predstavljani širši javnosti, s čimer bomo krepili ozaveščanje lokalne (in širše) 

družbe. 

Projekt, ki ga bo izvajala šolska delovna skupina pedagoških delavcev, bo vključeval priprave 

učencev s posebnimi potrebami na vključevanje v delovno okolje, delavnice za karierno 

usmerjenost, spremljavo učencev v srednji šoli, urejanje šolskega bloga (za obveščanje in 

ozaveščanje javnosti), sodelovanje z lokalnim okoljem in konzorcijskimi partnerji, načrtovanje 
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in izvajanje delovne prakse, usposabljanje potencialnih delodajalcev mladih s posebnimi 

potrebami, oblikovanje nabora za učence primernih poklicev, pripravo prodajnih produktov, 

odprtje šolske trgovine.   

  

S pripravami na projekt smo začeli v avgustu 2017. V tem času smo izbrali učence, ki bodo 

vključeni v projekt, zanje pripravili personalizirane kurikule, oblikovali šolsko delovno 

skupino, pripravili vso potrebno dokumentacijo (vprašalnik za učence in starše, načrt dela, 

članek za lokalne medije itd.), pregledali strokovno literaturo, ki nam lahko služi kot zgled 

dobre prakse, oblikovali spletni blog, s pomočjo katerega bomo javnost obveščali o poteku 

projekta in ozaveščali o pomembnosti vključevanja oseb s posebnimi potrebami v lokalno 

okolje, povezali in sestajali pa smo se tudi s podjetji in ustanovami, ki nam bodo cilje pomagale 

doseči. 

Vodja projekta je bila do konca septembra 2017 Vojka Havlas, kasneje pa je njene naloge 

prevzel Anton Lah. 

 

V začetku dela na projektu smo se najprej sestali s starši sodelujočih učencev, ki jih je bilo šest. 

Potem smo izdelali logotip.  V mesecu novembru smo z dramatizacijo knjige Veveriček 

posebne sorte udeležili prireditve, ki je potekala v okvirju 33. slovenskega Knjižnega sejma v 

Ljubljani. Obiskali smo Društvo Sožitje in podjetje Čis –tem. Obiskali smo gledališko 

predstavo Veliki pok, v Mestnem gledališču Ptuj. V mesecu decembru smo izvedli veliko 

aktivnosti: sodelovali smo na prireditvi ob prazniku invalidov,  prireditvi Prižgimo luči, 

udeležili smo se pravljične ure, ki so jo organizirali na OŠ Ljudski vrt, organizirali smo akcijo 

Prednovoletna stojnica v Q centru na Ptuju, obiskali Mestno gledališče Ptuj in si ogledali 

predstavo Trnuljčica, sodelovali na prireditvi Božična pravljica, peljali smo se z muzejskim 

vlakom in obiskali Vzgojno izobraževalni center Tomislav Špoljarič iz Varaždina iz sosednje 

republike Hrvaške. V mesecu januarju smo si ogledali prijateljsko rokometno tekmo med 

rokometnima reprezentancama Slovenije in Srbije v Velenju, obiskali čebelarja in si ogledali 

njegov čebelarski muzej v Juršincih, obiskali Turistično kmetijo Moj dom pri Toplakovih  in 

obiskali Puhov muzej, ter si ogledali razgledni stolp na Gomili. V mesecu februarju smo se 

najprej udeležili prireditve v karnevalski dvorani v Q centru in sodelovali na prireditvi ob 

kulturnem prazniku na OŠ Ljudski vrt. Marec mesec smo pričeli z  udeležbo na srečanju v 

Varaždinu, obiskali smo tudi Strojno in Biotehniško  srednjo šolo na Ptuju, ter pripravili 

srečanje z učenci OŠ Olge Meglič v košarki, ter se udeležili državnega prvenstva v košarki v 

Ljubljani. V aprilu smo se udeležili  plesne prireditve Pozdrav pomladi s točko  Grdi raček. 

Izdelovali smo avtomobil in se udeležili srečanje Go Car  Go v Srednješolskem centru Ptuj. 

Svoje plesne veščine smo pokazali tudi na državni glasbeni reviji Zapojmo, zaigrajmo 

zaplešimo, ki je bila v Velenju. Obiskali smo Živilsko in Lesarsko šolo v Mariboru in Center 

za izobraževanje v Varaždinu in  si ogledali mesto Varaždin. Mesec maj je bil natrpan z 

različnimi akcijami. Najprej smo se udeležili akcije  Tek miru, zbirali smo star papir, si ogledali 

Tovarno Talum iz Kidričevega in navijali na nogometni tekmi  med NK Maribor in NK Gorica 

iz Nove Gorice na štadionu Ljudski vrt  v Mariboru. V mesecu juniju pa smo se udeležili 

orientacijskega pohoda po mestu Ptuj, ki ga je organiziralo Društvo Sožitje. 

 

V letu 2018 smo dali prednost delu z učenci, osnovanemu na samoodločanju, personaliziranju 

in možnosti izbiranja. Individualno in skupinsko delo je zajemalo razvijanje močnih področij, 
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delavnice, delo z računalnikom in vključevanje v (lokalno) okolje. Z učenci smo izvedli 20 

večjih aktivnosti (obisk zavodov, domov, muzejev v lokalnem okolju in Varaždinu, obisk 

ptujskih srednjih šol in šole za učence s posebnimi potrebami v Varaždinu, sodelovanje na 

različnih kulturnih in športnih prireditvah, obisk točk za prostočasne aktivnosti na Ptuju, 

obiranje jabolk in sušenje krhljev, zamenjava vlog z delavci šole, poročanje v jutranjem 

programu Radia Ptuj, sodelovanje na Otroškem parlamentu, postavitev božične stojnice z 

lastnimi izdelki in pomoč Društvu prijateljev mladine Ptuj pri izvedbi Veselega decembra za 

otroke). Poročila o dogodkih smo skupaj z učenci objavljali na šolskem blogu 

(www.vkljucimose.blogspot.com) in na Facebook strani Vključimo se. Naredili smo prvo 

številko šolskega e-glasila Vključimo se jeseni. Začeli smo oblikovati program gostovanj, s 

katerim se bomo predstavljali na lokalnih šolah in v vrtcih. 

V lokalnem okolju smo z omenjenimi dejavnostmi vzpostavili več kot 16 povezav: s 

Čebelarskim in Puhovim muzejem, z Domom gospodinj Juršinci, s srednjo Biotehniško in 

Strojno šolo Ptuj, z OŠ Olge Meglič, z JS za kulturne dejavnosti Ptuj, z Društvom Sožitje Ptuj, 

z LU Ptuj (Špajza modrosti), s CID Ptuj, s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj, z Mestno občino Ptuj, 

z Radiem Ptuj, z Društvom prijateljev mladine Ptuj in s Qcentrom Ptuj. Pri učencih smo 

razvijali naslednje kompetence: jezikovne/retorične, računalniške (delo z blogom), socialne 

interakcije, učenje učenja, razvijanje ustvarjalnosti, razvijanje samostojnosti. 

Izvedli smo tudi skupni simpozij v Ljubljani na Fakulteti za socialno delo, kjer smo predstavili 

delo v projektu. 

 

Projekti, ki so potekali v šolskem letu 2017/2018: 

 Eko šola 

 Šolski ekovrt 

 Glasba pri otrocih s posebnimi potrebami 

 Rastem s knjigo 

 Shema šolskega sadja 

 Za zdrave zobke ob zdravi prehrani 

 Mednarodni projekt Erasmus plus – šolska partnerstva »Artemotion xpress in   

Europe«  

 Otroški parlament 

 Mednarodni projekt sodelovanja s šolo v Varaždinu 

 Mirno morje 

 GO – CAR – GO 

 S – FAKTOR 

 COMP@S 

 Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

v   lokalno okolje 

 ERASMUS+ PROJEKT »ARTEMOTION XPRESS IN EUROPE« 

 

V mesecu februarju smo uspešno zaključili dve in pol leta trajajoč mednarodni šolski projekt 

ARTEMOTION XPRESS IN EUROPE, ki je potekal v okviru akcije ERASMSU+. 

Vse projektne dejavnosti so bile  vključene v  kurikulum šole in so se odvijale v času pouka. 

Partnerstvo je sestavljalo šest držav: Grčija, Nemčija, Poljska, Romunija, Slovenija in Španija. 

Vse šole so bile šole, ki izvajajo izobraževanje izključno učencev s posebnimi potrebami, 

starimi od 3 do 26 let. 

http://www.vkljucimose.blogspot.com/
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Projekt "Artemotion Xpress v Evropi"  je našim učencem ponudil priložnost, da se učijo tudi o 

drugih kulturah. Učencem smo skozi projektne dejavnosti dali priložnost, da prepoznajo svoje 

čustvene reakcije in jih znajo izraziti v različnih situacijah. 

Šolsko osebje je spoznavalo nove učene metode, orodja, pedagoške pristope partnerskih 

kolegov. "Artemotion Xpress v Evropi" je bil projekt z dragocenimi rezultati v izdelkih in 

metodah za vse udeležence. Vse to pa so tudi prepoznali ocenjevalci projekta, ki so ga ocenili 

s 93 točkami od 100. 

Vsem profesorjem, učencem, staršem, vodstvu  in ostalim delavcem šole se zahvaljujemo za 

njihovo podporo in  doprinos, da smo projekt zaključili s tako visoko končno oceno. 

 

 EKOŠOLA v šolskem letu 2017/18 

V skladu s temo Altermed sejma »Odgovorno s hrano«, smo se v tem šolskem letu ukvarjali s 

samopridelavo in uporabo hrane. Priprave so potekale v okviru ur delovne vzgoje. Namensko 

smo zasadili pehtran, vrtno krešo in drobnjak v odpadno  tetrapak embalažo. Recikliranim 

cvetličnim lončkom smo nadeli zanimivo likovno podobo. Različen odpadni material smo 

skrbno reciklirali in iz njega pripravljali nove didaktične pripomočke ali nove umetniške 

stvaritve. Rastlinice so rastle, mi pa smo lepo skrbeli zanje. Na koncu smo jih uporabili v 

različnih jedeh, ki smo jih v mesecu marcu ponudili obiskovalcem na 14. sejmu Altermed v 

Celju. Na pokušino smo ponudili naš domač zeliščni čaj, pehtranovo potico, pehtranov biskvit 

ter kruhke z namazom iz vrtne kreše in drobnjaka. Stojnico smo okrasili s slikami in pisanimi 

plakati.  

Obiskali smo odlagališče odpadkov, zbirni center in center za ravnanje z odpadki ter se tam 

veliko novega naučili. Izvedli smo čistilno akcijo na obrežju reke in v okolici šole, skozi celotno 

leto pa smo skrbeli za lep videz na območju površin šolskega ekovrta. V okviru naravoslovnega 

dneva smo izvedli večjo čistilno akcijo v našem šolskem okolišu, učenci višje stopnje in višjih 

oddelkov PPVI pa so pomagali pri izgradnji novih gredic. Mlajši učenci so  ob pobiranju smeti 

še razdelili letake v nabiralnike bližnjega blokovskega naselja. Na letakih smo stanovalce 

povabili, da nam v mesecu maju priskočijo na pomoč pri zbiranju odpadnega papirja za našo 

šolo. Akcija se je izvajala tudi kot mini tekmovanje med razredi, kdo zbere več. Tisti, ki so bili 

najbolj pridni, so bili nagrajeni. 

 

 ŠOLSKI EKOVRT v šolskem letu 2017/18 

V šolskem letu 2017/18 se je na našem šolskem eko vrtu veliko dogajalo. V zeliščno spiralno 

gredo, ki se zelo opojno razrašča med skalami in je nastala v prejšnjem šolskem letu, smo 

dodatno zasadili nekatera nova zelišča in začimbnice ter tako še razširili našo bogato zbirko 

zelišč. Prav vse zdravilne rastline smo opremili z lesenimi ploščicami ter tako ustvarili učni 

didaktični vrt. Na zeliščni spiralni gredi smo v okviru programa Moje prve vrtne škarje skozi 

vse leto skrbno obrezovali zeliščne grmičke. Bogato ozelenelo kamnito spiralo smo nadgradili 

še z ovalno gredo, kjer vzgajamo pegasti badelj in z večjo dvignjeno okroglo gredo, ki smo jo 

zasadili z bučami. Ukvarjali smo se tudi z razširjanjem zelenjavnega vrta. Pripravili smo načrt 

za gredice, ustvarili potrebne tehnične pripomočke za izgradnjo in gredice postopno izdelali. 

Naš nov ponos iz tega šolskega leta je tako devet novih gredic organske oblike. Zasnovali smo 

jih okoli okrogle osnove v obliki cvetnih listov. Gredice smo omejili z nizkimi lesenimi 

ograjicami in jih zasadili z zelenjavnimi mešanimi posevki. V obdelavo smo jih ponudili vsem 

razredom na šoli s popotnico, da nas bo skupno vrtičkanje združevalo in nas nagrajevalo v vseh 
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pogledih. Saj kdor zasadi vrt, zasadi ljubezen. V različnih letnih časih smo nabirali nabrali tudi 

travniške zdravilne rastline našega bližnjega okolja in se ukvarjali s proučevanjem in 

zdravilnimi učinki divje-raslih samoniklih rastlin. Izdelali smo še sistematičen načrt za pravilno 

kompostiranje za naslednje šolsko leto, ko se bomo trudili kompostiranje uvesti kot ustaljen 

način ohranjanja živih odpadkov na šoli ter ko bomo postavili dva nova kompostnika, kjer bomo 

lahko sami pridelovali svojo, najkakovostnejšo zemljo. To leto pa smo pridno uporabljali in 

polnili že obstoječi kompostnik in kompostni kup v okviru predmetov DVZ in Vrtnarjenja. 

 

 Orffova skupina 

Orffobongo band na šoli deluje že nekaj časa in je zelo uspešen na svojih nastopih. 

Prav tako učenci skozi glasbo izražajo svoja občutenja ter se tako predstavljajo bližnji in širši 

okolici, kako spretni so pri igranju na različne glasbene instrumente. 

 

 Specialno pedagoško jahanje 

Konj je odličen pomočnik pedagogu in terapevtu, saj ljudje, otroci in mladi, veščine, ki jih 

pridobijo ob soočanju z nalogami, odzivanju na konja in skrbi zanj, prenesejo v vsakdanje 

življenje. In prav zato smo začeli tudi na naši šoli z dejavnostjo: “Specialno pedagoško jahanje”. 

Dejavnost poteka po dogovoru.  

 

 S pozitivnimi izkušnjami pomagamo večati socialno opremljenost otrok 

V okviru projekta "S pozitivnimi izkušnjami pomagamo večati socialno opremljenost otrok" so 

učenci izvajali tutorstvo. Naš cilj je, da se učenci med seboj povežejo, postanejo odgovorni ter 

izboljšajo motivacijo in samopodobo. S takšnim načinom dela si želimo spremembe na socialno 

čustvenem področju tako pri tutorjih kot pri učencih, ki pomoč potrebujejo. 

 

 Rastem s knjigo 

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, ki ga  izvaja Javna agencija 

za knjigo RS (JAK) v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi 

šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok 

in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu. 

Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so: 

 spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega 

leposlovja; 

 promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja; 

 spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih 

knjižnic; 

 motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v 

založniške; 

 programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega 

mladinskega leposlovja. 

 Shema šolskega sadja 

Shema šolskega sadja je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje 

in zelenjavo. Shema vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o 

pomenu sadja in zelenjave v prehrani ter spodbuja zdrave prehranjevalne navade pri mladih. 
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Naša šola sodeluje v projektu tretje leto. Sadje v okviru sheme ponudimo najmanj 1- krat 

tedensko. Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku 

vsakega posameznika in veliko prispevata k ohranjanju zdravja, zato se trudimo k dosledni 

izpeljavi zastavljene sheme. 

Projekti v šolskem letu 2018/19: 

 

 Eko šola 

 Šolski ekovrt 

 Glasba pri otrocih s posebnimi potrebami 

 Rastem s knjigo 

 Shema šolskega sadja 

 Za zdrave zobke ob zdravi prehrani 

 Mednarodni projekt Erasmus plus 

 Otroški parlament 

 Mednarodni projekt sodelovanja s šolo v Varaždinu 

 Mirno morje 

 GO – CAR – GO 

 COMP@S 

 Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v   

lokalno okolje 

 »Semena sprememb« 

 

 Realizacija projekta Erasmus + do 31.12.2018 

Naša šola je v mesecu marcu 2018 prijavila nov Erasmus+ projekt, z zgornjim naslovom. 

Projektna ideja je bila ocenjena s 97 točkami od 100 možnih, kar nas je poneslo na prvo mesto 

v Sloveniji med šolskimi projekti pod akcijo Eramsus+ 229 za obdobje 1. 9. 2018 do 31. 8. 

2020. 

Namen mednarodnega projekta je izmenjava dobre prakse poučevanja oseb s posebnimi 

potrebami med partnerskimi šolami. 

Vrednost celotnega projekta je 178.715,00 eur. OŠ dr. Ljudevita Pivka pa za projektne 

aktivnosti in mobilnost prejme  36.494,00 EUR.  Celoten projekt se financira iz evropskih 

sredstev za šolske projekte. V Sloveniji sklenemo pogodbo z Nacionalno agencijo CMEPIUS . 

Glavna koordinatorica  projekta je gospa Tanja Nikolovski. Naši projektni partnerji pa so šole 

iz Istanbula – Turčija, Montorio Romana iz Italije, Bytoma iz Poljske, Aver o Mara iz 

Portugalske in Zagreba iz Hrvaške. Udeleženci mobilnosti: 21 strokovnih delavcev,  2 varuhinji 

in 8 učencev. 

Novost projekta je ta, da smo na mobilnost popeljali tudi učence.  Za nami je že izvedena prva 

mobilnost k partnerski šoli v Istanbul Turčija. Udeležile so se jo 4 strokovne delavke in dva 

učenca. Od septembra nemoteno potekajo tudi vse načrtovane šolske projektne aktivnosti, ki so  

podrobno opredeljene  v projektni prijavnici. Vse projektne aktivnosti je  možno spremljati 

preko šolske spletne strani, na kateri je link do projektnega bloga in Twinspace.  
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Prvi teden meseca marca 2019 se bomo udeležili 2. projektne mobilnosti k partnerki šoli v 

Bytom, Poljska. Na pot odhajajo 4 strokovne delavke in 2 učenki. 

 

Poročilo o  doseženemu razvoju / napredku na projektu v letu 2018 z vidika doseganja 

ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 

 

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi 

potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika 

Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 

prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna  naložba 

Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje 

zaposljivosti. V projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava 

Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Svetovalni 

center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska 

Bistrica. 

 

Za delovanje strokovnega centra je vsak konzorcijski partner pridobil sredstva za potrebno 

opremo in druga opredmetena osnovna sredstva (OŠ dr. Ljuevita Pivka 10.347,90 evrov), 

izvedel investicije nakupa strokovnih gradiv in podpornih materialov (OŠ dr. Ljudevita Pivka 

2.540,86) evrov in nakupil neopredmetena sredstva (OŠ dr. Ljudevita Pivka 1.259,41 evrov). 

V okviru projekta (vsi konzorcijski partnerji)  je v obravnavo bilo vključenih 160 

otrok/mladostnikov in 57 družin. Število strokovnih delavcev, vključenih v izvajanje 

strokovnih nalog v strokovnem centru je 27 (zaposlitev v deležih).  

Diagnostiko je v letu 2018 izvajalo 13 strokovnih delavcev. Področja diagnostike: štirje 

strokovni delavci so izvajali specialno pedagoško diagnostiko, 4 delavci logopedsko 

diagnostiko, 1 delavec socialno pedagoško diagnostiko, 2 delavca delovno terapevtsko 

diagnostiko, 1 delavec tiflopedagoško diagnostiko in 1 delavec psihološko diagnostiko. Skupno 

so strokovni delavci v letu 2018 opravili 106 storitev diagnostike, in sicer v 72 pregledov pri 

predšolski populaciji, 33 pregledov pri osnovnošolski populaciji in 1 pregled pri srednješolski 

populaciji 

Strokovni delavci so v letu 2018 individualno obravnavali skupno 32 otrok z odločbo o 

usmeritvi in sicer 21 predšolskih otrok in 11 osnovnošolskih otrok. Največ otrok v predšolski 

populaciji je kazalo odstopanja na več razvojnih področjih (5 otrok) in na področju govorno-

jezikovnih motenj (5 otrok). Največ otrok v osnovnošolski populaciji je imelo odstopanja na 

več razvojnih področjih (5 otrok). 

Strokovni delavci so v letu 2018 obravnavali skupno 128 otrok brez odločbe o usmeritvi, in 

sicer 87 predšolskih otrok, 39 osnovnošolskih otrok in 2 srednješolca.  

Največ otrok v predšolski populaciji je kazalo odstopanja v motoriki (37 otrok). Temu so sledili 

primanjkljaji na področju čustvenega in/ali vedenjskega razvoja (18 otrok), odstopanja na več 

razvojnih področjih hkrati (14 otrok) in na področju govorno-jezikovnega razvoja (11 otrok). 

V osnovnošolski populaciji se je kazalo največ odstopanj na področju čustveno in/ali 

vedenjskega razvoja (22 otrok). 

Izvedli smo  37 izobraževanj, ki se jih je udeležilo 1323 udeležencev. 
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Dogovor o sodelovanju imamo podpisan z 48-itimi  inštitucijami. 

Strokovni delavci so v letu 2018 izvedli skupno obravnavali skupno 576 obravnav in sicer 403 

obravnav predšolskih otrok, 169 obravnav osnovnošolskih otrok in 4 obravnave srednješolcev.  

V okviru projekta smo v letu 2018 odpri še dve knjižnici za izposojo didaktičnega materiala, 

tako da sedaj delujejo tri knjižice. V letu 2018 smo sproti posodabljali spletno stran. Izvedli 

smo mednarodno konferenco z 159 udeleženci. Redno potekajo tudi delovna srečanja 

konzorcijskih partnerjev. 

Doseganje drugih kazalnikov iz prijavnice projekta: 

 Sklepanje dogovorov o sodelovanju s sodelujočimi za izvajanje projekta: V letu 2018 

smo podpisali dogovor o sodelovanju še s sedmimi inštitucijami.  

 Vzpostavitev inkluzivnih timov za potrebe otroka/mladostnika s posebnimi 

potrebami, vključenega na podlagi dogovora o sodelovanju. V letu 2018 je bilo v 

razširjene time vključenih 7 strokovnih delavcev projekta. 

 diagnostika (specialno-pedagoška, psihološka, logopedska, fizioterapevtska): 

izvedenih je bilo 106 diagnostičnih pregledov. 

 Svetovanje in strokovna podpora otroku/mladostniku s posebnimi potrebami, 

strokovnim delavcem, družini in razredu glede na analizo stanja in potrebe 

sodelujočih: izvajanje pomoči v razredu z učitelji in drugimi sovrstniki, pomoč pri 

načrtovanju, spremljanju in evalvaciji individualiziranih programov, nudenje 

dodatnih ur DSP, ki ne izhajajo iz odločb o usmeritvi, redni timski sestanki v 

ustanovi, v katero je vključen otrok/mladostnik, svetovanje šoli pri organizaciji 

pouka, pripravi učnih gradiv, preizkusov znanja ter motivaciji za učenje, delavnice za 

družine z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami, za njihove sorojence in 

sovrstnike.  Storitve svetovanja in strokovnih obravnav so razvidne iz vsebinskega 

poročila. 

 Dodatne aktivnosti: fizioterapevtska in logopedska podpora, umetnostne terapije 

(likovna, glasbena, plesno-gibalna), aktivnosti s pomočjo konja, šolska in družinska 

mediacija, halliwick, terapija senzorne integracije, terasuit obravnava, bownova 

terapija). V letu 2018 smo nudili logopedsko podporo, likovno terapijo, glasbene 

delavnice in terapije senzorne integracije.  

 Urejanje spletne strani (priprava video posnetkov izdelava prilagojenega didaktičnega 

materiala, priprava baze prilagojenega didaktičnega materiala in opreme, ki bo 

dostopna v izposojevalnici). Na spletni strani projekta so uporabnikom dostopni 

katalogi s predstavljenim didaktičnim materialom, ki je nahaja v naših knjižnicah in 

je na razpolago za izposojo. 
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 Glede na potrebe priprava razpisov za nove zaposlitve in sklepanje pogodb. V skladu 

s potrebami so tekom leta potekali razpisi za nove zaposlitve in sklepanjem pogodb 

na projektu. 

 Obveščanje širše javnosti o vzpostavitvi mreže strokovnega centra z izvedbo okrogle 

mize. Izvedli smo mednarodno strokovno konferenco in ob koncu konference 

ponudili možnosti izmenjave informacij in diskusijo. 

  Delovna srečanja s sodelujočimi v projektu. Skozi celotno leto potekajo delovna 

srečanja, za katere se udeleženci dogovarjamo sproti in jih načrtujemo po potrebi. 

  urejanje baze potrebnega prilagojenega didaktičnega materiala, izdelava in nabava: 

V tem letu smo opremili 3 knjižnice z didaktičnimi materiali in vzpostavili sistem 

izposoje prilagojenega didaktičnega materiala, učil in opreme. 

  Izobraževanja strokovnih delavcev zaposlenih v projektu. V letu 2018 se je 17 

strokovnih delavcev v okviru projekta udeležilo 7. izobraževanj. 

 srečanja strokovnih delavcev poslovodečega konzorcijskega partnerja: strokovni 

delavci vseh partnerjev smo se sestali v avgustu 2018 pred pričetkom šolskega leta. 

 Delovna srečanja konzorcijskih partnerjev za sprotno evalvacijo dela. Konzorcijski 

partnerji smo se sestali v letu 2018 3x. 

 evalvacija dela in priprava letnega poročila: evalvacija dela je potekala s pomočjo 

spletnega vprašalnika, ki so ga delavci izpolnili ob koncu leta 2018. 

2.2.11. Delovna praksa 

 

Za učence 4., 5. in 6. stopnje posebnega programa je bila organizirana 10-dnevna delovna 

praksa v VDC Sožitje, Dornava in Sonček. V šolskem letu 2015/16 smo začeli z organizacijo 

delovne prakse tudi v večinskem delovnem okolju (lokali, TIC, cvetličarna, prodajalna 

izdelkov, prodajalna Suha roba …), ki jo nadaljujemo tudi v šolskem letu 2016/2017, in sicer 

delovno prakso širimo še v frizerski salon in na Mestno občino Ptuj. 

 

Poklicno usmerjanje:  

Za učence 7., 8. in 9. razreda smo organizirali več vodenih ogledov srednjih šol, pripravili 

roditeljski sestanek za starše, svetovali učencem in staršem ter opravili vpis v srednje šole.  

Zaključila je edina učenka v 9. razredu in se vpisala v Strojno šolo na Ptuju v program Pomočnik 

v tehniki in tehnologiji. 

Dva učenca iz PPVI 6 zaključujeta šolanje, eden se vključuje v VDC Sožitje, eden ostaja doma. 

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

prevoznikov po voznem redu. 

Jutranje varstvo  je bilo organizirano za vse učence vozače od 6.30 do 7.55. Prav tako smo 

imeli organizirano varstvo vozačev od 12.15 do 14.15. Varstvo so izvajale varuhinje. 



