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1. POSLOVNO POROČILO OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA PTUJ ZA 

LETO 2019 – 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 s posebnimi potrebami. 

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. Ko bo zadnja občina potrdila osnutek odloka, se bo lahko 

začelo drugo branje. Trenutno je še vedno 12 občin ustanoviteljic naše šole, po novem odloku 

pa jih bo 16. Občine soustanoviteljice naše šole so v letu 2020 v drugo večinoma potrdile novi 

odlok, tako da sedaj samo čakamo, da se občine soustanoviteljice vpišejo v zemljiško knjigo 

kot lastnice stavbe naše nove šole. Trenutno je 8 občin ustanoviteljic potrdilo drugo branje 

odloka, čakamo še naslednjih 8 občin, da se bo odlok lahko objavil v Uradnem listu in začel 

veljati. 

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

potrebami, ki so bili do sedaj organizacijsko pod Dijaškim domom Ptuj. Tako smo v letu 2018 

pridobili vsa soglasja občin ustanoviteljic in se vpisali v razvid za izvajanje vzgojne skupine pri 

MIZŠ. Vzgojno skupino smo tako prevzeli s 1. 1. 2019. 

Ustanoviteljice šole po odloku iz leta 2006 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 Apače, Rogatec, Sv. Ana, 

Starše, Cerkvenjak in Središče ob Dravi, ki urejajo formalne obveznosti po pogodbi. Prihajajo 

tudi učenci iz občine Ormož, ki bivajo še v vzgojni skupini. 

OBČINA 

Apače 

Cirkulane 

Cerkvenjak 

Destrnik 

Dornava 

Gorišnica 

Hajdina 

Juršinci 

Kidričevo 

Majšperk 

Markovci 

MO Ptuj 

Ormož 

Podlehnik 

Rogatec 

Središče ob Dravi  

Starše 

Sv. Ana 

Sv. Tomaž 

Videm 

Zavrč 

Žetale 

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 

 

 V letu 2020 je OŠ dr. Ljudevita Pivka praznovala 70 let delovanja. 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 stavbe, ki se danes imenuje 

Osnovna šola Mladika. 

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 specialnopedagoško 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 

narodno in kulturno 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, šola pa je pripravila 

kratek film o dr. Ljudevitu Pivku. 

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 specialnopedagoška 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. 

 V letu 2020 smo obeležili 70-letnico delovanja naše šole. V ta namen smo izdali zbornik o 

delovanju naše šole ter DVD o aktivnostih in zgodovinskem pregledu. Zaradi prepovedi 

zbiranja večjega števila oseb v letu 2020 javne prireditve nismo izvedli, ampak smo tako 

zbornik kot DVD predstavili samo na šoli. Upamo, da nam v letu 2021 uspe, da vse pripravljeno 

predstavimo širši javnosti.  
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Leto 2020 je izredno zaznamovala situacija s covid-19. Tako smo del koledarskega leta 2020 

vzgojno-izobraževalno delo izvajali na daljavo, kar je bilo za vse nas – za učence, starše in 

učitelje popolnoma nova situacija. Prvi val v mesecu marcu nas je naučil, da smo lahko uspešni 

tudi pri izobraževanju na daljavo, čeprav brez pomoči staršev nikakor ne bi šlo.  

V šolskem letu 2019/20 nismo uspeli realizirati celotnega letnega delovnega načrta, ker se je 

del šolskega leta odvil na daljavo. Tako nismo izvedli šole v naravi za učence 6. razreda, 

plavalnega tečaja za učence 3. razreda in kolesarskega krožka. 16. 3. 2020 smo namreč začeli 

z izobraževanjem na daljavo in z delom od doma. Prav tako nismo izvedli šole v naravi za 

učence posebnega programa. Učenje na daljavo je predstavljalo velik izziv tako za učence, 

starše kot za vse strokovne delavce. Na spletni strani šole smo pripravili poseben prostor za 

»Učenje na daljavo«. Za vsaki razred posebej smo pripravljali gradiva po predmetih. Prenehala 

je tudi dejavnost vzgojne skupine. Delo se je nadaljevalo preko povezave na spletni strani. Z 

učenci, starši in rejniki smo komunicirali preko telefona. V mesecu maju smo se potem 

postopoma začeli vračati v šolske klopi. Tudi izvajalke dodatne strokovne pomoči so s 16. 3. 

prenehale z obravnavami in so začele z izvajanjem DSP-ja na daljavo. Dodatna strokovna 

pomoč v vrtcih se ni izvajala, delavke, ki so izvajale dodatno strokovno pomoč, pa so bile ta 

čas na čakanju. Skozi vse šolsko leto smo si skupaj z ustanoviteljicami, prevozniki, starši in 

policisti prizadevali za organizacijo varnih prevozov in splošne varnosti naših učencev. 

 

1.1.2 Pregled dogodkov od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

 

V letu 2020 se je na šoli in deloma še izven nje odvilo kar nekaj aktivnosti. Do meseca marca 

smo aktivnosti lahko izpeljali še na zunanjih lokacijah, kasneje pa to ni bilo več mogoče, saj 

smo bili z aktivnostmi omejeni samo na prostore šole. 

 

 BOŽIČKOVO KOSILO V GOČOVSKEM DVORCU 

Po praznikih – v sredo, 8. januarja 2020, so učenci prejeli božičkovo darilo. Trije 

avtobusi so učence in učitelje odpeljali v Gočovski dvorec, kjer so za nas pripravili 

odlično kosilo. Za učence smo pripravili še dve presenečenji – najprej nam je čarovnik 

Luka Lovrec pokazal nekaj neverjetnih trikov, potem pa so nam zaigrali še fantje iz 

ansambla Opev. Po kosilu smo se tako lahko še zavrteli. Za nami je bilo zelo lepo, 

prijetno doživetje, ki bo v naših srcih živelo veliko dlje od klasičnega darila. 

 

 DRŽAVNO TEKMOVANJE V BOJU MED DVEMA OGNJEMA 

V sredo, 15. 1. 2020, je v Celju potekalo državno tekmovanje v boju med dvema 

ognjema. Tekmovanja se je udeležila tudi ekipa OŠ dr. Ljudevita Pivka, ki je na koncu 

osvojila 5. mesto.  

 

 NA ZASEDANJU 30. OBČINSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA 

V torek, 21. januarja, so se na 30. občinskem zasedanju zbrali predstavniki mestnih 

osnovnih šol, ki izvajajo Otroški parlament. Našo šolo so zastopali Sara, Klemen in 

Benjamin. Tema letošnjih razprav je Moja poklicna prihodnost. Učenci OŠ dr. Ljudevita 
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Pivka letos niso le predstavljali dela na šoli, ampak so prevzeli tudi vlogo vodenja 

plenarnega dela. 

 

 OGLED POLICIJSKE POSTAJE 

 V sredo, 29. 1. 2020, so si učenci ogledali Policijsko postajo Ptuj. Od blizu so spoznali 

delo policista in opremo, ki jo potrebuje za opravljanje svojega dela, ogledali pa so si 

tudi prostore policijske postaje. Pokazali so nam prostore za pridržanje in vozila, s 

katerimi se policisti odpravijo na teren. Imeli smo možnost sedeti v policijskem avtu in 

slišati policijsko sireno, kar je bilo učencem še posebej všeč. Na koncu smo prejeli še 

odsevnike, se poslovili in se polni novih vtisov vrnili v šolo. 

 

 PREDAVANJE O SPLETNEM NASILJU 

V četrtek, 30. 1. 2020, smo na šolo povabili g. Vrtiča, predstavnika Policijske postaje 

Ptuj, ki je našim učencem predstavil nevarnosti na spletu. Posebno pozornost je namenil 

spletnemu nasilju na družabnih omrežjih in mlade opozoril na uporabo spletnega 

bontona. 

 

 SENČNO GLEDALIŠČE 

V torek, 4. 2. 2020, so si učenci posebnega programa ogledali dve predstavi senčnega 

gledališča. Gospa Olga Varlamova jim je najprej zaigrala pravljico Volk in trije 

prašički, nato pa še tisto o debeli repi. Učenci so uživali, saj je bilo doživetje “senčnega 

gledališča” res nekaj posebnega. 

 
 

 OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

Petek, 7. 2. 2020, pred kulturnim praznikom smo na šoli namenili kulturi, knjigam in 

Francetu Prešernu. Učenci PPVI 1–3 so spoznali slikanico Mica Nogavica, po bralni 

urici pa sodelovali v veččutni delavnici. Učenci 5.–9. razreda in PPVI 4–6 so se 

odpravili na grad, kjer so si ogledali razstavo pustnih mask. Sprehodili so se tudi 

po pustno okrašenem Ptuju in si v knjižnici ogledali fotografsko razstavo Dlan mi po 

tebi diši avtorice Kaje Kristovič. Dan smo zaključili s slavnostno proslavo, ki so jo 

pripravili učenci in učitelji nižje stopnje. 

 

 PUSTNA OKRASITEV MESTA 

Pust veselih ust je tu! Tudi v letu 2020 so učenci izdelali dekoracijo, ki je krasila pustno 

razigrano mesto. Okrasili smo stavbi UE Ptuj in izložbo na Murkovi. 
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 PUSTNO RAJANJE V KARNEVALSKI DVORANI 

Kurenti, klovni, miške, snežinke in druge vesele maškare so v letu 2020 rajali v 

karnevalski dvorani. Nagrado za izvirnost je prejela skupina klovnov iz 1. razreda. 

 
 

 30. MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT 

V sredo, 4. marca 2020, se je naš učenec Benjamin udeležil 30. medobčinskega 

zasedanja Otroškega parlamenta, ki je potekalo v veliki sejni sobi ptujske občinske 

uprave. Zbrane so nagovorili županja MOP, ga. Nuška Gajšek, in ptujska podjetnika – 

blogerka Nina Držaj in oblikovalec nakita Srečko Molk. Naloga našega predstavnika ni 

bila le sodelovati v skupinskem delu in razpravi, ampak tudi predstaviti zaključke 

letošnjega občinskega zasedanja OP. Mladi parlamentarci so povedali, da se jim je težko 

odločiti za poklic, se pa zavedajo, da bodo morali za izbiro poklica tudi sami vložiti 

dovolj truda in izkoristiti svoja močna področja. Ugotovili so, da jim poklic mora 

omogočati zaslužek, a je pomembno tudi to, da na delovnem mestu čutijo 

zadovoljstvo. V zaključku odraslim sporočajo, da si želijo spoznati konkretne poklice 

na delovnih mestih, da bodo dobili realno predstavo, kaj lahko pričakujejo. 

 

 ŠOLSKO TEKMOVANJE »RAČUNANJE JE IGRA« 

Šolsko tekmovanje »RAČUNANJE JE IGRA« smo v letu 2020 izvedli v petek, 6. 

marca. Naloge, ki jih vsako leto skrbno pripravijo na OŠ Polde Stražišar Jesenice, so 

bile težke, a zanimive. Med reševanjem je šolska ura zelo hitro minila. Učenci so se 

morali pošteno potruditi. Tekmovali so učenci od 4. do 7. razreda. Četrtošolci so dosegli 

najboljši rezultat. Tekmovali so trije učenci in v povprečju dosegli 91,3 %. Učenec, ki 

je dosegel 100 %, se je uvrstil na državno tekmovanje. Petošolci so se potrudili, čeprav 

so bili kar nestrpni, ker jih je v tem dnevu čakalo še tekmovanje v košarki. Dosegli so v 

povprečju rezultat 62,7 %. Državnega tekmovanja se udeleži učenec, ki je dosegel 73,2 

%. Šestošolci so bili na tekmovanju štirje. Njihov povprečni rezultat je 73,2 %. Najboljši 

je dosegel 77,7 % in tudi on se je uvrstil na državno tekmovanje. Štirje fantje 7. razreda 

so pridno vadili in se šolskega tekmovanja zelo veselili. V njih je prava tekmovalnost. 

Večkrat so se pogovarjali, kdo bo zmagovalec. V povprečju so dosegli rezultat 60,9 %. 

Zmagovalec je dosegel 85,3 %.  

 

 PODROČNO TEKMOVANJE V KOŠARKI 

V petek, 6. 3. 2020, je v šolski telovadnici OŠ dr. Ljudevita Pivka potekalo področno 

tekmovanje v košarki. Pomerili sta se OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj in OŠ Minke 

Namestnik – Sonje iz Slovenske Bistrice. Gladko zmago so dosegli domači košarkaši, 

ki so se veselili naslova področnega prvaka v košarki. 
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IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO – 16. 3. 2020 do 29. 5. 2020 

Tudi na daljavo smo izvedli številne aktivnosti, kar je razvidno iz spodaj zapisanega. 

Učenci in njihovi starši so bili pri delu zelo ustvarjalni, motivirani in so nam pošiljali 

rezultate svojega dela od doma. Učitelji so učence pri delu venomer spodbujali in 

spremljali, kako jim gre delo na domu ter jim pomagali z nasveti, razlagami, primeri. 

Velikokrat so se slišali po telefonu ali pa so jim učitelji razlago poslali po elektronski 

pošti oziroma jim snov razložili preko aplikacije Zoom. 

 

 EKO DAN – SVETOVNI DAN ZEMLJE  

Na ta  dan se spomnimo, kako pomembno je, da ohranjamo naš planet čist, da ohranimo 

čiste reke, potoke, morja, gozdove, polja, zrak, pa tudi naše vrtove in dvorišča. Zemlja 

je samo ena, zato jo varujmo, ona je tista, ki nam in vsem živim bitjem daje vse potrebno 

za življenje. 

Učenci so ta dan likovno ustvarjali, izdelali plakate, sadili cvetlice, si ogledali 

dokumentarni film Žejni svet, zalivali svoje sadike, urejali gredice, ločevali odpadke, 

reciklirali – izdelovali pujse iz odpadnih plastenk in iz igrala celo hotel za žuželke. 

  

 
 

    

 

 

 
 

 

29. 5. 2020 se je spet začelo šolanje v šoli, česar smo bili izredno veseli. V šolo so se 

lahko vrnili vsi učenci na šoli, tako da smo lahko šolsko leto zaključili skupaj.  

Tudi novo šolsko leto 2020/21 smo lahko začeli v šoli. Tako smo zraven tekočega 

vzgojno-izobraževalnega dela organizirali še vrsto drugih aktivnosti. 

 

 VARNA POT V ŠOLO 

Septembra po navadi obiščemo sedež Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) 

Ptuj ob dnevu odprtih vrat in preventivni prometni akciji. Letos je akcija »Varna pot v 

šolo« potekala nekoliko drugače, in sicer so nas člani ZŠAM zaradi pandemije korona 

virusa v sredo, 23. 9., obiskali na šoli. Predsednik zveze g. Janez Strelec je učencem 

predstavil načine prihoda v šolo in pravilno ravnanje v prometu – s poudarkom na 

kolesarjih, pravilni opremi kolesa in kolesarja ter prikazu pravilne uporabe čelade. 
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Predavanje je popestril s slikovito video projekcijo in poskusom z jajcem, s katerim je 

demonstriral, kaj se zgodi, če ne uporabljamo kolesarske čelade in prometnih pravil. 

Obiskali sta nas tudi vzgojiteljici Vrtca Ptuj in uprizorili igro Prometna vila, s katero sta 

poudarili, kaj vse lahko gre v prometu narobe, če nismo dovolj pozorni. ZŠAM letos 

praznuje 70-obletnico delovanja, prav tako kot naša šola, zato smo si na koncu izmenjali 

darila. 

 

 EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI – »ULICE OTROKOM« 

Od 16. do 22. septembra 2020 je potekala prometno-varnostna akcija »evropski teden 

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

z manj onesnaženja,« vključevala pa je milijone ljudi po vsej Evropi, ki želijo biti 

mobilni in učinkoviti na ekološki in naravi prijazen način. Dobro organiziran promet je 

srce vsake sodobne družbe. V mestih z urejenim prometom je lepše in lažje živeti: tam, 

kjer vse lepo teče, hitreje in udobneje potujemo, hkrati pa tudi manj onesnažujemo svojo 

okolico. Manj hrupa pomeni tudi manj stresa. Manj delcev v zraku pomeni bolj zdrave 

posameznike in bolj zadovoljne skupnosti. Zaradi okolju prijaznih vozil, urejenih poti 

in sproščenih prebivalcev mesta niso samo privlačna, temveč tudi ekonomsko 

uspešnejša. 

 

V petek, 18. 9., smo v okviru akcije »ulice otrokom« risali prometne znake, križišča, se 

vozili po Ulici 25. maja, kolesarili na poligonu in po kolesarski stezi. Dan je bil sončen 

in topel, zato je akcija minila v dobrem vzdušju. Učenci so v tednu mobilnosti pridobili 

nove informacije ter utrdili že znano na področju prometne varnosti. 

 

 IGRAJMO SE … ŠAH 

Pred Tednom otroka smo na zunanjih površinah okoli šole osvežili talne igre. Poskrbeli 

pa smo tudi za novo pridobitev – šahovnico. V petek, 2. 10. 2020, popoldan smo tako 

pod vodstvom učitelja Simona Petka otvorili šahovsko sezono, strategije pa je učencem 

pomagal razvijati tudi dijak iz dijaškega doma. 

 

 TEDEN OTROKA 

V Tednu otroka se je na šoli odvilo več dejavnosti: spoznavali smo se z računalniško 

tehnologijo, da jo bomo znali učinkovito uporabljati (in ne le za igrice), izvedli smo 

karierno okroglo mizo za devetošolce, pa Tržnico knjig in še kaj. 

 

 Vzgojna skupina: VAJE ZA ZDRAVO TELO 

V teh »čudnih časih« moramo še posebej skrbeti za svoje zdravje. Vsak dan po 15 minut 

izvajamo vaje za zdravo telo. Do sedaj smo jih izvajali na svežem zraku. Z vajami bomo 

nadaljevali tudi v prihodnje, saj nam pomagajo ohranjati kondicijo in zdravje. 

 

 Vzgojna skupina: V TEDNU OTROKA V KINO 

Ob Tednu otroka smo v vzgojni skupini obiskali Mestni kino Ptuj. V sredo smo si 

ogledali film Nenavaden teden s Tesso, v četrtek pa film Binti. Filma sta bila zanimiva 

in poučna. Neskončno smo bili veseli, da smo doživeli čarobnost kinopredstave. 

 

 



 
12 

 

 Vzgojna skupina: KOSTANJEV PIKNIK 

Ponovno je posijalo toplo jesensko sonce in mi smo se v hipu odločili, da bomo kar ta 

dan izpeljali kostanjev piknik. Najprej smo si privoščili malico na svežem zraku, nato 

pa spekli sladke kostanje. Pridružila se nam je tudi naša ravnateljica. 

 

 Vzgojna skupina: PRAZNOVALI SMO 

V skupini se radi poveselimo, pa tudi kaj sladkega radi zaužijemo. Najraje takrat, ko 

praznujemo rojstne dneve. Tako smo tudi storili. Po sladici smo zaplesali, zapeli in 

zavriskali. Imeli smo se super. 

 

 Vzgojna skupina: NAŠE GREDICE 

Pred jesenskimi počitnicami smo pripravili naše gredice na »zimsko spanje«. Rezultati 

našega pridnega dela so vidni na spodnjih fotografijah. 

 
 

 VOŽNJA Z VLAKOM V ORMOŽ 

V skupini PPVI 6A smo se odpravili na železniško postajo. V sredo, 14. 10. 2020, smo 

kupili skupinsko vozovnico. Vreme je bilo krasno in sončno, čeprav je celi teden 

deževalo. Ko smo prispeli, smo hodili do knjižnice. V  knjižnici Franca Ksavra Meška 

sta nas pričakali Sandra in Petra. Pokazali sta nam knjižnico od zunaj, vrt z rožicami, 

zeliščni vrt, teraso in ostanek zidu od samostana. Potem smo šli v knjižnico na mladinski 

in otroški oddelek. Poslušali in ogledali smo si pravljico štiri črne mravlje in njihove 

modrosti. V zahvalo smo jim podarili ročno izdelanega ježka iz storžev. Gospa Sandra 

nam je razkazala tudi Kerenčičev trg, grad, cerkev in kužno znamenje. Prispeli smo v 

grajsko kavarno na malico. Pojedli smo malico in gospa Senada nam je pripravila dobro 

turško kavo. Lahko smo si izbrali za skodelico spomin. Odšli smo v park, kjer smo videli 

grobnico. Hitro so nam minevale ure, čas je bil že za odhod na vlak. 

 

Po jesenskih počitnicah, ki so bile podaljšane za en teden, smo spet pričeli z delom na 

daljavo.  

 

 Dan dejavnosti – Dan slovenske hrane 

V petek, 20. 11. 2020, smo imeli dan dejavnosti – Dan slovenske hrane. Danes zjutraj 

so se na naših krožnikih znašli domači kruh, maslo in med, pa še mleko in jabolka. Zakaj 

je dan slovenskega zajtrka dobro praznovati in kako omenjena hrana sploh pride v naše 

domove, pa so si učenci lahko pogledali v videu, ki sta ga pripravili naša učiteljica 

Marjetka Svenšek Kristovič in njena hčerka Kaja.  
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 Dan dejavnosti – novoletni čas 

V sredo, 16. 12. 2020, smo imeli dan dejavnosti – novoletni čas. Doma smo izdelovali 

snežinke iz rolic od toaletnega papirja, zvezde iz papirnatih trakov, venčke iz papirja, 

voščilnice, smrečice na vrvici in okraske iz slanega testa ter pekli božične medenjake. 

Za zaključek nas je čakala božično-novoletna filmska sprostitev. Učitelji so namreč 

pripravili videoposnetek za učence ob prihajajočih praznikih. 

 

Tako smo do konca meseca decembra obeležili še nekatere pomembne dneve kar na 

daljavo, prav tako pa smo si v mesecu decembru preko Zooma zaželeli lepe praznične 

dni. Po novem letu pa smo se lahko ponovno srečali v šoli, česar pa smo bili izredno 

veseli.  

 

1.1.3 Organizacija izobraževanja 

 

Šola izvaja naslednje programe: 

 prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 

 posebni program vzgoje in izobraževanja,  

 vzgojni program za otroke s posebnimi potrebami, 

 mobilno specialnopedagoško 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. Šola je bila vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in 

izobraževanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 7. 12. 2006 z odločbo št. 6033-

152/2008. Posebni program vzgoje in izobraževanja pa je bil vpisan v razvid 13. 2. 2004 z 

odločbo št. 6033-364/2014/2. 

 



 
14 

 

Poslovno poročilo zajema čas koledarskega leta 2020 in zajema dve tretjini šolskega leta 

2019/2020 ter eno tretjino šolskega leta 2020/2021. 

 

V šolskem letu 2019/2020 je bilo na šoli 8 oddelkov z nižjim izobrazbenim standardom s 67 

učenci in 8 oddelkov posebnega progama s 46 učenci; skupaj je bilo vpisanih 113 učencev. 

Število učencev se med letom nenehno spreminja.   

 

V šolskem letu 2020/21 imamo 8 oddelkov nižjega izobrazbenega standarda s 63 učenci in 8 

oddelkov posebnega programa 7 49 učenci; skupaj smo imeli na začetku šolskega leta 2020/21 

112 učencev, ob koncu leta 2020 pa 115 učencev.  

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 2019/2020 smo na šoli izvajali osnovnošolsko izobraževanje z nižjim 

izobrazbenim standardom (NIS) v 8 oddelkih s 67 učenci: 1. razred, 2. in 3. razred, 3. in 4. 

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

 

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja (PPVI) je v šolskem letu 2019/2020 potekal 

vzgojno-izobraževalni proces 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, 

v katere je bilo vključenih 46 učencev. 

 

V šolskem letu 2020/21 izvajamo na šoli osnovnošolsko izobraževanje z nižjim izobrazbenim 

standardom (NIS) v 8 oddelkih: 1. razred, 2. razred, 3. in 4. razred (kombinirani oddelek), 5. 

razred, 6. razred, 7. razred, 8. razred in 9. razred. Kombinirani oddelki se oblikujejo takrat, 

kadar je v enem razredu premalo število učencev. Učenci se v oddelke nižjega izobrazbenega 

standarda vključujejo skozi celotno šolsko leto, tako da se stanje glede števila učencev nenehno 

spreminja.  

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja je v šolskem letu 2020/21 oblikovanih 8 

oddelkov posebnega programa. Od tega so trije oddelki kombinirani, kar pomeni, da so 

vključeni učenci dveh starostnih obdobij. Učenci v posebni program vzgoje in izobraževanja 

ponavadi prehajajo iz programa z nižjim izobrazbenim standardom ali pa so že ob vpisu 

vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja.  

 

Tako so v šolskem letu 2020/21, se pravi od 1. 9. 2020, otroci razporejeni v 16 oddelkov, 

kasneje pa se vključujejo v 3,3 oddelke 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.  

 

Število zaposlenih 

V preteklem šolskem letu 2019/20 je bilo zaposlenih 83 delavcev (vključno z mobilno službo). 

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

šol, in sicer: računalnikar – org. inf. dej. iz OŠ Juršinci v obsegu 30 %, tiflopedagoginja iz 
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Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana je izvajala 2 uri dodatne strokovne pomoči 

po odločbi za dva učenca.  

 

V šoli je bilo s 1. 9. 2020 zaposlenih 83 delavcev (vključno z mobilno službo). Pet delavk je 

bilo na porodniškem dopustu, za njih je bilo urejeno nadomeščanje. Nekaj strokovnih delavcev 

je dopolnjevalo svojo učno obvezo iz drugih šol ali je bilo zaposlenih na osnovi pogodb v 

sistemiziranem deležu, in sicer tiflopedagoginja iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino 

Ljubljana v obsegu 9 %. V letu 2020 smo zaposlili računalničarja, ki v določenem deležu 

sistemizacije pokriva samo našo šolo, kar je izredno pomembno predvsem sedaj, ko naše 

izobraževanje izmenično poteka tudi na daljavo in moramo vsi skupaj zelo dobro obvladovati 

digitalne kompetence ter kompetence uporabe računalnika in računalniške tehnologije. 

 

Več mobilnih specialnih pedagoginj je izvajalo mobilno službo še za vrtce. 

 

Zraven specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter učiteljev predmetnega pouka strokovno 

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

 

 psihologinja, 

 delovna terapevtka, 

 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 in centri za socialno delo. 

 

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

Oblikovani so bili 3,3 oddelki podaljšanega bivanja.  

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 2019/20 Šolsko leto 2020/21 

Prevozi oseb, 

Sadek, 

s. p. 

 Občina Cirkulane 

 Občina Destrnik 

 Občina Juršinci 

 Občina Kidričevo 

 Občina Podlehnik 

 Občina Cirkulane 

 Občina Destrnik 

 Občina Juršinci 

 Občina Kidričevo 

 Občina Starše 
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 Občina Videm 

 Občina Zavrč 

 Občina Videm 

 Občina Zavrč 

 Sv. Tomaž 

Breznik tours, 

Trstenik 11, 2234 

Benedikt 

 Občina Apače 

 Občina Benedikt 

 Občina Apače 

 Občina Sv. Ana 

Sel, s. p.  Občina Starše  Občina Starše 

Arriva  Občina Majšperk  

Kröpfl Adolf, s. p. 

– Krodo 

 Občina Žetale  Občina Žetale 

Lorbek, s. p.  MO Ptuj 

 Občina Gorišnica 

 Občina Hajdina  

 Občina Markovci 

 MO Ptuj 

 Občina Dornava 

 Občina Gorišnica 

 Občina Hajdina 

 Občina Markovci 

Eurobus prevozi  Občina Dornava 

 Občina 

Cerkvenjak 

 

PREVOZNIŠTVO 

Pajnkiher Karl s.p. 

  Občina Majšperk 

starši  Občina Ormož 

 Občina Rogatec 

 Občina Središče 

ob Dravi 

 Občina Sv. Andraž 

v Slov. Goricah 

 Cerkvenjak 

 Občina Ormož 

 Občina Podlehnik 

 Občina Rogatec 

 Občina Središče ob Dravi 

 Občina Sv. Andraž v 

Slov. Goricah 

 Cerkvenjak 

 

Mobilna specialnopedagoška služba se izvaja kot dodatna strokovna pomoč učencem v 

večinskih osnovnih šolah in vrtcih, nudijo pa jo strokovni delavci OŠ dr. Ljudevita Pivka. Delo, 

ki ga izvajajo, 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 strokovni obravnavi za učence s posebnimi potrebami.  
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1.2 Delo Sveta zavoda 

 

Svet zavoda sestavlja 11 članov. V letu 2020 so bili člani sveta zavoda tisti, ki so navedeni v 

tabeli še na 19. korespondenčni seji, nato pa se je v mesecu februarju 2020 konstituiral novi 

svet v novi sestavi. 

 

Tabela 3: Predstavniki Sveta zavoda do konca januarja 2020 

PREDSTAVNIKI ŠOLE: PREDSTAVNIKI 

USTANOVITELJA: 

PREDSTAVNIKI 

STARŠEV: 
 Amalija Krajnc 

 Saška Serec Šijanec 

 Cvetka Raušl 

 Zdenka Kokol 

 Tomaž Valenko 

(predsednik) 

 Alojzij Kaučič 

 Marija Kodrič 

 Uroš Vidovič 

 Romana Bošnik  

 Silvestra Emeršič  

 Andreja Zavec 

 

Tabela 4: Predstavniki Sveta zavoda od februarja 2020 naprej 

 

PREDSTAVNIKI ŠOLE: PREDSTAVNIKI 

USTANOVITELJA: 

PREDSTAVNIKI 

STARŠEV: 
 Klementina Mikec 

Korpič 

 Mateja Vajda 

 Marija Zelenko 

 Ksenija Rojko 

 Vojka Havlas 

(predsednica) 

 Luka Žižek 

 Jože Petek 

 Katja Svenšek 

 Romana Bošnik  

 Silvestra Emeršič  

 Helena Ivančič 

 

Svet zavoda je deloval na rednih in korespondenčnih sejah. 

 

Seje:  

19. korespondenčna seja – od 22. 1. 2020 do 24. 1. 2020 

 Potrditev zapisnika 13. redne seje 

 

1. Konstitutivna seja – 27. 2. 2020 

 Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta zavoda 

 Obravnava sklepov o imenovanju članov sveta zavoda 

 Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta zavoda 

 Volitve predsednika sveta zavoda in namestnika predsednika sveta zavoda 

 Seznanitev z Odlokom o ustanovitvi Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka  

 Seznanitev s Poslovnikom o delu sveta Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka 

 Seznanitev s predpisi s področja VIZ ter splošnimi akti Osnovne šole dr. Ljudevita 

Pivka 

 Inventurni elaborat za leto 2019 in seznanitev z revizijskim poročilom za leto 2019 

 Obravnava in sprejem Poslovnega poročila s finančnim poročilom za leto 2019 

 Program dela Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj ter finančni načrt za leto 2020 

 Ocena delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2019 

 Potrditev letnega dopusta ravnateljice 
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1. korespondenčna seja – od 27. 7. 2020 do 31. 7. 2020  

 Potrditev polletne realizacije za leto 2020 

 

2. korespondenčna seja – od 11. 9. 2020 do 16. 9. 2020 

 Potrditev Programa dela, poslovnega in finančnega načrta skupaj s kadrovskim 

načrtom ter planom investicijskega vzdrževanja za leto 2021 

2. seja – 28. 9. 2020 

 Obravnava in sprejem poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/20 

 Obravnava in potrditev LDN za šolsko leto 2020/21 

 Aktualne informacije v zvezi z ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 

 Predlogi in pobude 

3. korespondenčna seja – od 25. 11. 2020 do 30. 11. 2020 

 Potrditev rebalansa programa dela, poslovnega in finančnega načrta za leto 2020 

Poročilo o delu zavoda je pripravil predsednik Sveta zavoda Tomaž Valenko do konca 

januarja 2020, kasneje pa predsednica Vojka Havlas.  

Svet v prejšnji sestavi je deloval do 26. 2. 2020, nato pa se je konstituiral novi Svet zavoda za 

mandatno obdobje 2020–2024. Nova predsednica sveta zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj je 

gospa Vojka Havlas.  Prva konstitutivna seja Sveta zavoda je bila 27. 2. 2020, ko je začel uradno 

delovati novi Svet zavoda.  

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, 

 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, 
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 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 Marin od 1. 9. 2014. 

 

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 

ter 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,  

 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. 
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Pedagoško in svetovalno delo:  

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

dejavnostih in v oddelkih podaljšanega bivanja, 

 preglejuje šolsko dokumentacijo in usmerja delo pripravnikov ter 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, inkluzivnim pedagogom, delovno terapevtko, tiflopedagoginjo 

in logopedinjo pri reševanju vzgojnih, socialnih in učnih težav učencev.  

 

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 specialnopedagoško 

službo, 

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

 z zdravstvenimi organizacijami (šolski zobozdravnik in preventiva zobne higiene, šolski 

dispanzer), Centrom za socialno delo, Zavodom RS za zaposlovanje, z drugimi 

okoliškimi šolami, z društvi ...  
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Projektno sodelovanje:  

 projekt Erasmus + (trenutno peljemo 4 projekte 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; 

Compas se je zaključil 31. 8. 2020, nadaljevali pa smo s 1.9.2020 s strokovnim centrom 

Pontem, kateri je lociran na Ptuju in v okviru strokovnega centra Pontem delajo 

strokovni delavci iz OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, 

 Mirno morje, 

 projekt »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v 

lokalno okolje«, v katerem smo konzorcijski partner s centrom CIRIUS iz Kamnika. 

 

Delo s pedagoško dokumentacijo:  

 skrbi za redno in pravilno izpolnjevanje šolske dokumentacije, 

 usmerja medsebojne odnose:  

 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 in 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 5: Strokovni aktivi in vodje 

 Šolsko leto 2019/20 Šolsko leto 2020/21 

AKTIV NIŽJE STOPNJE 

NIS 

Vesna Horvat Vesna Horvat 

AKTIV VIŠJE STOPNJE 

NIS 

Alenka Kosem Alenka Kosem 

AKTIV PPVI Andreja Zagoršek Andreja Zagoršek 

AKTIV MOBILNE 

SLUŽBE 

Simona Pajnkiher Simona Pajnkiher 

AKTIV LOGOPEDINJ / Tamara Sevšek 

AKTIV OPB Jasna Veber Zazula Jasna Veber Zazula 

AKTIV VARUHINJ Sabina Dokl Sabina Dokl 
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AKTIV VZGOJNE 

SKUPINE 

Darka Jurgec Darka Jurgec 

 

V šolskem letu 2019/20 in 2020/21 smo nadaljevali s tedenskimi jutranjimi sestanki, na katerih 

dogovorimo aktivnosti in zadolžitve za naslednji 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. Glede na to, da je velik del leta 2020 potekal na daljavo, smo 

v času izobraževanja na daljavo jutranje sestanke izvajali preko aplikacije Zoom. Prav tako smo 

večino sestankov, pedagoških konferenc in ocenjevalnih konferenc v letu 2020 potem izpeljali 

na daljavo zaradi epidemiološke situacije. 

 

Šolsko svetovalno službo sestavljajo inkluzivni pedagog, psihologinja, delovna terapevtka in 

logopedinja. 

 

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. Tudi v knjižnici smo v letu 2020 morali upoštevati priporočila MIZŠ in NIJZ ter tako 

izposojo vršiti pod strogimi pogoji. 

 

Aktiv tehnične službe, kamor spadajo poslovna sekretarka, računovodkinja, knjigovodkinja, 

hišnik, čistilke in kuharica, je v šolskem letu 2019/2020 vodila Izidora Belovič, prav tako tudi 

v šolskem letu 2020/2021. 

 

Ker se naša mobilna specialnopedagoška 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. Z 

Dijaškim domom Ptuj imamo sklenjeno pogodbo za prehrano. 

 

PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB 

 

RAVNATELJICA: mag. Lidija Marin 

POMOČNICA RAVNATELJICE: Borislava Munda 

POMOČNICA RAVNATELJICE: Staša Potočnik    



 
23 

 

 Organigram zavoda  
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1.4 Finančno poslovanje   

Tabela 6: Pregled poslovanja v letu 2020 in primerjava z leti 2019, 2018 in 2017  

  2020 2019 2018 2017 

prihodki 2.712.725,92 2.543.209,73 2.142.023,89 1.939.105,43 

odhodki 2.708.067,29 2.538.308,58 2.137.583,36 1.929.169,74 

izid po odbitku 

DDPO 

2.682,97 2.812,42 1.863,72 9.870,19 

 

 

Graf 2: Pregled poslovanja v letu 2020 in primerjava z leti 2019, 2018 in 2017  

Razvidno je, da so se v letu 2020 povečali prihodki. Prihodki se nam vsako leto povečujejo, saj 

se nam širi naša vzgojno-izobraževalna dejavnost tako v šoli kot v tako imenovani mobilni 

službi. Prav tako smo s 1. 1. 2019 prevzeli vzgojno skupino naših učencev, ki bivajo v Dijaškem 

domu (povečano število zaposlenih, oskrbnine, materialni stroški …). Število učencev v 

vzgojni skupini se nam je povečalo na 10 učencev.  

Povečanje je bilo tudi zaradi dodatnih projektov Erasmus, saj smo se v letu 2020 prijavljali na 

številne projekte. Tako smo si v letu 2020 pridobili finančna sredstva za štiri projekte Erasmus. 

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.  

Na podlagi dogovora ureditve položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč, na 

katero je delavec napoten med delovnim časom, se obravnava kot službena pot. Zaradi tega se 

je povečalo izplačilo potnih stroškov delavkam v mobilni službi. Potrebe po pokrivanju dodatne 

strokovne pomoči osnovnim šolam ter vrtcem pri osnovnih šolah ali samostojnim vrtcem je iz 

leta v leto večja, zato so tudi prihodki iz naslova mobilne službe večji.  

Prihodki pa so odvisni tudi od tega, koliko šol in vrtcev pokrivamo z mobilno službo. Vsled 

tega se nam povečajo prihodki in odhodki iz naslova obveznosti do zaposlenih, sredstva pa 

dobimo s strani MIZŠ. 

 Prav tako se je v letu 2020 povečala sistemizacija delovnega mesta računalničarja, prav zaradi 

izobraževanja na daljavo in vedno večje potrebe po nenehni računalniški podpori. Šola iz leta 
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v leto na področju računalniške opremljenosti pridobiva nova sredstva preko projekta SIO 2020 

in preko Arnesa ter pomoči občin, ki nam priskočijo na pomoč, tako da skušamo na tem 

področju ostati v koraku s časom. Šolske računalnike smo tako opremili s kamerami in jih 

izboljšali, tako da delo lahko nemoteno poteka dalje. Prav tako smo z donacijami računalnikov 

skušali v čim večji meri opremiti naše učence, da so lahko delali od doma. 

V letu 2020 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 2019/2020 povabljeni na: 

 uvodni roditeljski sestanek v telovadnici (uvodni sestanek), 

 skupni roditeljski sestanek s predstavitvijo realizacije LDN za preteklo šol. leto in 

predstavitev novega LDN,  

 božičkovanje in obdaritev vseh naših učencev, 

 polletno evalvacijo, poklicno usmerjanje 9. razredov,  

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

 zaključno prireditev. 

V začetku šolskega leta 2020/2021 smo izvedli: 

 1. roditeljski sestanek po razredih (uvodni sestanek), 

 2. roditeljski sestanek (realizacija LDN-ja in predstavitev novega, projekti) – po 

razredih 

 individualni pogovori preko Zooma ali telefonski pogovori s starši ter komunikacija 

preko elektronske pošte (zaradi epidemiološke situacije nismo smeli organizirati 

skupnih roditeljskih sestankov, zato je bilo veliko individualnega dela razrednika s 

starši posameznega razreda ter tudi ostalih predmetnih učiteljev). 

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

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

omogočili dostop do različnih informacij. S starši smo v letu 2020 veliko sodelovali tudi na 

področju situacije COVID-19 in zaradi priporočil NIJZ ter MIZŠ. V šoli smo učence navajali 

na posamezne ukrepe, ki so jih morali upoštevati v šoli (uporaba mask v skupnih prostorih, 

malica v razredih, kosilo po določenem razporedu …). Starši so tukaj imeli zelo pomembno 

vlogo, da so otroke navajali na posamezne ukrepe in nošenje mask. Učenci namreč morajo 

maske nositi tudi takrat, kadar so v mešanih skupinah, se pravi na kombijih. 
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Prav tako so nam starši pomagali, da so učence tudi doma navajali na umivanje rok z milom in 

razkuževanje. Starše smo tudi sproti obveščali o novih ukrepih in obvestilih NIJZ ter MIZŠ, saj 

so se informacije in navodila nenehno spreminjala. Na osnovi tega smo tudi prilagajali Pravila, 

ki smo jih venomer posodobljena objavljali na spletni strani. Prav tako pa tudi vsa priporočila, 

ki so nam bila posredovana s strani NIJZ. 

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 

2020 prizadevali, da bi uredili vso dokumentacijo 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. Za vsako koledarsko leto 

s posamezno občino sklenemo pogodbo o sofinanciranju materialnih stroškov. 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. Vsekakor pa bodo občine ustanoviteljice, ki 

so gradnjo financirale, postale lastnice stavbe v določenem deležu.  

 

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 2020 okrasili Upravno enoto Ptuj ter izložbo v Murkovi ulici.  

  

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, 

predavanja za strokovne delavce, strokovna srečanja za ravnatelje (v letu 2020 veliko 

na daljavo preko aplikacije Teams), 

 s Pedagoško fakulteto v Ljubljani (strokovno sodelovanje, omogočanje prakse 

študentkam in opravljanje nastopov, mentorstvo študentkam), 

 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, 

 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, 
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 z Ozaro, Vitisom, 

 z Društvom za šport invalidov, 

 s Svetom za invalide pri Mestni občini Ptuj, 

 z Ljudsko univerzo Ptuj,  

 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 in Ljudski vrt, kjer stoji nova šola. 



 
28 

 

2 POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

 

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

za leto 2020 

 

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 2020 

 

 Napredek učencev ob koncu šolskega leta 2019/20, 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.  

 V letu 2020 tečajne oblike, kot so plavanje in kolesarski izpit, zaradi situacije s COVID- 

19 niso bile izvedene; predvidevali smo, da bomo lahko vse to izvedli vsaj v letu 2021.  

 Prav tako nismo izvedli šole v naravi za učence 6. razreda in učence posebnega 

programa niti Mirnega morja 2020. Vsa sredstva zato ostajajo, da se bodo lahko porabila 

v letu 2021, če bo to zaradi epidemiološke situacije seveda možno. 

 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 (Facebook stran, blog o projektu …). 

 Z vključitvijo v projekt »Zbiranje starega papirja« in z 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. 

 Zaradi COVID-19 nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredu ni bilo možno 

izvesti.  

 Glede na navodila MIZŠ smo izvedli mnoge aktivnosti za spodbujanje domovinske 

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

dneve. Določene proslave in prireditve smo v letu 2020 morali izvesti na daljavo. 

 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 letu 2020 je bilo veliko izobraževanj izpeljano na daljavo. 

 V šolskem letu 2019/20 smo nadaljevali z elektronskim vodenjem e-dnevnikov in 

dokumentacije  preko e-Asistenta ter 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. Preko programa 

Saop izdajamo tudi odločbe za dopuste, plačilne liste zaposlenim pošiljamo preko 

elektronske pošte. V letu 2020 smo posodobili tudi naše hranjenje dokumentov, tako da 

smo vzpostavili sistem e-hrambe dohodnih in izhodnih dokumentov v elektronski 

obliki. 

Letni delovni načrt smo realizirali (kolikor se je glede na dane razmere v preteklem letu dalo), 

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 v letu 2020 sta prejela sodelavca 

defektologinja Majda Ber in športni pedagog Anton Lah. Prav tako sta Majda Ber in Anton Lah 

prejela priznanje Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Kot šola 

prejemamo številna priznanja za različne dosežke tako na športnem, likovnem, glasbenem, 
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matematičnem, gledališkem, plesnem in folklornem področju. Vsako leto se udeležujemo revij 

JSKD, ki pa v letu 2020 niso bile izvedene.  

Učenci so pod mentorstvom Vesne Horvat zelo uspešni 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. V letu 2020 niso imeli nobenih nastopov, so pa pridno 

vadili, dokler so še lahko, kasneje skupin več nismo smeli združevati. 

 

Vsako leto pa se udeležujemo tudi matematičnih tekmovanj. Tudi v letu 2020 smo se udeležili 

tekmovanja Računanje je igra in dosegli dobre rezultate pod mentorstvom Amalije Krajnc. V 

letu 2020 smo izvedli samo šolsko tekmovanje. 

V letu 2020 smo bili aktivni na vseh področjih. Na športnem področju so se učenci iz posebnega 

programa udeležili specialne olimpiade, ki je bila organizirana v Celju. Udeležili smo se še 

področnega tekmovanja na Ptuju in državnega tekmovanja v boju med dvema ognjema v Celju.  

Prav tako smo izpeljali v mesecu marcu 2020 področno tekmovanje v košarki, kjer smo osvojili 

1. mesto.  

Ob svetovnem dnevu invalidov je bila v naši telovadnici vsako leto organizirana prireditev. 

Izpeljemo jo v sodelovanju z okoliškimi društvi, ki se ukvarjajo z otroki ali odraslimi s 

posebnimi potrebami. V letu 2020 je prireditev odpadla, zato smo ta dan obeležili tako, da smo 

prispevke napisali za glasilo Ptujčan, kjer je bil del posvečen Dnevu invalidov.  

Vsekakor pa tudi našim učencem pripravimo različna presenečenja. Ker imajo zelo radi glasbo, 

smo v mesecu decembru 2020 ponovno organizirali »Božičkovanje« na daljavo s pripravo 

krajše praznične zgodbe, ki so jo posneli naši učitelji. Učenci so bili 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 kino vstopnice za 

obisk kino predstave v Mestnem kinu Ptuj, ki pa ga, žal, še nismo uspeli izkoristiti, saj so 

kinodvorane še vedno zaprte.  

 

Kazalci in kazalniki uspešnosti izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

2.1.4 Pregled števila učencev po občinah v zadnjih šolskih letih  

 

Glede na podatke iz preglednice lahko predvidevamo, da upada števila učencev ne bo in s tem 

zmanjševanja oddelkov zaradi integracije oziroma inkluzije ter da število učencev ostaja nekje 

na enakem nivoju kot preteklo leto. 
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Tabela 7: Pregled števila učencev po občinah na dan 31. 12. 2020 

 

V začetku šolskega leta 2019/20 je bilo vpisanih 113 učencev. Število učencev se iz leta v leto 

spreminja minimalno, prav tako se število spreminja skozi šolsko leto. Ob koncu leta 2020 na 

dan 31. 12. 2020 smo imeli 115 učencev, konec januarja 2021 pa 119. 

 

 

 

OBČINA št. 

učen

cev 

2010 

št. 

učence

v 2011 

št. 

učence

v 2012 

št. 

učence

v 2013 

št. 

učence

v 2014 

št. 

učence

v 2015 

št. 

učence

v 

2016 

št. 

učence

v 

2017 

št. 

učence

v 

2018 

št. 

učence

v 

2019 

št. 

učence

v 2020 

Destrnik 3 2 3 3 6 8 4 4 6 6 7 

Apače        1 1 1 1 

Dornava 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 

Gorišnica 4 3 2 2 4 2 2 2 3 3 3 

Juršinci 5 2 1 1 0 3 4 2 2 4 2 

Kidričevo 3 3 4 4 6 6 7 7 5 5 5 

Kungota 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Majšperk 12 8 7 6 6 6 6 8 9 9 10 

Markovci 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 

Podlehnik 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 

Ptuj 13 16 22 23 17 22 27 32 32 33 30 

Trnovska 

vas 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Videm  4 4 5 5 6 6 9 8 10 10 12 

Zavrč 4 5 2 2 3 6 5 5 6 6 5 

Žetale 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

Moravske 

T. 

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

Hajdina 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 7 

Cirkulane 6 9 8 8 6 12 8 12 12 12 11 

Sv. Andraž 1 2 3 4 2 1 0 0 0 0 0 

Ormož 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 

Starše      1 2 3 3 3 3 

Središče ob 

Dravi 

      1 2 2 2 2 

Benedikt   1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Rogatec         1 1 1 

Cerkvenjak          1 1 

Sv. Tomaž           2 

Sv. Ana           1 

SKUPAJ 70 70 72 73 73 89 93 99 105 109 115 
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Graf 3: Število učencev po občinah v letu 2020  

 

2.1.5 Samoevalvacija v letu 2020 

 

V letu 2020 smo izvedli več različnih anket, s katerimi 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, 

 anketo o zadovoljstvu staršev z delom na daljavo, 

 anketo o potrebah glede računalniške opremljenosti zaposlenih. 

 

Starši so izpolnili anketo o prehrani, kjer izražajo zadovoljstvo glede šolske prehrane, ki je 

raznolika in tudi količinsko primerna.  

Prav tako so ob koncu šolskega leta izpolnjevali anketo zaposleni, v kateri so navedli stopnjo 

zadovoljstva pri delu, in sicer na področju materialne in strokovne oskrbe ter vodenja. 