Poslovno poročilo OŠ dr. Ljudevita Pivka za leto 2018 

 

64 

   

Od 1. 9. 2018 naprej je jutranje varstvo prav tako organizirano od 6.30 in do 8.15, kasneje pa 

od 12.20 do 14.20.  

V šolskem letu 2016/17 smo premaknili začetek pouka iz 8.00 na 8.20 zaradi tega, da učenci 

lahko v času predure obiskujejo interesne dejavnosti. Naši učenci se namreč vozijo od daleč in 

prej to v določenih primerih ni bilo mogoče, zato smo prestavili začetek pouka za 20 minut. 

2.2.12. Realizacija dodatne strokovne pomoči 

 

Dodatna strokovna pomoč je bila ob koncu šolskega leta 2017/18 nudena učencem v 

večinskih šolah in vrtcih v okolici na osnovi odločb. Veliko učencev je še vedno dobivalo 

odločbo med šolskim letom, kar je oteževalo kadrovsko načrtovanje. To obliko individualne 

pomoči so izvajale pri nas zaposlene mobilne specialne pedagoginje, logopedinje, psihologinja, 

tiflopedagoginja in socialna pedagoginja. Ob koncu šolskega leta 2017/18 je bilo vseh mobilnih 

strokovnih delavk skupaj 28.  

V večinskih šolah in vrtcih so mobilne strokovne delavke obravnavale skupaj 458 otrok s 

posebnimi potrebami, ki so potrebovali dodatno strokovno pomoč logopeda, psihologa, 

tiflopedagoga, socialnega pedagoga ali specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za 

premagovanje težav, ovir oz. motenj ter so z njimi izvedle skupno 704 ure DSP.  

 

Mobilna dodatna strokovna pomoč se je izvajala po lokacijah, navedenih v spodnji tabeli, do 

31. 8. 2018. V šolskem letu 2017/2018 smo nadaljevali z vodenjem ur po posameznih lokacijah 

v elektronski obliki, prav tako tudi prisotnosti na delu.  

 

Strokovne delavke so se srečevale na aktivih mobilne službe, kjer se je obravnavala aktualna 

problematika in se je usklajevalo izvajanje dodatne strokovne pomoči.  

 

Tabela 16: Realizacija mobilno - pedagoške službe v šoli v šolskem letu 2017/2018 

IME in 

PRIIMEK 

SRP 

ŠOLA 

Število 

otrok 

Števil

o ur 

% 

realizacij

e 

SRP 

VRTEC 

Števil

o 

otrok 

Števil

o ur 

% 

realizacij

e 

BER Majda Hajdina  

 

14 24 96% / / / / 

BOROVIČ 

Monika 

Cirkovce  14 26 100% Cirkovce 1 1 100% 

CEBEK Simona Dornava  14 24 100% Dornava 2 2 100% 

ČEH Tina Markovci 16 27 100 % / / / / 

DUCMAN 

Jasmina 

Mladika 

Ljudski vrt 

14 

1 

24 

1 

92% 

100% 

/ / / / 

EMERŠIČ 

Dragica 

Ljudski vrt  

Mladika 

2 

1 

2 

2 

100% 

100% 

/ / / / 

HERIC Katja Destrnik- 

T.vas  

 

11 18 100% Destrnik-

T.vas 

Podlehnik 

3 

1 

4 

2 

93% 

100% 

HORVAT 

Veronika 

Benedikt 13 27 96% / / / / 

JURGEC 

Andreja 

Markovci  

Breg 

11 

1 

24 

2 

99% 

97% 

/ / / 

 

/ 
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KARNIČNIK 

Veronika 

Videm 

Ljudski vrt 

Majšperk 

Dornava 

3 

1 

1 

1 

6 

2 

1 

2 

95% 

96% 

94% 

96% 

Hoče 

Ptuj 

G. 

Radgona  

1 

7 

1 

2 

14 

2 

100% 

89% 

91% 

KUKOVEC 

Sandra 

Juršinci  

Ljudski vrt 

Olge 

Meglič 

Dornava 

5 

7 

3 

5 

7 

11 

3 

6 

95% 

91% 

85% 

89% 

 Juršinci 

 

1 1 86% 

LUKMAN Anja Destrnik- 

T.vas 

Cerkvenjak

-Vit. 

Mladika 

Olge 

Meglič 

Benedikt 

4 

1 

4 

2 

5 

5 

1 

4 

2 

6 

96,5% 

100% 

100% 

94% 

96% 

Ptuj 

Cerkvenja

k-Vit. 

11 

2 

11 

2 

100% 

93% 

MLAKAR 

Alenka 

Podlehnik 

Videm 

Markovci 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

94% 

97,5% 

100% 

Ptuj 

Markovci 

Podlehnik 

9 

5 

1 

9 

5 

2 

99% 

100% 

100% 

NIKOLOVSKI 

Tanja 

Podlehnik  

Breg  

Kidričevo  

2 

10 

5 

4 

15 

5 

98% 

98% 

99% 

/ / / / 

PAJNKIHER 

Simona 

Kidričevo 

Destrnik- 

T.vas 

Cirkulane- 

Z.  

Cerkvenjak

- Vit. 

3 

4 

1 

1 

4 

5 

1 

1 

92% 

100% 

94% 

97% 

Cirkulane

-Z. 

G. 

Radgona  

Radenci 

Cerkvenja

k-Vit. 

2 

4 

2 

2 

 

2 

8 

3 

2 

92% 

90% 

84% 

87% 

PIHLER 

BRUMEN 

Nataša 

Breg  

Juršinci 

Cirkulane-

Z.  

OŠPP 

Dornava 

2 

2 

4 

2 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

94% 

98,5% 

100% 

98,5% 

100% 

Cirkulane

- Z. 

Markovci  

Dornava  

2 

3 

1 

2 

4 

1 

98,5% 

99% 

100% 

 

PRELOG Tjaša Kidričevo  14 18 99% Kidričevo  

Hajdina 

6 

2 

7 

2 

94% 

100% 

RAJH Tina Hajdina 1 2 94% / / / / 

SAGADIN 

Natalija 

Žetale  

Majšperk  

10 

3 

17 

9 

100% 

100% 

Žetale  

 

1 1 100% 

SATLER Eva Dornava 

Videm 

Markovci 

Hajdina 

Mladika 

Cirkulane 

3 

9 

2 

3 

1 

1 

5 

13 

2 

4 

2 

1 

82% 

100% 

99% 

100% 

86% 

100% 

Videm  3  

SEREC 

ŠIJANEC Saška 

Cirkulane-

Z. 

12 25 100% / / / / 

SEVŠEK 

Tamara 

Žetale  

Hajdina 

Videm 

Kidričevo  

OŠPP DSP 

OŠPP 

svet.delo 

3 

10 

1 

2 

1 

3 

3 

10 

1 

4 

1 

1 

100% 

98,5% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Žetale  

Hajdina 

Videm 

Cirkovce 

11 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

100% 

100% 

100% 

100% 
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TOMAŠIČ 

Tamara 

OŠPP 1 1 97% / / / / 

TURK 

MEZGEC 

Andreja 

Gorišnica  16 26 100% / / / / 

VAJDA Mateja Olge 

Meglič  

14 25 100% / / / / 

ZAGORŠEK 

Andreja 

Videm 14 24 97% Videm 3 3 99% 

ZANER Tamara Majšperk 16 25 99% Majšperk 1 1 100% 

ZAVEC 

ERMAN Nataša 

Kidričevo  14 21 100% / / / / 

ZELENKO 

Marija 

Mladika 

Kidričevo 

4 

13 

4 

23 

100% 

100% 

/ / / / 

ŽNIDARKO 

Barbara 

Majšperk  

Cerkvenjak

-Vit. 

11 

1 

17 

3 

98% 

85% 

Majšperk  2 3 95% 

SKUPAJ  366 598   92 106  

 

V večinskih šolah so mobilne logopedinje obravnavale skupaj 74 otrok s posebnimi potrebami, 

ki so potrebovali dodatno strokovno pomoč logopeda za premagovanje težav, ovir oz. motenj 

na govorno-jezikovnem področju.+ 

2.2.13. Načrtovano izvajanje dodatne strokovne pomoči v šolskem letu 2018/2019 

 

Mobilna služba (stanje na dan: 11.9.2018) 

 

Tabela 17: Razporeditev mobilnih strokovnih delavk po šolah in vrtcih ter število ur DSP 

Priimek in ime ŠOLA in število ur VRTEC in število 

ur 

SKUPAJ ur 

BER Majda Hajdina 20  25 

BOROVIČ 

Monika 

Mladika 6  

Breg 2  

Olge Meglič 1  

Juršinci 3  

Cerkvenjak-

Vitomarci 1  

OPB 6    

Cerkvenjak-

Vitomarci 3  

22 

CEBEK Simona  Dornava 25 Dornava 1 26 

ČEH Tina Markovci 26  26 

DUCMAN 

Jasmina 

Mladika 23 

OPB 1 

 24 

EMERŠIČ 

Dragica 

Mladika 3 

Ljudski vrt 2 

Breg 2 

 7 

HORVAT 

Veronika 

Benedikt 10  

Cirkovce 3  

Majšperk 1 

Ljudski vrt 5  

Benedikt 3 

Majšperk 2 

24 

JURGEC 

Andreja 

Markovci 11 

Videm 11 

Vrtec Ptuj 5 27 

KARNIČNIK 

Veronika 

Majšperk 21 Majšperk 2 23 
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KAJZER 

HAMERŠAK 

Tina 

OŠ Dornava 1 

OŠ Ljudski vrt 3  

OŠ Olge Meglič1 

OŠ Videm 2 

OPB polovička 

Hoče 2 

 

9+OPB 

KUKOVEC 

Sandra 

Juršinci 11 

Ljudski vrt 4 

Destrnik – Trnovska 

vas 10 

OPB 1 

 26 

LUKMAN Anja Destrnik – Trnovska 

vas 4  

Cirkulane – Zavrč 1 

Markovci 2 

Projekt Compas 4 

Vrtec Ptuj 8 

Destrnik – Trnovska 

vas 2 

Markovci 2 

23 

MLAKAR 

Alenka 

Žetale 16 

Podlehnik 8 

 

Žetale 1 

Podlehnik 2 

27 

MUNDA Katja Benedikt 11 

 

Benedikt 3 

Gornja Radgona 13 

27 

MOHORKO 

Anja 

Videm 20 

 

Videm 1 

 

21 

NIKOLOVSKI 

Tanja  

Podlehnik 2 

Breg 14 

Projekt Compas 30% 

 

 

16 

+ projekt 

PAJNKIHER 

Simona 

Cirkovce 21 

Kidričevo 5 

 

 26 

PIHLER 

BRUMEN Nataša 

OŠPP Ljudevita 

Pivka 15  (11+4 

DSP) 

Dornava  4  

Videm 4 

Videm 1 

Ptuj 2 

 

26 

PRELOG Tjaša Kidričevo 9 Ptuj 10 

Kidričevo 5 

24 

RAJH Tina Hajdina 2  2 

SAGADIN 

Natalija 

Majšperk 26  26 

SATLER Eva Markovci 14 

Markovci Sv. D. 

20% 

Markovci  4 

 

18+sv.delo 

SEREC 

ŠIJANEC Saška 

Cirkulane- Zavrč 21  21 

SEVŠEK Tamara Hajdina 10 

Žetale 1 

Podlehnik 2 

Kidričevo 4 

Podlehnik 2 

Žetale 1 

Hajdina 1 

Ptuj 2 

23 

TEMENT Katja Hajdina 16 

Cirkovce 6 

Hajdina 2 

 

24 

TOMAŠIČ 

Tamara 

OŠPP 1  1 

TURK MEZGEC 

Andreja 

Gorišnica 26 Gorišnica 1 27 

VAJDA Mateja Olge Meglič 24 

OPB 1 

 25 
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ZAVEC ERMAN 

Nataša 

Kidričevo 16 

sv. delo 

 16+sv.delo 

ZELENKO 

Marija 

Kidričevo 22  22 

ŽNIDARKO 

Barbara 

Majšperk 10 

Cerkvenjak 4 

+projekt 10% + 

sv.delo 

Cerkvenjak 3 17+projekt+sv.delo 

 

ZANER Tamara Cirkulane-Zavrč 1 

Hajdina 4 

Markovci 2 

Dornava 4 

Videm 10 

Izob. na domu 3 

 21+izob. na domu 

 

2.2.14. Poročilo o dosežkih, ciljih in rezultatih učencev 

 

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

sodelovanj v znanju, spretnostih, talentih. Udeležba je bila na šolskih, občinskih, regijskih in 

na državnih tekmovanjih in srečanjih. 

Tabela 18: Pregled aktivnosti učencev v šolskem letu 2018/2019 

MENTOR DATUM AKTIVNOST, KRAJ REZULTATI  

Marjan Leben 15.05.2018 GoCarGo Ptuj 4 

Dragica Emeršič 18.12.2018 

Ptujska pravljica-plesni 

nastop 18 

Dragica Emeršič 01.12.2028 dan invalidov- plesni nastop 20 

Dragica Emeršič 01.12.2018 

obisk udeležencev iz 

Varaždina 9 

Dragica Emeršič 21.12.2018 Božičkovanje-plesni nastop 8 

Dragica Emeršič 10.01.2018 tekma v košarki v Velenju 15 

Dragica Emeršič 07.02.2018 

Sodelovanje z OŠ. Ljudski 

vrt- prireditev 8 

Dragica Emeršič 07.02.2018 

Plesni nastop ob kulturni 

prireditvi 8 

Dragica Emeršič 06.02.2018 Obisk iz Varaždina 18 

Dragica Emeršič 04.04.2018 

Regijsko srečanje plesnih 

skupin 20 

Dragica Emeršič 19.04.2018 

Dražavno srečanje  v 

Velenju, Zapojmo 20 

Dragica Emeršič 26.04.2018 Obisk Varaždina 13 

Dragica Emeršič 04.05.2018 Tek miru pred MO Ptuj 20 

Dragica Emeršič 16.04.2018 

Nastop plesne skupine ob 

obisku upokojencev 18 

Alenka Kosem       

Jasna Veber Zazula 29.05.2018 

Nastop Orffobongobanda na 

OŠ Ljudski vrt na Ptuju 19 

Jasna Veber Zazula 13.06.2018 

Glasbena delavnica z 

Orffobongobandom v Špajzi 

modrosti na Ptuju 19 

Alenka Kosem 17.05.2018 

Tradicionalni 50. državni 

likovni natečaj v Šoštanju 

Likovni svet otrok 6 
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Alenka Kosem 18.05.2018 

Kmetijsko gospodarski zavod 

Ptuj je razpisal likovni 

natečaj »Čebelice moje 

prijateljice« 1 

Alenka Kosem 01.03.2018 

Uprava Republike Slovenije 

za zaščito in reševanje je 

razpisala likovni natečaj na 

temo: »Naravne in druge 

nesreče - številka za klic v 

sili 112« 2 

Marija Arnuš 22. 11. 

Knjigovanje , Ljubljana   

Veveriček posebne sorte- 

lutke                                                              

3 3 

Marija Arnuš 07.02.2018 

Sodelovanje z OŠ. Ljudski 

vrt- proslava kulturni praznik           

5   

Marija Arnuš 

18. 12. 

2017 

Ptujska 

pravljica - 

Lutkovna 

predstavitev 

 Veveriček posebne sorte -

Lutkovna predstavitev 2 

Tanja Knehtl 18.11.2017 

11.državne igre SOS-MATP, 

Maribor 7 

Anton Lah 08.03.2018 

Tekmovanje v premagovanju 

ovir, Varaždin 5 

Tanja Knehtl 28.03.2018 Regijske igre MATP, Ormož 8 

Tanja Knehtl, 

Tomaž Valenko 05.06.2018 

Medobčinsko tekmovanje v 

plavanju za OŠ, Ptuj 2 

Tanja Rugani, 

Amalija Krajnc 09.03.2018 

Šolsko tekmovanje 

Računanje je igra 8 

Tanja Rugani, 

Amalija Krajnc 14.04.2018 

Državno tekmovanje 

Računanje je igra 2 

Silvester Vogrinec 28.03.2018 

Šolsko tekmovanje Vesela 

šola 16 

Vesna Horvat 15.03.2018 

Območnem srečanju otroških 

folklornih skupin, Podlehnik 34 

Vesna Horvat 20.04.2018 

Regijsko srečanje otroških 

folklornih skupin  26 

Klementina Mikec 

Korpič 01.12.2017 Prižig luči 22 

KLementina Mikec 

Korpič 29.05.2018 

Nastop Orffov na prireditvi 

ob tednu gozdov 19 

Tomaž Valenko 

 9.11.2017 

Državno tekmovanje v 

badmintonu 

ekipno 6. mesto, 9. 

mesto 

Tomaž Valenko 

 

11.01.2018 

 

Področno tekmovanje med 

dvema ognjema 

2.mesto 

 

Tomaž Valenko 

 

12.03.2018 

 

Področno tekmovanje v 

košarki 

1.mesto 

 

Tomaž Valenko 

 

18.04.2018 

 

Področno tekmovanje v 

nogometu 

3. mesto 

 

Tomaž Valenko 

 

17.05.2018 

 

Področno tekmovnje v 

atletiki 

1.mesto, 2. mesto, 

3. mesto 
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Tomaž Valenko 

 

01.06.2018 

 

Državno tekmovanje v 

atletiki 

2. mesto, 3. mesto, 

ekipno 3.mesto 

 

Tomaž Valenko 

 

24.05.2018 

 Specialna olimpiada  

 

2.2.15. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

 

Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega programa za leto 2018 

Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2018 ugotavljamo, da so bili cilji večinoma uresničeni. 

V letu 2018 smo nadaljevali z izboljšanjem prostorskih pogojev. Na terasi pred jedilnico smo 

uredili klopi, da učenci lahko posedijo tudi na terasi ali pa na terasi pojedo malico ali kosilo. 

Vgradili smo dodatna avtomatska vrata, da starši lahko pripeljejo gibalno ovirane učence do 

vrat šole, predvsem je to pomembno v primeru slabega vremena. Vse predloge za spremembe 

in izboljšave predstavimo na svetu zavoda. V letu 2018 nas tako čaka še ureditev vrtne lope in 

nabava odra za prireditve. 

Veliko pa delamo tudi na strokovnem izobraževanju naših zaposlenih, zato se strokovni delavci 

udeležujejo različnih izobraževanj čez celotno leto 2018. Glede na to, da pa je naš kolektiv iz 

leta v leto večji, pa velikokrat povabimo kakšnega predavatelja tudi k nam, ker je tako bolj 

racionalno. 

 

Strokovni delavci so se v letu 2018 udeležili naslednjih izobraževanj: 

 

Tabela 19: Strokovni delavci na izobraževanjih 

SKUPNA IZOBRAŽEVANJA VSI DATUM KRAJ 

Vera Bevc: Preverjanje in ocenjevanje znanja vsi avg.17 OŠLP Ptuj 

Mitja Muršič: Omejevanje izstopajočega vedenja otrok 

v prilagojenem šolskem kontekstu vsi 16.11.2017 OŠLP Ptuj 

Dejan Zavec: krožna vadba vsi okt.17 OŠLP Ptuj 

Jani Prgič: Tanka črta odgovornosti vsi 24.05.2018 OŠLP Ptuj 

SAM: Barbara Žnidarko vsi 24.04.2018 OŠLP Ptuj 

 

Tabela 20: Udeležba na izobraževanjih v letu 2017/2018 

NASLOV IZOBRAŽEVANJA DELAVEC (PRIIMEK 

IN IME) 

DATUM KRAJ 

Jesenski seminar Šolski 

ekovrt, ITR 

Jasna Veber Zazula 24.10.2017 Ljubljana 

Joga za malčke (1., 2. in 3. 

modul) 

Jasna Veber Zazula celo leto (3 moduli) Braslovče 

Pojoče posode in zvočna 

masaža – 1. stopnja 

Jasna Veber Zazula 24.,25.03.2018 Maribor 

Tolmačenje sanj Jasna Veber Zazula celo leto Ljubljana 

Pot bobna in svete ropotulje, 

Bobnarski krog 

Jasna Veber Zazula celo leto Maribor 

Jani Prgić: kinestetični razred Andrea Turk Mezgec 15.05.2018 Oš Gorišnica 
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Vsa izobraževanja v okviru 

organizacije šole 

Marjan Leben   Šola 

Zgodnja obravnava; pomen 

prihodnosti 

Marija Zelenko, 

Tamara Sevšek, Anja 

Lukman 

28.09.2017 OŠ Ljutomer 

Uporaba sodobne tehnologije 

pri učenju oseb z motnjami 

avtističnega spektra 

Simona Pajnkiher 6.11. in 7.11.2017 Ljubljana 

Otrok s posebnimi potrebami – 

problem ali izziv? 

Simona Pajnkiher 27.01.2018 Ptuj 

Spodbujanje nadarjenosti pri 

predšolskem otroku - NTC 

sistem učenja 

Simona Cebek 28.10.2017 Ormož 

IDPP: 10 let dobrih izkušenj in 

izzivov 

Simona Cebek 16.11.2017 Maribor 

Možganom prilagojeno učenje Simona Cebek, Janja 

Trunk 

3.02.2018 Celje 

Merjenje bralnih zmožnosti v 1. 

triletju OŠ 

Simona Cebek 16.03.2018 Ljubljana 

Komunikacija in delo z učenci, 

ki motijo pouk 

Jasmina Ducman 12.10.2018 Maribor 

Celostna pedagogika Jasmina Ducman 19.1., 2.2., 3.2. Ljubljana 

Inkluzija v izobraževalnem 

procesu 

Jasmina Ducman 27.1. Ptuj 

Hiperaktiven ali nemiren otrok Jasmina Ducman 10.3. Bled  

Merjenje bralnih zmožnosti v 1. 

triletju OŠ 

Sandra Kukovec 16.03.2018 Ljubljana 

Avtizem v Sloveniji - kje smo 

leta 2018 

Katja Heric 11.04.2018 Maribor 

Varna raba interneta Katja Heric 9.10.2017 Destrnik 

Učenje govora in komunikacije 

z metodo verbal behaviour 

Nataša Pihler Brumen, 

Tamara Sevšek 

18., 19.5. 2018 Maribor 

Avtizem v Sloveniji - kje smo 

leta 2018 

Tjaša Prelog 11.04.2018 Maribor 

Spoštljiva komunikacija in 

reševanje konfliktnih situacij 

Tjaša Prelog 26.02.2018 OŠ Hajdina 

Izobraževanje o keramiki v 

PIKA d.o.o 

Alenka Kosem 30.09.2017, 

2.10.2017 

Ljubljana 

Formativno spremljanje v 

podporo učenju II 

Tamara Zaner  1.02.2018 OŠ Majšperk 

Formativno spremljanje v 

podporo učenju III 

Tamara Zaner  7.03.2018 OŠ Majšperk 

Formativno spremljanje v 

podporo učenju IV 

Tamara Zaner  16.05.2018 OŠ Majšperk 

Spodbujanje ustvarjalnosti pri 

otrocih in mladostnikih s ČVT 

Tamara Zaner  23.-24. 2. 2018 OŠ Majšperk 

Vsa izobraževanja v okviru 

organizacije šole 

Marija Arnuš avgust 2017- maj 

2018  

 Ptuj 
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Oblikovanje gline v Pika  d.o.o. Marija Arnuš 30. 9. , 2.10. 2017  Ljubljana 

Izobraževalni dnevi DSRP Zdenka Kokol 27.,28.3.2018 Portorož 

Motnje vedenja pri otrocih in 

kako preživeti? 

Eva Satler 21.11.2017 Ljubljana 

Komunikacija in delo z učenci, 

ki motijo pouk 

Eva Satler 19.04.2018 Murska 

Sobota 

C@OMPAS- STROKOVNI 

CENTER, OŠ GUSTAVA 

ŠILIHA 

Majda Ber 5.09.2017 Maribor 

EVRITMIJA,  Majda Ber 26. 1. 2018  Ljubljana 

Kako starši in učitelji 

pomagamo otroku s SUT 

Majda Ber 15. 2. 2018  Maribor 

Spoštljiva komunikacija in 

reševanje konfliktov 

Majda Ber 26. 2, 22. 3. 2018   Ped. Inštitut 

Akademija radovednih 5 Majda Ber 15. 3. 2018 Maribor 

Izobraževanje v okviru šole Majda Ber šolsko leto   

Konferenca o avtizmu Anja Lukman 22.3. in 19.4.2018 Ptuj 

Ničelna toleranca Tina Rajh 13. in 14. april Ljubljana 

Spoštljiva komunikacija in 

reševanje konfliktov 

Tina Rajh 22.apr OŠ Hajdina 

Prehod šolskih knjižnic na 

COBISS 

Silvester Vogrinec 29.05.2018 Maribor 

Prehod šolskih knjižnic na 

COBISS 

Silvester Vogrinec 6.-8.06.2018 Maribor 

Ogled OŠ Milana Petrovića v 

Novem Sadu  

Vesna Horvat 23. 11- 25. 11. 

2017 

Novi Sad, 

Srbija 

Sestanek v sklopu Strokovnega 

centra COMP@S  

Vesna Horvat 18.04.2018 Ljubljana 

Seminar za delo v programu 

COBISS v Mariboru  

Vesna Horvat 29. 5., 6. - 8. 6. 

2018 

Maribor 

Izobraževanja v sklopu 

mobilnosti v Grčiji (Erasmus +) 

Vesna Horvat 15. 10. – 21. 10. 

2017 

Atene, Grčija 

Izobraževanja v okviru šole Klementina Mikec 

Korpič 

avgust 2017- maj 

2018 

 Ptuj 

Študij  inkluzivne pedagogike 

Up 

Klementina Mikec 

Korpič 

celo leto Ptuj 

Licenčni seminar za rokometne 

trenerje 

Tomaž Valenko 27.-29.7.2018 Zreče 

Jesenski seminar Šolski ekovrt, 

ITR 

Jasna Veber Zazula 24.10.2017 Ljubljana 

Joga za malčke (1., 2. in 3. 

modul) 

Jasna Veber Zazula celo leto (3 moduli) Braslovče 

Pojoče posode in zvočna masaža 

– 1. stopnja 

Jasna Veber Zazula 24.,25.03.2018 Maribor 

Tolmačenje sanj Jasna Veber Zazula celo leto Ljubljana 

Pot bobna in svete ropotulje, 

Bobnarski krog 

Jasna Veber Zazula celo leto Maribor 

Jani Prgić: kinestetični razred Andrea Turk Mezgec 15.05.2018 Oš Gorišnica 
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Vsa izobraževanja v okviru 

organizacije šole 

Marjan Leben   Šola 

Zgodnja obravnava; pomen 

prihodnosti 

Marija Zelenko, 

Tamara Sevšek, Anja 

Lukman 

28.09.2017 OŠ Ljutomer 

Uporaba sodobne tehnologije 

pri učenju oseb z motnjami 

avtističnega spektra 

Simona Pajnkiher 6.11. in 7.11.2017 Ljubljana 

Otrok s posebnimi potrebami – 

problem ali izziv? 