Rezultati samoevalvacije so objavljeni v Samoevalvacijskem poročilu za šolsko leto 

2019/2020. Nekatere ankete pa smo izpeljali v šolskem letu 2020/21 od septembra do 

decembra. 

Anketa o zadovoljstvu staršev z delom na daljavo je bila izvedena s spletno anketo 1ka  v 

mesecu decembru 2020, rešilo jo je 72 staršev. Ugotavljamo, da je 92 % učencev dobro 

računalniško opremljenih za spremljanje pouka na daljavo, nekateri pa bi potrebovali še 

prenosnik, bolj zmogljiv internet ter kamero oz. mikrofon. Učenci oz. starši so vešči dela z 

računalnikom ter zelo dobro informirani glede šolskih obveznosti. Informiranje je potekalo 

št. učencev 2020

Destrnik Apače

Dornava Gorišnica Juršinci Kidričevo

Kungota Majšperk Markovci Podlehnik

Ptuj Trnovska vas Videm Zavrč

Žetale Moravske T. Hajdina Cirkulane

Sv. Andraž Ormož Starše Središče ob Dravi

Rogatec Cerkvenjak
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največ preko elektronske pošte (76 %), spletne strani šole (49 %) in preko ZOOMa (42 %). Za 

učenje so učenci povprečno porabili pol do 4 ure, ta čas so si planirali večinoma v 

dopoldanskem času ali razporedili čez cel dan. Komunikacija z učitelji je bila zelo dobra, prav 

tako so bili starši zelo zadovoljni z organizacijo pouka na daljavo, kar so na koncu ankete tudi 

vsebinsko navedli.  

Anketa o potrebah glede računalniške opremljenosti zaposlenih je bila prav tako izvedena v 

mesecu decembru 2020 s spletno anketo 1ka, odgovorilo je 49 strokovnih delavcev. 

Ugotavljamo, da so strokovni delavci na splošno dobro opremljeni z računalniško opremo, sami 

pa ocenjujejo, da bi pri svojem delu na daljavo potrebovali več računalniškega znanja, 

zmogljivejše računalnike ter predvsem mirnejše delovno okolje.  

2.1.6 Nacionalno preverjanje znanja 

 

Nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu v šolskem letu 2019/20 ni bilo izvedeno zaradi 

situacije s corona virusom.  

 

2.1.7 Realizacija obveznega programa 

Tabela 8: Realizacija ur po predmetih v posebnem programu na dan 31. 8. 2020 

PREDMETI                              

ODDELKI--> PPVI 1 

PPVI 1 

komb 

PPVI 2 

komb. PPVI 2  PPVI 3  PPVI 4  

PPVI    

4-5 PPVI 5  PPVI 6  

predmeti PPVI 6 

RAZVIJANJE 

SAMOSTOJNOSTI 

99,30% 97,90% 96,70% 99,20% 97,10% 96,40% 96,40% 97,10% 97,1% 

RAZVIJANJE IN 

OHRANJANJE  

SAMOSTOJNOSTI 

SPLOŠNA 

POUČENOST 99,40% 99,40% 100,00% 100,00% 96,30% 98,30% 96,60% 97,70% 97,1% 

SPLOŠNA 

ZNANJA 

LIKOVNA 

VZGOJA 98,60% 102,90% 102,90% 97,10% 97,10% 100,00% 97,10% 99,00% 96,6% 

KREATIVNA 

ZNANJA 

GLASBENA 

VZGOJA 101,40% 100,00% 97,10% 100,00% 97,10% 97,10% 95,70% 97,10% 100,00% 

DEJAVNOSTI 

PROSTEGA ČASA 

GIBANJE IN 

ŠPORTNA 

VZGOJA 98,10% 101,90% 100,00% 99,30% 97,10% 98,30% 97,70% 97,70% 97,1% 

ŠPORT IN 

REKREACIJA 

DELOVNA 

VZGOJA 

  97,10% 100,00% 101,00% 98,10% 98,10% 97,80% 98,70% 100,00% 

DELOVNE IN 

ZAPOSLITVENE 

 TEHNIKE 

IV - FOLKLORA 

          102,90% 102,90% 102,9% 102,9% 

FOLKLORA 

IV - JOGA 

          102,90% 102,90% 102,90% 97,1% 

ŠPORT IN 

REKREACIJA 

IV - KUHANJE 

          102,90% 102,90% 88,60% 100,00% 

KUHANJE 

IV - LES 

          102,90% 102,90% 102,90% 100,00% 

LES 

IV - 

KREATIVNOST           100,00% 100,00% 100,00% 97,1% 

VRTNARJENJE 

IV - ORFFI 

          97,10% 100,00% 91,40% 100,00% 

ORFFI 

IV - ŠPORT 

          100,00% 100,00%   100,00% 

DEJAVNO 

DRŽAVLJANSTVO 

IV -ODRAŠČANJE 

            100,00% 100,00% 97,1% 

INTIMNO 

ŽIVLJENJE IN 

SPOLNOST 

SKUPAJ 

99,36% 

                         

101,1% 99,45% 99,43% 97,13% 98,70% 99,49% 97,76% 98,1% 
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Šola izvaja obvezni program po predmetniku OŠ z nižjim izobrazbenim standardom in po 

predmetniku za prilagojeni program. V šolskem letu 2019/20  je bila realizacija pouka visoka, 

saj je znašala 98,60 % v PPVI in 100 % v NIS. Realizacija ur dopolnilnega pouka je bila 86,72 

%, dodatnega pouka pa 83,15 %. Realizacija ur interesnih dejavnosti je bila nizka, saj se 

interesne dejavnosti določen del leta niso smele izvajati, kar velik del pouka v letu 2020 pa je 

bil izveden na daljavo in takrat se interesne dejavnosti niso izvajale. 

Obisk učencev pri pouku je bil 86,44 % V oddelkih PPVI in 91,46 %  V oddelkih NIS.  

 

 

Tabela 9: Realizacija pouka in obiska v posebnem programu na dan 31. 8. 2020: 

RAZRED 

ŠTEVILO 

VSEH 

UČENCEV 

OD TEGA 

UČENK PLAN UR 

REALIZ

ACIJA - 

URE 

REALIZ

ACIJA % OBISK % 

PPVI 1 5 4 770 765 99,40% 73,40% 

PPVI 1 

komb 3 1 770 767 99,60% 88,40% 

PPVI 2 

komb. 1 1 910 898 98,70% 93,00% 

PPVI 2  6 2 910 906 99,60% 92,00% 

PPVI 3  6 4 1050 1020 97,10% 86,10% 

PPVI 4  5 0 1225 1209 98,70% 85,30% 

PPVI 4 -5 8 0 1155 1127 97,60% 83,30% 

PPVI 5  7 3 1155 1202 98,10% 90,00% 

PPVI 6  7 5 1155 1132 98.4% 98.4% 

 Skupaj: 48 20    98,60% 86,44% 

 

 

Graf 4: Realizacija pouka v posebnem programu na dan 31. 8. 2020 
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Tudi dnevi dejavnosti v oddelkih posebnega programa so bili 100-odstotno realizirani. 

Tabela 10: Realizacija ur po predmetih v programu nižjega izobrazbenega standarda na dan 

31. 8. 2020 

PREDMETI                    

RAZREDI--> 1.A 

2.A 

komb. 

3.(2) 

komb. 

3.(4) 

komb. 

4.A 

komb. 5.A 6.A 7.A 8.A 9.A 
SLOVENŠČINA 

99,5% 100,00% 100,00% 100,40% 99,40% 99,40% 99,40% 98,60% 100,70% 100,80% 

TUJI JEZIK 

       100,00% 95,60% 97% 

LIKOVNA 

UMETNOST 100,00% 102,90% 102,90% 100,00% 100,00% 99,60% 100,00% 97,10% 97,10% 98,50% 

GLASBENA 

UMETNOST 100,00% 97,10% 97,10% 98,60% 98,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 

MATEMATIKA 

99,3% 97,90% 99,40% 100,60% 98,90% 100,00% 100,00% 99,30% 98,50% 96,20% 

TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 
     100,00% 100,00% 102,10% 101,50% 98,50% 

GOSPODINJSTVO 

     100,00% 102,90% 102,90% 105,90% 101,50% 

NARAVOSLOVJE 

    100,00% 100,00% 98,60% 100,00% 98,50% 96% 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 99,00% 100,00% 100,00% 100,00%       
DRUŽBOSLOVJE 

    99,40% 100,00% 97,10% 100,70% 100,00% 96% 

ŠPORT 

99,00% 100,00% 99,00% 95,20% 100,00% 100,00% 98,10% 100,00% 101,00% 97% 

IZBIRNI 

PREDMET 1 
       100,00% 102,90% 103% 

IZBIRNI 

PREDMET 2 
       100,00% 102,90% 100% 

IZBIRNI 

PREDMET 3 
       100,00% 102,90% 103% 

ODDELČNA 

SKUPNOST 
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 102,90% 0% 

RAČUNALNIŠKO 

OPISMENJEVANJE 
    100,00% 100,00% 105,70%    

SOCIALNO 

UČENJE 100,00% 97,10% 97,10% 100,00% 100,00% 100,00% 105,70%    
SKUPAJ 

99,60% 99,38% 99,44% 99,35% 99,63% 99,92% 100,63% 100,05% 100,74% 91,96% 

           

DNEVI 

DEJAVNOSTI 1.A 

2.A 

komb. 

3.(2) 

komb. 

3.(4) 

komb. 

4.A 

komb. 5.A 6.A 7.A 8.A 9.A 

KULTURNI DNEVI 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 

TEHNIŠKI DNEVI 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 

ŠPORTNI DNEVI 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 

SKUPAJ 

REALIZACIJA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

           



 
37 

 

Tabela 11: Realizacija pouka in obiska v programu nižjega izobrazbenega standarda na dan 

31. 8. 2020 

 

zap. št.  razred 

št. vseh 

učencev 

od tega 

učenk plan ur 

realizacija - 

ure realizacija % obisk % 

1.  1.A  7 4 805 800 99,4% 90,9% 

2.  2.A komb. 3 2 822,5 817,5 99,40% 94,60% 

3.  
3.(2) 

komb. 4 0 857,5 853,5 99,50% 90,70% 

4.  
3.(4) 

komb. 2 0 857,5 852,5 99,40% 94,40% 

5.  4.A komb. 5 1 945 934,5 99,30% 92,80% 

6.  5.A  8 5 980 985 100,60% 93,00% 

7.  6.A 10 5 1015 1012,5 100,60% 90,80% 

8.  7.A 12 4 1172,5 1174,5 100,20% 91,20% 

9.  8.A  9 3 1139 1144,5 100,50% 84,20% 

10.  9.A 5 3 1122 1104 98,40% 90,60% 

SKUPAJ   65 27    

             

100,9% 91,46% 

 

 

Graf 5: Realizacija pouka v programu nižjega izobrazbenega standarda na dan 31. 8. 2020 

 

 

Dnevi dejavnosti po vseh razredih so bili 100-odstotno realizirani. 

 

Kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi so namenjeni celovitejšemu obravnavanju ter 

usvajanju posameznih znanj in veščin. 
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Skupna realizacija po oddelkih  za obdobje od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 

 

Tabela 12: Realizacija programa PPVI od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 

 

Oddelek Število ur po predmetniku 
realizacija 

– ure 

realizacija 

% 

PPVI 1A komb 770,0 292 37,9 

PPVI 1B 770,0 290 37,7 

PPVI 1C 770,0 291 37,8 

PPVI 2A komb 910,0 327 35,9 

PPVI 3A komb 1.050,0 360 34,3 

PPVI 3B 1.050,0 396 37,7 

PPVI 4A komb 1.050,0 350 33,3 

PPVI 4B komb 1.050,0 397 37,8 

PPVI 5A 1.050,0 377 35,9 

PPVI 5B komb 1.050,0 346 33,0 

PPVI 6A 1.050,0 396 37,7 

Graf 6: Realizacija programa PPVI od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 

 

 

 

Tabela 13: Realizacija programa NIS od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020  

Oddelek Število ur po predmetniku 
realizacija 

– ure 

realizacija 

% 

1.A 805,0 313 38,9 

2.A 822,5 320,5 39,0 

3.A komb. 857,5 335,5 39,1 

4.A komb 945,0 366,5 38,8 

5.A 980,0 390,5 39,8 

6.A 1.015,0 401,5 39,6 
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7.A 1.102,5 437 39,6 

8.A 1.071,0 418,5 39,1 

9.A 1.056,0 423 40,1 

 

Graf 7: Realizacija programa NIS od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 

 

2.1.8 Realizacija razširjenega programa 

 

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 86,72-odstotna, dodatnega pouka pa 83,15-odstotna. 

Dopolnilni in dodatni pouk so učenci obiskovali skozi vse šolsko leto. Dopolnilni pouk je 

obiskovalo 42 učencev, dodatni pouk pa 34 učencev. 

 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje v šol. letu 2019/20 

 

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. 

 

Tabela 14: Realizacija pouka 

 

ODDELEK OPB Št. učencev 

OPB 1.–5. r. 29 

OPB 6.–9. r. 27 

Realizacija pouka: 100 

 

V šolskem letu 2019/2020 je bilo v oddelek podaljšanega bivanja vključenih 29 učencev od 1. 

do 5. razreda ter 27 učencev od 6. do 9. razreda NIS. Delo je potekalo v dveh skupinah v ločenih 

prostorih. 
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Podaljšano bivanje je bilo organizirano od 11.50 do 16. ure. Aktivnosti so potekale po urniku, 

pripravljenem v skladu z učnim načrtom za podaljšano bivanje. Podaljšano bivanje na nižji 

izobraževalni stopnji se izvaja v dveh do štirih oddelkih, odvisno od dejanskega števila učencev 

glede na urnik pouka.   

Delo v oddelkih poteka po ustaljenem urniku, katerega so učenci navajeni, zato za opravljanje 

učnih obveznosti in drugih aktivnosti večina učencev ne potrebuje dodatnih spodbud. Najraje 

imajo igro na šolskem igrišču, socialne igre in rajalne igre. Za dejavnosti pri mizi potrebujejo 

spodbude, raje imajo aktivnosti, ki vključujejo gibanje.   

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.  

Jutranje varstvo ter podaljšano bivanje prilagajamo potrebam staršev po zagotovitvi varstva 

glede na časovni okvir. Od meseca maja 2020, ko smo se spet vrnili nazaj v šolske klopi, je bilo 

podaljšano bivanje organizirano v več skupinah zaradi zagotavljanja čim večjega števila 

mehurčkov, da se učenci niso mešali med seboj. 

 

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja:  

Jasna Veber Zazula, Gorazd Fras, Silvester Vogrinec, Tina Majerič, Tamara Tomašič, 

Klementina Pulko, Andreja Zagoršek, Tanja Kaučevič, Nada Pernek.  

 

V šolskem letu 2019/20 nismo organizirali počitniškega varstva, ker je bilo to zaradi 

epidemiološke slike nemogoče izvesti.   

 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje v šol . l. 2020/21 

 

Jutranje varstvo otrok je organizirano v več skupinah od 5.45 do 8.15. Prav tako imamo 

organizirano varstvo vozačev od 12.20 do 14.30. Varstvo izvajajo varuhinje in učiteljice. 

 

V šolskem letu 2019/2020 so bili organizirani trije oddelki podaljšanega bivanja. V prvo 

skupino so bili vključeni učenci od 1. do 4. razreda NIS, v drugo skupino učenci od 5. do 9. 

razreda NIS in v tretjo skupino učenci PPVI. 

 

Podaljšano bivanje je bilo organizirano od 11.50 do 16. ure. Aktivnosti potekajo po urniku, 

pripravljenem v skladu z učnim načrtom za podaljšano bivanje.  

Učenci v oddelek podaljšanega bivanja prihajajo po zaključku pouka. Domov odhajajo ob 

vnaprej dogovorjenem času na dogovorjen način – z organiziranim šolskim prevozom, v 

spremstvu staršev ali samostojno. 

V letu 2020 smo zaradi situacije s corona virusom imeli prilagojeno jutranje varstvo in 

podaljšano bivanje. Skupine smo skušali organizirati tako, da so bili tudi v jutranjem varstvu 

združeni učenci iz ene ali največ dveh skupin, ravno tako potem v podaljšanem bivanju. 

Skupine, ki so se družile v jutranjem varstvu, so se potem družile tudi v podaljšanem bivanju. 

Kasneje smo skupine razdružili, tako da so sedaj v jutranjem varstvu v skupini samo učenci iz 

posameznega oddelka, kar pomeni, da imamo že zjutraj 15 skupin jutranjega varstva in kasneje 

15 skupin podaljšanega bivanja. Ves čas skušamo zagotavljati, da so učenci v matičnih 
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učilnicah in se družijo samo v okviru matične skupine. Kasneje pa se skupaj z drugimi učenci 

odpravijo na prevoz, kjer pa je obvezna maska, saj so skupaj združeni učenci iz različnih 

oddelkov. Pomembno je tudi razkuževanje ob premikih (prihod v šolo, odhod iz šole, odhod na 

kombi, prihod iz kombija …). 

 

Tudi v tem šolskem letu jutranje varstvo in podaljšano bivanje prilagajamo potrebam staršev 

po zagotovitvi varstva glede na časovni okvir. 

 

Učitelji, ki poučujejo v OPB: Jasna Veber Zazula, Nada Pernek, Zdenka Kokol, Tamara 

Tomašič, Klementina Pulko (nadomešča Vojka Havlas), Eva Visenjak, Andreja Zagoršek, 

Tanja Kaučevič, Amalija Krajnc, Tina Majerič, Staša Potočnik, Darinka Rojko Pičerko, 

Marjetka Svenšek Kristovič, Silvester Vogrinec, Damjana Vršič. 

  

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

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

šolskem letu 2019/20 smo na matični šoli izvajali  21 interesnih dejavnosti. Interesne dejavnosti 

so izvajali učitelji. Vsak učenec se je udeležil vsaj ene interesne dejavnosti. 

 

Tabela 15: Interesne dejavnosti, realizacija ur interesnih in drugih dejavnosti na dan 24. 6. 

2020 

Ime in priimek mentorja Interesne dejavnosti Realizacija 

Dragica Emeršič Kvačkanje in pletenje 5o% (razlog corona) 

Klementina Pulko Vesela šola 4–6  82% (razlog corona) 

Simon Petek Tehnični krožek 60% (razlog corona) 

Janja Trunk Mladinski pogovori 82% (razlog corona) 

Marjeta Svenšek Kristovič Čebelarstvo 83,71% (razlog corona) 

Marija Arnuš Lutkovni krožek 60% (razlog corona) 

Milena Zupanič Planinski krožek 82% (razlog corona) 

Tamara Tomašič Skrivnosti pravljic 74,03% 

Zdenka Kokol Plesno-ritmični krožek 63% (razlog corona) 

Klementina Mikec Korpič Otroški pevski zbor 100,00% 

Klementina Mikec Korpič Mladinski zbor 100,00% 

Klementina Mikec Korpič Zbor PPVI Orffi 100,00% 

Denis Jambriško Igre z žogo 55% (razlog corona) 

Darka Jurgec Kuharski krožek 76,6% (razlog corona) 

Darka Jurgec Bowling 76,6% (razlog corona) 

Jasna Veber Zazula Joga 60% (razlog corona) 

Tina Majerič Kuharski krožek 60% (razlog corona) 

Damjana Vršič Pohodništvo 54,3% (razlog corona) 

Damjana Vršič Igriva angleščina 57,1% (razlog corona) 

Damjana Vršič Angleške urice 57,1%  (razlog corona) 

Andreja Zagoršek Pravljični krožek 63% (razlog corona) 

Vesna Horvat Folklora 61,4% (razlog corona) 
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Interesne dejavnosti so se izvajale samo del šolskega leta, v času izobraževanja na daljavo pa 

ne. Interesne dejavnosti so plačane po realizaciji.  

 

 

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2020/21 

 

Tabela 16: Interesne dejavnosti v šolskem letu 2020/21 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI: 1.–9. razred (NIS) 

VRSTA ID MENTOR/-ICA TERMIN VKLJUČENI 

UČENCI 

Igriva angleščina Damjana Vršič čet, 12.35–13.20 3.-4. razred 

Mladi novinarji Vojka Havlas  sre, 7.30–8.15  7.–9. razred 

Mladi raziskovalci Vesna Horvat tor, 13.00–13.45  2.–4. razred 

Joga Jasna Veber 

Zazula 

čet, 7.30–8.15  5.–9. razred 

Ročna dela Dragica Emeršič tor, 12.55–13.40 6.–9. razred 

Lutkovni krožek Marija Arnuš pon, 7.30–8.15 5.–9. razred 

Kolesarski krožek Silvester 

Vogrinec 

pon, 13.40–14.30 5., 6. razred 

Pevski zbor 2-4 Klementina 

Mikec Korpič 

čet, 7.30–8.15 2.–4. razred 

Pevski zbor 5-9 Klementina 

Mikec Korpič 

tor, 7.30–8.15 5.–9. razred 

Nemščina Darinka Rojko 

Pičerko 

tor, 7.30–8.15 5.–9. razred 

Tehnični krožek Simon Petek čet, 7.30–8.15 7. razred 

Računanje je igra Amalija Krajnc sre, 13.45–14.30 5.–9. razred 

Gibalnica Tanja Kaučevič pon, 7.30–8.15 1.-2. razred 

Pravljična urica Andreja Zagoršek tor, 13.20–14.05 1.-2. razred 

Vesela šola Vojka Havlas pon, 7.30–8.15 5.–6. razred 

Vesela šola Gorazd Fras sre, 12.55–14.30 7.–9. razred 
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INTERESNE DEJAVNOSTI: 1.–6. skupina PPVI 

VRSTA ID MENTOR/-ICA TERMIN VKLJUČENI 

UČENCI 

Ljudsko izročilo Vesna Horvat čet, 13.25–14.20 PPVI 3–6 

Brain Gym / 

Možganska 

telovadba 

Tanja Ješovnik tor, 7.40–8.15 PPVI 3–6 

Kuharski krožek Tina Majerič čet, 7.30–8.15 PPVI 3–6 

Mladinski 

pogovori 

Janja Trunk pon, 7.30–8.15 PPVI 4–6 

Pevski zbor Klementina 

Mikec Korpič 

sre, 7.30–8.15 PPVI 1–6 

Orffi Klementina 

Mikec Korpič 

pet, 8.20–9.20 PPVI 1a-2a 

Orffi Klementina 

Mikec Korpič 

pet, 9.20–10.20 PPVI 1c 

Orffi Klementina 

Mikec Korpič 

pet, 10.20–11.20 PPVI 1b 

Pravljična urica Andreja Zagoršek tor, 13.20–14.05 PPVI 1b-2a 

Gibalnica Tanja Kaučevič pon, 7.30–8.15 PPVI 3a-4a 

 

Druge oblike 

VRSTA 

DEJAVNOSTI 

MENTOR/-ICA TERMIN VKLJUČENI 

UČENCI 

Kolesarski krožek Silvester 

Vogrinec 

 ponedeljek, 6. ura  5. r. 

Planinski krožek Milena Zupanič izlet 3-krat letno 4.–9. razred 

Pohodništvo Damjana Vršič izlet 3-krat letno PPVI 4–6 

Plavanje Anton Lah Terme Ptuj  

 

 

Učenci si izberejo dejavnost, za katero imajo poseben interes, kjer bodo lahko ustvarjalni in 

uspešni.  

 

 

2.1.9 Izbirni predmeti 

 

V šolskem letu 2019/20 so bile organizirane naslednje izbirne vsebine za oddelke PPVI in NIS: 
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Tabela 17: Izbirne vsebine in predmeti v šolskem letu 2019/20 

 

RAZREDI IZBIRNI 

PREDMET 

IZVAJALCI 

7., 8. in 9. razred RAČUNALNIŠTVO Damjana Vršič 

PREHRANA Tina Majerič 

PLES Dragica Emeršič 

PPVI 4, 5, 6 ORFFI Jasna Veber Zazula 

LES  Simon Petek 

KUHANJE Tina Majerič 

JOGA Jasna Veber Zazula 

FOLKLORA Vesna Horvat 

ŠPORT  Anton Lah 

KREATIVOST Jasna Veber Zazula 

ODRAŠČANJE Janja Trunk 

PPVI 6 VRTNARJENJE Marjetka Svenšek 

Kristovič 

 

Tabela 18: Dejavnosti 

 

VRSTA 

DEJAVNOSTI 

MENTOR(-ICA) 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 2020/21 imamo organizirane naslednje izbirne vsebine za učence. 

Tabela 19: Izbirne vsebine za šol. l. 2020/2021 

RAZRED IZBIRNI 

PREDMET 

IZBIRNI 

PREDMET 

IZBIRNI 

PREDMET 

7., 8. in 9. 

razred 

prehrana in načini 

prehranjevanja 

 

likovno snovanje  gledališki 

klub 

Izvajalci Tina Majerič Alenka Kosem Marija Arnuš 

ODDELEK IZBIRNA 

VSEBINA 

IZBIRNA 

VSEBINA 

IZBIRNA 

VSEBINA 

PPVI 4–6 

 
les joga kuhanje 

Izvajalci Simon Petek Jasna Veber 

Zazula 

 Tina Majerič 
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PPVI 4–6 

 
orffi  odraščanje šivanje 

 Izvajalci Klementina Mikec 

Korpič 

Janja Trunk Marija Arnuš 

PPVI 6 čebelarstvo   
 

 Izvajalci Marjeta Svenšek 

Kristovič 

 
 
 

 

Tabela 20: Dejavnosti 

 

VRSTA DEJAVNOSTI MENTOR/-ICA VKLJUČENI 

UČENCI 

Kolesarski krožek Silvester Vogrinec 5. r. 

Pevski zbor Klementina Mikec Korpič vsi 

 

2.1.10  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 pri 

opismenjevanju. Nekateri učenci v programu nižjega izobrazbenega standarda imajo po odločbi 

dodeljeno dodatno strokovno pomoč logopeda, v posebnem programu pa se prav tako izvaja 

individualna logopedska obravnava. 

Prav tako so se nekateri učenci v posebnem programu opismenjevali s pomočjo logografske 

metode branja. Učiteljica Tina Rajh je z učencema, ki sta opredeljena kot 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.  

2.1.11  Delovna terapija 

 

DELOVNA TERAPIJA 

V šolskem letu 2019/20 je bilo v delovno terapijo vključenih 27 učencev. Vse načrtovane 

aktivnosti so bile realizirane. 

Izvedli smo dva načrtovana timska sestanka z razvojno ambulanto. 

 

REALIZACIJA DELA ZDRAVSTVENE PREVENTIVE 

 

 Prvo pomoč je iskalo 90 učencev. Na urgenco so bili napoteni trije učenci.  
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 Izpeljali smo 24 obiskov pri šolski zobozdravnici dr. Andreji Toplak. Na 193 

zobozdravniških pregledov smo vodili 33 učencev šole (17 učencev NIS in 16 učencev 

PPVI). Šola je organizirala prevoz v obe smeri. 

 6., 13., 20. in 27. 11. 2019 smo v ambulanti šolske zdravnice dr. Branke Andolšek-

Tominc izpeljali sistematske zdravniške preglede in cepljenja za učence 5.–9. razreda 

in PPVI 3–6. Šola je organizirala prevoz v obe smeri. 

 5., 12., 19. in 26. 11. 2019 smo organizirali zdravniške preglede v spremstvu staršev za 

učence 1.–4. razreda in PPVI 1-2 ter za vse ostale učence novince. 

 Medicinska sestra za zobozdravstveno preventivo Mojca Mendek je obiskovala učence 

nižje stopnje in posebnega programa do epidemije COVID-19, ko to ni bilo več mogoče.  

24. 10. 2019 so bila izvedena predavanja za učence 5.–9. razreda o skrbi za zdrave zobe. 

 15., 16. in 17. 1. 2020 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 je delovna terapevtka sodelovala z medicinsko sestro Stanko iz vzgojne 

skupine za učenca M. R. zaradi meritev/spremljanja sladkorne bolezni. 

2.1.12  Druge dejavnosti 

 

ŠOLA V NARAVI  

Šola v naravi v letu 2020 ni bila izvedena.  

PLAVALNI TEČAJ 

Plavalnega tečaja prav tako nismo mogli izvesti zaradi situacije covid-19. 

 

DELOVNA PRAKSA 

Za učence posebnega programa od stopnje 4 do 6 zaradi epidemije v letu 2020 nismo 

organizirali delovne prakse, ki bi jo sicer izvajali v VDC Dornava, VDC Sožitje in VDC 

Sonček.  

KOLESARSKI TEČAJ 

V šolskem letu 2019/20 smo imeli kolesarski krožek vsak ponedeljek od 12.55 do 13.40. 

Udeleževalo se ga je 7 učencev iz 5. razreda. 

Od začetka šolskega leta do polovice marca, ko smo zaradi korona virusa covid-19 prekinili 

vzgojno-izobraževalni proces ter ostali doma, smo realizirali 15 ur od predvidenih 36 ur. Ko 

smo se vrnili v šolo meseca aprila, na šoli nismo izvajali več nobene interesne dejavnosti. 

Do meseca marca smo osvojili večino snovi (teorija) iz cestno prometnih predpisov, vendar 

nam ni uspelo izvesti testiranj oziroma preverjanja znanja. Aprila bi morali začeti z vožnjo na 

poligonu (predvidenih 5 ur) in vključevanja v promet (predvidenih 5 ur), vendar tega zaradi 

protikoronskih ukrepov nismo uspeli realizirati.  

 

POKLICNO USMERJANJE 

Za učence 8. in 9. razreda smo organizirali več vodenih ogledov srednjih šol, svetovali smo 

učencem in staršem ter opravili vpis v srednje šole. 

V tem šolskem letu je šolanje zaključilo 5 učencev 9. razreda, ki so se vpisali v nižje poklicne 

programe.  

 

 

 



 
47 

 

 

2.2  PROJEKTI 

 

Projekti, ki so potekali v šolskem letu 2019/2020: 

 

 EKOŠOLA v šolskem letu 2019/20, 

 ŠOLSKI EKOVRT v šolskem letu 2019/20, 

 Glasba pri otrocih s posebnimi potrebami, 

 Za zdrave zobke ob zdravi prehrani, 

 mednarodni projekt Erasmus plus, 

 Otroški parlament, 

 Mednarodni projekt sodelovanja s šolo v Varaždinu, 

 Comp@s, 

 Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v 

lokalno okolje, 

 Rastem s knjigo, 

 Shema šolskega sadja. 

Projekti  v šolskem letu 2020/2021: 

 EKOŠOLA v šolskem letu 2020/21, 

 ŠOLSKI EKOVRT v šolskem letu 2020/21, 

 Glasba pri otrocih s posebnimi potrebami, 

 Za zdrave zobke ob zdravi prehrani, 

 mednarodni projekt Erasmus plus (4 mednarodni projekti), 

 Otroški parlament, 

 Mednarodni projekt sodelovanja s šolo v Varaždinu, 

 Comp@s do 31. 9. 2020, potem Pontem, 

 Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v 

lokalno okolje, 

 Rastem s knjigo, 

 Shema šolskega sadja. 

2.2.1 Strokovni center COMP@S    

 

Strokovni center COMP@S je bil 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 je  

izvajala 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. 
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V okviru projekta (v izvedbi vseh konzorcijskih partnerjev) je v obravnavo bilo v vseh letih  

vključenih več kot 1132 otrok/mladostnikov (individualna in skupinska obravnava) ter 90 

družin. Število strokovnih delavcev, vključenih v izvajanje strokovnih nalog v strokovnem 

centru, je bilo 32 (zaposlitev v deležih).  

Izvedli smo 150 izobraževanj, ki se jih je udeležilo 3165 udeležencev (1080 staršev in 2085 

strokovnih delavcev). 

Dogovor o sodelovanju smo imeli  podpisan z 48 inštitucijami. 

V okviru projekta smo odprli 3 knjižnice za izposojo didaktičnega materiala. Redno so potekala 

tudi delovna srečanja konzorcijskih partnerjev. 

Doseganje drugih kazalnikov iz prijavnice projekta: 

 diagnostika (specialnopedagoška, psihološka, logopedska, fizioterapevtska), 

 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 2019 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 se nahaja v naših 

knjižnicah in je na razpolago za izposojo; 

 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 (OŠ Gustav Šilih 

Maribor in OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj in OŠ Minke Namestnik Sonje, Slovenska 

Bistrica). 

 

Vodja projekta je Tanja Nikolovski.  

 

2.2.2 Strokovni center PONTEM            

 

1. 10. 2020 je na šoli z delom pričel strokovni center PONTEM, ki je nadaljevanje 

pilotskega projekta COMP@S. V okviru strokovnega centra Pontem v šolskem letu 

2020/21 izvajamo za vzgojno-izobraževalne ustanove, starše, učitelje, strokovne delavce  

naslednje brezplačne storitve: 

 sodelovanje, svetovanje in podporo, izvajanje individualnih in skupinskih obravnav z 

zunanjimi institucijami, VIZ ustanovami po celotni vertikali (vrtci, OŠ, OŠ PP, SŠ), 

društvi, združenji, posamezniki in družinami, 

 prepoznavanje in specialno-pedagoško diagnosticiranje otrok in mladih s posebnimi 

potrebami, 

 usmerjanje in preusmerjanje v ustrezne institucije in obravnave, 
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 koordiniranje sodelovanja med deležniki (oseba s posebnimi potrebami, družina, vrstniki, 

strokovni delavci in drugi, ki delajo oz. se srečujejo z OPP), 

 organizacija in izvedba izobraževanj za strokovne delavce in starše (po dogovoru šole s 

strokovnim delavcem strokovnega centra), 

 individualno svetovanje osebam s posebnimi potrebami, družinam, vrstnikom, strokovnim 

delavcem in drugim, ki delajo oz. se srečujejo z OPP, 

 izposoja strokovnih gradiv, učil, pripomočkov in orodij v knjižnici OŠ dr. Ljudevita Pivka 

Ptuj, 

 sodelovanje in izvajanje organizacijskih prilagoditev otrokom s posebnimi potrebami, 

 psihološka, diagnostična in svetovalna obravnava otrok in mladostnikov z učnimi, 

čustvenimi, govornimi  in vedenjskimi težavami, 

 psihološka pomoč  – svetovanje staršem ob učnih, vedenjskih ter čustvenih težavah otrok, 

 logopedska diagnostika, 

 logopedska obravnava. 

 

Na projektu je zaposlenih 8 strokovnih delavk, in sicer vse v določenem deležu. 

2.2.3 Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami v lokalno okolje 

 

S pomočjo učencev, vključenih v projekt, ali za njih smo izvedli 31 večjih aktivnosti (dogodek 

Skupaj pobarvajmo dan, 6 gostovanj s slikanico Mica Nogavica, poskusno prakso, obisk 

ptujskih srednjih šol, sodelovanje na različnih kulturnih in športnih prireditvah, sodelovanje na 

Otroškem parlamentu, postavitev božične stojnice z lastnimi izdelki, predstavljali smo se na 

Paradi učenja, Unescovem teku, na Ptujski pravljici, sejmu Altermed in še kje). Z delavnicami 

smo razvijali ročne in socialne spretnosti učencev ter nekaj izdelkov ponudili za namen 

obdarovanja vzgojiteljic ob koncu šolskega leta. Z izdano slikanico Mica Nogavica smo se 

predstavljali na ptujskem in ormoškem območju. Povezali smo se s PŠ Trnava, kamor smo 

poslali pisma naših devetošolcev skupaj s slikanico Mica Nogavica, sinjim medvedkom in 

zvezkom, kamor so nam zapisovali dogajanje pri njih, dnevnik pa smo pisali tudi mi in jim ga 

poslali. Vzpostavili smo dodatno sodelovanje z Domom upokojencev Ptuj, kamor smo zahajali 

tedensko in kjer smo ob medgeneracijskem druženju učencev in starostnikov izvajali t. i. 

Igrarije z različnimi didaktičnimi pripomočki. Devetošolcem smo ponudili možnost 

preizkušanja lastnih potencialov v sklopu poskusne prakse na 5 različnih lokacijah in prakso 

uspešno zaključili. Decembra 2019 smo prispevek o uvajanju poskusne prakse predstavili 

študentom in zainteresirani javnosti na konferenci projekta SVLO, ki je potekala v Ljubljani na 

Fakulteti za socialno delo. V sklopu načrtovanja šolske trgovinice smo oblikovali spletno stran, 

na kateri promoviramo šolske izdelke – www.posebniobjemkreativnosti.blogspot.com. 

Naredili smo prve korake, da bi v prostorih Dijaškega doma Ptuj odprli t. i. samostojno učno 

stanovanje. 

Od 1. januarja do 13. marca 2020 smo se vključevali in povezovali v naslednjih šolskih 

projektih: v Tednu pisanja z roko (20.–24. januar 2020) smo pisali znanim osebam (in prejeli 

nekaj odgovorov), se družili z igralko Urško Vučak Markež in spoznali grafologinjo go. 
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Angelco Rijavec, v okviru Otroškega parlamenta (januar–marec 2020) pa smo z vrstniki drugih 

šol UE Ptuj na občinskem in medobčinskem zasedanju premlevali izzive in možnosti pri 

oblikovanju poklicne prihodnosti. Po preklicu karantene vsled virusa covid-19 smo v mesecu 

juniju v sodelovanju z Društvom Sožitje Ptuj pripravili še skupni medgeneracijski dogodek 

Skupaj pobarvajmo dan. Našemu povabilu so se odzvali na OŠ Olge Meglič, OŠ Ljudski vrt s 

podružnico Grajena, v 4 enotah Doma upokojencev Ptuj in v 1 enoti Vrtca Ptuj – ustvarjali smo 

na skupno temo »Nasmehi – včeraj, danes, jutri«, nato pa se še s pomočjo spleta povezali na 

daljavo. Po dogodku smo oblikovali skupno e-brošuro, v kateri smo strnili vtise udeležencev. 

Konec šolskega leta smo zaključili s pripravo paketa presenečenja za učence PŠ Trnava. 

Z začetkom novega šolskega leta 2020/21 smo v septembru in oktobru 2020 izvedli karierno 

orientacijo z okroglo mizo za učence 9. razreda, več pozornosti pa smo namenili usposabljanju 

učencev za rabo informacijske tehnologije (računalnika, spleta, povezovanja na daljavo). Z 

devetošolci smo javnosti predstavili nov šolski izdelek – ekološke lesene sveče. Prav tako pa 

smo začeli s pripravami na snemanje predstavitvenega videospota, s katerim bomo ozaveščali 

družbo o osebah s posebnimi potrebami, posnetek pa bo uporabljen tudi za namene velike 

dobrodelne akcije ob 70. obletnici šole Vključi srce. 

Utrinke dogajanja smo skozi celo šolsko leto objavljali na šolskem blogu 

(www.vkljucimose.blogspot.com) in na Facebook strani Vključimo se, pripravili pa smo tudi 4 

številke šolskega e-glasila Vključimo se (Spomladi, Poleti, Na daljavo in Na praksi). 

V projektu je skupaj sodelovalo 115 učencev šole, od tega v šolskem letu 2018/19 

6 devetošolcev, v šolskem letu 2019/20 pa 5 devetošolcev. Povezovali smo se s/z: Društvom 

Sožitje Ptuj, CIRIUS Kamnik, srednjo Biotehniško in Strojno šolo Ptuj, Gimnazijo Ptuj, Vrtcem 

Ptuj, OŠ Olge Meglič, OŠ Ljudski vrt, PŠ Trnava, JS za kulturne dejavnosti Ptuj, LU Ptuj in 

Špajzo modrosti, CID Ptuj, Mestno občino Ptuj, Q-centrom Ptuj, Domom upokojencev Ptuj, 

DPM Ptuj, kmetijo Bolcar, Dijaškim domom Ptuj in Hostlom Poetovio Ptuj, kavarno Kavoteka 

in Tarok bar, trgovino Od mene k tebi, Centrom ponovne uporabe Ptuj. Pri učencih smo 

razvijali: jezikovne/retorične kompetence, socialno interakcijo, učenje učenja, ustvarjalnost, 

samostojnost. 

2.2.4 EKOŠOLA 

 

V šolskem letu 2020/2021 bomo v okviru projekta Živeti s podnebnimi spremembami naše 

učence spodbujali k raziskovanju podnebnih sprememb, živali in rastlin ter vplivu podnebnih 

sprememb na vsa živa bitja. Spoznavali bodo, kako lahko sami prispevajo k zmanjševanju 

podnebnih sprememb. Želimo si, da bi naši učenci razvili spoštljiv in skrben odnos do okolja, 

našega življenjskega prostora. Prav tako bomo nadaljevali z naslednjimi projekti: Altermed, 

Šolska vrtilnica in Likovni natečaj za kreativne izdelke. S projektom Altermed želimo 

izpostaviti odnos do zdravja, da zdravje doživljamo in pojmujemo kot vrednoto. Na sejmu 

Altermed se bomo predstavili z izdelki na temo Lokalno pridelana hrana, gibanje in zdravje. S 

Šolsko vrtilnico smo v prostorih šolskega dvorišča ustvarili razgiban šolski vrt, ki nam služi 

tudi kot učilnica na prostem. Šolski vrt kot sestavni del šolskega dvorišča omogoča velike 

možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka. Pridobljena znanja in 

izkušnje bodo učenci s pomočjo likovnega ustvarjanja prenesli tudi na papir in izdelovanje 

izdelkov iz odpadne embalaže. Sodelovali bodo v likovnih natečajih na temo Podnebne 

spremembe in Izdelki iz odpadne embalaže in rabljenih oblačil. Pri tem bodo uporabili svojo 

kreativnost, domišljijo in ustvarjalnost. Temelj odgovornega odnosa do okolja je izobraževanje, 
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ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in 

ravnanja. 

2.2.5 ŠOLSKI EKOVRT 

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

projekta korenito spreminja ozaveščenost slovenskih vrtcev in šol v smeri permakulturnega 

načrtovanja, trajnostnega razvoja in globalnega učenja. Za svoja prizadevanja in delo na tem 

področju smo si leta 2016 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. Če bomo »danes« zanjo skrbeli z vso ljubeznijo in podporo, nam bo 

omogočala kakovostno bivanje tudi »jutri«.   

V okviru Šolskega ekovrta smo se vključili tudi v dejavnosti evropskega projekta »EAThink – 

jej lokalno, misli globalno«, ki nas je seznanil z oblikami globalnega učenja, kar je sicer 

vseživljenjski proces, ki pomaga razumeti povezave med našim življenjem in življenjem ljudi 

po svetu. Poglablja razumevanje ekonomskih, družbenih, političnih, okoljskih in kulturnih 

tokov, ki vplivajo na življenja ljudi in drugih bitij. Razvija veščine, podpira vrednote in odnose, 

ki omogočajo posameznikom in skupnostim, da aktivno prispevajo k razreševanju lokalnih in 

globalnih izzivov. Globalno učenje je usmerjeno v sprejemanje odgovornosti za soustvarjanje 

sveta, v katerem imajo vsi priložnost živeti dostojno življenje v skladu z njihovimi potrebami. 

Mi s pomočjo globalnega učenja spodbujamo naše učence h kritičnemu razmišljanju o razvojnih 

vprašanjih in aktivnem (so)delovanju na tem področju. Omogočamo možnosti, da spoznajo svet 

takšen, kot v resnici je.  

“Globalno izobraževanje ljudem odpre oči in um za dojemanje stvarnosti tega sveta in jih 

spodbuja za delovanje, ki vodi k svetu večje pravičnosti, enakosti in človekovih pravic za 

vse.” (Maastrichtska deklaracija o globalnem izobraževanju, COE 2002:2) 

Kaj smo naredili do danes in kakšni so naši načrti za prihodnost? Prvo leto smo na zeleni 

površini, ki smo jo na naši novi 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 izbirnih predmetov vrtnarjenje, kmetijska dela in kreativnost. 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 ponos pa je tudi devet gredic organske oblike. Zasnovali 

smo jih okoli okrogle spiralne 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 skupno vrtičkanje združuje in nas nagrajuje 

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

Ob ustvarjalnem vrtnarjenju in uporabi pridelane zelenjave ter zelišč v gospodinjske in 

zdravstvene namene smo v tem šolskem letu izvajali tudi mnoge dejavnosti, namenjene 

ozaveščanju kompostiranja. Veseli nas, da smo bili izbrani za šolo gostiteljico delavnice 

kompostiranja, ki jo je za nas in okoliške šole izvedla ekipa ITR. Tako smo pod strokovnim 

vodstvom že v septembru postavili dva nova kompostnika na šolskem ekovrtu in naredili 

sistematični načrt pravilnega kompostiranja. Naš namen je, da ga bomo dosledno izvajali prav 

vsi na šoli. Zavedamo se namreč, da je kompostiranje še več kot recikliranje. Vemo, da je 
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kompostiranje izjemnega pomena za naše zdravje, ohranjanje tal, blaženje podnebnih 

sprememb in krožno gospodarstvo.  

V šolskem letu 2020/21 bodo za naše gredice skrbeli razredi (NIS) in oddelki (PPVI) s svojimi 

mentoricami. V obdelavo gredic pa bodo vključene tudi mentorice Tina Majerič v okviru 

gospodinjstva, Marjetka Svenšek Kristovič v okviru čebelarjenja in Jasna Veber Zazula v 

okviru kreativnosti. 

 

2.2.6 SEMENA SPREMEMB 

V šolskem letu 2019/20 smo se vključili v projekt Semena sprememb, ki je namenjen osnovnim 

šolam in usmerjen v prihodnost Slovenije. Menimo, da je naša prihodnost preveč pomembna, 

da bi jo prepustili naključju. Za boljšo prihodnost je odgovoren vsak od nas. Danes.  

Projekt deluje pod okriljem Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko. 

Na izobraževalnem seminarju smo se vključeni učitelji s pomočjo ekipe organizatorjev v obliki 

inovativnega globalnega poligona seznanili z osnovnimi orodji in metodami, ki so nam lahko v 

pomoč pri povezovanju vrednot vizije in ciljev projekta s poučevalnim procesom.  

Načrtovane aktivnosti za učence smo povezovali s cilji trajnostnega razvoja. Ob tem smo 

izhajali tudi iz 5 elementov, o katerih govori Vizija Slovenije: 1 – učenje za življenje in skozi 

življenje, 2 – inovativna družba, 3 – zaupanje, 4 – kakovostno življenje in 5 – identiteta. Naštete 

vrednote smo kot izbrane vsebine konkretno vključevali v učne načrte različnih predmetov ter 

jih tako v različnih oblikah pri različnih predmetih udejanjali v praksi skozi celotno šolsko leto. 

Naš cilj je, da vključene učence čim bolj motiviramo k razmišljanju o prihodnosti. Zavedamo 

se, da je potrebno za doseganje zaželene prihodnosti dobro razumeti sedanjost in sprejeti 

odločitev, kaj želimo doseči. Naša šolska vizija je seveda temeljila na glavnih ciljih projekta 

Semena sprememb, na Viziji Slovenije in trajnostnemu razvoju. A zasnovana je na željah naših 

učencev za prihodnost. Skozi celotno šolsko leto smo se skupaj trudili, da smo jih združili v 

eno in da želje vsakega izmed nas postanejo naše skupne vrednote. 

Na naši šoli so bile v projekt vključene tri učiteljice: Milena Zupanič z učenci 5. razreda, Tanja 

Rugani z učenci, ki so vključeni v OPB NIS, in Jasna Veber Zazula z učenci, ki so vključeni v 

OPB PPVI. 

2.2.7 GLASBA PRI OTROCIH S POSEBNIMI POTREBAMI 

S projektom učenja igranja na instrumente smo nadaljevali  tudi v letu 2020.  Tako so  učenci 

imeli možnost igrati na različne instrumente. Učili so  jih za to usposobljeni učitelji, ki so z 

glasbo povezani že vrsto let. Učenci pa bodo še naprej igrali na Orffova glasbila ter se 

udeleževali Orffomanije, na kateri bomo letos prisotni že peto leto. V šoli deluje tudi Orffova 

skupina, ki se imenuje »Orffobongoband«. 

Cilji projekta “Glasba za otroke s posebnimi potrebami” – učenci znajo: 

 

 posnemati melodične in ritmične motive v skladu s svojimi individualnimi sposobnostmi, 

 poznati okvirno orientacijo v notnem ali barvnem zapisu  (tonske višine, trajanje …), 
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 razlikovati zvoke in tone, 

 razlikovati pojme glasno – tiho, hitro – počasi ter višje in nižje tone, 

 pesmi izvajati v skupini ali posamezno, 

 spremljati pesmi in igrati krajše skladbe na otroška glasbila, 

 igrati spremljave in skladbe za Orffov instrumentarij, 

 vključiti se v glasbene dejavnosti v šolskem okolju in izven njega. 

 

Projekt vodita Klementina Korpič Mikec in Jasna Veber Zazula. 

2.2.8 Rastem s knjigo 

 

Rastem s knjigo je nacionalni projekt, ki ga izvajajo vse slovenske OŠ. Namenjen je predvsem 

7. razredom, ki obiščejo splošno krajevno knjižnico. Naša šola vključuje v ta projekt vse 

razrede. Izvedemo bibliopedagoške ure, na katerih učenci predstavijo svoje najljubše knjige. 