Simona Pajnkiher 27.01.2018 Ptuj 

Spodbujanje nadarjenosti pri 

predšolskem otroku - NTC 

sistem učenja 

Simona Cebek 28.10.2017 Ormož 

IDPP: 10 let dobrih izkušenj in 

izzivov 

Simona Cebek 16.11.2017 Maribor 

Možganom prilagojeno učenje Simona Cebek, Janja 

Trunk 

3.02.2018 Celje 

Merjenje bralnih zmožnosti v 1. 

triletju OŠ 

Simona Cebek 16.03.2018 Ljubljana 

Komunikacija in delo z učenci, 

ki motijo pouk 

Jasmina Ducman 12.10.2018 Maribor 

Celostna pedagogika Jasmina Ducman 19.1., 2.2., 3.2. Ljubljana 

Inkluzija v izobraževalnem 

procesu 

Jasmina Ducman 27.1. Ptuj 

Hiperaktiven ali nemiren otrok Jasmina Ducman 10.3. Bled  

Merjenje bralnih zmožnosti v 1. 

triletju OŠ 

Sandra Kukovec 16.03.2018 Ljubljana 

Avtizem v Sloveniji - kje smo 

leta 2018 

Katja Heric 11.04.2018 Maribor 

Varna raba interneta Katja Heric 9.10.2017 Destrnik 

Učenje govora in komunikacije 

z metodo verbal behaviour 

Nataša Pihler Brumen, 

Tamara Sevšek 

18., 19.5. 2018 Maribor 

Avtizem v Sloveniji - kje smo 

leta 2018 

Tjaša Prelog 11.04.2018 Maribor 

Spoštljiva komunikacija in 

reševanje konfliktnih situacij 

Tjaša Prelog 26.02.2018 OŠ Hajdina 

Izobraževanje o keramiki v 

PIKA d.o.o 

Alenka Kosem 30.09.2017, 

2.10.2017 

Ljubljana 

Formativno spremljanje v 

podporo učenju II 

Tamara Zaner  1.02.2018 OŠ Majšperk 

Formativno spremljanje v 

podporo učenju III 

Tamara Zaner  7.03.2018 OŠ Majšperk 

Formativno spremljanje v 

podporo učenju IV 

Tamara Zaner  16.05.2018 OŠ Majšperk 

Spodbujanje ustvarjalnosti pri 

otrocih in mladostnikih s ČVT 

Tamara Zaner  23.-24. 2. 2018 OŠ Majšperk 

Vsa izobraževanja v okviru 

organizacije šole 

Marija Arnuš avgust 2017- maj 

2018  

 Ptuj 
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Oblikovanje gline v Pika  d.o.o. Marija Arnuš 30. 9. , 2.10. 2017   Ljubljana 

Izobraževalni dnevi DSRP Zdenka Kokol 27.,28.3.2018 Portorož 

Motnje vedenja pri otrocih in 

kako preživeti? 

Eva Satler 21.11.2017 Ljubljana 

Komunikacija in delo z učenci, 

ki motijo pouk 

Eva Satler 19.04.2018 Murska 

Sobota 

C@OMPAS- STROKOVNI 

CENTER, OŠ GUSTAVA 

ŠILIHA 

Majda Ber 5.09.2017 Maribor 

EVRITMIJA Majda Ber 26. 1. 2018  Ljubljana 

Kako starši in učitelji 

pomagamo otroku s SUT 

Majda Ber 15. 2. 2018   Maribor 

Spoštljiva komunikacija in 

reševanje konfliktov 

Majda Ber 26. 2, 22. 3. 2018  Ped. Inštitut 

Akademija radovednih 5 Majda Ber 15. 3. 2018  Maribor 

Izobraževanje v okviru šole Majda Ber šolsko leto   

Konferenca o avtizmu Anja Lukman 22.3. in 19.4.2018 Ptuj 

Ničelna toleranca Tina Rajh 13. in 14. april Ljubljana 

Spoštljiva komunikacija in 

reševanje konfliktov 

Tina Rajh 22.apr OŠ Hajdina 

Prehod šolskih knjižnic na 

COBISS 

Silvester Vogrinec 29.05.2018 Maribor 

Prehod šolskih knjižnic na 

COBISS 

Silvester Vogrinec 6.-8.06.2018 Maribor 

Ogled OŠ Milana Petrovića v 

Novem Sadu  

Vesna Horvat 23. 11- 25. 11. 

2017 

Novi Sad, 

Srbija 

Sestanek v sklopu Strokovnega 

centra COMP@S  

Vesna Horvat 18.04.2018 Ljubljana 

Seminar za delo v programu 

COBISS v Mariboru  

Vesna Horvat 29. 5., 6. - 8. 6. 

2018 

Maribor 

Izobraževanja v sklopu 

mobilnosti v Grčiji (Erasmus +) 

Vesna Horvat 15. 10. – 21. 10. 

2017 

Atene, Grčija 

Izobraževanja v okviru šole Klementina Mikec 

Korpič 

avgust 2017- maj 

2018 

 Ptuj 

Študij  inkluzivne pedagogike 

Up 

Klementina Mikec 

Korpič 

celo leto Ptuj 

Licenčni seminar za rokometne 

trenerje 

Tomaž Valenko 27.-29.7.2018 Zreče 

 

Na šoli smo organizirali naslednja predavanja oz. tematske konference:  

 

Strokovna ekskurzija, 24.8.2018, obisk OŠPP Črnomelj, predstavitev zavoda in njihovega 

strokovnega dela. 

 

Vsem delavcem je omogočeno stalno strokovno usposabljanje in sicer v času pouka, če je pouk 

možno nemoteno organizirati, večinoma pa v času, ko ni pouka. Vsi zaposleni se zavedamo, da 

se je potrebno stalno strokovno izpopolnjevati in sodelovati v raziskovalnih projektih ter tako 

prispevati k izboljšanju kakovosti vzgojno izobraževalnega dela na šoli.  

mailto:C@OMPAS-%20STROKOVNI%20CENTER,%20OŠ%20GUSTAVA%20ŠILIHA
mailto:C@OMPAS-%20STROKOVNI%20CENTER,%20OŠ%20GUSTAVA%20ŠILIHA
mailto:C@OMPAS-%20STROKOVNI%20CENTER,%20OŠ%20GUSTAVA%20ŠILIHA
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2.2.16. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

 

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. 

2.2.17. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

 

Šola vodi računovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu, zbiranje ponudb pa na podlagi 

zakona o javnih naročilih. Prejete račune in predračune se po prejemo preko UJP-a natisnejo, 

opremijo z datirko prejema in računalniško zaporedno številko prejetega računa, nato se 

pregledajo ali izpolnjujejo vse potrebne podatke o naročniku in pošiljatelju, ali vsebujejo 

pravilne datume, valute po pogodbi, naročene količine in cene. Cene po ceniku oz. razpisnih 

cenah, količine pa po dobavi in naročilu kontrolira knjigovodja, oz. poslovni sekretar oz. druga 

oseba, ki se je dogovarjala za dobavo. Če so vsi pogoji izpolnjeni, knjigovodja pripne 

pripadajoče priloge (naročilnico, dobavnico). Nato knjigovodja račune preda pomočniku 

ravnatelja, ki račune kontrolira in se podpiše. Račune nato odobri in ponovno kontrolira 

ravnatelj. Tako podpisani računi pridejo nazaj do knjigovodstva. Knjigovodja račune ustrezno 

poknjiži in preda v računovodstvo, kjer se poknjižijo še v glavno knjigo. 

 Sistem notranje kontrole je vzpostavljen: 

 pri mesečni najavi stroškov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter 

 ostalih stroškov (zahtevke posredujemo ministrstvu), 

 pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil, 

 z rednim letnim popisom, 

 pri preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila, 

 pri preverjanje plačil položnic in 

 pri spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali 

 pogodb s strani poslovnih partnerjev. 
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2.2.18. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko 

 

Tabela 21: Pregled vseh zaposlenih po stopnji izobrazbe (na dan 31.12.2018) 

Stopnja izobrazbe I. II. III. IV. V. VI. VII/1 VII/2 VIII. SKUP

AJ 

Število zaposlenih 1 0 2 7 8 11 53 2 84 

 

Tabela 22: Število strokovnih delavcev glede na naziv (na dan 31.12.2018) 

NAZIV ŠTEVILO STROKOVNIH 

DELAVCEV  

BREZ NAZIVA 31 

MENTOR 20 

SVETOVALEC 20 

SVETNIK 1 

SKUPAJ 72 

 

2.2.19. 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 pozitivno odzivajo.  Podjetja 

pa razpisujejo tudi različne natečaje, predvsem likovne, na katerih pod vodstvom mentorjev 

sodelujejo naši učenci. V letu 2018 smo donatorska sredstva v okviru šolskega sklada 

pridobivali skozi celotno šolsko leto.  Udeležujemo se tudi različnih prireditev v podjetjih in 

društvih ob različnih obletnicah in pripravimo nastop naših učencev. Veliko podjetij pa nam 

prispeva tudi v materialu. Tako smo dobili donacijo papirja iz papirnice Radeče. Velikokrat nas 

preseneti tudi Radenska z različnimi pijačami za naše učence in sicer po navadi v mesecu 

decembru in ob koncu šolskega leta. Prav tako na regati Ptujčanka zberejo sredstva, da se 

projekt Mirno morje lahko izpelje. V času prazničnih dni v mesecu decembru smo imeli v Q-

centru postavljeno stojnico z našimi izdelki, kjer smo zbrali 373,55 evrov prostovoljnih 

prispevkov. 

Trudimo se pridobiti čim več donatorskih sredstev in s tem našim učencem ponuditi čim bolj 

kvalitetno vzgojo in izobraževanje.  

Še vedno pa imamo odprt račun, na katerem so donatorska sredstva, ki so namenjena izključno 

izboljšanju prostorskih pogojev in so bila takrat zbrana v ta namen. Ta sredstva nameravamo 

porabiti v letu 2019 za postavitev vrtne lope za orodje, ki jo nujno potrebujemo. 

Sociala 

MIZŠ nameni veliko sredstev, ki so namenjena raznim socialnim transferjem. Poleg tega se 

povezujemo tudi z Rdečim križem, Karitasom, Zvezo prijateljev mladine in drugimi 

humanitarnimi organizacijami, ki pomagajo socialno ogroženim učencem.  



Poslovno poročilo OŠ dr. Ljudevita Pivka za leto 2018 

 

77 

   

Varstvo okolja 

Že več let sodelujemo v projektu Ekošola. Pridobili smo ekozastavo in certifikat ekošole. 

Na šoli aktivno potekajo akcije zbiranja starega papirja, kartuš in plastičnih zamaškov. 

Sistematično smo se lotili ločevanja odpadkov. Prav tako se udeležimo akcije Očistimo 

Slovenijo. Pri osveščanju na področju ekologije in pomembnosti ločevanja odpadkov pa se 

povezujemo tudi s podjetjem Čisto mesto. 

Urejanje prostora 

Šola si prizadeva za urejen videz stavbe in okolice. Za to skrbijo predvsem hišnik in čistilke. 

Učitelji pa učne vsebine prepletajo s skrbjo za okolje in se dejavno vključujejo v urejanje 

zelenih površin okolice šole in čiščenje. Ob šoli smo v letu 2016 začeli urejati naš šolski vrt in 

spiralno gredo. V ta namen smo dobili donirano kamenje, da bomo lahko oblikovali spiralno 

gredo. Na našem vrtu stoji nova ptičja hišica, ki nam jo je podaril mizar iz Slovenske Bistrice. 

V letu 2018 smo uredili dva kompostnika, imamo pa že dva hotela za žuželke, v sklopu našega 

ekovrta sledimo smernicam ekološke pridelave. Skozi vse letne čase skrbimo za urejeno okolico 

šole. 

Regionalni razvoj 

Aktivno sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje, z VDC, s srednjimi šolami, Vitisom. 

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

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

 

Računovodsko poročilo je namenjeno notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih 

informacij zavoda. Vsebuje računovodske podatke in računovodske informacije ter razkritja, 

razlage in pojasnila posameznih računovodskih postavk. 

 

Pravne podlage za računovodenje v Zavodu 

 

Računovodenje v zavodu temelji na sklopu zakonov, predpisov, pravilnikov, odlokov in uredb 

ter sklepov. Pri računovodenju in pripravi finančnih dokumentov smo upoštevali naslednje 

predpise: 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 

– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 13/18 ter podrejeni predpisi 

 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) in 

podrejeni prepisi 

 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 in 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 

  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – 

ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv,67/17 in 

84/18) 

 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. 

US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 

50/14, 23/15, 55/15 , 63/16 in 69/17) 

 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 

5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 

23/15, 82/15, 68/16, 69/17 in 79/18)  

 Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 95/16, 98/15, 74/16, 57/18, 81/18) 

 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, 84/16, 75/17, 82/18) 

 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, 75/17, 82/18) 

 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, 104/11, 86/16) 

 Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 

in 68/09) 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 

– ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 

– ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449#_blank
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433#_blank
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433#_blank
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677#_blank
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277#_blank
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772#_blank
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1032#_blank
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1253#_blank
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831#_blank
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=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3165
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0555
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0919
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1282
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2850
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3644
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2078
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0895
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2280
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3267
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2343
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0144
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4177
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4984
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2187
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3645
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2959
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2079
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0896
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3258
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2929
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
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ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 

90/15, 102/15,  63/16 – ZDoh-2R  in 77/17 – ZMVN-1) 

 

Obvezni računovodski izkazi so: 

 Bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31. 

12. 2018 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki prikazuje prihodke in odhodke, 

ter poslovni izid v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2018 

do 31. 12. 2018 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za 

obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 Izkaz izračuna financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za obdobje  od 1. 1. 

2018 do 31. 12. 2018 

 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev 

 

Temeljna računovodska izkaza sta bilanca stanja ter izkaz prihodkov in odhodkov. 

 

3.1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 

 

Bilanco stanja za poslovno leto 2018 smo zaključili na dan 31. 12. 2018, skupni seštevek aktive 

in pasive znaša 3.779.460 eur. 

 

Tabela 23: Bilanca stanja za poslovno leto 2018                                                       v EUR (brez centov) 

    ZNESEK   

  SREDSTVA Tekoče leto Predhodno leto 

1 Neopredmetena dolgoročna sredstva 14.111 14.252 

2 Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev 7.016 6.941 

3 Nepremičnine 3.457.239 3.457.239 

4 Popravek vrednosti nepremičnin 233.363 129.646 

5 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 480.995 463.336 

6 

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 

sredstev 215.273 149.983 

7 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 7.299 4.460 

I. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (1-2+3-4+5-6) 3.503.992 3.652.717 

1 Denarna sredstva na računih 57.812 53.992 

2 Kratkoročne terjatve do kupcev 8.006 5.654 

3 Dani predujmi in varščine 0 0 

4 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 173.364 152.762 

5 Kratkoročne terjatve iz financiranja 0 0 

6 Druge kratkoročne terjatve 325 339 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4084
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3730
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7 Aktivne časovne razmejitve 35.961 156 

II. Kratkoročna sredstva (1+2+3+4+5+6+7) 275.468 212.903 

III. Zaloge     

  AKTIVA SKUPAJ (I. + II.) 3.779.460 3.865.620 

99 Aktivni konti izvenbilančne evidence 2.879 0 

1 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 151.755 131.802 

2 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 16.704 15.372 

3 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 24.987 19.872 

4 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 40.954 3.984 

5 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 0 0 

6 Pasivne časovne razmejitve 44.061 41.974 

I.  

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

(1+2+3+4+5+6) 278.461 213.004 

1 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 33.930 26.351 

2 Dolgoročne rezervacije 0 0 

3 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 3.465.206 3.616.395 

4 Presežek prihodkov na d odhodki 1.863 9.870 

II. Lasni viri in dolgoročne obveznosti (1+2+3+4) 3.500.999 3.652.616 

  PASIVA SKUPAJ (I. + II.) 3.779.460 3.865.620 

99 Pasivni konti izvenbilančne evidence 2.879 0 

 

3.1.1. Sredstva 

 

Šola vodi v svojih evidencah osnovna sredstva, ki so bila prenešena iz stare šole in osnovna 

sredstva, ki jih je osnovna šola sama nabavila tekom leta v sklopu EU projektov. 23.1.2018 smo 

s strani MO Ptuj prejeli pogodbo o upravljanju za sredstva pridobljena v sklopu novogradnje. 

Na podlagi določil pogodbe so se sredstva predala v uporabo s 1.9.2016, saj so se takrat tudi 

dejansko začela uporabljati. 

 

Sredstva vsebujejo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju ter kratkoročna sredstva. 

Stalna sredstva so neopredmetena dolgoročna sredstva (računalniški programi), nepremičnine 

(objekt šole s telovadnico in zunanja ureditev šole z opremo (dovozna pot, igrišče,…)) in 

oprema (oprema, drobni inventar, knjige in učbeniki ter strokovna literatura v knjižnici).  

 

Nepremičnine in oprema so izkazane po nabavni vrednosti. Odpis vrednosti nepremičnin in 

opreme je opravljen po metodi enakomernega časovnega amortiziranja z uporabo stopenj 

predpisanih z Navodilom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Iz tega naslova so oblikovani popravki vrednosti. 

Na podlagi pogodbe o upravljanju z dne 23.1.2018 smo v svoje evidence konec leta 2017 

ustrezno vnesli tudi opremo pridobljeno ob gradnji nove šole.  

 

Amortizacijo osnovnih sredstev smo obračunali po Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, objavljenega v Uradnem listu RS, 

št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). Strošek amortizacije skoraj 

v celoti nadomeščamo v breme sredstev prejetih v upravljanje, del nadomeščamo  v sklopu 

donacij in sredstev prejetih v sklopu projektov (odvisno od tega kako je bilo osnovno sredstvo 
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ali drobni material nabavljen). Na podlagi sodila na razmejevanje na javno službo in na tržno 

dejavnost v tej višini zmanjšujemo amortizacijo sredstev prejetih v upravljanje in jo prikažemo 

kot strošek pri tržni dejavnosti. 

 

Tabela 24: Stanje opreme po kontih na dan 31. 12. 2018 

konto opis 

nabavna 

vrednost 

odpisana 

vrednost 

knjižna 

vrednost 

00310000 licence 11.446,56 5.928,95 5.517,61 

00310001 psiho testi 1.405,32 562,12 843,20 

00310099 Compas zoomtext 1.259,41 524,75 734,66 

  skupaj skupina 00 14.111,29 7.015,82 7.095,47 

          

02105000 objekt šole s telovadnico 3.249.535,46 219.343,61 3.030.191,85 

02105001 zunanja ureditev šole z opremo 207.703,68 14.019,97 193.683,71 

  skupaj skupina 02 3.457.239,14 233.363,58 3.223.875,56 

          

04000000 oprema v učilnicah 7.051,92 5.180,23 1.871,69 

04000020 oprema v knjižnici 457,34 415,66 41,68 

04000030 oprema v gospodinjski učilnici 169,05 76,08 92,97 

04000040 oprema v tehnični delavnici 216,96 148,73 68,23 

04000050 oprema v kuhinji in jedilnici 2.468,90 1.934,61 534,29 

04000099 oprema Comp@s 14.151,61 3.915,00 10.236,61 

04000100 oprema - računalniki 6.566,32 5.338,42 1.227,90 

04000110 oprema SIO-2020 2.088,35 724,02 1.364,33 

04000199 oprema projekt SSV 974,79 433,76 541,03 

04000400 oprema za vzdrževanje, čiščenje 6.077,80 2.831,57 3.246,23 

04000600 oprema telovadnice 16.300,83 15.024,99 1.275,84 

04000700 oprema učilnic (pohištvo, učila) 5.991,51 5.135,21 856,30 

04000900 oprema - kuhinjska napa 1.324,90 596,20 728,70 

04005001 oprema - stoli 29.276,32 7.904,01 21.372,31 

04005002 oprema - mize 30.425,77 8.178,25 22.247,52 

04005003 oprema - omare 25.186,75 6.800,54 18.386,21 

04005005 oprema - table 5.134,43 1.386,29 3.748,14 

04005006 oprema - oglasni pano 4.709,35 1.271,88 3.437,47 

04005007 oprema - igralni kotiček 6.891,77 1.860,78 5.030,99 

04005008 oprema - blazine učilnice 5.148,29 1.389,90 3.758,39 

04005009 oprema - klop oblazinjena 367,07 99,11 267,96 

04005010 oprema - kotni sopničasti podest 1.147,10 309,71 837,39 

04005011 oprema - tabure 357,90 96,66 261,24 

04005012 oprema - garderobna omara 11.636,14 3.141,10 8.495,04 

04005013 oprema - projekcijsko platno, nosilec 689,09 186,02 503,07 

04005014 oprema - mobilni kotiček 2.294,18 619,46 1.674,72 

04005015 oprema - voziček s predali 321,19 86,72 234,47 

04005016 oprema - četrtkrožni separe 10.902,10 2.943,82 7.958,28 

04005017 oprema - fotelj 1.284,74 346,86 937,88 

04005018 oprema - jedilniške mize 2.477,88 668,91 1.808,97 

04005019 oprema - jedilniški stoli 6.662,04 1.799,16 4.862,88 
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04005020 oprema - kuhinjski elementi 3.055,84 953,87 2.101,97 

04005022 oprema - praktikabli 1.238,86 334,49 904,37 

04005023 oprema - kuhinjski aparati 5.742,83 2.584,24 3.158,59 

04005024 oprema - ogledalo 183,54 49,55 133,99 

04005025 oprema - pisarne mize 1.844,53 498,00 1.346,53 

04005026 oprema - pisarne omare 1.615,12 436,06 1.179,06 

04005027 oprema - pisarne stoli 2.340,10 631,78 1.708,32 

04005028 oprema - pisarne predalniki 798,37 215,57 582,80 

04005029 oprema - računalniki 22.218,57 22.218,57 0,00 

04005030 oprema - tiskalniki 2.153,54 1.211,27 942,27 

04005031 oprema - optični čitalec 156,01 70,20 85,81 

04005032 oprema - LCD LED TV 5.946,57 2.676,06 3.270,51 

04005033 oprema - DVD predvajalnik 188,15 84,70 103,45 

04005034 oprema - LCD projektor 1.238,85 557,49 681,36 

04005035 oprema - videokamera 550,61 247,77 302,84 

04005036 oprema - ozvočenje 14.172,71 5.148,30 9.024,41 

04005037 oprema - fotokopirni stroji 2.945,75 1.633,23 1.312,52 

04005038 oprema - projekcijsko platno 395,45 106,76 288,69 

04005040 oprema - šivalni stroji 1.255,40 564,92 690,48 

04005041 oprema - peč za keramiko 2.633,74 711,11 1.922,63 

04005042 oprema - grafična stiskalnica 513,90 138,76 375,14 

04005043 oprema - stroji (vrtalni, brusni, žage,…) 2.739,26 739,60 1.999,66 

04005044 oprema - primež 991,08 267,68 723,40 

04005045 oprema - vezana plošča 137,70 37,10 100,60 

04005047 oprema - telovadnica 96.662,83 26.411,44 70.251,39 

04005049 oprema - parkovni traktor, deska, veriga 2.981,80 715,64 2.266,16 

04005050 oprema- zunanja oprema 16.299,74 4.400,77 11.898,97 

04005060 oprema - drsna vrata 4.156,54 187,05 3.969,49 

04010000 oprema - pisarniško pohištvo 2.131,67 1.755,30 376,37 

04020000 druga oprema - računalniki 2.963,70 2.386,21 577,49 

04020010 druga oprema - tiskalniki 5.685,60 5.189,87 495,73 

04020030 oprema - druga AV oprema 4.154,65 1.566,23 2.588,42 

04020040 druga oprema v šoli - hodniki, dvorišče 13.068,18 4.777,83 8.290,35 

04020050 oprema - didaktični material za mobilno službo 1.246,25 964,98 281,27 

04020060 oprema - didaktični material za šolo 400,01 238,66 161,35 

04030000 druga oprema za opravljanje dejavnosti -aparati 1.238,29 1.238,29 0,00 

04080000 oprema - erasmus 1.772,20 675,46 1.096,74 

04090000 oprema dobljena kot donacije 1.893,10 1.321,44 571,66 

  skupaj skupina 040 438.463,43 174.789,91 263.673,52 

          

04100000 drobni inventar v učilnicah 592,32 563,62 28,70 

04100009 drobni inventar v kuhinji 143,38 143,38 0,00 

04100010 drobni inventar v telovadnici 827,03 788,31 38,72 

04100011 drobni inventar - knjige 396,06 396,06 0,00 

04100020 drobni inventar v knjižnici 1,00 1,00 0,00 

04100022 drobni inventar v knjižnici - literatura za učence 69,22 69,22 0,00 

04100030 drobni inventar v gospodinjski učilnici 68,38 68,38 0,00 

04100040 drobni inventar - tehnične delavnice 680,98 671,99 8,99 
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04100050 drobni inventar - kuhinja in jedilnica 1.491,05 1.491,05 0,00 

04100111 drobni inventar knjižno gradivo 10.739,00 10.739,00 0,00 

04101000 drobni inventar - računalniki 2.379,00 2.379,00 0,00 

04102000 drobni inventar - naprave za tiskanje in razmnož. 289,43 289,43 0,00 

04105021 drobni inventar - koši za smeti 848,37 848,37 0,00 

04105046 drobni inventar - zaščitna sredstva 222,96 222,96 0,00 

04105050 drobni inventar - telovadnica 20,02 20,02 0,00 

04110000 drobni inventar v pisarnah 584,78 466,52 118,26 

04130050 droben inventar - šola - neopredeljene lokacije 12.516,83 12.289,45 227,38 

04180000 drobni inventar - Erasmus 526,48 22,50 503,98 

04190000 droben inventar - dobljen kot donacija 295,00 120,00 175,00 

04190090 droben inventar - jakne 184,94 154,95 29,99 

04190099 droben inventar - com@as 9.655,92 8.738,19 917,73 

  skupaj skupina 041 42.532,15 40.483,40 2.048,75 

          

08000701 dolgor. terjatve iz poslovanja - erasmus + 7.298,80 0,00 7.298,80 

  skupaj skupina 08 7.298,80 0,00 7.298,80 

          

  Skupaj 0 3.959.644,81 455.652,71 3.503.992,10 

 

Na podlagi predloga inventurnih komisij za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja so 

se pri popisu izločila osnovna sredstva in drobni inventar, ki zaradi poškodb in dotrajanosti ne 

služijo več svojemu namenu. Ravnateljica kot pristojni organ zavoda je na podlagi tega 

predloga izdala sklep, s katerim smo vsa odpisana sredstva izločili iz knjigovodske evidence. 

Konte smo podrobno razdelili, ker so sredstva pridobljena v sklopu novogradnje, v sklopu 

donacij, v sklopu projektov in imamo tako boljši pregled nad sredstvi. 

 

 Lastni viri 

 

S 23. 1. 2018 smo prejeli pogodbo o upravljanju za sredstva pridobljena na podlagi novogradnje 

z začetkom upravljanja 1. 9. 2016. Zaradi tega je bilo potrebno leta 2017 v  poslovne knjige 

ustrezno vnesti ta sredstva in jih ustrezno ločeno amortizirati za leto 2016 in 2017 posebej, le 

tako evidence v poslovnih izkazujejo dejansko stanje. 
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- v EUR  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konto naziv stanje 1.1. stanje 31.12.