Vodja projekta je knjižničar Silvester Vogrinec. 

2.2.9 SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo vključeni v »sistem razdeljevanja sadja v šolah« s finančno 

podporo Evropske unije. Sadje in zelenjava iz naslova tega projekta se bosta razdeljevala enkrat 

tedensko, v sredo ob 8. uri. Sadje in zelenjava bo pripravljena na posebnem prostoru v avli šole. 

Z vključitvijo v shemo šolskega sadja želimo ozavestiti otroke o pomembnosti uživanja svežega 

sadja iz lokalnega okolja.  Prav tako imajo učenci možnost, da v šolski kuhinji dobijo sadje vse 

dni v tednu. Tudi pri razdeljevanju sadja moramo upoštevati ukrepe v povezavi s corona 

virusom, zato nam sadje pripravijo v kuhinji, kjer si ga učenci lahko vzamejo, kadar želijo. Za 

shemo šolskega sadja skrbi učiteljica Tina Majerič.  

 

2.2.10 ZDRAVI ZOBJE  

 

Skozi celo leto smo se trudili in si pridno umivali zobke, tako kot vsako leto. Pri tem nam je 

pomagala zobna sestra Mojca Mendek, medicinska sestra za zobozdavstveno preventivo iz 

Zdravstvenega doma Ptuj, ki nas pogosto obišče in nam pokaže, kako se zobje pravilno umivajo 

in kako čim bolje skrbimo zanje. Prav tako pa smo skupaj z delovno terapevtko obiskali 

zobozdravnika. Delovna terapevtka je peljala otroke k zobozdravniku enkrat tedensko po 

predhodnem dogovoru s starši. Tako smo nudili učencem na naši šoli maksimalno skrb za 

zdrave zobe. V času korona virusa smo obiske pri zobozdravniku odpovedali.  

2.2.11 MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS PLUS  

 

Šola je na podlagi podpisanih pogodb s Centrom RS za mobilnost in evropske programe 

izobraževanja in usposabljanja – Cmepius vključena v 4 projekte Erasmus +: 

1. »I.D.E.A! Together we can!«.,  

2. Get to know us!,  

3. Be My Frend, I am just like You!  and  

4. Active children for a better live.  
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Zaradi Covid 19 epidemije so bile aktivnosti v vseh projektih trenutno naravnane na virtualne 

aktivnosti in zoom sestanke.  

Namen mednarodnih projektov je izmenjava dobre prakse poučevanja oseb s posebnimi 

potrebami med partnerskimi šolami. 

 

V šolskem letu 2020/2021 bomo izvajali 4 Erasmus + projekte iz 2 različnih akcij. Na novo 

smo pridobili dva projekta. V obeh novih projektih nastopamo kot partnerska šola. 

Projekt »Get to know us« spada pod akcijo šolskih partnerstev (KA229). Čas izvajanja projekta 

je 24 mesecev (od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022). Odobrena evropska sredstva znašajo 21.340,00 

eurov, koordinatorska šola je iz Velike Britanije. 

Projekt »Be my Friend, I am just like You« spada pod akcijo strateških partnerstev šolskega 

izobraževanja (KA201). Izvedba projekta bo trajala12 mesecev (od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021). 

Točen znesek odobrenih sredstev nam v tem trenutku ni znan, saj še nismo prejeli informacije 

s strani naše NA. Projekt smo prijavili za dve leti, a je koordinatorska nacionalna agencija 

projekt skrajšala za eno leto, s tem pa se je spremenilo tudi načrtovano financiranje. 

Predvidevamo, da bomo za izvajanje projekta prejeli okrog 9.000,00 eurov evropskih sredstev. 

Koordinatorska institucija je iz Bolgarije. 

V šolskem letu 2020/21 nadaljujejo še s projektom IDEA! TOGETHER WE CAN!. Zaradi 

situacije covid-19 je odpadlo srečanje na naši šoli, ki je bilo predvideno za mesec maj 2020. V 

skladu z usmeritvami EU in naše Nacionalne agencije se projekt »IDEA! TOGETHER WE 

CAN«! podaljša za eno leto, in sicer do 31. 8. 2021. Čaka nas samo še zaključno srečanje na 

naši šoli in končno poročilo. Koordinatorska šola je naša šola. 

Prav tako nadaljujemo z dvoletnim projektom »ACTIVE CHILDREN FOR A BETTER 

LIVE«, ki ga koordinira vrtec Bratov Grim iz Bolgarije. Naši partnerji prihajajo iz Bolgarije, 

Romunije, Španije in Portugalske. Žal smo v šolskem letu 2019/2020 izvedli samo 

koordinatorsko srečanje v Romuniji. Vsa ostale, po programu načrtovane aktivnosti, so zaradi 

situacije covid-19 obstale. Projekt se zaradi tega podaljša do maja 2022. 

Vse projektne dejavnosti bodo še naprej vključene v kurikulum šole in se bodo odvijale v času 

pouka. Šolsko osebje bo spoznavalo nove učne metode, orodja, pedagoške pristope partnerskih 

kolegov. Tokrat noben projekt ne predvideva mobilnosti učencev. 

Naj nam bodo vsi odobreni projekti razlog za navdihujoče timsko delo in naj bo ta uspeh pogum 

za novo inovativnost v mednarodnih projektih.  

Tabela 21: Mobilnost v letu 2020  v okviru projekta Erasmus+ »I.D.E.A! TOGETHER WE 
CAN! 

DRŽAVA ČAS ŠT. 
UDELEŽENIH: 

UČITELJI 

ŠT. UDELEŽENIH: 
UČENCI 

Portugalska 1.–8. 3. 2020 1 / 

 

Projektni tim se je  sestajal preko Zoom srečanj. Na svojih sestankih je načrtoval in evalviral 

že izvedene in prihajajoče projektne aktivnosti. 

Zaradi epidemije covid-19 mobilnost partnerjev v Slovenijo ni bila možna, zato smo zaprosili 

za podaljšanje projekta za eno leto, kar je bilo tudi odobreno. 

 

Koordinatorica projekta Erasmus + je Tanja Nikolovski. 
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2.2.12  Otroški parlament 

 

Otroški parlament je projekt, ki je leta 1990 nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno 

spregovorili, predstavili svoje mnenje in dileme o zanje pomembnih vprašanjih. Otroški 

parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja 

potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci 

izberejo predstavnike, ki jih zastopajo na občinskem in medobčinskem Otroškem parlamentu, 

tam izvoljeno delegacijo pa pošljejo na nacionalni Otroški parlament, ki poteka v dvorani 

Državnega zbora Republike Slovenije. Vsako leto zasedanja sledijo temi, ki jo mladi 

parlamentarci izberejo na nacionalnem Otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega 

programa Otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije, na ptujskem območju 

pa se izvaja pod okriljem Društva prijateljev mladine Ptuj. 

2.2.13 Mednarodni projekt sodelovanja s šolo v Varaždinu 

 

V šolskem letu 2020/2021 je izdelan naslednji načrt sodelovanja. 

 Ob mednarodnem dnevu invalidov 3. 12. 2020 smo na prireditev v OŠ dr. Ljudevita 

Pivka nameravali povabiti učence iz Varaždina. Prireditev je zaradi situacije covid 

odpadla. 

 V predbožičnem času smo učenci in učitelji želeli obiskati šolo v Varaždinu in obdariti 

njihove učence – takrat smo imeli izobraževanje na daljavo in aktivnosti nismo mogli 

speljati. 

 Srečanje na OŠ dr. Ljudevita Pivka v mesecu marcu ob materinskem dnevu je odpadlo 

zaradi korone. 

Vodja projekta je Dragica Emeršič. S partnerji iz Varaždina smo v navezi virtualno preko spleta 

in si izmenjujemo izkušnje. Prav tako pa skupaj sodelujemo v Erasmus projektu. 

 

2.2.14 Dobrodelna akcija Vključi srce 

 

Ob 70. obletnici delovanja šole smo se odločili praznovanje obeležiti tudi z veliko dobrodelno 

akcijo. Poimenovali smo jo Vključi srce. Gre za akcijo, ki se bo pripravljala skozi celotno šolsko 

leto 2020/21, sklepni dogodek pa bo izveden 18. in 19. junija 2021, ko se bomo s kolesi 

odpravili na dvodnevno pot od Ptuja do Portoroža. Namen dobrodelne akcije je zbiranje denarja 

za družine naših učencev s posebnimi potrebami, ki so se znašle v finančni stiski. A to ni edini 

cilj akcije – hkrati želimo seznanjati in ozaveščati širšo družbo o osebah s posebnimi potrebami 

ter izzivih današnje družbe (ki pestijo vse, ne glede na status, spol ali starost), se povezovati, 

razvijati pozitivne odnose in se proaktivno vključevati v socialno okolje. Priključili so se nam 

tudi zavodi na začrtani trasi – OŠ Stanka Vraza, OŠ Minke Namestnik - Sonje, OŠ Glazija, OŠ 

27. julij, CIRIUS Kamnik, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ Pivka, CKSG Portorož in Društvo 

Sožitje Ptuj. Medijska podpora pred in na samem dogodku nam bo Radio Ptuj. Dogodek bomo 

promovirali tudi s promocijskim videospotom. Verjamemo, da lahko skupaj naredimo svet 

malo lepši, malo prijaznejši, malo večji. Pripravljeni smo skupaj pomahati družbi, poskrbeti za 

zdravega duha v telesu, kakšnega pač imamo, in narediti še kakšno dobro delo. Res je trenutna 

situacija negotova, a svet se ne bo ustavil in stiske ne bodo izginile. Zato gledamo naprej in se 

veselimo novih zmag. 
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2.3 Realizacija dodatne strokovne pomoči 

 

Dodatna strokovna pomoč je bila ob koncu šolskega leta 2019/20 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, 

psihologinji, tiflopedagoginja in socialna pedagoginja. Ure dodatne strokovne pomoči je ob 

koncu šolskega leta 2019/20 izvajalo 31 strokovnih delavk: 

- 25 specialnih pedagoginj,  

- 2 psihologinji,  

- 2 socialni pedagoginji,  

- 2 logopedinji.  

 

Svoje delo je mobilna služba izvajala v 25 osnovnih šolah s podružnicami, 1 srednji šoli, 2 

samostojnih  vrtcih z enotami ter vrtcih pri osnovnih šolah.  

V večinskih šolah in vrtcih so mobilne strokovne delavke obravnavale skupaj 449 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 680 ur DSP.  

 

Mobilna dodatna strokovna pomoč se je izvajala po lokacijah, navedenih v spodnji tabeli, do 

31. 8. 2020.  

 

 

 

Preglednica 1. Osnovne šole s podružnicami in vrtci, na katerih smo izvajali DSP 

 

1. Benedikt 

2. Breg  

3. Cirkovce  

4. Cirkulane-Zavrč  

5. Destrnik-Trnovska vas 

6. Dornava  

7. Gorišnica  

8. Hajdina 

9. Juršinci  

10. Kidričevo – Lovrenc na Dr. 

polju 

11. Ljudevita Pivka Ptuj 

12. Ljudski vrt  

13. Majšperk – Stoperce – 

Ptujska Gora 

14. Markovci  

15. Mladika  

16. Olge Meglič  

17. Podlehnik  

18. Pesnica – Pernica 

19. Videm – Sela – Leskovec  
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20. Žetale  

SKUPAJ: 25 lokacij 

 

Preglednica 2. Vrtci pri OŠ 

 

1. Benedikt 

2. Cirkovce  

3. Cirkulane-Zavrč  

4. Destrnik-Trnovska vas 

5. Dornava  

6. Gorišnica  

7. Hajdina 

8. Hoče 

9. Juršinci  

10. Kidričevo 

11. Majšperk – Stoperce – 

Ptujska Gora 

12. Markovci  

13. Podlehnik  

14. Pesnica – Pernica 

15. Videm – Sela – Leskovec  

16. Žetale  

SKUPAJ: 23 lokacij 

 

Preglednica 3. Samostojni vrtci, na katerih izvajamo DSP 

 

1. Gornja Radgona  

2. Ptuj (z 10 enotami) 

 

Preglednica 4. Srednja šola, na katerih izvajamo DSP 

 

1. ŠC Ptuj, elektro šola 

 

Strokovne delavke so se srečevale na aktivih mobilne službe, kjer se je obravnavala aktualna 

problematika in se je usklajevalo izvajanje dodatne strokovne pomoči. Aktiv MS je bil v fizični 

obliki izveden 5-krat, zaradi epidemije covid-19 pa še 7-krat na daljavo. Skupno je bilo 

izvedenih 12 aktivov mobilne službe.  

 

Tabela 22: Realizacija mobilne službe v šolskem letu 2019/2020 

 
 DSP šola Število 

otrok 

Število ur / 

teden 

% realizacije DSP vrtec Število 

otrok 

Število ur 

/ teden 

% 

realizacije 

1. BER 

MAJDA 

Hajdina 1

6 

25 100,8 % / / / / 

2. BOROVIČ 

MONIKA 

Majšperk 7 12 98,81 % / / / / 

3. CEBEK 

SIMONA 

Videm 1

6 

25 100,15 % Videm 2 2 57,5 

% 

4. ČEH TINA Markovci 1

2 

20 97,4 % / / / / 
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Mladika 4 7 92,7 % / / / / 

5. HAVLAS 

VOJKA 

/ / / / Ptuj 4 8 62,5 

% 

6. KAISER 

HAMERŠAK 

TINA 

Dornava 7 7 99,2 % / / / / 

 Ljudski vrt 6 7 100,8 % ŠC Ptuj 1 2 87,1 

% 

Hajdina 1 1 88,2 % Hajdina 2 2 72,9 

% 

Pesnica 

(Pern.) 

3 4 100,7 % / / / / 

7. KAPL 

SIMONA 

Cirkulane- 

Zavrč 

2 2 76,5 % Hoče 1 2 53 % 

Gorišnica 2 2 89 % Cerkvenjak 1 1 81 % 

Olge 

Meglič 

1 1 86 % Ptuj 3 6 61 % 

Podlehnik 1 2 79 % / / / / 

Breg 1 3 92 % / / / / 

Destrnik- 

T. vas 

2 2 86 % Destrnik –

T.vas 

2 3 64 % 

Videm 1 1 89 % / / / / 

8. KARNIČNIK 

VERONIKA 

Dornava 4 6 100 % Pesnica 

(Pernica) 

4 5 36 % 

Breg 1 1 100 % / / / / 

Markovci  2 2 93 % / / / / 

Hajdina 4 6 90 % / / / / 

Cirkulane- 

Zavrč 

1 1 100 % / / / / 

Pesnica 2 4 100 % / / / / 

9. KUKOVEC 

SABINA 

Benedikt 7 11 81,72 % Benedikt 4 5 60 % 

/ / / / Gornja 

Radgona 

6 11 53,7 

% 

10. KUKOVEC 

SANDRA 

Juršinci 7 12 86 % / / / / 

Destrnik- 

T.vas 

8 11 90,5 % / / / / 

Olge 

Meglič 

3 3 91 % / / / / 

11. LUKMAN 

ANJA 

Markovci 2 2 100 % Ptuj 18 16 73 % 

/ / / / Hajdina 2 2 74,3 

% 

/ / / / Markovci 3 4 72,4 

% 

12. MLAKAR 

ALENKA 

Žetale 9 17 84,5 % Žetale 1 2 57,1 

% 

Podlehnik 2 4 91,4 % Podlehnik 2 2 57 % 

13. MOHORKO 

ANJA 

Cirkulane- 

Zavrč 

1 2 84 % Ptuj 16 19 71,5 

% 
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Markovci 3 4 102,8 % Podlehnik 2 2 54,2 

% 

14. NIKOLOVSKI 

TANJA 

Breg 9 14 100,88 

% 

/ / / / 

Podlehnik 1 1 97 % / / / / 

15. PAJNKIHER 

SIMONA 

Cirkovce  1

7 

26 96,6 % Cirkovce 1 1 62,9 

% 

16. PIHLER 

BRUMEN 

NATAŠA 

Videm  3 4 95,2 % / / / / 

Dornava 1 1 97 % Dornava 1 1 63 % 

OŠ dr. 

Ljudevita 

Pivka 

1

0 

10 100 % / / / / 

Juršinci 3 3 91,3 % / / / / 

17. RUGANI 

TANJA 

Mladika 1

3 

27 99,52 % / / / / 

18. SAGADIN 

NATALIJA 

Majšperk 1

3 

27 99,1 % / / / / 

19. SEREC 

ŠIJANEC 

SAŠKA 

Cirkulane- 

Zavrč 

9 19 99 % Cirkulane-

Zavrč  

(Zavrč) 

1 1 62 % 

20. SVENŠEK 

KRISTOVIČ 

MARJETKA 

Olge 

Meglič 

1 1 100 % / / / / 

21. ŠEŠERKO 

SARA 

Dornava 1

9 

25 97,8 % Dornava 2 2 70 % 

22. TEMENT 

KATJA 

Hajdina 1

3 

21 96 % Hajdina 3 4 61,5 

% 

/ / / / Kidričevo  1 2 72,8 

% 

23. TRUNK 

JANJA 

Olge 

Meglič 

1 2 97,1 % / / / / 

24. TOPLAK 

ANICA 

Kidričevo 1 3 100 % Kidričevo 1 2 60 % 

Destrnik- 

T.vas 

1

2 

21 100 % / / / / 

25. TURK 

MEZGEC 

ANDREA 

Gorišnica 

 

1

3 

17 100 % Gorišnica 3 3 53 % 

26. VAJDA 

MATEJA 

Olge 

Meglič 

1

5 

27 98 % / / / / 

27. VIDIC KAJA Majšperk  1

0 

18 102,3 % Majšperk 4 7 70,2 

% 

28. VINDIŠ 

BRATUŠEK 

BARBARA 

Markovci 8 15 101,7 % Markovci 4 4 68 % 

29. ZAVEC 

ERMAN 

NATAŠA 

Kidričevo 1

1 

16 103 % / / / / 

30. ZELENKO 

MARIJA 

Kidričevo 1

6 

27 102,8 % / / / / 

31. ŽNIDARKO 

BARBARA 

Kidričevo 1

5 

25 99,9 % Kidričevo 2 2 88 % 

SKUPAJ  352 557   97 123  
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Dodatno pojasnilo:  

 realizacija v vrtcih je nižja zaradi tega, ker se dodatna strokovna pomoč v vrtcih v času 

epidemije ni izvajala, delavke pa so bile zaradi covida-19  vse od 16. 3. 2020 do 1. 6. 

2020 na čakanju, 

 s 1. 6. 2020 so bili mnogi otroci izpisani iz vrtca, kar prav tako znižuje % realizacije 

ob koncu šolskega leta. 

 

Poleg navedenih ur so strokovne delavke OŠ dr. Ljudevita Pivka v okviru ur DSP obravnavale 

tudi 10 učencev na matični šoli in z njimi izvedle 348 ur DSP.  

2.3.1 Načrtovano izvajanje dodatne strokovne pomoči v šolskem letu 

2020/2021 

Tabela 23: Razporeditev mobilnih strokovnih delavk po šolah in vrtcih ter število ur DSP od      

                  1. 9. 2020 

 IME in PRIIMEK ŠOLA/VRTEC ŠTEVILO UR 

DSP 

 
1.  BER Majda Hajdina OŠ 25 25 
2.  CEBEK Simona Videm OŠ 26 26 
3.  CIGLARIČ Suzana Gorišnica OŠ 6 

Gorišnica v 1 

Velika Nedelja OŠ 1 

Destrnik OŠ 10 

Destrnik vrtec 3 (2 

Destrnik, 1 T. vas) 

21 

4.  ČEH Tina Markovci OŠ 23 23 
5.  DUCMAN Jasmina 

(do 6.10. Karničnik) 

Mladika 27 27 

6.  HORVAT Doris Pesnica OŠ 8 +Pernica 

OŠ 8 =  16 

Pesnica vrtec 4+Pernica  

vrtec 4 = 8 

24 

7.  HRŽIČ Teja Majšperk v 3 (od tega 2 

Majšperk, 1 Breg – ni 

podružnica) 

Olge Meglič OŠ 1 

Ptuj vrtec  18 (bo 19, če 

bo Majšperk š samo 1) 

22 

8.  KAJZER 

HAMERŠAK Tina 

Ljudski vrt OŠ 9 

Dornava OŠ 9 

Breg OŠ 2 

Hajdina OŠ 3 

Projekt 10 % 

23 + projekt 

9.  KAPL Simona Kidričevo OŠ 11 

Majšperk OŠ 4 

Markovci OŠ 2 

Starše OŠ 8 

25 

 

 

 
10.  KUKOVEC Sabina Benedikt OŠ 6 25 
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Benedikt vrtec 6 

Gornja Radgona vrtec 13 
11.  KUKOVEC Sandra Juršinci OŠ 17 

Olge Meglič OŠ 3 

Ptuj vrtec 5 

25 

12.  LUKMAN ANJA Markovci OŠ 4 

Markovci vrtec 1 

Mladika OŠ 4 

Benedikt OŠ 5 

Benedikt vrtec 4 

Cirkovce OŠ 2 

Cirkovce vrtec 2 

Projekt 10 % 

22+projekt 

13.  MLAKAR Alenka 

 

Žetale OŠ 14 

Žetale vrtec 2 

Podlehnik OŠ 2 

Breg OŠ 1 

OŠ Majšperk (Stoperce) 

2 

21 

14.  MOČNIK Darija 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podlehnik OŠ 1 

Videm 1 

Juršinci 2 

Olge Meglič 4 

Breg OŠ 1 

Cirkulane-Zavrč OŠ 2 

Dornava OŠ 2 

Hajdina OŠ 3 

Markovci 2 

18 

15.  MOHORKO Anja 
 

Ptuj vrtec 16 

Kidričevo OŠ 5 

21 

16.  NIKOLOVSKI 

Tanja 

Breg OŠ 15 

Podlehnik OŠ 1 

Projekt 30 % 

16 + projekt 

17.  PAJNKIHER 

Simona 

Cirkovce OŠ 25 25 

18.  PIHLER BRUMEN 

Nataša 

Dornava OŠ 1 

Dornava vrtec  1 

Videm OŠ 6 

Breg OŠ 3 

Juršinci v 1 

OŠPP 11 

OŠPP projekt 10 % 

23 + projekt 

19.  RUGANI Tanja Ljudski vrt  OŠ 22 22 
20.  SAGADIN Natalija Majšperk OŠ 25 25 
21.  SEREC ŠIJANEC 

Saška 

Cirkulane Z. OŠ 22 

Projekt 10 % 

22 + projekt 

22.  SEVŠEK Tamara Kidričevo OŠ 6 

Kidričevo vrtec 4 

Žetale OŠ 3 

Žetale vrtec 1 

Podlehnik OŠ 3 

Hajdina OŠ 7 

Hajdina vrtec 2 

26 
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Tabela 24:  Realizacija ur dsp v mobilni službi za obdobje 1. 9. 2020 – 31. 12. 2020 (stanje na 

dan 31. 12. 2020) 

 

Priimek in ime % realizacije 

ŠOLA 

% realizacije 

VRTEC 
1. BER MAJDA 44 / 
2. CIGLARIČ SUZANA 39 21 
3. ČEH TINA 36 11,4 
4. DUCMAN JASMINA (pričetek 

dela 2. 11.2020) 

19,4   

5. HORVAT DORIS 34 15 
6. HRŽIČ TEJA 35 20 
7. KAJZER HAMERŠAK TINA 39 / 
8. KAPL SIMONA 26 / 
9. KUKOVEC SABINA 35 21,5 
10. KUKOVEC SANDRA 39,3 28,6 
11. LENART MAJA 39,6 17 
12. LUKMAN ANJA 39 19 
13. MLAKAR ALENKA 35 12,5 
14. MOČNIK DARIJA 32,9 17,1 
15. MOHORKO ANJA 32,98 19,71 
16. NIKOLOVSKI TANJA 42,9 / 
17. PAJNKIHER SIMONA 37 / 
18. PIHLER BRUMEN NATAŠA 38 17 
19. RUGANI TANJA 36,59 / 
20. SAGADIN NATALIJA 40 / 

23.  ŠEŠERKO Sara Dornava OŠ 22 

Dornava vrtec 2 

24 

24.  TOPLAK Anica Kidričevo OŠ 18 

Kidričevo vrtec 4 

22 

25.  TRUNK Janja Markovci OŠ 12 12 
26.  TURK MEZGEC 

Andreja 

Gorišnica OŠ 18 

Vrtec Gorišnica 1 

19 

27.  VAJDA Mateja Olge Meglič OŠ 23 23 
28.  VIDETIČ Mojca Hajdina OŠ 23 

Hajdina OŠ 1 ISP 

Hajdina vrtec 1 (začetek 

5.9.) 

25 

29.  VIDIC Kaja Majšperk OŠ 23 

Majšperk vrtec 2 

25 

30.  ZAVEC ERMAN 

Nataša 

Kidričevo OŠ 15 

Projekt 20 % 

15 + projekt 

31.  ZELENKO Marija Kidričevo OŠ 26 26 

 
32.  ŽNIDARKO 

Barbara 

Majšperk  OŠ 11 

Majšperk vrtec 1 

OŠPP svet. delo 40 % 

Projekt 10 % 

12 + svet. delo + 

projekt 
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21. SEREC ŠIJANEC SAŠKA 39 / 
22. SEVŠEK TAMARA 36,5 18 
23. ŠEŠERKO SARA 33 11,5 
24. TOPLAK ANICA 35,2 17 
25. TRUNK JANJA 38 / 
26. TURK MEZGEC ANDREA 39 23 
27. VAJDA MATEJA 39,8 / 
28. VIDIC KAJA 45,8 25 
29. VRBANIČ SIMONA 40,6 / 
30. ZAVEC ERMAN NATAŠA 40,1 / 
31. ZELENKO MARIJA 40,8 / 
32. ŽNIDARKO BARBARA 37 14 

 

Realizacija DSP v vrtcu je nižja, ker so bile strokovne delavke od 19. 10. 2020 do 31.12. 2020 

zaradi epidemije covid-19 na čakanju. Nekateri otroci pa so bili v tem času tudi izpisani iz 

vrtca. 

 

2.4 Poročilo o dosežkih, ciljih in rezultatih učencev 

 

Učenci šole so se pod mentorstvom učiteljev  v šolskem letu 2019/20 udeležili več tekmovanj, 

sodelovanj v znanju, spretnostih, talentih. Udeležba je bila na šolskih, občinskih, regijskih in 

na državnih tekmovanjih in srečanjih. 

Tabela 25: Dosežki učencev na tekmovanjih in drugih dejavnosti v koledarskem letu 2020 

       

Zap. št.  Mentor Datum Aktivnost, kraj 
 št. 

učencev 

Rezultati  

(priimek, mesto)  

1. 

Klementina 

Pulko 11. 3. 2020 

Šolsko tekmovanje 

iz Vesele šole 3 

bronasto priznanje  

(dva učenca uvrstitev 

na državno )  

2. Gorazd Fras 11. 3. 2020 

Šolsko tekmovanje 

iz Vesele šole 4 

bronasto priznanje 

 (N. S.)  

3. Alenka Kosem 5. 2. 2020 

Mednarodni likovni 

natečaj "Igraj se z 

mano" Ljubljana 10 4 nagrajenci  

4. Alenka Kosem 28. 5. 2020 

Likovni natečaj 

"Naravne in druge 

nesreče" Ptuj 12 2 nagrajenca  

5. Alenka Kosem 3. 2. 2020 

Pustna dekoracija 

Upravne enote Ptuj vsi    

6. Alenka Kosem 11. 2. 2020 

Razstava pustnih 

kip. izdelkov v 

izložbi v centra 

mesta Ptuj         vsi    

7. Amalija Krajnc 8. 3. 2020 
Šolsko tekmovanje 

Računanje je igra 14    

8. Tomaž Valenko 15. 1. 2020 

Državno tekmovanje 

v boju med dvema 

ognjema (Celje) 12 5. mesto  

9. Tomaž Valenko 6. 3. 2020 

Področno 

tekmovanje v 

košarki (Ptuj) 12 1. mesto  
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V letu 2020 smo se udeleževali tekmovanj samo do meseca marca, ko smo začeli z 

izobraževanjem na daljavo. Od takrat naprej tekmovanja in nastopi na prireditvah niso bili več 

organizirani zaradi epidemije corona virusa. 

2.5  Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

 

Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega programa za leto 2020 

Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2020 ugotavljamo, da so bili cilji večinoma uresničeni. 

V letu 2020 smo nadaljevali z izboljšanjem prostorskih pogojev. Pred šolo na vrtu smo uredili 

vrtno lopo za orodje in pripomočke za hišnika (kosilnica, kolesa …), saj v šoli nimamo prostora 

za skladiščenje le-tega. Z donacijo smo si pridobili zbiralnik vode, ki ga uporabljamo za 

zalivanje vrta. Prav tako pa smo pred šolo narisali šah in posodobili talne igre, da se učenci 

lahko igrajo tudi zunaj. V letu 2020 smo nabavili tudi oder za prireditve ter uredili sistem 

napajanja požarne zavese v primeru izpada električne energije. 

 

Veliko pa delamo tudi na strokovnem izobraževanju naših zaposlenih, zato se strokovni delavci 

udeležujejo različnih izobraževanj čez celotno leto 2020. Glede na to, da je naš kolektiv iz leta 

v leto večji, pa velikokrat povabimo kakšnega predavatelja tudi k nam, ker je tako bolj 

racionalno. V letu 2020 je bilo izvedenih tudi veliko izobraževanj na daljavo. 

 

Strokovni delavci so se v letu 2020 udeležili naslednjih izobraževanj: 

Tabela 26: Strokovni delavci na izobraževanjih 
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Skupna izobraževanja vsi datum 

Preverjanje in ocenjevanje znanja vsi delavci na šoli 5. 2. 2020 

Govorno jezikovne motnje vsi delavci na šoli 1. 7. 2020 

Avtizem 

vsi šolski delavci in 

delavci v mobilni službi 2. 7. 2020 

Uporaba računalnika in različnih 

orodij vsi zaposleni 30. 6. 2020 

Naslov izobraževanja delavec (priimek in ime) datum 

Izobraževanje za Waldorfskega 

učitelja Tamara Tomašič vse leto 

Dokvalifikacija za delo z učenci s 

posebnimi potrebami Simon Petek vse leto 

Metoda fraktalne risbe: Napredne 

tehnike Jasna Veber Zazula 7. 2. 2020 

Upraba spletnih orodij Klementina Mikec Korpič 27. 3. 2020 

Preverjanje in ocenjevanje znanja Klementina Mikec Korpič 5. 2. 2020 

Izzivi sodobne družbe Gorazd Fras 14., 15. 2. 2020 

Digitalne identitete Gorazd Fras 

16. 3. 2020 do 20. 4. 

2020 

sreča Andrea Turk Mezgec 25. 9. 2020 

odnosi in socialne veščine v šoli Andrea Turk Mezgec 28. 11. 2020 

senzorna integracija otrok s 

posebnimi potrebami Andrea Turk Mezgec 27. 4. 2020 

Usposabljanje za uporabo bralnih 

preizkusov v prvem triletju 

osnovne šole – Ocenjevalna 

shema bralnih zmožnosti učencev 

in Bralni test Simona Pajnkiher 10. 2. 2020 

Paradoksi ničelne tolerance Simona Pajnkiher 5. 3. 2020 

Filozofija za otroke Simona Pajnkiher 5. 3. 2020 

Študij Specialne in 

rehabilitacijske pedagogike Vojka Havlas šol. leto 19/20 

Organiziranost v specialni 

olimpiadi Anton Lah feb. 20 

4. mednarodna konferenca metode 

fraktalne risbe, 1. del Alenka Kosem 12. 10. 2019 

Seminar Delo s starši Tina Kajzer Hameršak 5. 6.–7. 6. 2020 

Gluhi in naglušni v prilagojenem 

programu in dsp Nada Pernek 29. 6.–30. 6. 2020 

Gradniki gibanja Anja Mohorko 26. 2. 2020 

Vodena aktivnost – specifična 

področja dela delovnega terapevta Tanja Knehtl 19. 11. 2020 

5. Akademija Radovednih pet Majda Ber 13. 2. 2020Maribor 

Vzdržati in uživati v pedagoškem 

poklicu, Heliodor Cvetko Majda Ber OŠ Hajdina 

Kako ohraniti optimizem in 

znižati raven stresa, Kristjan 

Musek, WEB Majda Ber 31. 3. 2020 

Nevrološki vidik poučevanja 

WEB Majda Ber, Anja Lukman 8. 4. 2020 
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Kaj lahko predam svojim otrokom 

in učencem, WEB, ROKUS Majda Ber 23. 4. 2020 

Spletna orodja za poučevanje, 

WEB, Rokus Majda Ber 18. 5. 2020 

Orodja za pouk na daljavo, WEB, 

Rokus Majda Ber 11. 6. 2020 

Kako zmagati v vsaki krizi in po 

njej, Branko Žunec Majda Ber 18. 6. 2020 

Izobraževanje za pedagoge Janja Trunk 7. 3. 2020 in 6. 6. 2020 

IKT – izobraževanje na šoli Janja Trunk 30. 6. 2020 

Avtizem Janja Trunk 2. 7. 2020 

Erasmus plus/Mobilnost v Zagreb Marija Zelenko  

Gradniki gibanja Andreja Zagoršek  

Ritmično gibanje Andreja Zagoršek 7. 1. 2020 

Usposabljanje za uporabo bralnih 

preizkusov v prvem triletju 

osnovne šole – Ocenjevalna 

shema bralnih zmožnosti učencev 

in Bralni test Natalija Sagadin 10. 2. 2020 

»Kako ohraniti optimizem in 

znižati raven stresa«, dr. Kristijan 

Musek Lešnik 

Natalija Sagadin, Anja 

Lukman 30. 3. 2020 

»Kako posneti in objaviti 

predavanje za vaše učence« Natalija Sagadin 1. 4. 2020 

»Učenje s spletno beležnico 

OneNote Class Notebook« Natalija Sagadin 3. 4. 2020 

Učenci s posebnimi potrebami – 

izvajanje prilagoditev Monika Borovič 23. 1. 2020 

Resnica o sreči, Jani Prgič Anica Toplak  

Nasilje na delovnem mestu Anica Toplak 26. 8. Ptuj LP 

Varna raba interneta Anica Toplak  

Pomen šolskega reda Anica Toplak 13. 1. OŠ Destrnik 

Delo s predšolskim otrokom z 

avtizmom Anica Toplak  

Pedagoško-andragoško 

izobraževanje Simona Kapl  

Usposabljanje za uporabo bralnih 

preizkusov v prvem triletju 

osnovne šole – Ocenjevalna 

shema bralnih zmožnosti učencev 

in Bralni test Kaja Vidic 10. 2. 2020 

Usposabljanje na področju 

varnosti in zdravja pri delu in 

varstva pred požarom Kaja Vidic 19. 11. 2020 

Usposabljanje na področju 

varnosti in zdravja pri delu in 

varstva pred požarom Denis Jambriško 19. 11. 2020 



 
67 

 

 

Vsem delavcem je omogočeno stalno strokovno usposabljanje, in sicer v času pouka, če je pouk 

možno nemoteno organizirati, večinoma pa v času, ko pouka ni. Učitelji so se udeležili vseh 

predavanj, ki jih je organiziralo vodstvo šole, poleg tega pa so se izobraževali tudi individualno 

glede na svoje potrebe. 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.  

2.6  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. 

2.7  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 prejemu 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 

Zdrav življenjski slog in dejavniki 

tveganja za razvoj kroničnih 

bolezni Kaja Vidic 14. 11. 2020 

Vzgoja in možgani Katja Tement 14. 1. 2020 

Gibam in se učim Katja Tement 4. 2. 2020 

Vzdržati in uživati v pedagoškem 

poklicu, Heliodor Cvetko Katja Tement 4. 3. 2020 

Kako ohraniti optimizem in 

znižati raven stresa, Kristjan 

Musek Katja Tement 26. 3. 2020 

Kako posneti in objaviti 

predavanje za vaše učence Katja Tement 30. 3. 2020 

Nevrološki vidik poučevanja Katja Tement 8. 4. 2020 

Odgovori na vprašanja o disleksiji 

(dr. Ana Krajnc) Katja Tement 4. 5. 2020 

Vzgoja in učenje z manj stresa Katja Tement 18. 6. 2020 

Gluhi in naglušni v prilagojenem 

programu in dsp Tina Čeh 29.–30. 6. 2020 

Razvoj grafomotorike – disgrafija 

in dispraksija Tanja Rugani 11. 3. 2020 

Being inclusive in a XXI century 

educational system: a Portuguese 

field experiances. Tanja Nikolovski 2. do 6. 3. 2020 
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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. 

2.8 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko 

 

Tabela 27: Pregled vseh zaposlenih po stopnji izobrazbe (na dan 31. 12. 2020) 

Stopnja izobrazbe I. II. III. IV. V. VI. VII/1 VII/2 VIII. SKUPAJ 

Število zaposlenih 1 0 1 9 2 11 58 2 84 

 

Tabela 28: Število strokovnih delavcev glede na naziv (na dan 31. 12. 2020) 

NAZIV ŠTEVILO STROKOVNIH 

DELAVCEV  

BREZ NAZIVA 26  

MENTOR 22 

SVETOVALEC 19 

SVETNIK 4 

SKUPAJ 71 

 

2.9 Ocena učinkov poslovanja na druga področja 

 

Gospodarstvo 

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

obračamo s prošnjami za različne donacije, na katere se podjetja pozitivno odzivajo. Podjetja 

pa razpisujejo tudi različne natečaje, predvsem likovne, na katerih pod vodstvom mentorjev 

sodelujejo naši učenci. V letu 2020 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. Prav tako na regati Ptujčanka zberejo sredstva, da se projekt Mirno 

morje lahko izpelje.  

Trudimo se pridobiti čim več donatorskih sredstev in s tem našim učencem ponuditi čim bolj 

kvalitetno vzgojo in izobraževanje.  
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Sociala 

MIZŠ nameni veliko sredstev za razne socialne transferje. Poleg tega se povezujemo tudi z 

Rdečim križem, Karitasom, Zvezo prijateljev mladine Slovenije in drugimi humanitarnimi 

organizacijami, ki pomagajo socialno ogroženim učencem. 

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 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, za katero smo dobili donirano kamenje. 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, 13/18 in 195/20 – odl.US), 

 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, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19), 

 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, 79/18 in 66/19) , 

 Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 95/16, 98/15, 74/16, 57/18, 81/18, 

12/20, 63/20), 

 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, 79/19), 

 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, 80/19), 

 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, 33/19-ZVMN-1a, 72/19 in 

174/20 – ZIPRS2122). 

 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 

posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – 

ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE). 

 

Obvezni računovodski izkazi so: 

 bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31. 

12. 2020, 

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki prikazuje prihodke in odhodke, 

ter poslovni izid v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, 

 prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2020 

do 31. 12. 2020, 

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za 

obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, 

 izkaz izračuna financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, 

 izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za obdobje  od 1. 1. 

2020 do 31. 12. 2020, 

 stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev. 

 

Temeljna računovodska izkaza sta bilanca stanja ter izkaz prihodkov in odhodkov. 

 

Ker prihodki zavoda znašajo več kot  2.086.000 evrov, smo zavezani k letnemu revidiranju 

poslovanja. Revizija poslovanja se v skladu z zgornjim zakonskim določilom izvaja vsako leto.  

Na osnovi pogodbe o notranjem revidiranju za leto 2019, sklenjene med javnim vzgojno-

izobraževalnim zavodom Osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka, Ulica 25. maja 2a, Ptuj in Auditor 

revizijsko družbo d.o.o. Ptuj, Murkova 4, Ptuj je v času od 8. 10. do 19. 10. 2020 bil opravljen 

notranji nadzor javnih financ v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola dr. 

Ljudevita Pivka, skladno z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 

notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002), Usmeritvami za državno 

notranje revidiranje, veljavnimi od 1. 10. 2017 dalje, Stališči Urada RS za nadzor proračuna s 

področja notranjega nadzora javnih financ in Kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev.  

Namen notranje revizije za leto 2019 je bil presoditev poslovanja javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka na področju, ki so predmet 

notranjega revidiranja za leto 2019.  

Na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja za leto 2019 je bilo ugotavljeno, da 

ima javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka pri izvajanju 

finančno-računovodske funkcije na področju ravnanja z osnovnimi sredstvi in na področju 

delitve materialnih stroškov med občine ustanoviteljice in občine pogodbenice vzpostavljen 

sistem notranjih kontrol, ki zagotavlja zakonito poslovanje, ki je skladno s finančno-

računovodskimi predpisi, določili odloka o ustanovitvi, ki velja v letu 2019 in v času revizije, 

ter internimi pravilniki in navodili zavoda.  

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


 
72 

 

Glede na to, da je v času izvajanje notranje revizije za leto 2019 v postopku sprejemanja novi 

odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka, 

ki prinaša spremembe na področju delitve premoženja med občine ustanoviteljice in na 

področju financiranja materialnih stroškov s strani občin ustanoviteljic in občin pogodbenic, so 

v posameznih poglavjih poročila podana priporočila v zvezi s spremembami, ki jih bo v zvezi 

s sprejetjem novega odloka o ustanovitvi potrebno upoštevati v sistemu notranjih kontrol pri 

izvajanju finančno-računovodske funkcije na področjih, ki so predmet notranje revizije za leto 

2019.  

3.4.Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020 

 

Bilanco stanja za poslovno leto 2020 smo zaključili na dan 31. 12. 2020, skupni seštevek aktive 

in pasive znaša 3.572.702 EUR. 

 

Tabela 29: Bilanca stanja za poslovno leto 2020                                                       v EUR (brez centov) 

  SREDSTVA Tekoče leto 

Predhodno 

leto 

1 Neopredmetena dolgoročna sredstva 14.637 14.637 

2 Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev 12.169 9.745 

3 Nepremičnine 3.457.239 3.457.239 

4 Popravek vrednosti nepremičnin 440.798 337.081 

5 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 572.230 521.951 

6 

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 

sredstev 352.981 

 

277.966 

7 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 13.979 

 

9.711 

I. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (1-2+3-4+5-6) 3.252.138 3.378.746 

1 Denarna sredstva na računih 50.237 43.506 

2 Kratkoročne terjatve do kupcev 10.641 16.290 

3 Dani predujmi in varščine 0 0 

4 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 252.294 213.242 

5 Kratkoročne terjatve iz financiranja 0 0 

6 Druge kratkoročne terjatve 2.347 8.659 

7 Aktivne časovne razmejitve 5.045 21.376 

II. Kratkoročna sredstva (1+2+3+4+5+6+7) 320.564 303.073 

III. Zaloge     

  AKTIVA SKUPAJ (I. + II.) 3.572.702 3.681.819 

99 Aktivni konti izvenbilančne evidence 0 0 

1 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 209.083 182.602 

2 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 9.506 15.287 

3 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 37.124 29.767 

4 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 2.495 27.518 

5 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 0 0 

6 Pasivne časovne razmejitve 57.465 56.930 

I.  

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

(1+2+3+4+5+6) 315.673 

 

312.104 

1 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 67.608 42.022 
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2 Dolgoročne rezervacije 0 0 

3 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 3.186.738 3.324.881 

4 Presežek prihodkov na d odhodki 2.683 2.812 

II. Lasni viri in dolgoročne obveznosti (1+2+3+4) 3.257.029 3.369.715 

  PASIVA SKUPAJ (I. + II.) 3.572.702 3.681.819 

99 Pasivni konti izvenbilančne evidence 0 0 

3.4.1. Sredstva 

 

Šola vodi v svojih evidencah osnovna sredstva, ki so bila prenešena iz stare šole, osnovna 

sredstva, ki jih je osnovna šola sama nabavila v sklopu EU projektov, in osnovna sredstva, 

nabavljena na podlagi zbranih sredstev na posebnem podračunu za potrebe šole. 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 

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 30: Stanje opreme po kontih na dan 31. 12. 2020 

 

konto opis 
nabavna 

vrednost 

odpisana 

vrednost 

knjižna 

vrednost 

0310000 licence 11.446,56 9.478,23 1.968,33 

0310001 psiho testi 1.405,32 1.124,24 281,08 

0310099 Compas zoomtext 1.785,51 1.566,30 219,21 

  skupaj skupina 00 14.637,39 12.168,77 2.468,62 

02105000 objekt šole s telovadnico 3.249.535,46 414.315,73 2.835.219,73 

02105001 zunanja ureditev šole z opremo 207.703,68 26.482,19 181.221,49 
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  skupaj skupina 02 3.457.239,14 440.797,92 3.016.441,22 

04000000 oprema v učilnicah 7.170,91 6.352,10 818,81 

04000020 oprema v knjižnici 457,34 457,34 0,00 

04000030 oprema v gospodinjski učilnici 169,05 143,70 25,35 

04000040 oprema v tehnični delavnici 441,15 270,73 170,42 

04000050 oprema v kuhinji in jedilnici 2.468,90 2.139,28 329,62 

04000099 oprema Comp@s 20.518,82 9.350,20 11.168,62 

04000100 oprema - računalniki 12.917,83 7.045,55 5.872,28 

04000110 oprema SIO-2020 19.086,31 10.670,96 8.415,35 

04000111 oprema SIO-2020-donacija 1.500,36 125,04 1.375,32 

04000199 oprema projekt SSV 1.963,78 1.293,04 670,74 

04000400 oprema za vzdrževanje, čiščenje 6.506,80 5.075,14 1.431,66 

04000600 oprema telovadnice 16.300,83 15.535,31 765,52 

04000700 oprema učilnic (pohištvo, učila) 5.991,51 5.709,95 281,56 

04000900 oprema - kuhinjska napa 1.324,90 1.126,16 198,74 

04005001 oprema - stoli 29.276,32 14.929,19 14.347,13 

04005002 oprema - mize 30.425,77 15.480,81 14.944,96 

04005003 oprema - omare 25.186,75 12.845,22 12.341,53 

04005005 oprema - table 5.134,43 2.618,51 2.515,92 

04005006 oprema - oglasni pano 4.709,35 2.402,44 2.306,91 

04005007 oprema - igralni kotiček 6.891,77 3.514,80 3.376,97 

04005008 oprema - blazine učilnice 5.148,29 2.625,62 2.522,67 

04005009 oprema - klop oblazinjena 367,07 187,21 179,86 

04005010 oprema - kotni stopničasti podest 1.147,10 585,01 562,09 

04005011 oprema - tabure 357,90 182,58 175,32 

04005012 oprema - garderobna omara 11.636,14 5.933,34 5.702,80 

04005013 oprema - projekcijsko platno, nosilec 689,09 351,38 337,71 

04005014 oprema - mobilni kotiček 2.294,18 1.170,10 1.124,08 

04005015 oprema - voziček s predali 321,19 163,80 157,39 

04005016 oprema - četrtkrožni separe 10.902,10 5.560,50 5.341,60 

04005017 oprema - fotelj 1.284,74 655,18 629,56 

04005018 oprema - jedilniške mize 2.477,88 1.263,57 1.214,31 

04005019 oprema - jedilniški stoli 6.662,04 3.399,00 3.263,04 

04005020 oprema - kuhinjski elementi 3.055,84 1.801,75 1.254,09 

04005022 oprema - praktikabli 1.238,86 631,81 607,05 

04005023 oprema - kuhinjski aparati 5.742,83 4.881,34 861,49 

04005024 oprema - ogledalo 183,54 93,59 89,95 

04005025 oprema - pisarne mize 1.844,53 940,68 903,85 

04005026 oprema - pisarne omare 1.615,12 823,66 791,46 

04005027 oprema - pisarne stoli 2.340,10 1.193,40 1.146,70 

04005028 oprema - pisarne predalniki 798,37 407,17 391,20 

04005029 oprema - računalniki 22.218,57 22.218,57 0,00 

04005030 oprema - tiskalniki 2.153,54 2.153,54 0,00 
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04005031 oprema - optični čitalec 156,01 132,60 23,41 

04005032 oprema - lcd led tv 5.946,57 5.054,76 891,81 

04005033 oprema - dvd predvajalnik 188,15 160,00 28,15 

04005034 oprema - lcd projektor 1.238,85 1.053,03 185,82 

04005035 oprema - videokamera 550,61 468,01 82,60 

04005036 oprema - ozvočenje 14.172,71 9.724,56 4.448,15 

04005037 oprema - fotokopirni stroji 2.945,75 2.914,07 31,68 

04005038 oprema - projekcijsko platno 395,45 201,66 193,79 

04005040 oprema - šivalni stroji 1.255,40 1.067,08 188,32 

04005041 oprema - peč za keramiko 2.633,74 1.343,21 1.290,53 

04005042 oprema - grafična stiskalnica 513,90 262,10 251,80 

04005043 oprema - stroji (vrtalni, brusni, žage,…) 2.739,26 1.397,00 1.342,26 

04005044 oprema - primež 991,08 505,60 485,48 

04005045 oprema - vezana plošča 137,70 70,10 67,60 

04005047 oprema - telovadnica 96.662,83 50.224,78 46.438,05 

04005049 oprema - parkovni traktor, deska, veriga 2.981,80 1.431,28 1.550,52 

04005050 oprema- zunanja oprema 16.299,74 8.312,51 7.987,23 

04005060 oprema - drsna vrata 4.156,54 436,45 3.720,09 

04010000 oprema - pisarniško pohištvo 3.127,02 2.322,28 804,74 

04020000 druga oprema - računalniki 3.886,99 3.709,39 177,60 

04020010 druga oprema - tiskalniki 6.221,59 5.590,91 630,68 

04020030 oprema - druga AV oprema 10.162,15 3.490,05 6.672,10 

04020040 druga oprema v šoli - hodniki, dvorišče 34.193,37 9.746,00 24.447,37 

04020050 
oprema - didaktični material za mobilno 

službo 
1.246,25 1.246,25 0,00 

04020060 oprema - didaktični material za šolo 400,01 394,34 5,67 

04030000 
druga oprema za opravljanje dejavnosti -

aparati 
1.238,29 1.238,29 0,00 

04080000 oprema - erasmus 1.772,20 1.772,20 0,00 

04090000 oprema dobljena kot donacije 1.902,10 1.610,27 291,83 

04090220 oprema dobljena kot donacije-podračun 7.495,69 289,84 7.205,85 

  skupaj skupina 040 508.533,65 290.476,89 218.056,76 

04100000 drobni inventar v učilnicah 930,45 930,45 0,00 

04100009 drobni inventar v kuhinji 143,38 143,38 0,00 

04100010 drobni inventar v telovadnici 827,03 827,03 0,00 

04100011 drobni inventar - knjige 415,96 415,96 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 680,98 680,98 0,00 

04100050 drobni inventar - kuhinja in jedilnica 1.491,05 1.491,05 0,00 

04100111 drobni inventar knjižno gradivo 22.903,64 22.903,64 0,00 

04101000 drobni inventar - računalniki 2.408,99 2.408,99 0,00 

04101001 drobni inventar - mobiteli 708,00 708,00 0,00 



 
76 

 

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 686,53 604,64 81,89 

04130050 
drobni inventar - šola - neopredeljene 

lokacije 
12.544,81 12.544,81 0,00 

04180000 drobni inventar - Erasmus 756,34 756,34 0,00 

04190000 drobni inventar - dobljen kot donacija 548,20 548,20 0,00 

04190090 drobni inventar - jakne 184,94 184,94 0,00 

04190099 drobni inventar - comp@s 15.788,44 15.788,44 0,00 

  skupaj skupina 041 62.538,12 62.456,23 81,89 

0430000 vlaganje v osnovna sredstva 1.157,97 47,57 1.110,40 

  skupaj skupina 043 1.157,97 47,57 1.110,40 

        0,00 

08000701 dolgor. terjatve iz poslovanja - erasmus + 0,00 0,00 0,00 

  skupaj skupina 08 0,00 0,00 0,00 

        0,00 

  Skupaj 0 4.044.106,27 805.947,38 3.238.158,89 

     

    
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 prejeta 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.  

          v EUR 

konto naziv stanje 1. 1. stanje 31. 12. 