92200210 MŠŠ SIO 2020 0,00 682,17

92200700 dolgoročne PČR - projekt Erasmus+ 4.460,00 7.298,80

92200000

prejete donacije namenjene nadom. amor. opreme - 

MŠŠ 752,36 0,00

92200220 prejete donacije podračun 11.182,74 10.531,00

92209900 obveznosti za pokrivanje amortizacije Comp@s 8.980,97 13.384,87

92209901 obveznosti za pokrivanje amortizacije SSV 974,79 541,03

92209902 obveznosti za pokrivanje amortizacije Erasmus+ 0,00 1.492,45

skupaj 922 26.350,86 33.930,32

98000000 obveznos za sredstva prejeta v upravljanje 6.081,80 4.723,63

98000001 obveznos za sredstva v upravljanje 7.536,83 6.845,43

98000520 obveznos za sredstva v upravljanje - SIO-2020 0,00 682,17

98005000 obveznost za sredstva prejeta v up 1.9.2016 3.602.776,61 3.452.953,90

98590000 nerazporejen presežek prihodkov 9.870,19 1.863,72

skupaj 98 3.626.265,43 3.467.068,85

skupaj 9 3.652.616,29 3.500.999,17
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3.1.2. Kratkoročna sredstva  

                 v eur 

Konto Naziv 
stanje na dan  

31.12.2018 

stanje na dan  

31.12.2017 

11010000 
DENARNA SREDSTVA NA PODRAČUNU ENOTNEGA 

ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 
53.095,20 49.275,24 

11010001 
DENARNA SREDSTVA NA PODRAČUNU – NAMENSKE 

DONACIJE 
4.716,77 4.716,77 

11 DENARNA SREDSTVA  57.811,97 53.992,01 

12000000 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI 62,82 160,00 

12000031 
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV – PREHRANA 

UČENCI 
6.444,62 4.424,29 

12000050 KRATKOROČNE TERJATVE -  NAJEMNINE 1.498,24 1.070,28 

12 TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI 8.005,68 5.654,57 

14000000 
KRATKOROČNE TERJATVE DO 

NEPOSR.UPORAB.PRORAČ. 
158.955,74 138.398,88 

140 
KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA 
158.955,74 138.398,88 

14100000 KRATKOR. TERJATVE DO PRORAČUNA – OBČINE 4.314,75 4.369,73 

141 
KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINSKEGA 

PRORAČUNA 
4.314,75 4.369,73 

14200000 KRATKOROČNE TERJATVE  – ZAVODI 941,96 2.228,55 

142  KRATKOROČNE TERJATVE 941,96 2.228,55 

14300000 
KRATKOROČ.TERJATVE DO PROR. UPORAB. – VRTCI – 

MOBILNA 
3.638,20 2.622,08 

14300005 KRATKOROČ.TERJATVE DO PROR. UPORAB. – ŠOLE 5.513,48 5.142,94 

143  KRATKOROČNE TERJATVE – MOBILNA SLUŽBA 9.151,68 7.765,02 

17090000 
KRATKOR.TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUG.INSTI. – 

ZZZS 
325,10 339,55 

17  KRATKOROČNE TERJATVE 325,10 339,55 

19900000 DRUGE AČR PROJEKT SSV 7.430,05 0,00 

19900001 DRUGE AČR PROJEKT COMPAS 28.531,29 0,00 

19000000 AČR SHEMA SADJA 0,00 155,94 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 35.961,34 155,94 

    275.468,22 212.904,25 

       

Šola nima gotovinskega poslovanja. S 2. 1. 2016 se gotovinsko poslovanje uporablja še samo 

v primeru donacij fizičnih oseb na stojnicah. 

 

Denarna sredstva se vodijo na podračunu, ki ga vodi RS Ministrstvo za javna plačila, enota v 

Slovenski Bistrici. Odprta sta  2 računa: 
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 Za račun štev. 0129 6603 0691 016  je zadnji izpisek štev.  239  z dne  28.12.2018 

in izkazuje stanje  53.095,20 EUR na kontu 11010000. 

 Za račun štev. 0129 6000 0000 992 je zadnji izpisek štev. 2  z dne 13.4.2018 

in izkazuje stanje 4.716,77 EUR na kontu 11010001. 

Šola mora zagotavljati sredstva za plačo za delavke mobilne službe in za logopedinjo skupaj 

mesečno 9.842,56 eur. Za poplačilo dobaviteljev (razlika kupci-dobavitelji) potrebuje šola še 

sredstva v višini 13.792,19 eur. Šola se je prijavila na dva evropska projekta iz tega naslova so 

ostala na TRR konec leta na projektu Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s 

posebnimi potrebami v lokalno okolje v višini 444,59 eur, ter na Projektu Comp@s v višini 

6.381,37 eur. Iz naslova projekta Erasmus + so konec leta ostala sredstva v višini 18.593,73 

eur. 

Na računu namenske donacije ostajajo sredstva v višini 4.716,77 eur. 

Terjatve do kupcev so v bilanci stanja izkazane v znesku 8.005,68 eur in se nanašajo na 

zaračunano šolsko prehrano in storitve učencem, malice in kosila, terjatve do najema 

telovadnice in učilnice. 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo odprte salde za 

terjatve, ki bodo nakazane v začetku leta 2019 – terjatve do Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport za plače zaposlenih in materialne stroške. 

Tabela 25: Kratkoročne terajtve do državnega proračuna                                  v eur 

Šifra Naziv 

stanje na dan 

31. 12. 2018 

  

KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA 158.955,74 

  SKUPAJ 158.955,74 

 

Kratkoročne terjatve do občin izkazujejo odprte salde za terjatve za materialne stroške in 

dodatne dejavnosti za mesec december 2018.  

Tabela 26: Kratkoročne terjatve do občin       v eur 

Naziv stanje na dan 31. 12. 2018 

OBČINA DORNAVA               273,88 

MESTNA OBČINA PTUJ             2.739,94 

OBČINA GORIŠNICA                 136,94 

OBČINA DESTRNIK                 273,88 

OBČINA STARŠE 205,41 

OBČINA VIDEM 547,76 

OBČINA JURŠINCI                  136,94 

SKUPAJ 14100000 4.314,75 
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Kratkoročne terjatve – zavodi v višini 941,96 eur se izkazujejo odprte terjatve do najema učilnic 

in terjatev do zavoda za zaposlovanje Slovenije za plačo za mesec december za javna dela. 

Kratkoročne terjatve do osnovnih šol izkazujejo terjatve do šol za mobilno službo v vrtcih. 

Kratkoročne terjatve do vrtcev izkazujejo terjatve do vrtcev za mobilno službo v vrtcih.  

Tabela 27: Kratkoročne terjatve do osnovnih šol      v eur 

Naziv 
stanje na dan  

31. 12. 2018 

OSNOVNA ŠOLA GORIŠNICA 79,35 

OSNOVNA ŠOLA DR. FRANJA ŽGEČA DORNAVA 397,46 

OSNOVNA ŠOLA VIDEM PRI PTUJU   364,27 

OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK          328,01 

OSNOVNA ŠOLA HAJDINA 345,09 

OSNOVNA ŠOLA MARKOVCI          883,76 

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA 51,70 

OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK-TRNOVSKA VAS 320,01 

OSNOVNA ŠOLA HOČE 239,04 

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT         404,78 

OSNOVNA ŠOLA KIDRIČEVO 1160,24 

OSNOVNA ŠOLA ŽETALE 167,86 

OSNOVNA ŠOLA PODLEHNIK 254,44 

OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK 569,17 

VRTEC MANKA GOLARJA            909,19 

VRTEC PTUJ                     2.677,31 

SKUPAJ 143 9.151,68 

 

Odprte terjatev so usklajene z IOP obrazci. 

Saldo na drugih kratkoročnih terjatvah konto 17090000 v višini 325,10 eur predstavlja saldo 

terjatev do refundacij iz naslova boleznin. 

Saldo na aktivnih časovnih razmejitvah konto 19900000 v višini 7.430,05 eur predstavlja 

terjatve za projekt Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v 

lokalno okolje in saldo na aktivnih časovnih razmejitvah konto 19900001 v višini 28.531,29 

eur predstavlja terjatve za projekt Comp@s. Oba salda za projekta sta zaprta na drugi strani s 

kontom obveznosti iz naslova avansa. 

 

3.1.3. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

 

Med obveznostmi do virov sredstev izkazujemo kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 

razmejitve, obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in presežek prihodkov nad odhodki 

tekočega leta ter dolgoročne obveznosti. 
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 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

 

Med kratkoročnimi obveznostmi izkazujemo zapadle kratkoročne obveznosti do zaposlenih za 

izplačilo plač, nadomestil ter dajatve iz plače, ki pa so že v začetku leta 2019 v celoti poravnane. 

 

Tabela 28: Kratkoročne obveznosti do zaposlenih      v eur 

Konto Naziv 
stanje na dan 

31.12.2018 

stanje na dan 

31.12.2017 

21000000 OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE 85.541,16 79.210,86 

21010000 
OBVEZNOSTI ZA ČISTO USPEŠNOST-

DELAVCEV 
0 0 

21020000 
ČISTA NADOMESTILA PLAČ – BOLEZ.DO 

30 DNI 
0 0 

21030000 
ČISTA NADOMEST.PLAČ V BREME ZZZS – 

NETO REF. – JAVN 
0 0 

210 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

ZAPOSLENIH 
85.541,16 79.210,86 

21200010 
OBVEZ.ZA PRISP.IZ KOSMATIH PLAČ – 

ZDRAV.ZAV. 
8.596,70 7.737,47 

21200020 OBVEZ.ZA PRISP.IZ KOSMATIH PLAČ – PIZ 20.951,19 18.856,99 

21200030 
OBVEZ.ZA PRISP.IZ KOSMATIH PLAČ – 

ZAPOSL. 
189,18 170,32 

21200040 
OBVEZ.ZA PRISP.IZ KOSMATIH PLAČ – 

STAR.VAR. 
135,16 121,63 

212 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

ZAPOSLENIH 
29.872,23 26.886,41 

21300000 
OBVEZ.ZA DAVKE IZ KOSMATIH PLAČ IN 

NADOM.PLAČ 
17.672,66 15.396,95 

213 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

ZAPOSLENIH 
17.672,66 15.396,95 

21400000 
NADOMESTILO ZA PREHRANO MED 

DELOM 
4.112,80 3.912,28 

1490001 
OSTALE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI - 

ODPRAVNINA 
6.128,26 0,00 

21410000 
NADOMESTILO ZA PREVOZ NA DELO IN Z 

NJEGA 
5.257,03 4.840,34 

21490004 
OSTALE KRATKOROČNE OBVEZ DO 

ZAPOS. – ZVPSJU 
2.447,29 842,3 

21490070 
OSTALE KRATK.OBVEZ.DO ZAPOSLENIH – 

POTNI NALOGI 
376,82 193,38 

21490002 OBVEZNOST ZA JUBILEJNE NAGRADE 346,51 519,76 

214 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

ZAPOSLENIH 
18.668,71 10.308,06 

23010000 PRISPEVEK NA PLAČE ZA ZPIZ 11.962,44 10.780,61 
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23010100 
PRISPEVEK NA PLAČE ZA 

ZDRAV.ZAVAROVANJE 
8.867,05 7.980,77 

23010200 PRISPEVEK NA PLAČE ZA ZAPOSLOVANJE 139,36 119,51 

23010300 
PRISPEVEK NA PLAČE ZA 

STARŠEV.VARSTVO 
135,16 121,63 

23010400 PRISPEVEK NA PLAČE ZA POŠK.PRI DELU 716,43 644,8 

  SKUPAJ OBVEZNOSTI NA PLAČE 21.820,44 19.647,32 

23090010 
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI - 

NEIZPOLNJEVANJE KVOTE INVALIDI 
589,95 0,00 

  SKUPAJ OBVEZNOSTI NA PLAČE 589,95 19.647,32 

  SKUPAJ OBVEZNOSTI ZA PLAČE 174.165,15 151.449,60 

23020000 PRISPEVEK PODJEMNA POGODBA 0 10,4 

23020100 DOHODNINA PODJEMNA POGODBA 0 34,2 

23020200 PRISPEVEK PODJEMNA POGODBA 0 15,35 

23061000 DAVEK PO PODJEMNI POGODBI 0 40,89 

23400000 NETO PO PODJEMNI POGODBI 0 118,96 

230 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

POGODBENO DELO 
0 219,8 

  SKUPAJ OBVEZNOSTI  174.165,15 151.669,40 

 

 

 Kratkoročne obveznosti  

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov 

proračuna države in občin, ter kratkoročne obveznosti do Dijaškega doma predstavljajo 

obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v letu 2019. 

 

Tabela 29: Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do neposrednih uporabnikov  v eur 

Konto Naziv 
stanje na dan 

31.12.2018 

stanje na dan 

31.12.2017 

22000000 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

DOBAVITELJEV V DRŽAVI 
16.704,39 15.371,97 

22   16.704,39 15.371,97 

23040000 OBVEZNOST ZA DDPO 2.576,81 59,60 

230   2.576,81 59,60 
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24000000 
KRATKOROČNE OBVEZNOS.DO 

NEPOSRED.UPORAB.PRORAČUNA  
993,05 65,42 

240   993,05 65,42 

24200020 
KRATKOROČ. OBVEZNOSTI – 

DIJAŠKI DOM 
3.999,30 3.918,85 

242   3.999,30 3.918,85 

24300001 PROJEKT SSV 7.430,05 0,00 

24300002 PROJEKT COMPAS 28.531,29 0,00 

243   35.961,34 0,00 

  
SKUPAJ KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI 
60.234,89 19.356,24 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 16.704,39 eur in predstavljajo obveznosti za 

plačilo elektrike, kurjave, smeti, vodarine, pisarniški material, material za delo z učenci, prevozi 

otrok, tonerji,  čistila, telefonija, poštnina,  tonerji, varovanje, papir za higieno … 

 

Obveznosti za DDPO 

Na podlagi spremembe zakonodaje na področju vplačanih premij skladno z ZKDPZJU, ki na 

podlagi ZPIZ-2 olajšava ne more biti priznana, saj vplačil  po ZPIZ-2 v javnem sektorju ne 

more biti oziroma se morebitna vplačila iz bruto plače javnega uslužbenca ne morejo šteti za 

premije dodatnega kolektivnega zavarovanja po ZPIZ-2. Kar pomeni povečanje obveznosti po 

DDPO, uveljavljali smo olajšavo za zaposlovanje invalidov in s tem zmanjšali obveznost po 

obračunu DDPO. 

 

Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna 

Kratkoročne obveznosti predstavljajo obveznosti za plačilo storitev plačilnega prometa, 

obdobni zdravniški pregledi, digitalna potrdila v skupni višini 993,05 eur. 

 

Obveznosti do Dijaškega doma  

Kratkoročne obveznosti predstavljajo stroške prehrane za otroke  (zajtrke, malice, kosila) za 

mesec december 2018 v višini 3.999,30 eur. 

 

Obveznosti po avansnem računu 

Saldo v višini 7.430,05 eur predstavlja terjatve za projekt Spodbujanje socialne vključenosti 

otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje in saldo v višini 28.531,29 eur 

predstavlja obveznosti za projekt Comp@s. Oba salda za projekta sta zaprta na drugi strani s 

kontom aktivnih časovnih razmejitev. 

 

Pasivne časovne razmejitve – Vnaprej vračunani odhodki 

Ker v projektu novogradnje ni bilo nobenega prostora, kjer bi lahko odlagali kolesa, vrtno 

orodje, kosilnico in vse ostale pripomočke, ki jih potrebuje hišnik, bomo potrebovali zunanjo 
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lopo, v kateri bomo vse to lahko shranili. Ravno tako potrebujemo vrtno lopo za potrebe vrta, 

ki ga urejajo učenci. 

 

Za prireditve potrebujemo tudi oder, ki bo prilagojen gibalno oviranim osebam. 

 

Zaradi nemotenega delovanja sanitarne vode, je bilo ugotovljeno, da je potrebno nadgraditi 

sistem še za mehčanje vode. 

Tabela 30: Skupaj vnaprej vračunani odhodki                    v eur 

Konto Naziv 
stanje na dan              

31. 12. 2018 

29000021 
V NAPREJ VRAČUNANI ODHODKI-NABAVA 

OSNOVNIH SREDSTEV 
5.477,97 

29000030 
V NAPREJ VRAČUNANI ODHODKI - ZUNANJA 

SHRAMBA 
4.289,36 

29000022 
V NAPREJ VRAČUNANI ODHODKI - SISTEM 

SANITARNE VODE 
2.565,66 

290 SKUPAJ V NAPREJ VRAČUNANI ODHODKI 12.332,99 

 

Pasivne časovne razmejitve – Kratkoročno odloženi prihodki 

Šola vodi kratkoročno odložene prihodke iz naslova botrstva za določene otroke, za dobljena 

sredstva za šolski sklad (projekt mirno morje vodimo v sklopu šolskega sklada na ločenem 

kontu), od prostovoljnih prispevkov za voščilnice. 

 

Šola je na podlagi podpisane pogodbe s Centrom RS za mobilnost in evropske programe 

izobraževanja in usposabljanja vključena v projekt Erasmus +, z naslovom »I.D.E.A. 

TOGETHER WE CAN!«. Projekt se v celoti financira iz evropskih sredstev. Vrednost 

celotnega mednarodnega projekta je 36.494,00 eur. Projekt se zaključi v letu 2020, preostanek 

neprejetih sredstev je 7.298,80 eur, ki jih šola prejme ob zaključku projekta. 

V letu 2016  smo se prijavili na razpis: »COMP@S - Center za celostno obravnavo otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami«, v katerem sodelujemo v konzorciju skupaj z:  

 OŠ Gustav Šilih Maribor 

 OŠ Minke Namestnik Sonje , Slovenska Bistrica 

 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, 

 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Maribor 

in bili na njem uspešni. Projekt traja od 2017-2020. 

V letu 2017 smo se prijavili na razpis: »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s 

posebnimi potrebami v lokalno okolje« v katerem sodelujemo  v konzorciju skupaj z: 

 Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik 

 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 

 Društvo Sožitje Ptuj 

 in bili na njem uspešni. Projekt traja od 2017-2022. 
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Tabela 31: Odloženi prihodki        v eur 

Konto Naziv 
stanje na dan 

31.12.2018 

29100500 KRATKOROČNO ODLOŽENO PRIHODKI – ŠOLSKI VRT 687,37 

29101010 
KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI - ŠOLA V 

NARAVI 
1.342,80 

29101001 
KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI – MIRNO 

MORJE 
1.159,37 

29102 KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI – BOTRSTVO  
938,39 

29104 
KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI – ŠOLSKI 

SKLAD 
1.806,95 

29106000 PRIHODKI OD PRODAJE VOŠČILNIC 373,55 

291 SKUPAJ KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI 6.308,43 

29109901 PROJEKT SSV 444,59 

29110990 PROJEKT COMP@S 6.381,37 

29107001 PROJEKT ERASMUS+ 18593,73 

291 SKUPAJ PROJEKTI 25.419,69 

291 SKUPAJ ODLOŽENI PRIHODKI 31.728,12 

 

 Zaloge drobnega inventarja in embalaže v uporabi 

 

Na kontu skupine 32 je zaloga drobnega inventarja in embalaže, ki se vodi kot drobni inventar, 

ki je razporejen med material in se zanj vodi izven knjigovodska evidenca po nahajališčih.  

 

Tabela 32: Zaloge drobnega inventarja in embalaže v uporabi    v eur 

Konto Naziv 

stanje na dan 

31. 12. 2018 

32000000 

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE V 

SKLADIŠČU 4.647,25 

32100000 

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE V 

UPORABI 4.647,25 
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3.1.4. Dolgoročne obveznosti 

 

S 23.1.2018 smo prejeli pogodbo o upravljanju za sredstva pridobljena na podlagi novogradnje 

z začetkom upravljanja 1.9.2016.  

Tabela 33: Dolgoročne obveznosti        v eur 

konto naziv 
stanje na dan 

31.12.2018 

92200210 sredstva za pokrivanje amortizacije SIO-2020 682,17 

92200700 dolgoročne PČR - projekt Erasmus+ 7.298,80 

92200220 prejete donacije podračun 10.531,00 

92209900 obveznosti za pokrivanje amortizacije Comp@s 13.384,87 

92209901 obveznosti za pokrivanje amortizacije SSV 541,03 

92209902 obveznosti za pokrivanje amortizacije Erasmus 1492,45 

  skupaj 922 33.930,32 

      

98000000 obveznost za sredstva prejeta v upravljanje 4.723,63 

98000001 obveznost za sredstva prejeta v upravljanje  6.845,43 

98000520 obveznosti za prejeta sredstva SIO-2020 682,17 

98005000 obveznost za sredstva prejeta v upravljanje 1.9.2016 3.452.953,90 

98590000 nerazporejen presežek prihodkov 1.863,72 

  skupaj 98 3.467.068,85 

   

  skupaj 9 3.500.999,17 

 

3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2018 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o prihodkih in 

odhodkih, ki jih je Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka ustvarila v obračunskem obdobju od 1. 1. 

2018 do 31. 12. 2018. Določeni uporabniki EKN evidentiramo prihodke, ki še niso bili plačani 

(obračunani realizaciji), v skupini kontov 76 in odhodke, ki še niso bili plačani v skupini kontov 

46, po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka. 

 

3.2.1. Prihodki 

 

Pri evidentiranju prihodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka, uporabljamo določeni 

uporabniki konte skupine 76, ki jo sestavljajo tele podskupine: 

 760 – prihodki od prodaje proizvodov in storitev, 

 761 – prihodki od prodaje blaga in materiala, 

 762 – finančni prihodki, 

 763 – drugi prihodki. 
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Pogoje za delo zavoda zagotavljajo občine ustanoviteljice in Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport. Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka pridobiva sredstva za delo: 

 iz javnih sredstev, 

 sredstev ustanovitelja, 

 prispevkov staršev učencev, 

 sredstev od prodaje storitev in izdelkov, 

 donacij, prispevkov sponzorjev, 

 prihodkov zavoda za zaposlovanje, 

 vrtcev in osnovnih šol za mobilno službo v vrtcih, 

 ter drugih ministrstev (shema šolskega sadja) ter 

 iz drugih virov (SOUS). 

 

Za zaposleno delovno terapevtko je šola pridobila sredstva iz Skupnosti organizacij za 

usposabljanje, s katero imamo sklenjeno pogodbo o  nakazilu sredstev, vendar v višini, ki jo 

določa Zavarovalnica, ki krije  obveznosti za zdravstveni kader.  

V letu 2018 je Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje 

med prihodki in odhodki. 

 

 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Tabela 34: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov   v EUR (brez centov) 

Členitev 

podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 

Oznaka  

za AOP 

Znesek 

Tekočega 

leta 

Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864) 

860 2.138.131 1.935.436 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 

STORITEV 

861 2.138.131 1.935.436 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 3.868 1.062 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI 

(868+869) 

867 24 2.607 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI 

869 24 2.607 

  D) CELOTNI PRIHODKI 

(860+865+866+867) 

870 2.142.023 1.939.105 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 

STORITEV 

(872+873+874) 

871 188.057 184.160 

460 STROŠKI MATERIALA 873 99.365 97.791 

461 STROŠKI STORITEV 874 88.692 86.369 

  F) STROŠKI DELA 

(876+877+878) 

875 1.945.962 1.742.743 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.489.363 1.356.754 
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del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

DELODAJALCEV 

877 241.048 219.613 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 215.550 166.376 

462 G) AMORTIZACIJA 879 2.421 1.472 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 233 147 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 647 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI 

(885+886) 

884 910 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI 

886 910 0 

  N) CELOTNI ODHODKI 

(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 2.137.583 1.929.169 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 

(870-887) 

888 4.440 9.936 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 2.577 66 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 

(888-890) 

891 1.863 9.870 

 

Prihodke in odhodke ter izkazovanje prejemkov in izdatkov v poslovnih knjigah in v 

računovodskih izkazih pravnih oseb javnega prava, ki vodijo poslovne knjige na podlagi 

Zakona o računovodstvu, razčlenjujemo in merimo na podlagi Pravilnika o razčlenjevanju in 

merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Za merjenje skupnih prihodkov 

ali odhodkov šole in tržne dejavnosti so bila v letu 2018 izračunana sodila, in sicer: 

- razmejevanje skupnih prihodkov in odhodkov celotnega zavoda 98,98 % za stroškovno 

mesto šole in 1,02 % za stroškovno mesto tržne dejavnosti; 

- za ogrevanje, NUSZ, zavarovanje, pisarniški material, varovanje, amortizacija je bilo 

uporabljeno sodilo: (površina telovadnice/cela površina) / (uporaba telovadnice 

ostali/uporaba telovadnice šola). 

Tako smo poleg prihodkov iz naslova opravljanja javne službe v letu 2018 dosegli prihodke iz 

opravljanja tržne dejavnosti. Iz tega naslova smo dosegli 1,02 % skupnih prihodkov, ki 

predstavljajo prihodke od manipulativnih stroškov za potrebe nemotenega izvajanja dela 

mobilne službe v vrtcih in prihodke od uporabe učilnic in telovadnice. 

 

Odhodke razporejamo na dejavnost opravljanja javne službe in na dejavnost opravljanja tržne 

dejavnosti v sorazmernem deležu glede na razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi 

pri opravljanju javne službe ter pri tržni dejavnosti. Uporaba tega sodila je dovoljena, ker 

pristojno ministrstvo ni določilo sodil za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne 

službe in odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost. 

 

Rezultat tekočega leta je presežek nad odhodki je 4.440,53 eur po odbitku DDPO pa 1.863,72 

eur in je izkazan kot nerazporejen presežek. O namenu porabe navedenega presežka določa svet 

zavoda na predlog ravnateljice, v primeru porabe za izplačilo plač pa tudi v soglasju z 
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ustanoviteljem. Predlog ravnateljice je, da se sredstva rezervirajo za amortizacijo nabav 

osnovnih sredstev. 

 

Tabela 35: Prihodki in odhodki       v EUR (brez centov) 

NOSILCI 
PRIHODK

I 

ODHODK

I 

RAZLIK

A 

% 

prihodk

i 

% 

odhodki 

1 JAVNA SLUŽBA 2.120.135 2.116.039 4.096 98,98 98,99 

2 TRŽNA DEJAVNOST 21.888 21.544 344 1,02 1,01 

SKUPAJ ZA LETO 2018 2.142.023 2.137.583 4.440 100 100 

PO ODBITKU DDPO znaša 

presežek prihodkov nad odhodki 
  

 

1.863 
  

 

 

 

 

 

Graf 6: Prihodki v letu 2018 
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Graf 7: Odhodki v letu 2018 

 

 Prihodki po virih financiranja 

 

Skupni prihodki znašajo 2.142.023,89 eur in so za  10,46 % višji v primerjavi z realiziranimi 

prihodki leta 2017. V primerjavi s preteklim letom so se povišali prihodki iz proračuna države. 

Uspešni smo bili pri vključitvi v projekt Erasmus +, Comp@s, SSV. Povečali so se prihodki iz 

občinskih proračunov (povečala se je potreba mobilne službe v vrtcih).  

 

V strukturi vseh realiziranih prihodkov leta 2018 predstavljajo: 

                                              

Tabela 36: Vsi realizirani prihodki        v EUR (brez centov) 

konto naziv 
TEKOČE 

LETO 

PREDHOD. 