92000702 dolgoročne PČR Eramus + Be my friend 0,00 

1.440,20 

 

92200000 obveznosti za pokrivanje amortizacije 0,00 14.192,55 

92200003 prejete donacije za opremo 530,00 262,47 

92200210 MIZŠ SIO-2020 

6.978,34 5.214,80 

 

92200211 MIZŠ SIO-2020 - donacija 

0,00 1.500,36 

 

92200212 

Obveznosti za pokrivanje amortizacije – 

Arnes- IKT 

0,00 

1.454,00 

92200220 prejete donacije podračun 

 

10.466,03 10.241,16 

92200300 obveznosti za pokrivanje amortizacije-donacije  7.261,73 
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0,00 

92200700 dolgoročne PČR Eramus + Idea 9.710,80 9.710,80 

92200701 dolgoročne PČR Eramus + Active shildern 0,00 4.268,00 

92209900 

obveznosti za pokrivanje amortizacije 

Comp@s 

 

12.228,02 11.390,82 

92209901 obveznosti za pokrivanje amortizacije SSV 

 

1.096,26 670,74 

92209902 

obveznosti za pokrivanje amortizacije 

Erasmus+ 

 

1.011,64 0,00 

  skupaj 922 42.021,09 67.607,63 

98000000 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 10.078,83 3.645,80 

98000001 obveznosti za sredstva v upravljanje  1.937,94 16.127,32 

98000520 obveznosti za sredstva SIO-2020 3.988,65 1.861,75 

98005000 obveznost za sredstva prejeta v up 1. 9.2016 3.308.875,89 3.165.103,23 

98590000 nerazporejen presežek prihodkov 2.812,42 2.682,97 

  skupaj 98 3.327.693,73 3.189.421,07 

    

  skupaj 9 3.369.714,82 3.257.028,70 
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USKLAJEVANJE MEDSEBOJNIH TERJATEV IN OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU PO STANJU NA DAN 31. 12. 2020 

      

Zap.št. Opis vrstice 
Znesek v EUR    s 

centi 

A    01 
Stanje terjatev Mestne občine Ptuj za sredstva dana v upravljanje 
na dan 31.12.2020 (podatek prepišite iz obrazca "kartica konta") 3.328.693,73 

B    02 
Zmanjšanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina 
kontov 98) (02=03+04+05+06+07) 167.427,23 

03 Amortizacija, evidentirana v breme konta 98 167.427,23 

04 Izločitev sredstev med letom   

05 

Nakup opreme, evidentiran kot drobni inventar oz. vzdrževanje - samo 
v primeru, ko je na "izpisu stanja terjatev" ta nakup evidentiran kot 
terjatev za sredstva dana v upravljanje*   

06 Presežek odhodkov nad prihodki leta 2020   

07 
Druga morebitna zmanjšanja (našteti+priloga!)                                                                  
(07=08+09+10+11) 0,00 

08     

09     

10     

11     

C    12 
Povečanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina 
kontov 98) (12=13+14+15+16+17) 28.154,57 

13 
Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev iz lastnih virov 25.471,60 

14 
Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev iz drugih virov   

15 
Brezplačno pridobljena sredstva, ki so evidentirana v skupini 
kontov 98   

16 Presežek prihodkov nad odhodki leta 2020 2.682,97 

17 
Druga morebitna povečanja (našteti+priloga)                                                                    
(17=18+19+20+21) 0,00 

18     

19     

20     

21     

D    22 

Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga na dan 
31.12.2020 izkazuje proračunski uporabnik do Mestne občine 
Ptuj (skupina kontov 98)   (22=(01-02+12)=(22.1+22.2+22.3-22.4)) 3.189.421,07 

  22.1 
Obveznosti za neopred. sredstva in opred. osn. sredstva 
(podskupina 980) 3.186.738,10 

  22.2 
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (podskupina 
981)   

  22.3 Presežek prihodkov nad odhodki (podskupina 985) 2.682,97 

  22.4 Presežek odhodkov nad prihodki (podskupina 986)   
      
 
Kraj in 
datum: 
  Ptuj, 28.1.2021    
      
* V tem primeru morate navesti kateri znesek ali del zneska na obrazcu ste porabili za nabavo drobnega inventarja oziroma za vzdrževanje 

 

 

3.4.2. Kratkoročna sredstva  

                 v eur 
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Konto Naziv 

stanje na 

dan  

31.12.2020 

stanje na 

dan  

31.12.2019 

11010000 
denarna sredstva na podračunu enotnega zakladniškega 

računa 
50.236,85 43.506,29 

11 denarna sredstva  50.236,85 43.506,29 

12000000 kratkoročne terjatve do kupcev v državi 5.739,73 4.691,09 

12000031 kratkoročne terjatve do kupcev – prehrana učenci 1.729,43 5.979,32 

12000050 kratkoročne terjatve – najemnine 88,64 1.926,33 

12900031 oslabitev kratkoročne terjatve do kupcev – prehrana učenci 2.898,21 3.508,62 

12900050 oslabitev kratkoročne terjatve – najemnine 184,80 184,8 

12 terjatve do kupcev v državi 10.640,81 16.290,16 

14000000 kratkoročne terjatve do neposr. uporab. prorač. 207.314,89 193.028,14 

140 kratkoročne terjatve do državnega proračuna 207.314,89 193.028,14 

14100000 kratkor. terjatve do proračuna – občine 28.407,38 5.074,16 

141 kratkoročne terjatve do občinskega proračuna 28.407,38 5.074,16 

14200000 kratkoročne terjatve  – zavodi 1.726,97 0 

142  kratkoročne terjatve 1.726,97 0 

14300000 kratkoroč.terjatve do pror. uporab. – vrtci – mobilna 7.009,17 6.501,09 

14300005 kratkoroč.terjatve do pror. uporab. – šole 4.549,95 8.638,70 

14309901 kratkoročne terjatve SSV 3.285,57 0,00 

143  kratkoročne terjatve  14.844,69 15.139,79 

17040000 kratkor.terjatve do državnih in drug.insti. – DDPO 1.801,83 2.248,30 

17090000 kratkor.terjatve do državnih in drug.insti. – ZZZS 545,67 6.410,13 

17  kratkoročne terjatve 2.347,50 8.658,43 

19000001 AČR mobiteli  0,00 424 

19000021 AČR erasmus + Be my friend 1.440,20 0 

19100010 AČR delovna uspešnost, vrtci, projekt 640,20 0 

19100011 AČR ZRSZ 1.239,85 0 

19100050 AČR Erasmus Idea 1.160,00 0 

19900000 druge AČR projekt SSV 564,52 7.386,71 

19900001 druge AČR projekt Compas 0,00 13.565,45 

19 aktivne časovne razmejitve 5.044,77 21.376,16 

   skupaj 320.563,86 303.073,13 

                  
       

Šola nima gotovinskega poslovanja. Z 2. 1. 2016 se gotovinsko poslovanje uporablja še samo 

v primeru donacij fizičnih oseb na stojnicah. 
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Denarna sredstva se vodijo na podračunu, ki ga vodi RS Ministrstvo za javna plačila, enota v 

Slovenski Bistrici.  

Za račun štev. SI56 0129 6603 0691 016  je zadnji izpisek štev. 245  z dne  31. 12. 2020 

in izkazuje stanje 50.236,85 EUR. 

 

11 SI56 0129 6603 0691 016 – OŠ dr. Ljudevita Pivka 50.236,85 

od tega : 

11010010 sredstva od projektov Erasmus 24.724,68 

11010011 

sredstva dobljena s strani MIZŠ za šolo v naravi (nerealizirana v letu 

2020) 7.059,37 

11010012 sredstva šolskega sklada, botrstva, mirnega morja 3.483,06 

  sredstva šola 14.969,74 

  sredstva za plačo mobilne službe (5.1.2021) 7.465,82 

  sredstva za plačo zaposlenih preko SOUS-a (5.1.2021) 4.697,19 

  ostanek sredstev 2.806,73 

 

Iz naslova vseh projektov Erasmus so konec leta ostala sredstva v višini 24.724,68 eur. Sredstva 

iz naslova projektov ostajajo, ker zaradi epidemije covid-19 niso bile izvedene mobilnosti v 

letu 2020. Šola mora zagotavljati sredstva za plačo delavk mobilne službe, za plačo za december 

je to znašalo skupaj 7.059,37 eur. S strani SOUS-a smo bili obveščeni, da nam do izplačila 

plače za mesec december ne bodo nakazali sredstev za plačo, tako je morala šola založiti 

sredstva v višini 4.697,19 eur.   

 

Terjatve do kupcev so v bilanci stanja izkazane v znesku 10.640,81 eur in se nanašajo na terjatve 

do SOUS za plačo delovne terapevtke in medicinske sestre, 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 2021 – terjatve do Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport za plače zaposlenih, delovno uspešnost, prevozne stroške, prehrano zaposlenih, 

sredstva namenjena za nakup zaščitne opreme, odpravnino ob upokojitvi. 

Tabela 31: Kratkoročne terjatve do državnega proračuna                                  v eur 

Šifra Naziv 

stanje na dan 

31. 12. 2020 

 140 kratkoročne terjatve do državnega proračuna 207.314,89 

  skupaj 207.314,89 

 

Kratkoročne terjatve do občin izkazujejo odprte salde za terjatve za materialne stroške in 

dodatne dejavnosti za mesec december 2020, pri MO Ptuj pa terjatve za dodatek za delo v 

rizičnih razmerah po 39. členu KPJS.  

 

Tabela 32: Kratkoročne terjatve do občin       v EUR 

Naziv stanje na dan 31. 12. 2020 
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Občina Destrnik              532,28 

Mestna občina Ptuj 25.332,44 

Občina Dornava 304,16 

Občina Sveti Andraž v Slov. Goricah 76,04 

Občina Hajdina 380,20 

Občina Videm 836,44 

Občina Juršinci 152,08 

Občina Ormož 74,62 

Občina Starše 228,12 

Občina Rogatec 76,04 

Občina Sveti Tomaž 414,96 

SKUPAJ 14100000 28.407,38 

 

Kratkoročne terjatve do zavodov predstavljajo terjatve do Zavoda za RS zaposlovanje za 

refundacijo odsotnosti zaposlenih zaradi covida-19 (varstvo otroka) za mesec oktober 2020. 

Šifra Naziv 

stanje na dan 

31. 12. 2020 

 142 kratkoročne terjatve do zavodov 1.726,97 

  skupaj 1.726,97 

 

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 33: Kratkoročne terjatve do osnovnih šol in vrtcev    v EUR 

Naziv stanje na dan 31.12.2020 

Osnovna šola Gorišnica 232,34 

Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava 260,99 

Osnovna šola Cirkovce   118,34 

Osnovna šola Majšperk          666,31 

Osnovna šola Hajdina 618,42 

Osnovna šola Cirkulane-Zavrč 52,96 

Osnovna šola Markovci          248,17 

Osnovna šola esnica 534,94 

Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas 333,73 

Osnovna šola Benedikt 750,97 

Osnovna šola Kidričevo 573,76 

Osnovna šola Žetale 159,02 

Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona            4.350,81 

Vrtec Ptuj                     2.658,36 

SKUPAJ 143 11.559,12 
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Kratkoročbe terjatve SSV predstavljajo terjatve do Cirius Kamnik za projekt Spodbujanje 

socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje. 

Šifra Naziv 

stanje na dan 

31. 12. 2020 

  kratkoročne terjatve - SSV 3.285,57 

  skupaj 3.285,57 

 

Odprte terjatev so usklajene z IOP obrazci. 

Saldo na drugih kratkoročnih terjatvah konto 17090000 v višini 545,67 EUR predstavlja saldo 

terjatev do refundacij iz naslova boleznin za mesec december 2020. Saldo na drugih 

kratkoročnih terjatvah konto 17040000 v višini 1.801,83 EUR predstavlja saldo terjatev do 

Furs-a za akontacije davka od dohodkov pravnih oseb. 

 

Saldo na aktivnih časovnih razmejitvah 19 znaša skupaj 5.044,77 EUR in predstavlja terjatve 

za projekt Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno 

okolje v višini 564,52 EUR, za projekt Erasmus 1.440,20 EUR, za delovno uspešnost v vrtcih 

in na projektu 640,20 EUR, za refundacijo odsotnosti zaposlenih zaradi varstva otrok covid-19 

1.239,85 EUR za mesec november 2020, projekt Erasmus – nerealizirane mobilnosti v višini 

1.160,00 EUR.  

3.4.3. 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. 

 

 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 2021 v celoti poravnane. 

 

Tabela 34: Kratkoročne obveznosti do zaposlenih      v EUR 

Konto Naziv 
stanje na dan 

31.12.2020 

stanje na dan 

31.12.2019 

21000000 
obveznosti za čiste plače, delovno uspešnost, 

dodatek po 39. členu KPJS 
137.314,50 108.691,34 

210 kratkoročne obveznosti do zaposlenih 137.314,50 108.691,34 

21200010 obvez.za prisp.iz kosmatih plač – zdrav.zav. 10.832,79 10.656,99 

21200020 obvez.za prisp.iz kosmatih plač – zpiz 26.400,67 25.972,32 

21200030 obvez.za prisp.iz kosmatih plač – zaposl. 238,44 234,6 
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21200040 obvez.za prisp.iz kosmatih plač – star.var. 170,34 167,58 

212 kratkoročne obveznosti do zaposlenih 37.642,24 37.031,49 

21300000 obvez.za davke iz kosmatih plač in nadom.plač 21.934,81 21.713,93 

213 kratkoročne obveznosti do zaposlenih 21.934,81 21.713,93 

21400000 nadomestilo za prehrano med delom 4.719,10 4.855,31 

21400100 terenski dodatek 0,00 13,44 

21490001 ostale kratkoročne obveznosti – odpravnina 5.417,91 572,93 

21410000 nadomestilo za prevoz na delo in z njega 399,01 4.201,66 

21490004-

23090020 

ostale kratkoročne obvez do zapos. – zvpsju  

opomba: novi konto 23090020 
2.852,21 2.738,52 

21490070 ostale kratk.obvez.do zaposlenih – potni nalogi -337,62 2.783,82 

21490002 obveznost za jubilejne nagrade 0,00 0 

21490007 uporaba lastnih sredstev za delo od doma 1.993,32 0 

214 kratkoročne obveznosti do zaposlenih 15.043,93 15.165,68 

23010000-

23010012 
prispevek na plače za zpiz 19.338,29 14.829,37 

23010100 prispevek na plače za zdrav.zavarovanje 11.173,43 10.992,13 

23010200 prispevek na plače za zaposlovanje 180,40 180,82 

23010300 prispevek na plače za staršev.varstvo 170,33 167,58 

23010400 prispevek na plače za pošk.pri delu 902,70 888,09 

  skupaj obveznosti na plače 31.765,15 27.057,99 

23090010 
druge kratkoročne obveznosti – neizpolnjevanje 

kvote invalidi 
0,00 620,64 

  skupaj obveznosti na plače 0,00 620,64 

  skupaj obveznosti za plače 243.700,63 210.281,07 

 

Do največjega odstopanja prihaja pri postavki ostale kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

zaradi izplačila dodatka za delo v tveganih razmerah, zaradi razglašene epidemije in ponovne 

uvedbe plačila redne delovne uspešnosti – oboje je krito iz proračuna države. Ob koncu leta je 

prišlo do upokojitve zaposlene, kvote invalidov ne rabimo več plačevati, saj smo imeli konec 

leta dovolj invalidov, v januarju pa smo to mejo presegli. 

 

 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 2021. 
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Tabela 35: Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do neposrednih uporabnikov v EUR 

Konto Naziv 
stanje na dan 

31. 12. 2020 

stanje na dan 

31. 12. 2019 

22000000 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 9.506,10 15.286,96 

22  skupaj 9.506,10 15.286,96 

23040000 obveznost za DDPO 2.506,20 2.088,73 

230  skupaj 2.506,20 2.088,73 

24000000 kratkoročne obveznos.do neposred.uporab.proračuna  150,33 878,16 

240  skupaj 150,33 878,16 

24200020 kratkoroč. obveznosti – dijaški dom 2.344,53 13.074,49 

242  skupaj 2.344,53 13.074,49 

24300002 projekt compas 0,00 13.565,45 

243  skupaj 0,00 13.565,45 

  skupaj kratkoročne obveznosti 14.507,16 44.893,79 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 9.506,10 EUR in predstavljajo obveznosti za 

plačilo elektrike, kurjave, smeti, vodarine, pisarniškega materiala, telefonije, poštnine, 

varovanja, najema kopirca, e-Asistenta, računovodskega programa … 

 

Obveznosti za DDPO 

Na podlagi spremembe zakonodaje na področju vplačanih premij skladno z ZKDPZJU 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. To 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 150,33 EUR. 

 

Obveznosti do dijaškega doma  

Kratkoročne obveznosti predstavljajo stroške plač (sredstva MIZŠ se prefakturirajo za potrebe 

vzgojne skupine), obratovalni stroški. 

 

Obveznosti po avansnem računu 

Projekt Comp@s je bil v letu 2020 zaključen. 

 

Pasivne časovne razmejitve – Vnaprej vračunani odhodki 

Na kontu 12000031 beležimo terjatve za prehrano učencev, na kontu 12900031 pa beležimo 

terjatve, ki so bile podane v izvršbo. Izvršbe so pravnomočne, znesek izvršb iz tega naslova 
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tako znaša 2.898,21 EUR. Izvršba iz naslova najemnin znaša 184,80 EUR. Glede na to, da so 

izvršbe, ki so sicer pravnomočne, naslovljene na starše, ki prejemajo socialno podporo, je 

izvršljivost izvršb težko izterljiva – na podlagi odločbe sodišča je nekje polovica izvršb 

neizterljiva. 

Za potrebe nemotenega delovanja šole se bodo nabavila naslednja osnovna sredstva: 

multifunkcijska naprava (tiskalnik, kopirec, skener), kolesa za izvajanje kolesarskega izpita, 

vitrine za razstave, zamenjava požarnih kljuk, preureditev dotoka vode v primeru požara, 

zaščitna oprema za potrebe covid-19, posodobitev računalnikov za računalniško učilnico za 

potrebe izobraževanja otrok. 

Tabela 36: Skupaj vnaprej vračunani odhodki                    v EUR 

Konto Naziv 
stanje na dan              

31. 12. 2020 

29000025 
v naprej vračunani odhodki – nabava osnovnih sredstev, 

sredtva za nabavo zaščitne opreme zaradi epidemije 
13.974,87 

29000030 v naprej vračunani odhodki – zunanja shramba 1.510,44 

29000070 v naprej vračunani odhodki – izvršbe 3.693,42 

290 skupaj v naprej vračunani odhodki 19.178,73 

 

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). Mirno morje zaradi pandemije v letu 2020 ni bilo izvedeno. 

 

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 je podaljšan v leto 2021, 

preostanek neprejetih sredstev je 7.298,80 EUR, ki jih šola prejme ob zaključku projekta. 

V sklopu projekta Erasmus + Active children je šola upravičena skupno do 12.060,00 EUR za 

celotno trajanje projekta (2019–2021). 

 

V sklopu projekta Erasmus + Get to know us je šola upravičena skupno 17.072,00 EUR za 

celotno trajanje projekta. 

 

V sklopu projekta Erasmus + Be my friend, I am just like you je šola upravičena skupno 

7.201,00 EUR za celotno trajanje 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 Gustava Šiliha Maribor, 

 OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica, 

 Svetovalnim centro za otroke, mladostnike in starše Maribor. 

 Projekt je trajal od 2017 do 2020. 
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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: 

 CIRIUS Kamnik, 

 Društvo Sožitje Ptuj. 

 Projekt traja od 2017 do 2022. 

 

Tabela 37: Odloženi prihodki               v EUR 

Konto Naziv 
stanje na dan 

31. 12. 2020 

29100500 kratkoročno odloženi prihodki šolski vrt 637,37 

29102 kratkoročno odloženi prihodki – Botrstvo 839,73 

29101001 kratkoročno odloženi prihodki – Mirno morje 434,03 

29101010 kratkoročno odloženi prihodki – šola v naravi MIZŠ 6.515,37 

29101011 kratkoročno odloženi prihodki – spremljevalci ekskurzij-MIZŠ 544,00 

2910 kratkoročno odloženi prihodki – šolski sklad (šolski sklad, 

donacije za prevoz v šolo v naravi, vzgojna skupina) 

2.209,30 

29107 Projekt Erasmus + (Idea, Active children, Get to know us) 24.724,68 

29109901 Projekt SSV (pavšal 2020) 2.381,87 

291 skupaj kratkoročno odloženi prihodki 38.286,35 

29000025 
Nabava novih osnovnih sredstev, sredstva za zaščitna sredstva 

zaradi covid-19 
13.974,87 

29000030 Zunanja shramba 1.510,44 

29000070 Izvršbe 3.693,42 

290 skupaj  19.178,73 

29 skupaj odloženi prihodki 57.465,08 

 

 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 izvenknjigovodska evidenca po nahajališčih.  

 

Tabela 38: Zaloge drobnega inventarja in embalaže v uporabi              

                                                                                                                           v EUR 

Konto Naziv 

stanje na dan 

31. 12. 2020 

32000000 zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišču 9.015,73 

32100000 zaloge drobnega inventarja in embalaže v uporabi 9.015,73 
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3.4.4. Dolgoročne obveznosti 

 

S 23. 1. 2018 smo prejeli pogodbo o upravljanju za sredstva, pridobljena na podlagi 

novogradnje z začetkom upravljanja 1. 9. 2016.  

Tabela 39: Dolgoročne obveznosti                                                                  v EUR 

konto naziv stanje 1. 1. stanje 31. 12. 