LETO 
RAZLIKA INDEKS 

7600 
PRIHODKI IZ PRORAČUNA 

DRŽAVE 
1.832.975 1.673.303 159.667 109,54 

7600 

PRIHODKI SOUS, REFUNDACIJE, 

JAVNA DELA (javna dela s strani 

Zavoda za zaposlovanje) 

42.652 47.885 -5.234 89,07 

7600 
PRIHODKI PROJEKTI ERASMUS, 

Comp@s, SSV 
51.620 25.164 26.456 205,13 

7600 

PRIHODKI OBČINSKI PRORAČUN 

(materialni stroški, dodatne dejavnosti, 

mobilna služba, MO Ptuj sofinancira 

javna dela) 

154.551 144.613 9.937 106,87 

7600 PRIHODKI UČENCEV 21.177 18.348 2.829 115,42 

7600 
PRIHODKI  PREFAKTURIRANJ, 

OKOLJEVARSTVO EVROPE 
1.320 1.318 2 100,15 

7600 
PRIHODKI OD TRŽNE 

DEJAVNOSTI 
21.888 19.614 2.274 111,59 
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7600 

PRIHODKI OD DONACIJ, 

ODPRAVA REZERVACIJ ZA 

NABAVE OS 

14.822 7.994 6.828 185,41 

7600 PRIHODKI SHEMA SADJA 1.020 867 153 117,65 

  PRIHODKI SKUPAJ 2.142.023 1.939.106 202.912 110,46 

 

 

 

 

Graf 8: Prihodki po virih financiranja v 2018 

 

 

  

PRIHODKI IZ PRORAČUNA DRŽAVE
PRIHODKI SOUS, REFUNDACIJE, JAVNA DELA
PRIHODKI PROJEKTI ERASMUS, Comp@s, SSV
PRIHODKI OBČINSKI PRORAČUN
PRIHODKI UČENCEV
PRIHODKI  PREFAKTURIRANJ, OKOLJEVARSTVO EVROPE
PRIHODKI OD TRŽNE DEJAVNOSTI
PRIHODKI OD DONACIJ, ODPRAVA REZERVACIJ ZA NABAVE OS
PRIHODKI SHEMA SADJA
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 Pregled prihodkov iz državnega proračuna 

 

Tabela 37: Pregled prihodkov iz državnega proračuna    v EUR (brez centov) 

Konto Naziv 

TEKOČE 

LETO 
PREDHODNO 

LETO RAZLIKA % 

76000000 

PRIHODKI MIZŠ - BRUTO 

PLAČE 1.340.987 1.234.882 106.105 108,59 

76000002 

PRIHODKI MIZŠ - PRISPEVKI 

DELODAJALCA NA BOD 214.498 198.269 16.229 108,19 

76000003 

PRIHODKI MIZŠ - PREHRANA 

ZAPOSLENIH 44.496 41.623 2.873 106,90 

76000004 

PRIHODKI MIZŠ - PREVOZ 

ZAPOSL. NA DELO IN IZ DELA 49.164 40.151 9.013 122,45 

76000005 

PRIHODKI MIZŠ - 

IZOBRAŽEVANJE 

STROKOVNIH DELAVCEV 0 5.941 -5.941 0,00 

76000006 

PRIHODKI MIZŠ - JUBILEJNE 

NAGRADE 2.368 1.871 497 126,55 

76000007 

PRIHODKI MIZŠ - REGRES ZA 

LETNI DOPUST 55.540 49.834 5.706 111,45 

76000009 

PRIHODKI MIZŠ - 

ODPRAVNINA  8.111 459 7.652 1768,95 

76000011 

PRIHODKI MIZŠ - DODATEK 

ZA EKSKURZIJE UČENCEV 0 757 -757 0,00 

76000014 

PRIHODKI MIZŠ - 

MATERIALNI STROŠKI 49.421 38.117 11.304 129,66 

76000019 

PRIHODKI MIZŠ - 

SUBVENCIONIRANA 

PREHRANA UČENCE 31.171 36.211 -5.040 86,08 

76000022 

PRIHODKI MIZŠ - DELO 

SINDIKALNIH ZAUPNIKOV 671 637 35 105,44 

76000028 

PRIHODKI MIZŠ - NABAVA 

UČIL IN UČNIH 

PRIPOMOČKOV 0 2.192 -2.192 0,00 

76000034 

PRIHODKI MIZŠ - ŠOLA V 

NARAVI 1.291 2.195 -904 58,82 

76000035 

PRIHODKI MIZŠ - SUBVENC. 

UČENCEM ZA ŠOLO V 

NARAVI 790 659 132 120,00 

76000043 

PRIHODKI MIZŠ - 

SPREMLJEVALCI EKSKURZIJ 464 440 24 105,45 

76000048 

PRIHODKI MIZŠ - PO 

POGODBAH IN SKLEPIH 350 0 350 100,00 

76000054 

PRIHODKI MIZŠ - 

IZOBRAŽEVANJE DRUGIH 

DELAVCEV 0 736 -736 0,00 

76000059 

PRIHODKI MIZŠ - UČBENIŠKI 

SKLAD 2.114 1.993 121 106,08 

76000061 

PRIHODKI MIZŠ - ZDRAVNIŠKI 

PREGLEDI ZAPOSLENIH 0 1.222 -1.222 0,00 
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76000062 

PRIHODKI MIZŠ - DODATNO 

POKOJN. ZAV. ZVPSJU - KAD 25.317 8.655 16.662 292,50 

76000063 

PRIHODKI MIZŠ - 

VZPODBUJANJE ZAPOSLOV. 

INVALIDOV 6.221 6.461 -240 96,28 

  SKUPAJ 1.832.975 1.673.303 159.672 109,54 

 

V primerjavi s predhodnim letom so se prihodki iz državnega proračuna zvišali za 9,54 %, 

povečanje je vidno pri izplačilu plač delavcem za 8,59 %, za prehrano zaposlenih je povišanje 

6,90 %, za prevoz 22,45 %, regres  za letni dopust za 11,45 %, materialni stroški za 29,66 %, 

ker se po novem izobraževanje zaposlenih, zdravniški pregledi, nabava učil in pripomočkov  

črpa iz sredstev materialnih stroškov, subvencionirana prehrana učencev za 6,08 %, 

spremljevalci ekskurzij za 5,45 %, prihodki za učbeniški sklad za 6,08 %.  

 

 Prihodki SOUS, refundacije, javna dela 
 

Predstavljajo prihodke iz naslova SOUS – Skupnost organizacij za usposabljanje, ki vrši 

nakazila ima šola sklenjeno pogodbo o financiranju delovne terapevtke, ki je zaposlena na šoli. 

Sredstva sicer nameni Zdravstvena zavarovalnica  RS, SOUS je le posrednik med  Zdravstveno 

zavarovalnico in šolo. Sredstva za javna dela krije Zavod za zaposlovanje v višini 65 %, 30% 

je za javna dela krila MO Ptuj, razlika 5 % je strošek šole. Do zmanjšanje je prišlo zaradi delne 

ukinitve javnih del. 

 

 Prihodki projekt Erasmus+, Comp@s in Spodbujanje socialne vključenosti otrok 

in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje 

 

Šola je na podlagi podpisane pogodbe s Centrom RS za mobilnost in evropske programe 

izobraževanja in usposabljanja vključena v projekt Erasmus +, z naslovom »I.D.E.A. 

TOGETHER WE CAN!«. Projekt se v celoti financira iz evropskih sredstev. Vrednost 

celotnega mednarodnega projekta je 36.494,00 evrov. Projekt se zaključi v letu 2020, 

preostanek neprejetih sredstev je 7.298,80 eur, ki jih šola prejme ob zaključku projekta. 

V letu 2016  smo se prijavili na razpis: »COMP@S - Center za celostno obravnavo otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami«, v katerem sodelujemo v konzorciju skupaj z:  

 OŠ Gustav Šilih Maribor 

 OŠ Minke Namestnik Sonje , Slovenska Bistrica 

 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, 

 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Maribor 

in bili na njem uspešni. Projekt traja od 2017-2020. 

V letu 2017 smo se prijavili na razpis: »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s 

posebnimi potrebami v lokalno okolje« v katerem sodelujemo  v konzorciju skupaj z: 

 Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik 

 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 

 Društvo Sožitje Ptuj 

 in bili na njem uspešni. Projekt traja od 2017-2022. 

Na podlagi projektov smo tako v letu 2018 imeli 51.620 prihodkov. 
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 Pregled prihodkov iz občinskega proračuna, mobilna služba 

 

Šola vodi vrtce, ki delujejo v sklopu šole in samostojnih vrtcev na ločenih kontih. 

Strokovni delavci, ki so zaposleni kot mobilni pedagoški delavci svoje delo opravljajo na 

različnih šolah in vrtcih v širši okolici Ptuja. Financirajo jih osnovne šole oz. vrtci na podlagi 

sklenjene pogodbe, ki jo ima zavod z drugo osnovno šolo oz. vrtcem. Sredstva pridobivamo na 

osnovi mesečnega obračuna, ki ga posredujemo naročniku. Zaračunavamo jim storitve 

pedagoškega dela po urah, ki so izražene v bruto znesku, prispevki na plače, prevoz, prehrana, 

in premije KAD (le ti so lahko v deležu glede na zaposlitev, saj nekateri delajo na več šolah) in 

materialne stroške na osnovi pogodbe. 

 

Mestna občina Ptuj in soustanoviteljice financirajo materialne stroške, ki so lokalnega pomena, 

to so električna energija, voda, smeti, komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje objektov in 

opreme, vzdrževanje dvigala, pregled varnostne razsvetljave, varovanje stavbe in druge storitve 

v zvezi z vzdrževanjem in nemotenim delovanjem zavoda. 

 

V zvezi s financiranjem dodatnih dejavnosti se krijejo stroški  storitev za  učence (plavanje, tuji 

jezik, prevozi otrok na dodatne dejavnosti, udeležba otrok na raznih tekmovanjih, ipd.), ure 

logopeda. 

Prihodki iz naslova materialnih stroškov in dodatnih dejavnosti, ki jih krijejo občine 

predstavljajo 3,5 % vseh prihodkov. 

 

 Prihodki učencev 

 

Prihodki učencev predstavljajo prihodke  za prehrano (zajtrk, malice in kosila),  sofinanciranje 

šole v naravi, plavalnega tečaja, delovnih zvezkov. Ti prihodki predstavljajo 0,99 % vseh 

prihodkov. 

 

 Prihodki od prodaje storitev – tržna dejavnost 

 

OŠ dr. Ljudevita Pivka je zavod, ki je ustanovljen za izvajanje javne službe hkrati pa se ukvarja 

tudi s pridobitno dejavnostjo na trgu. 

Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na 

trgu smo vzeli po dejanskih prihodkih, ker imamo tudi knjižene ločeno.  

Med prihodke ustvarjene na trgu spadajo: 

 prihodki od najemnin za uporabo športne dvorane in drugih šolskih prostorov  

 prihodki od prodaje storitev. 
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Tabela 38: Prihodki od prodaje storitev      v EUR (brez centov) 

Konto Naziv 

TEKOČE 

LETO 
PREDHODNO 

LETO RAZLIKA % 

760 

PRIHODKI OD PRODAJE 

STORITEV 15.115 12.533 2.582 120,60 

76011020 

PRIHODKI OD NAJEMNIN - 

TELOVADNICA, UČILNICE 6.773 7.031 -258 96,33 

76011041 PRIHODKI IZOBRAŽEVANJA 0 50 -50 100,00 

  SKUPAJ 21.888 19.614 2.274 111,59 

 

Prihodki od prodaje storitev predstavljajo izvajanje mobilne službe za vrtce v sklopu šole in za 

samostojne vrtce. 

Šola daje v najem šolske prostore, največ telovadnico.  Ena učilnica pa je služila za najem 

Zavodu za šolstvo, ki je organizator senata za Komisijo za usmerjanje otrok. Za najem prostorov 

šola izstavi fakturo, ki jo najemniki poravnajo. 

 

 Prihodki – od donacij, odprava rezervacij 

Tabela 39: Prihodki od donacij       v EUR (brez centov) 

Konto Naziv 

TEKOČE 

LETO 
PREDHODN

O LETO 

RAZLIK

A % 

760300 

PRIHODKI OD DONACIJ - 

ŠOLSKI SKLAD 1.359 2.129 -770 63,83 

7603007

0 

PRIHODKI OD DONACIJ - 

BOTRSTVO 136 175 -39 77,56 

7604900

0 

PRIHODKI OD DONACIJ - MIRNO 

MORJE 3.516 2.020 1.496 174,07 

7631000

0 

PRIHODKI ODŠKODNINE 

ZAVAROVALNICA 3.869 1.062 2.807 364,22 

7649000

0 

PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI PRIHODKI 24 814 -789 2,99 

760300 

PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI PRIHODKI - 

ODPRAVA REZERVACIJ 5.918 1.793 4.124 100,00 

  SKUPAJ 14.822 7.994 6.829 185,42 
 

 

Vključeni smo v projekt botrstva preko Zveze prijateljev mladine Ljubljana, iz katerih sredstev 

se prav tako krije prehrana ter dodatne dejavnosti za otroke iz socialno ogroženih družin. 

Prenesli smo prihodke, rezervirane na kontih razmejitev za nabavo dodatnih licenc za 

računovodski program, glasbene instrumente, računalnike,  prejeli smo tudi odškodnino za 

popravilo ograje pri zunanjem igrišču, prevrednotovalni poslovni prihodki predstavljajo vračilo 

preplačila. 
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 Prihodki – shema sadja, šolski vrt 

Tabela 40: Prihodki - shema sadja, šolski vrt     v EUR (brez centov) 

Konto Naziv 

TEKOČE 

LETO 
PREDHODN

O LETO 

RAZLIK

A % 

7601005

0 PRENOS ŠOLSKI VRT 448 0 448 100,00 

7601002

1 

PRIHODKI OD PRODAJE 

STORITEV - PROJEKT SHEMA 

SADJA, SLOVENSKI ZAJTRK 572 867 -295 65,96 

  SKUPAJ 1.020 867 153 100 
 

Prihodki so se skupno povečali za 10,46 %. 

3.2.2. Odhodki 

 

Pri evidentiranju odhodkov upoštevamo določeni uporabniki EKN načelo nastanja poslovnega 

dogodka (obračunana realizacija) in jih evidentiramo na konte skupine 46, ki jo sestavljajo le-

te podskupine: 

 460 – stroški materiala 

 461 – stroški storitev 

 462 – stroški amortizacije 

 464 – stroški dela 

 465 – drugi stroški 

 467 – finančni odhodki 

 468 – drugi odhodki 

Odhodke razporejamo na dejavnost opravljanja javne službe in na dejavnost opravljanja tržne 

dejavnosti, po sodilih. Tržna dejavnost se opravlja od prehrane za zunanje uporabnike, izvajanja 

mobilne službe v vrtcih in od najema telovadnice in učilnic. 

 

 Odhodki v letu 2018 in primerjava s preteklim letom – sintetično 

 

Tabela 41: Odhodki v letu 2018 in pirmerjava s preteklim letom              v EUR (brez centov) 

KONTO NAZIV KONTA 

TEKOČE 

LETO 

PREDHODNO 

LETO RAZLIKA INDEKS 

460 STROŠKI MATERIALA 99.364 97.791 1.573,14 1,02 

461 STROŠKI STORITEV 88.692 86.369 2.322,72 1,03 

462 AMORTIZACIJA 2.421 1.472 949,67 1,00 

464 STROŠKI DELA 1.945.963 1.742.743 203.219,45 1,12 

465 DRUGI STROŠKI 233 147 86,60 1,59 

469 

PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI ODHODKI 910 647 263,16 1,41 

46 ODHODKI SKUPAJ 2.137.583 1.929.169 208.414,74 1,11 

 

 

V strukturi realiziranih odhodkov leta 2018 predstavljajo: 
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Tabela 42: Struktura realiziranih odhodkov     v EUR (brez centov) 

KONTO NAZIV KONTA 

TEKOČE 

LETO 

DELEŽ 

STROŠKOV 

460 STROŠKI MATERIALA 99.364 4,65 

461 STROŠKI STORITEV 88.692 4,15 

462 AMORTIZACIJA 2.421 0,11 

464 STROŠKI DELA 1.945.963 91,04 

465 DRUGI STROŠKI 233 0,01 

469 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI 910 0,04 

46 ODHODKI SKUPAJ 2.137.583 100,00 

 

Graf 9: Struktura realiziranih odhodkov v letu 2018 
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 Odhodki v letu 2018 in primerjava s preteklim letom – analitično 

Tabela 43: Odhodki v letu 2018 in primerjava s preteklim letom                v eur 

Konto Naziv tekoče leto 
predhodno 

leto 
razlika indeks 

46000000-

46000020 

STROŠKI MATERIALA  (so stroški 

prehrane za učence, stroški materiala za 

shemo šolskega sadja, stroški materiala za 

zdrav slovenski zajtrk) 

48.056,50 47.140,44 916,06 101,94 

46000100-

46000110 

STROŠKI ČISTILNEGA IN 

HIGIENSKEGA MATERIALA (čistila, 

toaletni papir, papirnate brisače, vlažilni 

robčki) 

4.987,66 5.093,69 -106,03 97,92 

46000201-

46000211 

MATERIAL ZA SPROTNO 

VZDRŽEVANJE (nabava žarnic, desk za 

školjke, vijakov, servis klimatskih naprav, 

izdelava ključev, popravilo senčila v jedilnici, 

nabava armature, ter redna popravila in 

odprave napak s strani hišnika) 

2.466,66 3.594,06 -1.127,40 68,63 

46000301-

46000330 

MATERIAL UPORABLJEN PRI DELU Z 

UČENCI (material za delo z učenci v 

gospodinjski učilnici, v tehnični delavnici, v 

likovni učilnici, od interesnih dejavnostih, 

didaktičnega materiala in igrač, nabava 

materiala v sklopu projektov...) 

2.853,88 4.563,15 -1.709,27 62,54 

46000400 

STROŠKI ZA SLUŽBENO OBLEKO IN 

OBUTEV (nabava službene obleke: plaščev, 

čevljev) 

521,07 332,96 188,11 156,50 

46010000 
STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA 

(sanitetni material za otroke) 
50,81 217,63 -166,82 23,35 

46020000-

46020010 

STROŠKI ENERGIJE (stroški električne 

energije, strošek ogrevanja) 
23.286,97 23.530,78 -243,81 98,96 

46030070-

46030080 

STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS 

IN MAT. ZA VZDR. OS (nadomestni deli za 

računalnike in tiskalnike) 

11,99 470,92 -458,93 2,55 

46050000-

46050040 

STROŠKI LITERATURE (stroški strokovne 

literature za vzgojno izobraževalno delo, za 

administrativno – računovodsko delo, revije 

(Cicido, Ciciban, PIL ...), časopis, stroški 

učbenikov, delovnih zvezkov) 

7.259,75 4.929,24 2.330,51 147,28 

46060000-

46060010 

STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 

(papir, arhivske škatle, lepilo, krede, pisala, 

svinčniki, radirke, folija za plastificiranje, 

sponke, registratorji, mape, pregradne stene, 

rokovniki za strokovne delavce, namizni 

koledarji ...)  

4.944,11 2.707,21 2.236,90 182,63 

46090000-

46090050 

DRUGI STROŠKI MATERIALA (tonerji za 

tiskalnike,  šolska publikacija,  zemlja, rože) 
4.925,02 5.211,20 -286,18 94,51 
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460 STROŠKI MATERIALA SKUPAJ 99.364,42 97.791,28 1.573,14 101,61 

46100000-

46100200 

STROŠKI STORITEV (poštnina, telefonija, 

fax, mobiteli) 
3.470,34 4.657,52 -1.187,18 74,51 

46110000 

STROŠKI STORITEV TEKOČEGA 

VZDRŽEVANJA (popravilo ograje pri 

igrišču (strošek je pokrila zavarovalnica) 

strošek vzdrževanja računalnikov) 

8.367,56 5.030,45 3.337,11 166,34 

46111060-

46113015 

STROŠKI (tekoče vzdrževanje e-asistent, 

cobis, stroški nadomestila za stavbno 

zemljišče) 

11.095,05 12.145,68 -1.050,63 91,35 

46120000-

46120020 

STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ 

(zavarovanje objektov, pravna zaščita, 

zavarovanj otrok) 

9.400,40 6.996,17 2.404,23 134,36 

46120030-

46120100 

STROŠEK STORITEV PLAČILNEGA IN 

BANČNEGA PROMETA (UJP, pologi 

gotovine) 

110,94 104,58 6,36 106,08 

46130000-

46130080 

STROŠKI STORITEV (kotizacije za 

strokovne delavce, kotizacije za druge 

delavce, stroški članarin, računovodski 

programi)  

9.439,51 8.878,40 561,11 106,32 

46130100-

46130110 

STROŠKI KOTIZACIJ, ČLANARIN 

(kotizacije za razna tekmovanja za učence) 
1.072,01 815,1 256,91 131,52 

46130400-

46130815 

STROŠKI STORITEV (varstvo pri delu, 

varovanje, vzdrževanje sistema, vzdrževanje 

dvigala) 

4.546,72 5.496,20 -949,48 82,72 

46140000-

46140040 

STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV 

(vodarina, smeti, kuhinjski odpadki, črpanje 

odpadkov) 

7.462,66 8.701,24 -1.238,58 85,77 

46140110-

46140190 

STROŠKI PREVOZOV (prevozi otrok na 

razna tekmovanja, izlete, šola v naravi …) 
5.134,19 4.599,22 534,97 111,63 

46150000-

46150010 

STROŠKI DNEVNIC (stroški dnevnic za 

zaposlene, vključene dnevnice in izplačila 

preko potnih nalogov izdanih za projekt 

Erasmus+) 

5.732,07 1.370,70 4.361,37 418,19 

46150200-

46150250 

STROŠKI PREVOZOV (stroški prevozov za 

službeno pot zaposleni, potni stroški za 

projekte ) 

4.915,64 4.358,14 557,50 112,79 

46150300 STROŠKI PREVOZA –TUJINA (projekti) 0 312,56 -312,56 0,00 

46150401 
HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE 

STORITVE (šolski del in v sklopu projektov) 
624,16 1.226,63 -602,47 50,88 

46160000-

46160010 

STROŠKI STORITEV  (podjemne  - 

izobraževanje na domu na podlagi sklepa 

ministrstva in avtorske pogodbe) 

1.953,70 3.028,22 -1.074,52 64,52 

46170000 
STROŠKI REPREZENTANCE (šola in 

projekti) 
374,42 722,91 -348,49 51,79 
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46190000 

STROŠKI DRUGIH STORITEV (šola v 

naravi, mirno morje,  Halliwick plavanje, 

plavalni tečaj, vstopnine za učence, projekt 

Erasmus+, deratizacija, higienski režim 

HACCAP, pregled igral, pregled varnostne 

razsvetljave, digitalna potrdila, …) 

14.992,19 17.925,12 -2.932,93 83,64 

461 STROŠKI STORITEV 88.691,56 86.368,84 2.322,72 102,69 

46230000 AMORTIZACIJA tržna dejavnost 2.421,43 1.471,76 949,67 164,53 

462 AMORTIZACIJA 2.421,43 1.471,76 949,67 164,53 

46400000-

46400010 

PLAČE ZAPOSLENIH (bruto plače 

zaposlenih, javna dela, bruto povečan obseg 

dela) 

1.454.713,74 1.331.573,12 123.140,62 109,25 

46410000 
NADOMESTILA PLAČ ZAPOSLENIH – 

BOLEZNINE 
34.649,72 25.181,07 9.468,65 137,60 

46420010 STROŠKI PREHRANE ZAPOSLENI 50.449,56 45.636,24 4.813,32 110,55 

46420030 
STROŠKI PREVOZA ZA ZAPOSLENE IN 

JAVNA DELA 
57.323,71 47.257,09 10.066,62 121,30 

46430000 
STROŠKI DODATNEGA 

POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 
27.988,16 9.246,48 18.741,68 302,69 

46440000 
REGRES ZA LETNI DOPUST ZAPOSLENI 

IN JAVNA DELA 
62.867,79 54.093,70 8.774,09 116,22 

46460000-

46460009 

PRISPEVKI DELODAJALCEV NA PLAČE 

zaposleni in javna dela 
241.048,95 219.613,41 21.435,54 109,76 

46490000-

46490003 

DRUGI STROŠKI DELA (jubilejne nagrade, 

odpravnine, prispevek za kvoto za invalide) 
16.920,88 10.142,95 6.777,93 166,82 

464 STROŠKI DELA 1.945.962,51 1.742.744,06 203.218,45 111,66 

46522000 

DRUGE DAJ,KI NISO ODV.OD 

STROŠ.DELA –prijava učencev za delovno 

prakso v drugi ustanovi  

233,28 146,68 86,60 159,04 

465  DRUGI STROŠKI 233,28 146,68 86,60 159,04 

46900000 

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 

ZARADI OSLABITVE (odpisi neplačane 

prehrane na podlagi neuspešnih izvržb)  

910,16 647,12 263,04 140,65 

469 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI (odpisi zastaranih položnic za 

prehrano) 

910,16 647,12 263,04 140,65 

  STROŠKI SKUPAJ 2.137.583,36 1.928.522,62 209.060,74 110,84 

 

 

Povečali so se stroški prehrane za učence, stroški materiala za čistila in higieno, zmanjšali so 

se stroški čistilnega in higienskega materiala, materiala za sprotno vzdrževanje,  material za 

delo z učenci, strošek energije, povečali so se stroški strokovne literature iz naslova nabav 

delovnih zvezkov za učence, povečali so se stroški pisarniškega materiala zaradi povečanja 

mobilne službe, nabav rokovnikov za zaposlene, nabav v sklopu projektov, skupno so se stroški 

povečali za 1,61 %. Skupno so se stroški storitev povečali za 2,69 % (povečanja so na stroških 

vzdrževanja – popravilo ograje pri zunanjem igrišču, ki ga je krila v celoti zavarovalnica, 

povečale so se premije zavarovanja, stroški dnevnic so se povečali predvsem zaradi projekta 

Erasmus+, nekateri stroški pa so se zmanjšali kot npr. stroški storitev stroški komunalnih 
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storitev, stroški storitev podjemne pogodbe, stroški reprezentance. Strošek amortizacije tržne 

dejavnosti se je povečal. Stroški plač so se povečali za 11,66 %. Odpisali smo terjatve za stroške 

neporavnanih položnic na podlagi sklepov sodišča o neizterljivosti.  

Skupno so se stroški povečali za 10,84 %. 

 

3.3. Prihodki in odhodki po denarnem toku v letu 2018 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in 

odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Izkaz prihodkov in 

odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in 

odhodkov. Prihodke po načelu denarnega toka (po plačani realizaciji) smo izkazovali v naših 

poslovnih knjigah na podlagi Zakona o računovodstvu ter z enotnim kontnim načrtom za 

proračun in proračunske uporabnike. 

 

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 

2018. Po načelu denarnega toka smo priznali prihodek in odhodek, ko sta bila izpolnjena oba 

pogoja: 

 nastanek poslovnega dogodka, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz. 

odhodkov, 

 prejem ali izplačilo denarja – vplačila prihodkov na transakcijskem računu, ter nakazila 

drugim in izplačila preko transakcijskega računa. 
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3.3.1. Prihodki in odhodki po denarnem toku in primerjava s predhodnim letom 

Tabela 44: Prihodki in odhodki po denarnem toku in primerjava s predhodnim letom v EUR 

(brez centov) 

Členitev 

kontov Naziv konta 

Oznaka  

za AOP 

Znesek 

Tekočega 

leta 

Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI 

(402+431) 

401 2.135.380 1.949.893 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE 

(403+420) 

402 2.117.268 1.929.233 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 

(404+407+410+413+418+419) 

403 2.071.021 1.888.582 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

(405+406)   

404 1.824.949 1.683.778 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 

porabo (ministrstvo, zavod za zaposlovanje JD) 

405 1.824.949 1.683.778 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

(408+409) 

407 173.226 147.536 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 

porabo in mobilno službo vrtcev 

408 173.226 147.536 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 

sredstev proračuna Evropske unije (projketi 

Erasmus +, SSV in Comp@s) 

419 72.846 57.268 

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne 

službe 

(421+422+423+424+425+426+427+ 

428+429+430) 

420 46.247 40.651 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova 

izvajanja javne službe 

421 33.794 28.968 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne 

službe 

424 7.908 6.740 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 4.545 4.943 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 

(432+433+434+435+436) 

431 18.112 20.660 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 11.401 13.395 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki 

od premoženja 

434 6.711 7.265 

  II. SKUPAJ ODHODKI 

(438+481) 

437 2.132.320 1.947.191 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE 

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 2.114.552 1.929.430 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

(440+441+442+443+444+445+446) 

439 1.640.626 1.484.322 

del 4000 Plače in dodatki 440 1.399.579 1.269.385 

del 4001 Regres za letni dopust 441 62.868 53.936 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 106.646 91.704 
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del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 69.115 65.978 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 2.418 3.319 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost(448+449+450+451+452) 

447 263.686 224.647 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

448 130.197 118.551 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 104.282 94.923 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.484 1.430 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 1.471 1.339 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 

452 26.252 8.404 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 

službe 

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 186.583 184.252 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 

(pisarniškimaterial, čistilni material, material za 

higieno, stroški varovanja, vzdrževanja in 

servisiranja varovanja, vzdrževanje dvigala, 

založniške storitve, časopisi, revije, strokovna 

literatura, literatura za učence, računalniške 

storitve, strošek prehrane za učence, strošek 

projketov, material porabljen za delo z učenci, ...) 

454 89.370 86.629 

del 4021 Posebni material in storitve (delovna oblačila, 

zdravila, ortopedski pripomočki, stroški vstopnin 

za učence, zaključna ekskurzija učenci, pravna 

zaščita, varovanje osebnih podatkov, …) 

455 5.368 11.098 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 32.288 31.232 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 4.722 4.469 

del 4024 Izdatki za službena potovanja (vključen projekt 

Erasmus +) 

458 10.532 9.309 

del 4025 Tekoče vzdrževanje (tekoče vzdrževanje, 

zavarovanje objektov in opreme, vzdrževanje 

fotokopircev, vzdrževanje računalnikov, 

tiskalnikov) 

459 17.345 11.747 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine (nusz, e-asistent, 

efollow) 

460 10.468 11.158 

del 4029 Drugi operativni odhodki (podjemna pogodba , 

strokovno izobraževanje, prispevek za invalide, 

zdravniški pregledi, varnost in zdravje pri delu) 

463 16.490 18.610 

  J. Investicijski odhodki 

(471+472+473+474+475+476+477+ 

478+479+480) 

470 23.657 36.209 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 2.982 
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OBČINA MAJŠPERK 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25112, 34115, 
55/15, 50/17, 16/ 19) je Občinski svet Občine Majšperk na ........... seji, dne ............ sprejel 
naslednji 

SKLEP 
o seznanitvi z Letnim poročilom izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki Čisto mesto Ptuj d.o.o. 

Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil z Letnim poročilom za leto 2018, ki ga je pripravil 
izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki Čisto mesto Ptuj 
d.o.o .. 

Številka: 
Majšperk, dne: .......... .... . 

dr. Darinka Fakin 
županja 

OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39, 2322 MAJŠPERK, tel. : 02 795 08 30, fax: 02 794 42 21, 
e-mail: obcina. majsperk@majsperk.si, www. majsperk.si 

Matična št. : 5883644, Id . št. za DDV: 8 111993197. TRR pri Banki Slovenije: 01269-0100017182 



" Čisto mesto Ptuj podjetje za gospodarjenje z odpadki d.o.o. O ..... . ..,.. " ""~'\' ~ ... 
''" 

Dornavska cesta 26 -~- -- ~-- -- O ~l--Q4-~~i~ 
' . . --- ----- --

2250 Ptuj '1)(\_i ------- J 

Občina Majšperk 

Majšperk 39 

2322 Majšperk 

Ptuj, 29. 3. 2019 

Zadeva: Poročilo o izvajanju obvezne GJS ravnanja s komunalnimi odpadki 

Spoštovani, 

Pošiljamo poročilo o izvajanju obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki za leto 2018. 

Z lepimi pozdravi! 

Čisto mesto Ptuj 

Priloga: 

Izvod (1) poročila za leto 2018 

. . 
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1 UVOD 

Pri vsaki dejavnosti, ki jo izvaja človek v naravnem ali urbaniziranem okolju nastajajo 1 
odpadki, predvsem kot negativen produkt njegovega načina življenja in dela. Žal pa ti 
odpadki predstavljajo velik delež pri onesnaževanju ter razvrednotenju našega bivalnega in 

delovnega okolja. 

Da bi se okolje obvarovalo pred vedno bolj škodljivimi vplivi nastajajočih odpadkov, je 

potrebno vzpostaviti učinkovit sistem za celovito reševanje problematike odpadkov, od 
organiziranih aktivnosti za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov do 

organiziranega zbiranja, obdelave, predelave ter varnega končnega odstranjevanja nastalih 

odpadkov. 

Pravega pomena in problema z nastalimi odpadki smo se začeli zavedati s pomanjkanjem 
prostora za njihovo odlaganje, posledicami divjega odlaganja odpadkov v naravo, 
nevarnostmi okužb ter ekoloških nesreč. Vse to je vplivalo na dvig okoljevarstvene zavesti, 
katerih aktivnosti narekujejo nenehno iskanje rešitev, ki bodo ekološko ter ekonomsko 

najoptimalnejše oz. najsprejemljivejše. 

Za nastajanje odpadkov smo odgovorni prebivalci, kot uporabniki dobrin in storitev, zaradi 
uporabe katerih lahko nastajajo odpadki. Zato si moramo prizadevati, da do njihovega 
nastanka sploh ne pride, če pa preprečevalne aktivnosti niso dovolj uspešne in pride do 
nastanka odpadkov, moramo poskrbeti za takšno ravnanje, ki ne bo imelo posledic za nas in 
naše okolje. 

Odgovornost ravnanja z odpadki je porazdeljena med različne subjekte, tako je za ravnanje z 
odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih oz. jih povzročamo prebivalci oz. nastajajo kot 
posledica načina bivanja pristojna lokalna skupnost, ki le - to zagotavlja z izvajanjem 
gospodarskih javnih služb. Vsi ostali zasebni ali javni gospodarski subjekti pri katerih 

nastajajo odpadki pa morajo sami poskrbeti za odpadke, pri čemer imajo več organizacijskih 
možnosti. Ravnanje z odpadki v lokalnih skupnostih izvajajo gospodarske družbe, ki morajo , 
izpolnjevati določene pravne, organizacijske, kadrovske, tehnične in druge pogoje. 

Čisto mesto Ptuj d.o.o. spada v skladu z Zakonom o gospodarskih službah med majhna 
podjetja. 

Dejavnost podjetja - gospodarjenje z odpadki se opravlja na območju 11 občin spodnjega 
Podravja, na osnovi Odlokov o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki na območju posamezne občine. 

Organiziranost podjetja smo prilagajali nenehnim spremembam na področju zakonodaje v 
RS, kakor tudi zahtevam lastnika ter njihovi organiziranosti znotraj koncerna Saubermacher. 
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Področja dela, ki jih je potrebno posebej poudariti pa so sledeča: 

l. Zbiranje in odvoz nenevarnih komunalnih odpadkov : 
1 

• zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz posod (gospodinjstva, podjetja), 
• zbiranje in odvoz papirne embalaže iz posod (gospodinjstva, podjetja), 

• zbiranje in odvoz mešane embalaže iz posod in vreč (gospodinjstva, podjetja), 

• zbiranje in odvoz odpadkov iz zbirnih centrov, 
• zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov, 

• zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. 

2. Storitve izven redne dejavnosti: 

• svetovanje podjetjem in šolam na področju delovanja, 

• čiščenje divjih odlagališč, 
• čiščenje odtokov v gospodinjstvih in podjetjih, 
• zbiranje nevarnih odpadkov iz storitvenih in proizvodnih dejavnosti, zbiranje 

ostankov hrane (pomij) in odpadnih jedilnih olj, 

• druge storitve po naročilu. 

KAJ ŽELIMO V PRIHODNJE? 

Zero waste management ali »nič odpadkov« je dolgoročna okoljevarstvena strategija oz. 
filozofija upravljanja z odpadki, katera narekuje izdelavo samo takšnih izdelkov, »ki jih bo 
mogoče dolgo uporabljati, brez izjeme predelati, reciklirati in ponovno uporabiti«. Med 
prednostmi te strategije so: zmanjševanje količin odpadkov (in s tem odlagališč odpadkov), 
finančni prihranki, manjši ogljični odtis, ... 

Zero Waste je etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki družbo vodi v spremembo 
življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni 
materiali surovina za nekoga drugega. Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje 
izdelkov in procesov tako, da se zmanjša volumen in toksičnost odpadkov, ohranja ter 
predela vse materiale in se jih ne sežiga ali odlaga. Implementacija Zero Waste bo preprečila 
vsakršne izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, živali 
ali planeta. 
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2 USMERITVE REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU GOSPODARJENJA Z 

ODPADKI 

Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. V okolju 
se dogajajo različni fizikalno kemični procesi, sevanja, geološki pojavi, podnebne, 
hidrografske in biološke spremembe ter drugi naravni pojavi, ki povzročajo spremembe 
okolja. Deli okolja so tla, mineralne surovine, voda, zrak in živalske ter rastlinske vrste. Ker so 
sestavni deli okolja v omejenih oz. neomejenih kol i činah , je potrebno z njimi ravnati zelo 
skrbno in premišljeno, da ne prihaja do preobremenjevanja okolja, prekomernega 
izkoriščanja naravnih dobrin, zlorabljanja okolja ... 

V Republiki Sloveniji je varstvo okolja predpisano z Zakonom o varstvu okolja. Po navedenem 
zakonu so ci lji varstva okolja naslednji: 

l. preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, 
2. ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 
3. trajnostna raba naravnih virov, 
4. zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, 
S. odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega 

ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 
6. povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter 
7. opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. 

Za doseganje navedenih ciljev se: 

l. spodbuja proizvodnjo in potrošnjo, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, 
2. spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo 

obremenjevanje okolja in 
3. p l ačuje onesnaževanje in raba naravnih virov. 

Pomembno vlogo pri varstvu okolja ifTlajo odpadki oz. gospodarjenje z odpadki, ki vključuje 
preprečevanje nastajanja odpadkov ter pravilno ravnanje z nastalimi odpadki. Ravnanje z 
odpadki ureja evropska direktiva o ravnanju z odpadki, ki odpadke obravnava kot vir surovin, 
v Republiki Sloveniji pa je krovni predpis Uredba o odpadkih ter na njeni podlagi sprejeti 
podzakonski predpisi s področja ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov in obratovanja 
naprav za predelavo in odstranjevanje odpadkov. 
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3 PRISTOJNOSTI LOKALNIH SKUPNOSTI NA PODROČJU RAVNANJA Z 

ODPADKI 
1 

Pristojnosti občin - lokalnih skupnosti na področju ravnanja z odpadki izhajajo predvsem iz 
naslednjih predpisov: 

-Zakon o lokalni samoupravi, 
-Zakon o varstvu okolja, 
-Zakon o gospodarskih javnih službah, 
-Zakon o javno- zasebnem partnerstvu, 
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, 
-Strateške usmeritve Republike Slovenije za ravnanje z odpadki. 

Na podlagi navedenih in še drugih predpisov lokalne skupnosti : 

-sprejemajo odloke in druge odločitve, ki so potrebne za zagotovitev javne službe in sicer : 
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah, 
- Odlok o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe, 
-Odlok o načinu in pogojih podelitvi koncesije za izvajanje 

gospodarske javne službe, 
- Cenik storitev za izvajanje gospodarske javne službe, 
-Program ravnanja z odpadki za koledarsko leto; 

-organizirajo v imenu svojih prebivalcev zajem in končno oskrbo odpadkov, 
za katere so pristojne, tako, da : 

-z izvajalci javne službe vzpostavijo poslovni odnos za izvajanje 
gospodarske javne službe, 
- zagotovijo prostor in opremo za: 

-zbiralnice ločenih frakcij, 
- zbiralnice in premi'čne zbiralnice nevarnih frakcij in 
- zbirni center; 

-zagotovijo prostor za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov; 

-sodelujejo pri interesnem in kapitalskem združevanju občin za izgradnjo 
objektov, ki omogočajo dolgoročno reševanje problematike odpadkov, 
kot so: 

- regijski centri za ravnanje z odpadki, 
-objekti in naprave za obdelavo, predelavo in odstranjevanje 
odpadkov. 

s 

1 
1 

• 
1 

~ 
1 

~ 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

4 RAVNANJE Z ODPADKI NA OBMOČJU OBČINE MAJŠPERK 

4.1 Podatki o območju 

Splošno: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk. 

Površina območja/občine: 73 km
2 

Število prebivalcev: 4028 
(Vir: Statistični urad RS) 

Naselja v občini: 
Bolečka vas, Breg, Doklece, Dol pri Stopercah, Grdina, Janški Vrh, Jelovice, Koritno, Kupčinji 
Vrh, Lešje, Majšperk, Medvedce, Naraplje, Planjsko, Podlože, Pt ujska Gora, Preša, Sestrže, 
Sitež, Skrblje, Slape, Spodnja Sveča, Stogovci, Stoperce, Stanečka vas in Zgornja Sveča. 

(Vir: www.majšperk.si) 

4.2 Podatki o vključenih gospodinjstvih- primerjava 2017/2018 

Občina število vključenih Število vseh 
Indeks vključenosti (%) 

Majšperk gospodinjstev gospodinjstev* 

2017 1259 1567 80,34 

2018 1282 1653 77,50 
~ * Stevilo vseh gospodinjstev je podatek s SURS-a. Na SURS so razvidni podatki za leto 2015 1n 2018, zato je 

podatek za leto 2017 vzet iz leta 2015. Indeks vključenosti je temu primerno za leto 2018 nižji. 

4.3 Količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev (2017 in 2018) 

Spodnja tabela prikazuje količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev v občini po vrsti 
odpadka v tonah za leti 2017 in 2018 ter primerjavo zbranih količin med letoma. , 

OBČINA MAJŠPERK Zbrana količina [t] 

Vrsta odpadka 2017 2018 Razlika [t] Razlika[%] 

Mešani komunalni odpadki 308,09 309,40 1,31 0,4% 

Papir in papirna embalaža 92,36 98,42 6,06 6,6% 

Mešana embalaža 101,74 100,96 -0,78 -0,8% 

Steklena embalaža 52,41 55,97 3,55 6,8% 

Biološki odpadki 76,02 106,70 30,68 40,4% 

Kosovni odpadki 7,864 19,53 11,67 148,4% 

Nevarni odpadki 0,17 0,66 0,49 288,2% 

Osta lo (tekstil, uličn i zbiralniki) 0,00 1,57 1,57 -
SKUPAJ 638,67 693,22 54,55 8,5% 

V letu 2018 je bilo zbranih 693,22 ton vseh odpadkov iz gospodinjstev, kar je za 54,55 ton 
odpadkov več v primerjavi z letom 2017. 
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Količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2017 [%] 

48% 

MKO 

• Papir 

Mešana embalaža 

• Steklena embalaža 

• Biološki odpadki 

Kosovni odpadki 

• Nevarni odpadki 

• Ostalo 

Količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2018 [%] 

MKO 

• Papir 

Mešana emba laža 

• Steklena embalaža 

• Biološki odpadki 

Kosovni odpad ki 

• Nevarni odpadki 

• Ost alo 

4.4 Količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev na prebivalca (2017 in 2018) 

1 

Spodnja tabela prikazuje količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev na prebivalca v občini 
po vrsti odpadka v kg za leti 2017 in 2018 ter primerjavo zbranih količin med letoma. 

OBČINA MAJŠPERK Zbrana količina [kg] na prebivalca 

Vrsta odpadka 2017 2018 Razlika [kg] Razlika[%] 

Mešani komunalni odpadki 77,20 76,81 -0,38 -0,5% 

Papir in papirna embalaža 23,14 24,43 1,29 5,6% 

Mešana embalaža 25,49 25,06 -0,43 -1,7% 

Steklena embalaža 13,13 13,90 0,76 5,8% 

Biološki odpadki 19,05 26,49 7,44 39,1% 

Kosovni odpadki 1,97 4,85 2,88 146,1% 

Nevarni odpadki 0,04 0,16 0,12 284,7% 

Ostalo (tekstil, ulični zbiraln iki) 0,00 0,39 0,39 -
SKUPAJ 160,03 172,10 12,07 7,5% 

7 

1 

1 

1 

1 

J 

1 

1 

1 

~ 

1 

1 

1 

1 

1 

J 

1 

1 



1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

Letna količina zbranih odpadkov iz gospodinjstev znaša 172,1 kg na prebivalca, kar je za 

12,07 kg na prebivalca več, kot v letu 2017. 

MKO 
76,81 kg 

LETO 2018 

172,1 kg 

4.5 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov iz gospodinjstev 

V spodnji tabeli je prikazano število oddanih naročil za akcije odvozov v letu 2018. V letu 
2018 sta bili organizirani dve akciji odvoza kosovnih odpadkov, ki sta potekali po 

naročniškem sistemu . 

Termin akcij število oddanih naročil Količine odpadkov [kg] 

Maj (7. S. 2018) 39 9.340 

Oktober (6. 10. 2018) 42 10.192 

Na obeh akcijah v letu 2018 je bilo zbranih skupaj 19,53 ton kosovnih odpadkov, kar je za 
11,67 ton več, kot v letu 2017. 

4.6 Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 

Spodnja tabela prikazuje termine in lokacije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v 
občini Majšperk v letu 2018. V letu 2018 smo prav tako organizirali dve akciji zbiranja 
nevarnih odpadkov. 
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Količine 

OBČINA DATUM ČAS DELA LOKACIJA ZBIRANJA odpadkov 

[kg] 1 
14.00_ 15.30 Majšperk- Breg parkirišče pri EO 

21. 6. 2018 
16.00

- 17.30 60 
Ptujska gora parkirišče pri transformatorju 

MAJŠPERK 
14.00

- 15.30 Majšperk- Breg pa rkirišče pri avtobusni 
18.10. 2018 

16. oo_ 17.30 
600 

Ptujska gora parkirišče pri transformatorju 

4.7 Število zabojnikov za zbiranje MKO in BIO odpadkov 

Obračunski volumni MKO število posod BIO po volumnih 

80 L 547 120 L 55 

120 L 490 240 L 131 

240 L 231 550 L 3 

550 L 3 1100 L 2 

770 L 2 SKUPAJ 191 

1100 L 9 

SKUPAJ 1282 
*Stanje na dan 31. 12. 2018 

4.8 Število in lokacije zbiralnic za ločeno zbiranje steklene embalaže 

OBČINA MAJŠPERK 

NAZIV LOKACIJE TIP POSODE 

1. Dom krajanov Sestrže 2 x llOOL 

2. Krajevna skupnost Stoperce 2 x llOOL 

3. Parkirišče pri ZD na Bregu 3 x llOOL 

4. Pri dovozu do občine 2 x llOOL 

s. Dom krajanov Ptujska Gora 2 x llOOL 

* Stanje na dan 31. 12. 2018 

4.9 Lokacije zbiralnic za ločeno zbiranje uporabnih oblačil 

BREG Parkiri šče pri ZD 

MAJŠPERK Pri dovozu do občine (u čiteljski blok) 

MAJŠPERK SESTRŽE Pri domu krajanov 

PTUJSKA GORA Pri domu krajanov 

STOPERCE Pri domu krajanov 

9 



1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4.10 Frekvence zbiranja posameznih vrst odpadkov (letno) 

- mešani komunalni odpadki 
-papir 
- mešana embalaža 
-steklo 
-odpadna oblačila in tekstil (iz zbiralnic) 
-biološko razgradljivi odpadki 
- kosovni odpadki iz gospodinjstev 
- nevarni odpadki iz gospodinjstev 

4.11 Lokacije prevzemanja posameznih vrst odpadkov 

13 - krat 
13- krat 
13- krat 
17- krat 
26- krat 
42- krat 
2- krat 
2- krat 

Mešani komunalni odpadki se prevzemajo na določenih odjemnih mestih, ki omogočajo 
varen in nemoten prevoz za specialno vozilo, hkrati pa so, čim bolj približana izvoru nastanka 
odpadkov. 

Papir oz. ločene frakcije iz papirja in odpadna embalaža iz pap1qa, se prevzemajo na 
določenih odjemnih mestih, ki omogočajo varen in nemoten prevoz za specialno vozilo, 
hkrati pa so, čim bolj približana izvoru nastanka odpadkov. 

Mešana embalaža oz. ločene frakcije iz plastike, odpadna embalaža iz plastike (plastenke), 
kovine oz. odpadna embalaža iz kovin (pločevinke) se prav tako prevzemajo na določenih 
odjemnih mestih, ki omogočajo varen in nemoten prevoz za specialno vozilo, hkrati pa so, 
čim bolj približana izvoru nastanka odpadkov. 

Steklo oz. odpadna embalaža iz stekla (steklenice), se zbirajo na zbiralnicah steklene 
embalaže (tabela 4.8). 

Biološko razgradljivi odpadki se prevzemajo na določenih odjemnih mestih, ki omogočajo 
varen in nemoten prevoz za specialno, vozilo, hkrati pa so, čim bolj približana izvoru nastanka 
odpadkov. Odvoz poteka samo v primeru vključitve v odvoz te vrste odpadkov. V letu 2018 
smo lx izvajali tudi pranje zabojnikov za zbiranje bioloških odpadkov. 

Kosovni odpadki se prevzemajo na prevzemnih mestih odjemalcev »naročniški sistem«, 
uporabnik izpolni naročilnico za odvoz in jo posreduje do izvajalca GJS, ki ga preko želenega 
medija (telefon, fax, sms, ... ) obvesti o datumu odvoza. 

Nevarni odpadki se zbirajo s pomočjo premične zbiralnice v naprej določenih lokacijah in 
terminu odvoza. Frakcije se zbirajo ločeno v skladu z varnostnimi navodili. 

Uporabna oblačila zbiramo, kot korak k boljšemu ločevanju odpadkov, ločeno zbiramo 
uporabna oblačila, ki jih lahko uporabniki, v skladu z navodili, odvržejo v posebne zabojnike 
na lokacijah po občini. 

E-odpadki in odpadne baterije so posebna skupina odpadkov, ki ne sodijo med mešane 
komunalne odpadke, zato želimo občanom približati možnosti njihove oddaje. OEEO 
zabojnik se v občini Majšperk nahaja ob dovozu k občini Majšperk. 
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Ti odpadki vsebujejo težke kovine, ki so za okolje, naravo, ljudi 
in živali zelo nevarne, po drugi strani pa gre za odpadke, iz 
katerih se pridobivajo surovine in se nato lahko proizvajajo/ 
novi proizvodi in s tem ohranjajo naravni viri. 

V sklopu projekta zbiranja OEEO (odpadna električna in 
elektronska oprema) potrošnike ne le informiramo in 
ozaveščamo o pravilnem ravnanju z električno in elektronsko 
opremo, ampak dejansko spreminjamo njihove navade o 
pravilni oddaji tovrstnih odpadkov. 

4.12 Zbiranje odpadkov v zbirnem centru Majšperk 

Občani občine Majšperk so lahko določene vrste odpadkov oddajali v zbirnem centru 
Majšperk. V letu 2018 so bile zbrane naslednje količine odpadkov: 

ZC MAJŠPERK 

ODPADEK 2017 [kg] 2018 [kg] Razlika [kg] Razlika[%] 

Papir 1.940 4.916 2.976 153,4% 

Plastična emb. o o - -
Mešana emb. 5.510 3.580 - 1.930 -35,0% 

Steklo o o - -
Avtogume 3.200 o - 3.200 -100,0% 

Grad. čisti 20.880 25.400 4.520 21,6% 

Grad. mešani , o o - -
Hladilniki 2.780 2.300 -480 -17,3% 

Tv,ekrani 3.570 2.140 - 1.430 -40,1% 

MGA 12.160 8.720 - 3.440 -28,3% 

Les 20.480 24.620 4.140 20,2% 

Plastika 3.555 o -3.555 -100,0% 

Kovine 15.261 14.986 - 275 -1,8% 

Zeleni odp. 2.260 6.460 4.200 185,8% 

MKO o o - -
Oblačila o 3.450 3.450 -
Nevarni 2.016 2.335 319 15,8% 

Kosovni 39.640 54.900 15.260 38,5% 

SKUPAJ 133.252 153.807 20.555 15,4% 

V zbirnem centru je bilo v letu 2018 sprejetih 153,8 ton odpadkov, kar je 20,5 ton odpadkov 
več, kot leta 2017. 
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Vrste odpadkov 

Zbirni center Majšperk, ki se nahaja pri čistilni napravi Majšperk, je bil v letu 2018 odprt v 
torek med 13. in 16. uro ter v petek med 10. in 17. uro. Izjema v delavniku je bil vsak drugi 
koledarski teden meseca, ko je bil zbirni center namesto v torek, odprt v soboto med 8. in 
11. uro. 

Gospodinjstva so lahko v zbirnem centru brezplačno oddajala naslednje vrste odpadkov: 
plastiko in plastično embalažo, kovine in kovinsko embalažo, papir in papirna embalažo, 
stekleno embalažo, odpadno jedilno olje in maščobe, zdravila, pesticide, baterije in 
akumulatorje, embalažo, onesnaženo' z nevarnimi snovmi, električno in elektronsko opremo 
(TV aparati, računalniki, radio, ... ), izrabljene avtomobilske gume (do 50 kg/ 
leto/gospodinjstvo), kosovne odpadke (staro pohištvo, vzmetnice za postelje, ... ), male 
gospodinjske aparate (sesalniki, mlinčki, sušilci las, likalniki, ... ), belo tehniko (hladilniki, 
štedilniki, pralni in pomivalni stroji, mikrovalovne pečice ... ), zavržena oblačila in les. V skladu 
z veljavnim cenikom pa so lahko uporabniki oddajali tudi kože prašičev iz zakola za lastno 
uporabo in odpadke, ki vsebujejo azbest. 

Zbirni center občankam in občanom zagotavlja še višji nivo ravnanja z odpadki in hkrati 
preprečitev nastajanja dodatnih črnih odlagališč. Naloga zbirnih centrov je skrb za urejeno 
okolico in višji standard na področju ravnanja z odpadki v posameznem kraju, prav tako pa so 
ključni pri preprečevanju problematike divjih odlagališč . 

Zbirni centri so ustrezno urejeni in skrbno vzdrževani, kar omogoča hiter prevzem odpadka in 
pravilno pot nadaljnjega procesa obdelave. Vzoren način ločevanja odpadkov bo vzgled tudi 
mladim, ki bodo kot bodoča generacija skrbeli za življenja vredno okolje. 
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Vsi občani se morajo ob vstopu v zbirni center identificirati z osebnim dokumentom ali 

prejetim računom podjetja Čisto mesto Ptuj d.o.o. 

' 

Zbirni center Majšperk 

4.13 Količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev in ze (2017 in 2018) 

Spodnja tabela prikazuje količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev in zbirnih centrov v 
občini v tonah za leti 2017 in 2018 ter primerjavo zbranih količin med letoma. 

OBČINA MAJŠPERK Zbrana količina [t] 

Vrsta odpadka 2017 2018 Razlika [t] Razlika[%] 

Odpadki iz gospodinjstev 638,67 693,22 54,55 8,5% 

Odpadki iz zbirnih centrov 133,25 153,81 20,56 15,4% , 
SKUPAJ 771,92 847,03 75,11 9,7% 1 
V letu 2018 je bilo zbranih 847,03 ton vseh odpadkov iz gospodinjstev in zbirnih centrov, kar 

je 75,11 ton odpadkov več v primerjavi z letom 2017. 1 
4.14 Količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev in ze na prebivalca (2017 in l 

2018) ! 

Spodnja tabela prikazuje količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev in zbirnih centrov na 1 
prebivalca v občini v kg za leti 2017 in 2018 ter primerjavo zbranih količin med letoma. ! 

OBČINA MAJŠPERK Zbrana količina [kg] 1 
Vrsta odpadka 2017 2018 Razlika [kg] Razlika[%] 

Odpadki iz gospodinjstev 160,03 172,10 12,07 7,5% 1 
Odpadki iz zbirnih centrov 33,39 38,18 4,80 14,4% 

SKUPAJ NA PREBIVALCA [kg] 193,41 210,28 16,87 8,7% 1 
13 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Letna količina zbranih odpadkov iz gospodinjstev in zbirnih centrov znaša 210,28 kg na 
prebivalca, kar je za 16,87 kg na prebivalca več, kot v letu 2017. 

0% 

• . 

ME 
25,06 kg 

MKO 
76,81 kg 

• 
KOS 

4,85 kg 

OST 

Količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev in ze v letu 2017 

0% 

MKO 

• Papir 

Mešana embalaža 

• Steklena embalaža 

• Biološki odpadki 

Kosovni odpadki 

• Nevarni odpadki 

• Zbirni centri 

Ostalo 

Količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev in ze v letu 2018 
[%] 

36% 

MKO 

• Papir 

Mešana embalaža 

• Steklena embalaža 

• Biološki odpadki 

Kosovn i odpadki 

• Nevarni odpadki 

• Zbirni centri 

Ostalo 
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S OBRAČUN STORITEV IN CENE 2018 

V skladu Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodafskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/ 12) obračun temelji na skupno 
zbranih kol ičinah odpadkov na območju občin Spodnjega Podravja. V spodnjih tabelah 
podajamo zbrane količine odpadkov celotnega območja (zajeti tudi ZC), ter podatek o 
zaračunanih storitvah . 

Spodnja tabela prikazuje količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev in zbirnih centrov na 
območju 11 občin Spodnjega Podravja za leti 2017 in 2018 ter primerjavo zbranih ko l ičin 

med letoma. 

OBČINE SKUPAJ Zbrana količina [t] 

Vrsta odpadka 2017 2018 Razlika [t] 

Mešani komunalni odpadki 2.888,07 2.958,96 70,89 

Papir in papirna embalaža 847,92 875,69 27,77 

Mešana embalaža 972,22 1.001,64 29,42 

Steklena embalaža 503,84 535,16 31,32 

Biološki odpadki 735,71 897,24 161,53 

Kosovni odpadki 410,84 622,47 211,63 

Nevarni odpadki 20,77 21,89 1,12 

Tekstil, oblačila . 4,84 27,89 23,05 

Ostalo 1.477,25 1.361,48 -115,77 

SKUPAJ 7.861,46 8.302,42 440,96 

Zbrani odpadki iz gospodinjstev in ZC v letih 
2017 in 2018 

~ 3.000,00 
> 
~ 2.500,00 
-g 2.000,00 
.§' 1.500,00 
o 
Qj 1.000,00 
c 
~ 500,00 

O, OO -1'--= =.,.-=='-r--=---r---"- --

Razlika[%] 

2,5% 

3,3% 

3,0% 

6,2% 

22,0% 

51,5% 

5,4% 

476,2% 

-7,8% 

5,6% 

Vrste odpadkov • 2017 • 2018 
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Podjetje je v skladu s sprejetimi in potrjenimi cenami na podlagi Elaborata o oblikovanju cen 
izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju 11 občin, 
pripravil predračunske stroške v €/kg, ki so enaki obračunskim v €/ kg, to pomeni, da ni bilo 
razlike med potrjeno in obračunana ceno v € /kg za leto 2018. 

Predračunski stroški Obračunski stroški 
Vrsta javne službe izvajanja storitev v izvajanja storitev v 

letu 2018 (v EUR/kg) letu 2018 (v EUR/kg) 

l. 
Zbiranje določenih vrst komunalnih 

0,1280 0,1280 
odpadkov 

2. 
Obdelava določenih vrst komunalnih 

0,0833 0,0833 
odpadkov 

3. 
Odlaganje ostankov predelave ali 

0,1010 0,1010 
odstranjevanje komunalnih odpadkov 

RAVNANJE S KOMUNALNI Ml ODPADKI: Primerjava informativnih cen z obračunanimi v 2018 

Velikost Inform ativna cena 
oosode Elaborat 

Januar 
Ods t opa nje od 

Februar 
Odstopanje od 

Marec 
Odstopanje o d 

April 
Odstopanje od 

elaborata elaborata e laborata elaborata 

801 6,99{ 7,51{ 0,52€ 5,28( 1,71€ 6,58 € - 0,41€ 8 25( 1,26( 

1201 10,49{ 11,27 € 0,78€ 7,93€ - 2,56€ 9,89€ - 0,60€ 12 37( 1,88€ 

2401 20,98€ 22,56€ 1,58€ 15 84 ( 5,14€ 19 75( 1,23€ 24 75 ( 3,77( 

Velikost Informativna cena 
posode Elaborat 

Maj 
Odstopanje od 

Junij 
Odst opanje od 

Julij 
Odstopanje od 

Avgust 
Odstopa nje od 

elaborata elaborata elaborata e laborata 

801 6,99 ( 9,26( 2,27€ 7,47( 0,48€ 7,67( 0,68€ 8,90( 1,91€ 
1201 10,49( 13,91( 3,42€ 11.21€ 0,72€ 11,51 ( 1,02€ 13,35 ( 2,86€ 
2401 20 98{ 27,80€ 6,82€ 22,41( 1,43€ 23,01 ( 2,03€ 26,70 ( 5,72€ 

Velikost Info rmativna cena 
oosode Elaborat 

September 
Odstopanje od 

Oktober 
Odstopanje od 

No vember 
Odstopanje od 

December 
Odstopanje od 

elaborata elabora ta elaborata elaborato1 

801 6,99( 7,25€ 0,26€ 9,04( 2,05€ 8,17( 1,18€ 6,38€ - 0,61€ 
1201 10,49( 10,87€ 0,38€ 13,56 ( 3,07€ 12,29( 1,80€ 9,58€ 0,91€ 
2401 20,98€ 21,74 ( 0,76€ 27,12€ 6,14€ 24,55( 3,57€ 19,15 ( - 1,83€ 

Velikost Informativna 
posode cena Elaborat 

Povprečna 
Odstopanle od 

obračunana 
elaborata 20 17 

cena 2017 

801 6,99 € 7,65 0,65( 

1201 .,10,49( 11,48 0,99€ 
2401 20,98 ( 22,95 1,97( 

RAVNANJE Z BIOLOŠKI Ml ODPADKI: Primerjava informativnih cen z obračunanimi v 2018 

Velikost Informativna ce na 
posode Elaborat 

Januar 
Ods t opanje od 

Februar 
Odstopanje od 

Marec 
Odstopanje od 

April 
Odstopanje od 

elaborata elaborata elaborata elaborata 

1201 3 09€ 1,54( 1,55€ 1,84( 1,25( 2,66( - 0,43€ 3,98€ 0,89€ 
2401 6 19€ 3,06( 3,13( 3,68€ 2,51€ 5,33€ - 0,86( 7,96( 1,77€ 

Velikost Informativna cena 
DOSOde Elabo rat 

Maj 
Odstopanje od 

Junij 
Odstopanje od 

Julij 
Odstopanje od 

Avgust 
Odstopanje od 

elaborata elaborata elaborata t':laborata 

1201 3,09( 4,26€ 1,17€ 423( 1,14€ 3,87( 0,78( 5,08( 1,99€ 
2401 6 19( 8,53€ 2,34€ 8,46( 2,27( 7,75( 1,56( 10,16( 3,97€ 

Velikost Informativna cena 
DOSOde Elaborat 

September 
Odstopanje od 

Oktober 
Odst opanje od 

Novembe r 
Odstopanje od 

De ce mbe r 
Odstopanje od 

elaborata elaborata elaborata elaborata 

1201 309€ 4,26( 1,17( 3,95€ 0,86€ 3,53 ( 0,44€ 2,13( 0,96( 
2401 6,19€ 8,53€ 2,34€ 7,89€ 1,70€ 7,03€ 0,84€ 4,27( 1,92€ 

Velikost Info rmativna 
posode cena Elaborat 

Povprečna 
Odstopanje od 

obračunana 
elaborata 2017 

cena 2017 

1201 3,09( 3,44( 0,35( 

2401 6,19( 6,89( 0,70€ 

*Vse cene vsebujejo DDV 
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OBRAČUNSKE KOLIČINE 2018 l 
Januar Februar Marec 

VSI 629.189 VSI 457.089 VSI 575.489 

MKO 301.750 MKO 207.376 MKO 248.772 

BIO smetarji 30.840 BIO smetarji 37.180 BIO smetarji 54.340 

April Maj Junij 

VSI 739.824 VSI 809.576 VSI 702.502 

MKO 258.060 MKO 231.451 MKO 235.102 

BIO smetarji 82.780 BIO smetarji 92.080 BIO smetarji 92.080 

Julij Avgust September 

VSI 737.266 VSI 833.726 VSI 696.272 

MKO 213.033 MKO 298.688 MKO 222.054 

BIO smetarji 86.560 BIO smetarji 112.280 BIO smetarji 94.920 

Oktober November December 

VSI 811.734 VSI ' 747.948 VSI 561.808 

MKO 251.887 MKO 263.152 MKO 227.632 

BIO smetarji 88.520 BIO smeta rji 78.880 BIO smetarji 48.660 

SKUPAJ 2018 

VSI 8.302.423 

MKO 2.958.957 

BIO smetarji 899.120 • 

*vse količine so v kg 
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6 ZAKUUČEK 

Pri izvajanju gospodarske javne službe ugotavljamo, da se le- ta izvaja v skladu s pogodbo. 
Reklamacije, ter druge zahteve rešujemo sprotno s strankami, občinsko upravo Občine 
Majšperk, ter v določenih primerih s pristojnim inšpektoratom. 

V zaključku poročila predstavljamo tudi statistiko vseh zbranih odpadkov na področju 11 
občin Spodnjega Podravja, kjer izvajamo gospodarsko javno službo. 

Letna količina zbranih odpadkov iz gospodinjstev in zbirnih centrov na območju 11 občin 
Spodnjega Podravja znaša 8.302,42 ton, kar je za 440,96 ton oz 5,6 % odpadkov več v 
primerjavi z letom 2017. 

Količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev in ZC v letu 2017 
11 občin Spodnjega Podravja 

Mešani komunalni odpadki 

• Papir in papirna embalaža 

Mešana embalaža 

• Steklena embalaža 

• Biološki odpadki 

Kosovni odpadki 

• Nevarni odpadki 

• Tekstil, oblačila 

Ostalo 

Količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev in ZC v letu 2018 
11 občin Spodnjega Podravja 

Mešani komunalni odpadki 

• Papir in papirna embalaža 

Mešana embalaža 
36% 

• Steklena embalaža 

• Biološki odpadki 

Kosovni odpadki 

• Nevarni odpadki 

• Tekstil, oblačila 

Ostalo 
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Spodnja tabela prikazuje količine zbranih odpadkov iz gospodinjstev in zbirnih centrov na 
prebivalca na območju 11 občin Spodnjega Podravja v kg za leti 2017 in 2018 ter primerjavo 
zbranih količin med letoma. 1 

OBČINE SKUPAJ Zbrana količina [kg] 

Vrsta odpadka 2017 2018 Razlika [kg] Razlika[%] 

Mešani komunalni odpadki 82,50 84,52 2,02 2,5% 

Papir in papirna embalaža 24,22 25,01 0,79 3,3% 

Mešana embalaža 27,77 28,61 0,84 3,0% 

Steklena embalaža 14,39 15,29 0,89 6,2% 

Biološki odpadki 21,02 25,63 4,61 22,0% 

Kosovni odpadki 11,74 17,78 6,05 51,5% 

Nevarni odpadki 0,59 0,63 0,03 5,4% 

Tekstil, oblačila 0,14 0,80 0,66 476,2% 

Ostalo 42,20 38,89 -3,31 -7,8% 

SKUPAJ 224,56 235,90 11,34 5,0% 

*Vir podatka o številu prebivalcev na SURS (35.195 prebivalcev v 14.035 gospodinjstvih) 

Letna količina zbranih odpadkov iz gospodinjstev in zbirnih centrov na območju 11 občin 
Spodnjega Podravja znaša 235,90 kg na prebivalca, kar je za 11,34 kg na prebivalca več, kot 
v letu 2017. 

ME 
28,61 kg 

MKO 
84,52 kg 

LETO 2018 

235,9 kg 

OST 
38,89 kg 

KOS 
17,78 kg 
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Porast in zmanjšanje zbranih odpadkov v 
primerjavi z letom 2017 

60,00% ...,.-----------------------------
51,50% 

50,00% +-------------------

40,00% +----- --------------

-10,00% +-----------------------------
-7,80% 

-20,00% _~._ ___________________________ _ 

Pripravil: 

Mešani 
komunalni 

odpadki 

Sašo Kodrič 

Papir in 
papirna 

embalaža 

Mešana 
embalaža 

Steklena 
embalaža 

Biološki 
odpadki 

Direktor: 

Kos ovni 

odpadki 

Nevarni 

odpadki 

Osta lo 

1 
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1 
OBČINA MAJŠPERK 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin , št. 25/12, 34/15, 
55/ 15, 50/ 17, 16/ 19) je Občinski svet Občine Majšperk na .... ....... seji, dne . ........ . .. sprejel 
naslednji 

SKLEP 
o seznanitvi z Letnim poročilom opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo Komunalnega podjetja Ptuj d.d. 

Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil z Letnim poročilom za leto 2018, ki ga je pripravil 
izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo Komunalnega podjetja 
Ptuj d.d. 

Številka: ........ . ... . .. .... . 
Majšperk, dne: ...... . ..... .. . 

dr. Darinka Fakin 
županja 

OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39, 2322 MAJŠPERK, tel. : 02 795 08 30, fax: 02 794 42 21, 
e-mail : obe ina. majsperk@majsperk . si, www. majsperk.si 

Matična št.: 5883644, Id. št. za DDV: Sl11 993197, TRR pri Banki Slovenije: 01269-0100017182 



OBČINA MAJŠPERK 

Majšperk 39 
2322 Majšperk 

OSNOVNI CERTIFIKAT Komunalno podjetje Ptuj d.d. 
Puhova ulica 10, SI 2250 Ptuj 

Telefon: (02) 787 5111 
Telefax: (02) 771 36 Ol 

ID: 5165735676 

Matična številka: 5321387000 
TRR NKBM: 04202-0000289870 

Zadeva: Pisno Poročilo vodo-oskrbe za leto 2018 

Spoštovani, 

201& 

Zlata odlil nost 
@SoitdJtet 

KOMUNALNO PODJET"E 
PTU.J d.d. 

M~'tS321317 
aJIIMII• &.a.o_ U .ot..l"OU 

Ptuj, 28.3.2019 

V skladu s Koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo, vam v prilogi pošiljamo delno Poročilo dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb dejavnosti oskrbe s pitno vodo za leto 2018, saj vam revidiranih računovodskih izkazov 

še ne moremo dostaviti, ker revizija še ni zaključena. Računovodske izkaze vam bomo dostavili po 
opravljeni reviziji. 

S spoštovanjem! 

Vodja področja storitev: 

Rado Vek mag. ing. grad. 

f/!11( 
i • .J ·Ho~ ,, L:!u .:' O~J~i J:: 
PTUJ. d .d . 10 
Puhov r~ u !ka 10 

Direktor: 

Komunalno podjet je Ptuj d.d., Puhova ul. 10 Ptuj, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ptuju, št. r eg. Vpisa 1/01412·00, osnovni kapital družbe 1.006.417,96 EUR 



Priprava poroči la : 

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d. 

Puhova ulica 10 

2250 PTUJ 

POROČILO KONCESIONARA 

201 8 

Zlata odličnost 
©Sol•d•tet 

KOM UNALNO POD.JET J E 
PTU.J d .d. 

Blsnode d .a.o., U .o9.Z018 

OS NOVNI CEIHlfll(Al 

Komunalno podjetje Ptuj d.d. 

Ptuj, marec 2019 



DEJAVNOST OSKRBE S PITNO VODO 

Opis dejavnosti 

:. 

-... !',;.. "' .... - ..... . · ... . 
' 

~~~'n.1r 
~o·..----....... 
rttJorRPAt~ 

Vodooskrbni sistem Ptuj zagotavlja oskrbo območja 23 občin, v katerih so v celoti pokrite z 

vodovodnim omrežjem Mestna občina Ptuj, Dornava, Gorišnica, Cirkulane, Juršinci, 

Destrnik, Markovci, Hajdina, Starše, Videm, Podlehnik, Žetale, Trnovska vas, Sv. Andraž, 

Zavrč, Kidričevo, Majšperk in Cerkvenjak. Delno oskrbujemo tudi občine Ormož, Duplek, 

Makole, Sv. Trojica in Sv. Jurij. 



VZDRŽEVALNA DELA 

Višina stroškov izvajanja vzdrževalnih del na vgrajenih cevovodov je odvisna predvsem od 

vlaganj v obnove cevovodov v preteklih obdobjih. 

Pogostost prelomov vodovodnih cevi je še vedno precejšnja. V letu 2018 je bilo potrebno 

interventno odpraviti 421 okvar, od tega je bilo 92 okvar na sekundarnih in 57 na primarnih 

vodovodnih cevovodov, na hišnih priključnih cevovodih pa 272 okvar. V primerjavi z 

predhodnim letom 2017 je bilo na cevovodih 138 okvar manj . Skoraj vsaka malo večja 

odprava napake na omrežju predstavlja tudi motnjo v oskrbi uporabnikov s pitno vodo. Zato 

je izjemnega pomena, da je čas odprave napake čim krajši, kar se je z dobro organizacijo dela, 

s sodobno opremo in usposobljenostjo zaposlenih tudi doseglo. 

Struktura okvar na vodovodnih cevovodih v 
letu 2018 

Skupaj okvar na cevovodu- 421 komadov 

• Primarni cevovod - 57 kom 

• Priključki - 272 kom 

Sekundarni cevovod - 92 kom 
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Primerjava strukture okvar na vodovodnih cevovodih v letih 
201 7 in 2018 

prtmarm cevovod prik(Jučkt sekundarm cevovod 

201 7 
. 2018 

Stroški vzdrževalnih del in stroški odprave napak na vodovodnem omrežju so skupaj znašali 

1.441.616 EUR. Za odpravo napak na vodovodnem omrežju je bilo porabljeno 550.735 EUR 

sredstev, za vzdrževalna dela paje bilo porabljenih 890.881 EUR. Podatki so vzeti iz seštevka 

delovnih nalogov za leto 2018. 

Na vodovodnih oskrbnih sistemih je bil dosežen večji fizični obseg večjih vzdrževalnih del 

zaradi pogostejših napak na omrežju in hišnih priključkih, kajti prav navedeni sklopi 

vodovodnih sistemov največ prispevajo k velikim vodnim izgubam v procesu distribucije 

pitne vode, katere so v letu 2018 znašale 23,5 %, kar je enako kot v letu 2017. 

Načrpane vode v letu 2018 je bilo 4.565.559 m3, prodane pa 3.492.653 m3, razlika (izguba) je 

1.072.906 m3. 

Skupna načrpana voda se meri po merilcih pretokov po vodnjakih. Delitev po občinah je v 

procentih, kar je razvidno iz tabele primerjave prodaje vode po občinah za leto 2018. 



PROBLEMA TIKA PRI IZVAJANJU INVESTICIJSKIH VLAGANJ NA 
VODOOSKRBNEM SISTEMU PTUJ 

Konec leta 2012 je bila odpravljena dolgoletna zamrznitev cen komunalnih storitev m 

uveljavljena Uredba o metrologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb. Z navedeno uredbo je uveden nov način oblikovanja cen komunalnih storitev, 

katere potrjevanje je v pristojnosti občin. 

Cena izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo je sestavljena iz dveh delov: 

a) vodarina; stroški opravljanja javne službe, 

b) omrežnina; stroški javne infrastrukture. Omrežnina vključuje: 

-stroške amortizacije, 

-stroške zavarovanja infrastrukture, 

-stroške odškodnin, 

- stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod, 

-stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti, 

- plačilo za vodno pravico ter 

- odhodke fmanciranja. 

Prevladujoči del omrežnine predstavljajo stroški amortizacije in so namenski vir za vlaganje v 

vodovodni sistem. 

Z Uredbo MEDO se amortizacija infrastrukture zaračunava enotno, po metodi časovnega 

amortiziranja, glede na stopnjo zmogljivosti infrastrukture javne službe, ob upoštevanju 

življenjske dobe. Z vidika trajnosti razvoja vodovodnega sistema, kateri predstavlja pretežni 

del infrastrukturnih sredstev je izrednega pomena, da se sredstva amortizacije javne 

infrastrukture, katera je zajeta v ceni omrežnine namenijo za zagotavljanje razvoja in 

obnovo vodovodne infrastrukture. 

V praksi pa se vsa zbrana sredstva iz amortizacijskega dela omrežnin v celoti ne namenijo 

obnovi in izgradnji vodovodne infrastrukture in še deloma ostajajo v proračunih občin, kar 

dopušča tudi zakonodaja. 

V letu 2018 je bilo za ta namen porabljenih 20 % amortizacijskega dela omrežnine. V letu 

2019 bo zagotovljenih sredstev iz tega naslova tudi 20%, vendar še zmeraj ne dovolj , glede na 

dejansko stanje vodovodne infrastrukture, ki se je gradila v preteklem stoletju in je danes 

zastarela ter iztrošena. 



STANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER OPREME NA 
VODOOSKRBNEM SISTEMU PTUJ 

Zaradi nevlaganj v vodooskrbni sistem v zadnjih dveh letih nas je pripeljalo do stanja, ko ni 

več mogoče zagotavljati nemotene oskrbe ter normalnega opravljanja dejavnosti javne službe. 

Posledično to pomeni, da uporabniki posredno »izčrpavajo« sistem omrežja dobave javnih 

dobrin, pri čemer navidezno cena ostaja za uporabnika kratkoročno »relativno ugodna«, 

dolgoročno pa pripelje do zloma sistema dobave javnih dobrin in bistveno dražje sanacije le 

tega. V preteklosti je sicer bilo mogoče opisano anomalijo prevaliti v breme občinskega 

proračuna ali javnega podjetja, nova pravila pa takšnega ravnanja ne dopuščajo več. Model 

mora biti jasen, transparenten, tako uporabnik kot izvajalec ter tudi lastnik infrastrukture, pa 

morajo vedeti kakšen del stroškov povzročajo in kakšen je njihov del bremena izvajanja 

dejavnosti javne službe. 

Lokalna skupnost mora s svojim premoženjem ravnati kot dober gospodar, ga razvijati in 

obnavljati, s tem pa upravičuje višino cene javnih storitev. 

Nujna vlaganja so naslednja: 

PROIZVODNJA VODE 

ČRPALIŠČE SKORBA: 
posodobitev centra in zamenjava glavnega računalnika 

zamenjava UPS-a v centru, 

zagotoviti nadomestni del napajanja za delovanje telemetrije (zahteva inšpekcijskih 

služb), 

zamenjava črpalk in frekvenčnih regulatorjev v vodnjakih (štiri črpalke so dosegle 

takšno število obratovalnih ur, da ni mogoče servisiranje in so potrebne nujne 

zamenjave z novimi). 

OSTALI OBJEKTI - VODOHRANI IN PREČRPALIŠČA: 

posodobitev programske opreme z dodatno kontrolo vstopov v objekte, 

zamenjava črpalk in frekvenčnih regulatorjev v prečrpališčih, 



l 

sanacija betonskih površin objektov vodohranov, ker je ogrožena statika zaradi 

propadanja armatur. 

sanacija vodohranov (Ločki vrh) 

rekonstrukcija črpališč 

DISTRIBUCIJA VODE 

nujna zamenjava sekcijskih zasunov v vozliščih (v primerih defek:tov moramo zapirati 

celotna naselja namesto krajših odsekov), 

zamenjave dotrajanih cevovodov, kjer opažamo ogromne izgube in povečano število 

defektov, 

zamenjava dotrajanih - nedelujočih hidrantov, 

zamenjava reducirnih in odzračevalnih ventilov, 

zamenjava vodovodnega cevovoda v naselju Gočova 

zamenjava vodovodnega cevovoda Formin- Zavrč 

UKREPI ZA ZMANJŠANJE IZGUB 

-hitro odkrivanje defek:tov in njihova odprava, 

- stalna sistemska kontrola vodovodnega omrežja, 

- stalna vizualna (površinska) kontrola trase cevovoda, 

- precizna kontrola količine načrpane vode, 

- obdržati konstanten tlak v omrežju, 

-pravilno dimenzioniranje vodomerov, 

-natančnost pri odčitavanju vodomerov, 

-planirano in redno vzdrževanje mora biti natančno in po normativih (tedensko, mesečno, 

polletno in letno), 

- stalna modernizacija opreme za odkrivanje defektov, 

-opremljanje glavnih vozlišč z merilci tlakov, pretokov in zasunov, 

- spremljanje kartotek okvar, 



-avtomatizacija vodovodnega sistema, 

-ureditev katastra, 

- zamenjave kritičnih odsekov vodovodnih cevovodov. 

PRITOŽBE UPORABNIKOV STORITEV VODOOSKRBE 

Pritožbe uporabnikov storitev vodo oskrbe delimo na: 

pritožbe podane osebno na sedežu podjetja, 

pritožbe prispele po pošti, 

pritožbe prispele po elektronski pošti, 

pritožbe, katere so nam posredovane ustno (preko telefonov in mobilnih aparatov). 

Vse pritožbe urejamo v zakonsko predvidenem roku, ter naslovniku o tem podamo pojasnilo! 

PRIPOMBE NA OBRAČUN VODARINE: 

stranke nam posredujejo pripombe v pisni obliki in se v glavnem nanašajo na 

preveliko porabo vode po obračunskem vodomeru, 

z dodatno kontrolo in pomočjo stranki o odkrivanju nekontroliranega izliva 

poskušamo pozneje pri obračunu z dogovorom s stranko najti rešitev za plačilo 

nastalih stroškov vodarine. 

PRIPOMBE NA KVALITETO VODE: 

stranke nam telefonsko javijo pripombe na kvaliteto vode v smislu pojavljanja peska, 

usedlin, bele vode, 

z dodatnim pregledom pri stranki ugotovimo dejansko stanje in na tej osnovi 

izvedemo korektivne ukrepe. 

PRIPOMBE PRI MOTNJAH OSKRBE Z VODO: 

do teh pripomb prihaja zaradi okvar na vodovodnih cevovodih, planiranih 

vzdrževalnih del ter povečanega odvzema pitne vode v sušnih obdobjih, 

vse te ukrepe poskušamo odpraviti v čim krajšem času in s tem uporabnikom pitne 

vode zagotoviti čim prej normalno oskrbo s pitno vodo. 



llelovm natog 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
NA VODOOSKRBNEM SISTEMU PTUJ za leto 2018 

(ZADRŽANA SREDSTVA OMREŽNINE) 

Rekonstrukcija transformatorske postaje Skorba 
------------------

Rekonstrukcija črpališča - Majski vrh 

19.427,50 EUR 

140.716,74 EUR 
------------------------ -- --

Rekonstrukcija črpališča Hum 
f- ---- -----

Izdelava vodovoda ON 150 na mostu v Spodnji Brengovi 
!----------

Zamenjava vodovodnega cevovoda ON 200 v Dolanah 

40.447,02 EUR 

12.404,79 EUR 

18.928,004 EUR 



KVALITETA PITNE VODE 

Glede na analize vzorcev pitne vode iz omrežja m črpališč, ki jih redno izvajata lasten 

akreditiran laboratorij in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je oskrba 

uporabnikov s pitno vodo varna in ustrezna. Vodne vire našega vodo oskrbnega sistema 

nenehno ogrožajo nekatere dejavnosti, ki se izvajajo znotraj območij varstvenih pasov pitne 

vode, kot so uporaba pesticidov in mineralnih gnojil na zemljiščih, prometne ceste v bližini 

črpališč in neurejeno odvajanje komunalnih odpadnih voda na vodovarstvenih pasovih. 

Zahteve za pitno vodo so definirane v pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/2004, 35/2004, 

26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 7112017). Skladnost parametrov pitne vode na 

Ptujskem sistemu oskrbe s pitno vodo smo v letu 2018 spremljali z rednim jemanjem in 

analizami vzorcev pitne vode v črpališču, v vodohranih in pri končnih porabnikih na 

omrežju. Dodatno k odvzemu vzorcev vode imamo v črpališču nameščen biološki indikator z 

mladicami postrvi za neprekinjen nadzor nad kvaliteto pitne vode na centralnem vodnem viru. 

Testno imamo na enem cevovodu nameščen on-line mikrobiološki analizator vode. 



Zdravstveni nadzor pitne vode 

V skladu z načrtom notranjega nadzora je bilo na vodovodnem omrežju in v črpališčih 

odvzetih 1680 vzorcev vode, od tega 1208 za mikrobiološke preiskave, 400 za osnovne 

kemijske preiskave, 12 vzorcev za široke kemijske preiskave in 60 vzorcev za kontrolo 

pesticidov v vodi. Na vodnjakih je bilo za razne kontrole odvzetih 47 vzorcev vode in 

opravljenih 372 tehnoloških meritev. Na vodohranih je bilo opravljenih 292 tehnoloških 

meritev. 

Mikrobiološko neskladnih je bilo 78 vzorcev oz. 6,5 %. Od tega je bilo zaradi indikatorskih 

parametrov (koliformne bakterije in skupno št. mikroorganizmov) neskladnih 74 vzorcev oz. 

6,13 %. Zdravstveno neustrezni so bili 4 vzorci oz. 0,33 %zaradi prisotnost Escherichia Coli 

(po 2 CFU/ 1 OO ml) in enterokokov (1 in 13 CFU/ 1 OO ml). Po ugotovitvi neskladnih vzorcev 

so bili takoj raziskani vzroki in izvedeni ukrepi za sanacijo stanja (izpiranje in po potrebi 

dezinfekcija). Zaradi onesnaženja vode je bil izdan ukrep prekuhavanja vode za področje 

Stoperc, Grdine, Zgornje Sveče in Kupčinjega vrha v začetku junija do sanacije stanja (skupaj 

5 dni). Mikrobiološki izvidi na vodnih virih v črpališčih so bili v 98,4 % skladni. Zaradi 

porušenega karbonatnega ravnotežja v vodi smo na trt!h hribovskih lokacijah v vodo dozirali 

C02 za zmanjšanje izločanja vodnega kamna. Na vodnjaku VG5 v Skorbi od julija naprej 

izvajamo odstranjevanje železa in mangana iz vode, na novih vodnjakih VG6 in VG7 pa od 

decembra naprej. 

Od 472 odvzetih vzorcev za kemijske preiskave so bili neskladni 3 vzorci, vsi zaradi 

presežene vrednosti za atrazin. Od tega sta bila neskladna dva vzorca v črpališču Skorba 

(0, 120 in O, 130 Jlg/1) in eden na omrežju (0, 110 ~-tg/1) . Dovoljena vrednost za posamezen 

pesticid znaša O, l ~-tg/1 oz. 0,5 ~-tg/1 za vsoto pesticidov. Glavni vzrok za presežene vrednosti 

atrazina je njegova količina v plitvi podtalnici Dravskega polja, kot posledica dolgotrajne 

pretekle uporabe v kmetijstvu. Ker onesnaževala izvirajo iz vodovarstvenega območja, smo 

skladno s 26. členom pravilnika o pitni vodi o tem obvestili ministrstvi za kmetijstvo in 

okolje. 
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V diagramu so prikazane vsebnosti atrazina in desetil-atrazina v črpališču za obdobje 2016-2017 

Zaradi preseženih vrednosti atrazina in desetil atrazina v plitvi podatalnici Dravskega polja, 

izvajamo dodaten monitoring pesticidov na omrežju. V letu 2018 je bilo odvzetih šest serij 

vzorcev vode. Izmerjene vrednosti so prikazane so v tabeli v ).l.g/1 vode. 

Mesto 12.04.2018 09.05.2018 20.06.2018 30.08.2018 25.10.2018 18.12.2018 
vzorčenja Des etil Deseti! Deseti! Deseti! Deseti] Deset il 

Atrazin atrazin Atrazin atrazin Atrazin atrazin Atrazin atrazin Atrazin atrazin Atrazin atrazin 

Ptuj 0,042 0,027 0,030 0,035 0,034 0,020 0,028 0,019 0,035 0,022 0,037 0,025 
Starše 0,087 0,061 <0,01 <0,01 0,056 0,048 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Zlatoličje 0,110 0,087 0,046 0,049 0,076 0,082 0,078 0,053 0,086 0,058 0,072 0,067 
Stoperce 0,076 0,052 0,045 0,052 0,058 0,059 0,055 0,047 0,056 0,059 0,063 0,043 
Zeta le <0,01 <0,01 <0,01 0,014 0,014 0,010 <0,010 <0,010 0,012 0,016 0,013 <0,010 
Cirkulane 0,093 0,070 0,061 0,066 0,089 0,079 0,072 0,045 0,070 0,047 0,069 0,046 
Gorišnica 0,061 0,046 0,035 0,055 0,057 0,042 0,034 0,022 0,040 0,035 0,038 0,027 
Zagorci 0,083 0,057 0,039 0,038 0,049 0,038 0,038 0,023 0,046 0,041 0,063 0,037 
Cerkvenjak 0,028 0,019 0,017 0,022 0,024 0,015 0,015 <0,010 0,021 0,023 0,020 0,012 
Grajenščak 0,063 0,043 0,036 0,041 0,043 0,032 0,025 0,019 0,031 0,029 0,034 0,019 



Vrednosti nitratov v pitni vodi so se gibale v okviru dovoljenih meja. Opazno je znižanje 

vrednosti nitratov po vključitvi dveh novih globinskih vodnjakov. Pregled vrednosti nitratov 

na iztoku iz črpališča Skorba na cevovodih premera 300 in 400 mm je prikazan v naslednjem 

grafu: 
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Na delih omrežja, kjer so zunanji globinski vodnjaki, so bile vrednosti nitratov precej nižje in 

so se gibale med 8 in 25 mg/l vode. 

Državni monitoring pitne vode 

V okviru državnega monitoringa pitne vode je bilo na področju našega vodovodnega sistema 

odvzetih 50 vzorcev vode. Neskladen je bil 1 vzorec oz. 2,0 % zaradi ugotovljene prisotnosti 

koliformnih bakterij (3 CFU/100 ml). Vzrok neskladnosti je bila notranja vodovodna 

instalacija v objektu. 

Težave pri oskrbi s pitno vodo v letu 2018 

Zaradi vdora padavinske vode ob močnem nalivu v vodovodni rezervoar smo izdali ukrep 

prekuhavanja vode na področje Stoperc, Grdine, Zgornje Sveče in Kupčinjega vrha v začetku 

junija v trajanju 5 dni. V poletnih mesecih je občasno prišlo do dviga usedlin pri nekaterih 

uporabnikih zaradi večjega odjema vode pri polnjenju bazenov. 



V am ost vodooskrbe 

Varnost vodo oskrbe smo zagotavljali z nadzorovanjem in s preventivnim vzdrževanjem vseh 

objektov na vodo oskrbnem sistemu in z nadzorovanjem varstvenih pasov črpališč na osnovi 

načrta notranjega nadzora. 

Izboljšave na področju kvalitete vode 

V mesecu aprilu smo dali v uporabo novo zgrajena globinska vodnjaka VG6 in VG7 v 

črpališču Skorba. S tem smo pomembno znižali količino nitratov in pesticidov v distribuirani 

vodi. V decembru smo na obeh novih vodnjakih pričeli s filtracijo vode z namenom 

odstranjevanja železa in mangana iz globinske vode. 

Pritožbe in preventivni ukrepi 

Obravnavano je bilo 7 pritožb uporabnikov glede kvalitete vode. Večina pritožb je bila zaradi 

pojavljanja usedlin vodnega kamna v notranjih vodovodnih instalacijah in na mrežicah pip. 

Pri 1 uporabniku smo zaradi ublažitve težav s peskom oz. vodnim kamnom namestili filter na 

notranji vodovodni instalaciji. 

Zaradi občasnega pojavljanja peska in izločenega vodnega kamna v pitni vodi smo omrežje 

redno izpirali na 61 lokacijah, na 11 lokacijah pa čistili nameščene filtre (stanovanjski bloki v 

mestu Ptuj). 

Analiza Porabe Električne Energije 

Črpališča Komunalnega podjetja Ptuj d.d. se nahajajo v Skorbi, Lancovi vasi, Novi vasi, 

Gerečji vasi, Podvincih, Desencih in Župečji vasi. V Skorbi se nahaja sedem površinskih in 

sedem globinskih vodnjakov, v Lancovi vasi sta površinski in globinski vodnjak ter v Novi 

vasi, Desencih, Gerečji vasi, Podvincih in Župečji vasi po en globinski vodnjak. 

Dnevni režim obratovanja so vsi globinskimi vodnjaki ter eden ali dva površinska vodnjaka, 

ki jim v odvisnosti od potrošnje dodajamo ostale vodnjake. Izdatnost vodnjakov v katerih so 

nameščene globinske črpalke je okrog 0,96 m3 na kW moči črpalke medtem ko je izdatnost 

površinskih črpalk 1,2 m3 na kW moči črpalke. Razmerje mešanja vode (Glob/Pov) je od 1:1 

v obdobjih z manjšo potrošnjo(oktober-april) in ponoči ter 1:1,5 v času velike potrošnje (maj-



september). Dislocirani globinski vodnjaki dodajajo delež globinske vode v vodovodni sistem 

v odvisnosti vod skupnega pretok. Maksimalna moč vseh črpalk je 600 kW. 

V letu 2017 je bilo porabljenih 3.523.799 kWh električne energije kar je znašalo 275.623EUR 

pri povprečni ceni 0,078 EUR!kWh. V letu 2018 je znašala poraba 3.433.572 kWh električne 

energije, to pomeni zmanjšanje porabe za 2,5% v primezjavi z letom 2017. 

Strošek električne energije za leto 2018 je znašal 332.263EUR pri povprečni ceni 0 ,097 

EUR!kWh in je v primezjavi z letom 2017 višji za 24%, zaradi višje nabavne pogodbene cene 

električne energije, kije določena z nabavno skupino JS Ptuj. 

Razdelitev stroškov električne energije za leto 2018: 

2018 Potrošnja Strošek ( EURI m3 EUR/ m3 

Črpališče 
(kWh) EUR) kWh+omrežnina 

SKORBA 1.488.017 115.638 EUR 0,077 EUR 3.029.429 0,038 EUR 

NOVA VAS+(prečrp.) 225.925 21.742 EUR 0,096 EUR 262.936 0,083 EUR 

DESENCI+(prečrp.) 149.916 16.234 EUR 0,108 EUR 164.249 0,098 EUR 

LANCOVA VAS 202.294 18.423 EUR 0,091 EUR 383.520 0,048 EUR 

PODVINCI 107.286 11.242 EUR 0,105 EUR 213.224 0,052 EUR 

GEREČJA VAS 136.091 13.819 EUR 0,102 EUR 207.843 0,066 EUR 

ŽUPEČJA VAS 117.607 11.267 EUR O 095 EUR 304.358 0,037 EUR 

Skupaj črpališča 2.427.136 208.454EUR 0,085 EUR 

Skupaj prečrpališča 1.006.436 123.809EUR 0,123 EUR 

Skupaj 3.433.572 332.263 EUR 0,097 EUR 4.565.559 0,073 EUR 

Vodovodni sistem oskrbuje odjemalce na Dravskem polju m na geografsko razgibanem 

področju Haloz in Slovenskih goric. 

V odvisnosti od lege posameznega vodovodnega sistema so odjemalci razvrščeni v tlačne 

cone, ki se začnejo s prvo tlačno cono v črpališču in vse do šeste tlačne cone na najvišjih 

področjih. Iz tega sledi, da je potrebno za uporabnike na višjih odjemnih mestih tudi do pet 

krat prečrpati vodo. Vsako prečrpavanje vode podraži končno ceno kubičnega metra vode. 

Samo stanje črpalnih postaj pa še dodatno vpliva na strošek prečrpavanja vode, ki pa je 

odvisen od kvalitete črpalk in motorja, starosti (izrabljenost turbine) in potrebne dvižne višine 

vode. V povprečju je strošek kubičnega metra vode 0,073EUR/m3 
. V prvi tlačni coni je 

0,041 EUR/m3 in se mu za vsaki dodatni dvižni meter prečrpane vode prišteje 0,0006 

EUR/m3
. 



Objekt Tlačna cona Povprečna cena EUR 1m3 

Cena m3 v prvi tlačni coni (Pref. = 4Bar) 1 tlačna cona 0,0412 EUR/m3 

Dvig cene za vsak meter dvižne višine 2 - 6 tlačna cona 0,0006 EUR/m3 

FIZIČNI OBSEG POSLOV ANJA 

l. PRODAJA VODE 

Obseg poslovanja je bil v letu 2018 pri dejavnostih oskrbe z vodo manjši od obsega v 

predhodnem letu. 

Prodane količine pitne vode so bile v letu 2018 glede na leto 2017 za 37.786 m3 oziroma za 

1,08 odstotka manjše. 

Glede na strukturo porabnikov se je povečal obseg porabe vode v gospodinjstvih za 0,02 %. 

Pri ostalem odvzemu se je obseg porabe vode zmanjšal za 5,09 %. 

Prodaja vode za obdobje 2009 - 2018 
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Prodane količine vode v m3 po občinah v 2018 : 
delež 

OBČINA DESTRNIK PRODAJA 1m3 

gospodinjstvo 114 38/ 
gospodarstvo 2.682 

negospodarstvo 1.861 

118.925 3,41% 

OBČINA DORNAVA PRODAJA 1m3 

gospodinjstvo 89.968 

gospodarstvo 5.127 

negospodarstvo 24.690 

119.785 3,43% 

OBČINA DUPLEK PRODAJA 1m3 

gospodinjstvo 1.072 

.gospodarstvo 

negospodarstvo 

1.072 0,03% 

OBČINA GORIŠNICA PRODAJA 1m3 

gospodinjstvo 135.059 

gospodarstvo 20.778 

negospodarstvo 4.115 

159.952 4,58% 

OBČINA JURŠINCI PRODAJA 1m3 

gospodinjstvo 87.034 

gospodarstvo 3.054 

negospodarstvo 5.576 

95.664 2,74% 

OBČINA KIDRIČEVO PRODAJA 1m3 

gospodinjstvo 182.141 

gospodarstvo 49.913 

negospodarstvo 9.785 

241.839 6,92% 

OBČINA LENART PRODAJA 1m3 

gospodinjstvo 1.302 

gospodarstvo o 
negospodarstvo 

1.302 0,04% 

OBČINA SV.TROJICA PRODAJA 1m3 

gospodinjstvo 16.357 

gospodarstvo 6.489 

negospodarstvo 19 

22.865 0,65% 



OBČINA MAJŠPERK PRODAJA /m3 

gospodinjstvo 156.810 

gospodarstvo 7.319 

negospodarstvo 4.372 

168.501 4,82% 

OBČINA ORMOŽ PRODAJA / m3 

gospodinjstvo 4.038 

gospodarstvo o 
negospodarstvo o 

4.038 0 ,12% 

OBČINA SL. BISTRICA PRODAJA /m3 

· gospodinjstvo 2.044 

'gospodarstvo o 
negospodarstvo o 

2.044 0,06% 

OBČINA STARŠE PRODAJA / m3 
· gospodinjstvo 173.852 

1 gospodarstvo 8.412 

negospodarstvo 5.114 

187.378 5,36% 

OBČINA SV.JURIJ PRODAJA / m3 

1 gospodinjstvo 4.406 

1 gospodarstvo o 
negospodarstvo o 

4.406 0,13% 

OBČINA VIDEM PRODAJA /m3 

gospodinjstvo 217.433 

QOSQOdarstvo 11.131 

negospodarstvo 4.862 

233.426 6,68% 

OBČINA ZAVRČ PRODAJA /m3 

· gospodinjstvo 43.214 

gospodarstvo 1.446 

negospodarstvo 1.179 

45.839 1,31% 

OBČINA CERKVENJAK PRODAJA /m3 

1 gospodinjstvo 60.709 

gospodarstvo 9.419 

negospodarstvo 1.604 

71 .732 2,05% 



OBČINA HAJDINA PRODAJA / m3 

gospodinjstvo 141.521 

gospodarstvo 17.537 

negospodarstvo 3.556 

162.614 4,66% 

OBČINA MARKOVCI PRODAJA / m3 

gospodinjstvo 149.429 

gospodarstvo 62.646 

negospodarstvo 2.124 
214.199 6,13% 

OBČINA PODLEHNIK PRODAJA /m3 

. goSQ.odinlstvo 83.847 

gospodarstvo 17.060 
negospodarstvo 2.714 

103.621 2,97% 

OBČINA SV.ANDRAŽ V SL.GORICAH PRODAJA / m3 
gospodinjstvo 41 .369 

gospodarstvo 1.894 

negospodarstvo 125 
43.388 1,24% 

OBČINA TRNOVSKA VAS PRODAJA /m3 

gospodinjstvo 50.048 

gospodarstvo 3.903 

negospodarstvo 2.918 

56.869 1,63% 

OBČINA ŽETALE PRODAJA /m3 

gospodinjstvo 24.105 

gospodarstvo 356 

negospodarstvo 1.768 

26.229 0,75% 

OBČINA CIRKULANE PRODAJA / m3 

gospodinjstvo 81 .573 
gospodarstvo 5.458 

negospodarstvo 1.946 

88.977 2,55% 

MESTNA OBČINA PTUJ PRODAJA / m3 

gospodinjstvo 878.492 

gospodarstvo 324.317 
negospodarstvo 115.179 

1.317.988 37,74% 



OSKRBA S PITNO VODO 01-12/2018 PRODAJA / m3 

gospodinjstvo 2.740.205 

gospodarstvo 558.941 

negospodarstvo 193.507 

SKUPAJ PRODANE KOLIČINE VODE: 3.492.653 100,00% 

Stopnja pokrivanja cene pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo 

Stopnja pokrivanja cene pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo je izračunana za 24 občin to je za 

Mestno občino Ptuj, Občino Juršinci, Občino Majšperk, Občino Kidričevo, Občino Gorišnica, 

Občino Cirkulane, Občino Hajdina, Občino Markovci, Občino Cerkvenjak, Občino Trnovska 

vas, Občino Videm, Občino Destrnik, Občino Podlehnik, Občino Zavrč, Občino Žetale, 

Občino Dornava, Občino Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Občino Starše, Občino Ormož, 

Občino Duplek, Občino Lenart, Občino Slovenska Bistrica, Občino Sveta Trojica in Občino 

Sveti Jurij (vse na SM 101000), kot je prikazano v nadaljevanju: 

VREDNOST 

1. SKUPNI ODHODKI IZ POSLOVANJA V EUR (1-1212018) 3.878.724 

?. SKUPNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA V EUR (1·1212018) 3.800.905 

3. PRODANA KOUCINA ( m3) 3.492.653 

4. DOSEŽENA POVPREČNA CENA (EUR/m3) (tčk.2 / tčk.3J 1,0883 

S. POTREBNA POVPREČNA CENA (EUR/m3) (lčk.1/tčk.3) 1,1105 

~- STOPNJA POKRIVANJA LASTNE CENE V% 97,99 



Lastna osnovna sredstva (oprema) za opravljanje dejavnosti 

LASTNA OSNOVNA SREDSTVA 
Vodo\Od 
101000 

Nabavna vrednost 01.01.2018 876.914 
Neposredna po\eČanja - nakupi 116.038 
Neposredna pol.eČanja - finančni najem 
Prenos 

Zmanjšanja - prodaja 
Zmanjšanja - odpisi - 3.051 
Nabavna vrednost 31.12.2018 989.901 
Popravek vrednosti 01.01.2018 628.512 
Amortizacija 81 .778 
Neposredna po\eČanja- prenosi 

Zmanjšanja - prodaja 
Zmanjšanja - odpisi - 2.748 
Popravek vrednosti 31.12.2018 707.542 
Knjigovodska vrednost 31.12.2017 248.402 
Knjigovodska vrednost 31.12.2018 282.359 



OSNOVN I CERTI FIKAT 

Družini 
prijazno 
podjetje 

Komunalno podjetje Ptuj d.d. 
Puhova ulica 10, SI 2250 Ptuj 

Telefon: {02) 787 5111 
Telefax: {02) 771 36 Ol 

ID: 5165735676 
Matična številka: 5321387000 

TRR NKBM: 04202-0000289870 

2018 

Zlata odličnost 

@Sohd.tet 
KOMU NALNO POD.IE"TJE 

PTU.J d.d. 

~11'104• d-eMI>., U.G9101.1 

Tehnična sredstva Komunalnega podjetja Ptuj d.d., za izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo 

® 

Podajamo vam seznam tehničn ih sredstev v Komunalnem podjetj u Ptuj d.d. za izvajanje dejavnosti 

oskrbe s pitno vodo. V Komunalnem podjetju Pt uj d.d. imamo naslednji kader: 

Zap.št. Tehnično sredstvo kos 

1. rovokopači različnih moči 10 

2. tovorna vozila s prekucnikom različnih nosilnosti 6 

3. tovorna vozila 12 

4 . servisna vozila 21 

s. vibro nabijalna plošča različnih moči 10 

6. valjar z lastnim pogonom- različne mase s 
7. stroj za rezanje asfalta 4 

8. brizgalka za emulzijo 1 

9. vari lni aparat za PE 3 

10. cevni rezalnik 3 

11. električni agregat- prenosni s 
12. merilec pretoka 1 

13. merilec tlaka 6 

14. iskalec napak 3 

1S. GPS merila postaja (za za količbo in posnetek geod. točk) 1 

16. vodovodna črpalka s 
17. navrtalne naprave s 
18. iskalci kap 7 

19. osebna vozila s 
20. prikolice raznih nosilnosti 6 

21. vibracijske plošče - različne 6 

22. motorne žage 7 

23. varilni aparat 3 

24. žaga za kovino 3 

2S. vrtalni stroj 1 

26. verižna žaga 3 

27. ročna kosilnica na nitko 6 

28. rotacijska kosilnica 4 

29. traktorska kosilnica 2 

30. poltovorno vozilo 2 

31. traktor s prikolico 1 

Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10 Ptuj, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ptuju, št. reg. Vpisa 1/014U-OO, osnovni kapital družbe 1.006.417,96 EUR 



32. 

33. 

34. 

35. 

OSNOVNI CERTIFIKAT 

Družini 
prijazno 
podjetje 

ročni terminal za popis 

Komunalno podjetje Ptuj d.d. 
Puhova ulica 10, SI 2250 Ptuj 

Telefon: {02) 787 5111 
Telefax: (02) 771 36 Ol 

ID: 5165735676 
Matična številka: 5321387000 

TRR NKBM: 04202-0000289870 

programska oprema za obračun vode 

tehničn i programi- nadzorni center 

tehnični progami in programska oprema (hidravlika, kataster, 
soglasja, predračuni) 

Ptuj, 30.03.2019 

Zlata odličnost 
@Sor•daet 

KOMUNALNO PODJETJE 
PTUJ d.d. 

5 

1 

Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10 Ptuj, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ptuju, št . reg. Vpisa 1/01412·00, osnovni kapit al družbe 1.006.417,96 EUR 



OSNOVNI CERTIFIKAT 

Družini 
prijazno 
podjetje 

Komunalno podjetje Ptuj d.d. 
Puhova ulica 10, SI 2250 Ptuj 

Telefon: {02) 787 5111 
Telefax: (02) 771 36 Ol 

ID: 5165735676 
Matična številka: 5321387000 

TRR NKBM: 04202-0000289870 

Zlata odličnost 
@Sol·dttet 

KOMUNALNO POD.JET.JE 
PTUJ d.d. 

M;t~U;S321l17 

Komunalno podjetje Ptuj d.d. izpolnjujemo vse pogoje za opravljanje službe oskrbe s pitno 

vodo, kot so določene s koncesijskim aktom. 

Kader Komunalnega podjetja Ptuj d.d., za izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo 

Podajamo vam seznam zaposlenih v Komunalnem podjetju Ptuj d.d. znotraj dejavnosti oskrbe s pitno 

vodo. V Komunalnem podjetju Ptuj d.d. imamo zaposlen naslednji strokovno-tehnični kader: 

stopnja izobrazbe naziv strokovne izobrazbe število zaposlenih 
oseb 

VIl. stopnja univ. dipl. inž. kem. tehn. 1 
mag. inž. grad. 1 

VI. stopnja dipl. inž. gradb. 1 
dipl. inž. kem. tehn. 1 
komunalni inženir 1 

inženir mehatronike 1 

inženir elektrotehnike 2 

inženir gradbeništva 1 

V. stopnja elektro tehnik 3 
gradbeni tehnik 1 

strojni tehnik 1 

ekonomski tehnik, administrativni tehnik, 3 
komercialni tehnik 

IV. stopnja voznik, strojnik gradbene mehanizacije, 4 
voznik specialnih vozil, strojni mehanik 
KV komunalni delavec- ostali poklici 3 

monter vodovodnih naprav 4 

111. stopnja vzdrževalec vozil, strugar, živilski delavec, 3 
izdelovalec mineralurških izdelkov, 
kovinar, gradbinec 3 

11. stopnja osnovna šola, osta li komunalni delavci PU; 10 
PK; NK 

Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10 Ptuj, vpisano pri Okrožnem sodišču v ptuju, št. reg. Vpisa 1/01412-00, osnovni kapital družbe 1.006.417,96 EUR 