92000702 dolgoročne PČR Eramus + Be my friend 0,00 1.440,20 

92200000 obveznosti za pokrivanje amortizacije 0,00 14.192,55 

92200003 prejete donacije za opremo 530,00 262,47 

92200210 MIZŠ SIO-2020 6.978,34 5.214,80 

92200211 MIZŠ SIO-2020 - donacija 0,00 1.500,36 

92200212 

Obveznosi za pokrivanje amortizacije – Arnes- 

IKT 

0,00 

1.454,00 

92200220 prejete donacije podračun 

 

10.466,03 10.241,16 

92200300 obveznosti za pokrivanje amortizacije-donacije 

 

0,00 7.261,73 

92200700 dolgoročne PČR Eramus + 9.710,80 9.710,80 

92200701 dolgoročne PČR Eramus + 0,00 4.268,00 

92209900 

obveznosti za pokrivanje amortizacije 

Comp@s 

 

12.228,02 11.390,82 

92209901 obveznosti za pokrivanje amortizacije SSV 

 

1.096,26 670,74 

92209902 

obveznosti za pokrivanje amortizacije 

Erasmus+ 

 

1.011,64 0,00 

  skupaj 922 42.021,09 67.607,63 

98000000 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 10.078,83 3.645,80 

98000001 obveznosti za sredstva v upravljanje  1.937,94 16.127,32 

98000520 obveznosti za sredstva SIO-2020 3.988,65 1.861,75 

98005000 obveznost za sredstva prejeta v up 1. 9. 2016 3.308.875,89 3.165.103,23 

98590000 nerazporejen presežek prihodkov 2.812,42 2.682,97 

  skupaj 98 3.327.693,73 3.189.421,07 

    

  skupaj 9 3.369.714,82 3.257.028,70 

  

3.5.Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2020 

 

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. 

2020 do 31. 12. 2020. Določeni uporabniki EKN evidentiramo prihodke, ki še niso bili plačani 

(obračunana realizacija), v skupini kontov 76 in odhodke, ki še niso bili plačani, v skupini 

kontov 46, po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka. 

3.5.1. Prihodki 

 

Pri evidentiranju prihodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka uporabljamo določeni 

uporabniki konte skupine 76, ki jo sestavljajo tele podskupine: 
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 760 – prihodki od prodaje proizvodov in storitev, 

 761 – prihodki od prodaje blaga in materiala, 

 762 – finančni prihodki, 

 763 – drugi prihodki. 

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) in 

 iz drugih virov (SOUS). 

 

Za zaposleno delovno terapevtko in medicinsko sestro 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, razlika se krije iz 

dodatnih dejavnosti. Za nemoteno delovanje mobilne službe v vrtcih šola na podlagi sklenjenih 

pogodb mesečno zaračunava stroške plač in manipulativnih stroškov za nemoteno delo mobilne 

službe. 

V letu 2020 je Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje 

med prihodki in odhodki. 

 

 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Tabela 40: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov   v EUR (brez centov) 

Členitev 

podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 

Oznaka  

za AOP 

Znesek Indeks 

Tekočega 

leta 

Prejšnjega 

leta 

2020/20

19 

1 2 3 4 5 6 

  

a) prihodki od poslovanja 

(861+862-863+864) 860 2.702.686 2.533.545 106,68 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 861 2.702.686 2.533.545 106,68 

763 c) drugi prihodki 866 9.657 7.859 122,88 

  

č) prevrednotovalni poslovni prihodki 

(868+869) 867 383 1.806 21,21 

del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 869 383 1.806 21,21 

  

d) celotni prihodki 

(860+865+866+867) 870 2.712.726 2.543.210 106,67 

  

e) stroški blaga, materiala in storitev 

(872+873+874) 871 184.190 234.870 78,42 

460 stroški materiala 873 88.072 114.973 76,60 

461 stroški storitev 874 96.118 119.897 80,17 
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f) stroški dela 

(876+877+878) 875 2.522.024 2.299.531 109,68 

del 464 plače in nadomestila plač 876 2.193.107 1.785.167 122,85 

del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 877 309.927 285.347 108,61 

del 464 drugi stroški dela 878 18.990 229.017 8,29 

462 g) amortizacija 879 768 3.102 24,76 

465 j) drugi stroški 881 0 402 0,00 

  

m) prevrednotovalni poslovni odhodki 

(885+886) 884 1.085 404 268,56 

del 469 ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 886 1.085 404 268,56 

  

n) celotni odhodki 

(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 2.708.067 2.538.309 106,69 

  

o) presežek prihodkov 

(870-887) 888 4.659 4.901 95,06 

  

p) presežek odhodkov 

(887-870) 889 0 0 0,00 

del 80 davek od dohodka pravnih oseb 890 1.976 2.089 94,59 

del 80 

presežek prihodkov obračunskega obdobja 

z upoštevanjem davka od dohodka 

(888-890) 891 2.683 2.812 95,41 

  

povprečno število zaposlenih na podlagi 

delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 

število) 894 79 76 103,95 

 

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 2020 izračunana sodila, in sicer: 

- razmejevanje skupnih prihodkov in odhodkov celotnega zavoda 99,85 % za stroškovno 

mesto šole in 0,15 % za stroškovno mesto tržne dejavnosti; 

- za ogrevanje, NUSZ, zavarovanje, pisarniški material, varovanje, amortizacijo 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 2020 dosegli prihodke iz 

opravljanja tržne dejavnosti. Iz tega naslova smo dosegli 0,15 %  prihodkov, ki predstavljajo 

prihodke od uporabe učilnic in telovadnice. Prihodki so zelo nizki glede na predhodno leto, saj 

se zaradi epidemije covid-19 telovadnica skoraj tričetrt koledarskega leta ni oddajala.  

 

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 za 4.658,63 EUR, po odbitku DDPO pa 2.682,97 

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 41: Prihodki in odhodki                   v EUR (brez 

centov) 

nosilci prihodki odhodki razlika 
% 

prihodki 

% 

odhodki 

1 javna služba 2.708.719 2.704.060 4.659 99,85 99,85 

2 tržna dejavnost 4.007 4.007 0 0,15 0,15 

skupaj za leto 2020 2.712.726 2.708.067 4.659 100 100 

po odbitku DDPO znaša 

presežek prihodkov nad 

odhodki 

    
  

    
2.683 

 

 

 

Graf: Javna služba – tržna dejavnost v letu 2020 

 

 Prihodki po virih financiranja 

 

Skupni prihodki znašajo 2.712.725,92 EUR in so za 6,67 % višji v primerjavi z realiziranimi 

prihodki leta 2019. V primerjavi s preteklim letom so se povišali prihodki iz proračuna države. 

Uspešni smo bili pri vključitvi v projekt Erasmus +. Povečali so se prihodki iz občinskih 

proračunov (povečala se je potreba mobilne službe v vrtcih, dodatni so transferi za delo v času 

rizičnih razmer zaradi razglašene epidemije covid-19).  

 

V strukturi vseh realiziranih prihodkov leta 2020 predstavljajo: 

                                             

Tabela 42: Vsi realizirani prihodki            v EUR (brez centov) 

konto naziv leto 2020 leto 2019 razlika indeks delež 

 

7600 

 

prihodki iz proračuna države 

 

2.324.188 

 

2.143.612 

 

180.576 

 

108,42 0,8568 

1 JAVNA 
SLUŽBA

2 TRŽNA 
DEJAVNOST
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7600 

prihodki sous, refundacije, javna dela 

(javna dela s strani zavoda za 

zaposlovanje) 

 

69.707 

 

53.357 

 

16.350 

 

130,64 
0,0257 

 

7600 

 

prihodki projekti erasmus, comp@s, ssv 

 

 

51.682 

 

 

74.082 

 

 

-22.400 

 

 

69,76 0,0191 

7600 

prihodki občinski proračun (materialni 

stroški, dodatne dejavnosti, mobilna 

služba, MO Ptuj in občina Sv. Tomaž 

sofinancirata javna dela) 

 

245.142 

 

215.706 

 

29.436 

 

113,65 

0,0904 

7600 prihodki učencev 15.551 29.325 -13.774 53,03 
0,0057 

7600 
prihodki  prefakturiranj, okoljevarstvo 

evrope 

 

50 

 

250 

 

-200 

 

20,00 0,0000 

7600 prihodki od tržne dejavnosti 
 

4.007 

 

10.702 

 

-6.695 

 

37,44 0,0015 

7600 prihodki od donacij 
 

1.759 

 

15.197 

 

-13.438 

 

11,58 0,0006 

7600 prihodki shema sadja 640 979 -339 65,37 0,0002 

  prihodki skupaj 2.712.726 2.543.210 169.516 106,67 1,0000 

 

 

 

 

Graf: Prihodki po virih financiranja v 2020 

 

  

PRIHODKI IZ PRORAČUNA DRŽAVE

PRIHODKI SOUS

PRIHODKI PROJEKTI ERASMUS IDEA, ERASMUS ACTIVE CHILDREN, Comp@s, SSV

PRIHODKI OBČINSKI PRORAČUN (materialni stroški, dodatne dejavnosti, mobilna služba, MO Ptuj sofinancira SIO-2020

PRIHODKI UČENCEV

PRIHODKI  PREFAKTURIRANJ

PRIHODKI OD TRŽNE DEJAVNOSTI

PRIHODKI OD DONACIJ, ODPRAVA REZERVACIJ ZA NABAVE OS, ODŠKODNINA ZAVAROVALNICE, MIRNO MORJE, ŠOLSKI SKLAD

PRIHODKI SHEMA SADJA, SLOVENSKI ZAJTRK
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 Pregled prihodkov iz državnega proračuna 

 

Tabela 43: Pregled prihodkov iz državnega proračuna    v EUR (brez centov) 

Konto Naziv leto 2020 leto 2019 razlika % 

76000000 prihodki mizš - bruto plače 1.755.713 1.581.320 174.394 111,03 

76000002 
prihodki mizš - prispevki 

delodajalca na bod 
281.250 252.766 28.484 111,27 

76000003 prihodki mizš - prehrana zaposlenih 51.020 50.740 280 100,55 

76000004 
prihodki mizš - prevoz zaposl. na 

delo in iz dela 
25.629 50.927 -25.298 50,33 

76000006 prihodki mizš - jubilejne nagrade 3.976 1.473 2.504 270,02 

76000007 
prihodki mizš - regres za letni 

dopust 
72.239 66.618 5.621 108,44 

76000009 prihodki mizš - odpravnina  8.142 3.362 4.780 242,19 

76000014 prihodki mizš - materialni stroški 41.940 49.154 -7.214 85,32 

76000019 
prihodki mizš - subvencionirana 

prehrana učence 
13.032 27.861 -14.829 46,78 

76000022 
prihodki mizš - delo sindikalnih 

zaupnikov 
862 827 35 104,19 

76000034 prihodki mizš - šola v naravi 0 2.227 -2.227 0,00 

76000035 
prihodki mizš - subvenc. učencem 

za šolo v naravi 
0 0 0 0,00 

76000039 
prihodki mizš - sredstva za 

oskrbnine 
10.588 9.949 639 100,00 

76000043 
prihodki mizš - spremljevalci 

ekskurzij 
0 504 -504 0,00 

76000048 

prihodki mizš -  uporaba lastnih 

sredstev v letu 2020, v letu 2019 

prevozi mobilne službe – v letu 

2020 je MIZŠ odprlo novi konto 

8.054 3.633 4.421 221,67 

76000059 prihodki mizš - učbeniški sklad 2.718 2.313 405 117,49 

76000062 
prihodki mizš - dodatno pokojn. 

zav. ZVPSJU - kad 
31.243 28.928 2.315 108,00 

76000063 
prihodki mizš - vzpodbujanje 

zaposlov. invalidov 
5.267 6.147 -880 85,68 

76000080 
prihodki mizš - potni stroški 

mobilne službe 
12.515 4.862 7.653 100,00 

  skupaj 2.324.188 2.143.610 180.578 108,42 

 



 
93 

 

V primerjavi s predhodnim letom so se prihodki iz državnega proračuna zvišali za 8,42 % in 

predstavljajo 85,86 % vseh prihodkov, povečanje je vidno pri izplačilu plač delavcem za 11 %, 

regres za letni dopust za 8 %, materialni stroški so se zmanjšali za 15 % (vštevajo se 

izobraževanje zaposlenih, zdravniški pregledi, nabava učil in pripomočkov), subvencionirana 

prehrana učencev se je prepolovila, saj so se učenci pretežni del leta izobraževali na domu, 

zaradi razglašene epidemije covid-19, nova je postavka za uporabo lastnih sredstev za delo od 

doma za zaposlene.  

 

 Prihodki SOUS, refundacije, javna dela 
 

Predstavljajo prihodke iz naslova SOUS – Skupnosti organizacij za usposabljanje, ki vrši 

nakazila. Šola ima sklenjeno pogodbo o financiranju delovne terapevtke in medicinske sestre, 

ki sta zaposleni na šoli. Sredstva sicer nameni Zdravstvena zavarovalnica RS, SOUS je le 

posrednik med  Zdravstveno zavarovalnico in šolo, refundacija boleznin in javna dela, ki jih 

financira ZRSZ, predstavljajo pa 2,57 % vseh prihodkov. 

 

 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 EUR. Projekt se zaključi v letu 2020, preostanek 

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

V sklopu projekta Erasmus + Active children je šola upravičena skupno do 12.060,00 EUR za 

celotno trajanje projekta (2019–2021). 

 

V sklopu projekta Erasmus + Get to know us je šola upravičena skupno 17.072,00 eur za celotno 

trajanje projekta. 

 

V sklopu projekta Erasmus + Be my friend, I am just like you je šola upravičena skupno 

7.201,00 eur za celotno trajanje 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, 

 Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor. 

Projekt je trajal od 2017 do 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: 

 CIRIUS Kamnik, 

 Društvom Sožitje Ptuj. 

 Projekt traja od 2017 do 2022. 

Na podlagi projektov smo tako v letu 2020 imeli 51.681,90 EUR prihodkov in predstavljajo 

1,91 % 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 

manipulativne stroške (za kritje stroškov administracije, pisarniškega materiala, didaktičnega 

materiala …) 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. Na podlagi 39. člena KPJS je bil 

izplačan dodatek za delo v rizičnih razmerah, ki ga je v celoti financiralo ministrstvo, je pa bil 

nakazan preko MO Ptuj. 

 

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.), delež 

računalničarja in razliko plač za delavki zaposleni preko SOUS-a, ki jih le ta ne pokriva v celoti. 

Prihodki iz naslova materialnih stroškov in dodatnih dejavnosti, ki jih krijejo občine, ter 

mobilne službe predstavljajo 9,04 % 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 0,57 % vseh 

prihodkov. V letu 2020 so zaradi epidemije covid-19 bistveno nižji – otroci so se pretežni del 

leta izobraževali na daljavo, šola v naravi in plavalni tečaj nista bila izvedena, kakor tudi ne 

ostale dejavnosti v sklopu učnega načrta (kolesarski izpit). 

 

 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.  
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Tabela 44: Prihodki od prodaje storitev      v EUR (brez centov) 

konto naziv leto 2020 leto 2019 razlika % 

76011020 
prihodki od najemnin - 

telovadnica, učilnice 
4.007 10.702 -6.695 37,44 

  skupaj 4.007 10.702 -6.695 37,44 

 

V skladu s Pogodbo o predaji premoženja v upravljanje OŠ dr. Ljudevita Pivka daje v 

uporabo/najem šolske prostore, največ telovadnico.  Ena učilnica 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. Cenik je sprejel občinski svet MO Ptuj. Sredstva se 

porabljajo za kritje stroškov telovadnice (elektrika, voda, ogrevanje, smeti, varovanje, 

zavarovanje, NUSZ, amortizacija …). Prihodki predstavljajo 0,15 % vseh prihodkov. Prihodki 

so drastično padli, saj se zaradi razglašene epidemije v letu 2020 telovadnica ni oddajala v 

najem. 

 

 Prihodki – od donacij 

 

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. Prejeli 

smo sredstva za šolski sklad, sredstev za Mirno morje v letu 2020 ni bilo, saj se projekt zaradi 

epidemije ni izvedel. Prihodki predstavljajo 0,06 % vseh prihodkov. 

 

 Prihodki – shema sadja, šolski vrt 

Tabela 45: Prihodki – shema sadja, šolski vrt         v EUR (brez centov) 

konto naziv leto 2020 leto 2019 razlika % 

76010021 
prihodki od prodaje storitev - projekt 

shema sadja, slovenski zajtrk 
640 572 68 111,89 

  skupaj 640 572 68 111,89 

 

 

Prihodki so se skupno povečali za 6,67 %. 

 

3.5.2. 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, 
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 468 – drugi odhodki. 

Odhodke razporejamo na dejavnost opravljanja javne službe in na dejavnost opravljanja tržne 

dejavnosti po sodilih. Tržna dejavnost zajema najem telovadnice in učilnic. 

 

 Odhodki v letu 2020 in primerjava s preteklim letom – sintetično 

 

Tabela 46: Odhodki v letu 2020 in primerjava s preteklim letom              v EUR (brez centov) 

KONTO NAZIV KONTA leto 2020 leto 2019 RAZLIKA INDEKS 

460 STROŠKI MATERIALA 88.073 114.973 -26.900 76,60 

461 STROŠKI STORITEV 96.118 119.897 -23.779 80,17 

462 AMORTIZACIJA 768 3.102 -2.334 24,75 

464 STROŠKI DELA 2.522.024 2.299.531 222.493 109,68 

465 DRUGI STROŠKI 0 402 -402 0,00 

469 
PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI ODHODKI 
1.085 404 681 268,46 

46 ODHODKI SKUPAJ 2.708.067 2.538.309 169.758 106,69 

 

 

V strukturi realiziranih odhodkov leta 2020 predstavljajo: 

Tabela 47: Struktura realiziranih odhodkov     v EUR (brez centov) 

KONTO NAZIV KONTA leto 2020 
DELEŽ 

STROŠKOV 

460 STROŠKI MATERIALA 88.073 3,25 

461 STROŠKI STORITEV 96.118 3,55 

462 AMORTIZACIJA 768 0,03 

464 STROŠKI DELA 2.522.024 93,13 

465 DRUGI STROŠKI 0 0,00 

469 
PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI ODHODKI 
1.085 0,04 

46 ODHODKI SKUPAJ 2.708.067 100 



 
97 

 

 

Graf: Struktura realiziranih odhodkov v letu 2020 

   

 Odhodki v letu 2020 in primerjava s preteklim letom – analitično 

Tabela 48: Odhodki v letu 2020 in primerjava s preteklim letom       v EUR 

Konto Naziv leto 2020 leto 2019 razlika 

indeks 

2020/ 

2019 

46000000-

46000020 

STROŠKI MATERIALA  (so stroški 

prehrane za učence, stroški oskrbnin, 

stroški materiala za shemo šolskega 

sadja, stroški materiala za zdrav 

slovenski zajtrk) 

36.077,94 62.878,09 -26.800,15 57,3776 

46000100-

46000190  

STROŠKI ČISTILNEGA IN 

HIGIENSKEGA MATERIALA (čistila, 

toaletni papir, papirnate brisače, vlažilni 

robčki, za covid-19) 

8.394,50 6.641,64 1.752,86 126,392 

46000200-

46000211 

MATERIAL ZA SPROTNO 

VZDRŽEVANJE (nabava žarnic, desk 

za školjke, vijakov, izdelava ključev,  

nabava armature, ter redna popravila in 

odprave napak s strani hišnika) 

1.813,05 1.482,71 330,34 122,279 

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 ...) 

1.561,12 2.475,27 -914,15 63,0687 

STROŠKI 
MATERIALA

3%
STROŠKI 

STORITEV
4%

AMORTIZACIJA
0%

STROŠKI DELA
93%

DRUGI 
STROŠKI

0%

PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI

0%

DELEŽ STROŠKOV
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46000400 

STROŠKI ZA SLUŽBENO OBLEKO 

IN OBUTEV (nabava službene obleke: 

plaščev, čevljev) 

901,12 243,63 657,49 369,872 

46010000 

STROŠKI POMOŽNEGA 

MATERIALA (sanitetni material za 

otroke) 

62,50 151,43 -88,93 41,2732 

46020000-

46020010 

STROŠKI ENERGIJE (stroški 

električne energije, strošek ogrevanja) 
19.418,59 25.198,28 -5.779,69 77,0632 

46030000-

46030080 

STROŠKI NADOMESTNIH DELOV 

ZA OS IN MAT. ZA VZDR. OS 

(nadomestni deli za računalnike in 

tiskalnike) 

364,87 341,38 23,49 106,881 

46050000-

46050041 

STROŠKI LITERATURE (stroški 

strokovne literature za vzgojno 

izobraževalno delo, za administrativno – 

računovodsko delo, revije (Cicido, 

Ciciban, PIL ...), časopis, stroški 

učbenikov, delovnih zvezkov, zbornik 

ob 70 letnici šole) 

8.682,00 5.771,51 2.910,49 150,429 

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 ...)  

4.357,50 4.411,73 -54,23 98,7708 

46090000-

46090050 

DRUGI STROŠKI MATERIALA 

(tonerji za tiskalnike, potrošni material 

za računalnike, sveče, šolska 

publikacija,  zemlja, rože) 

6.439,66 5.376,91 1.062,75 119,765 

460 STROŠKI MATERIALA SKUPAJ 88.072,85 114.972,58 -26.899,73 76,6034 

46100000-

46100011 

STROŠKI STORITEV (poštnina, 

telefonija, fax, mobilna telefonija, neo 

tv za potrebe vzgojne skupine) 

4.380,49 3.645,36 735,13 120,166 

46100021-

46100022 

STROŠKI STORITEV (obratovalni 

stroški dom) 
5.690,79 6.494,69 -803,90 87,6222 

46110000 

STROŠKI STORITEV TEKOČEGA 

VZDRŽEVANJA strošek vzdrževanja 

računalnikov, fotokopirnih strojev, leta 

2019 popravilo sanitarne vode) 

168,70 4.402,84 -4.234,14 3,83162 

46110101 

STROŠEK POPRAVILA ŽALUZIJ 

(poškodovanih v juliju 2019, strošek je 

v celoti pokrila zavarovalnica) 

0,00 7.859,24 -7.859,24 0 

46110120-

46113020 

STROŠKI (tekoče vzdrževanje e-

Asistent, varnostna razsvetljava, servis 

gasilnih aparatov, efollower, arhiviranje 

računovodskih podatkov, stroški 

nadomestila za stavbno zemljišče, 

najem multifunkcijske naprave) 

17.912,81 12.541,70 5.371,11 142,826 
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46120000-

46120021 

STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ 

(zavarovanje objektov, pravna zaščita, 

zavarovanj otrok, pravna pomoč) 

10.623,58 10.786,07 -162,49 98,4935 

46120100 

STROŠEK STORITEV PLAČILNEGA 

IN BANČNEGA PROMETA (UJP, 

pologi gotovine) 

107,86 112,5 -4,64 95,8756 

46130000-

46130080 

STROŠKI STORITEV (kotizacije za 

strokovne delavce, kotizacije za druge 

delavce, stroški članarin, računovodski 

programi, zdravniški pregledi)  

9.906,68 8.581,83 1.324,85 115,438 

46130100-

46130111 

STROŠKI KOTIZACIJ, ČLANARIN 

(kotizacije za razna tekmovanja za 

učence) 

374,00 930,6 -556,60 40,1891 

46130802-

46130815 

STROŠKI STORITEV (varstvo pri 

delu, varovanje, vzdrževanje sistema, 

vzdrževanje dvigala) 

4.731,33 4.670,74 60,59 101,297 

46140000-

46140040 

STROŠKI KOMUNALNIH 

STORITEV (vodarina, smeti; MO Ptuj 

več ne subvencionira dajatev za vodo) 

13.299,54 8.009,59 5.289,95 166,045 

46140110-

46140190 

STROŠKI PREVOZOV (prevozi otrok 

na razna tekmovanja, izlete, šola v 

naravi …) 

632,65 4.220,74 -3.588,09 14,9891 

46150000-

46150010 

STROŠKI DNEVNIC (stroški dnevnic 

za zaposlene, vključene dnevnice in 

izplačila preko potnih nalogov izdanih 

za projekt Erasmus+) 

147,70 13.325,29 -13.177,59 1,10842 

46150200-

46150250 

46150241 

STROŠKI PREVOZOV (stroški 

prevozov za službeno pot zaposleni, 

potni stroški za mobilno službo med 

lokacijami, potni stroški za projekte ) 

18.393,81 18.118,08 275,73 101,522 

46150401 

HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE 

STORITVE (šolski del in v sklopu 

projektov) 

196,00 592,2 -396,20 33,0969 

46170000 
STROŠKI REPREZENTANCE (šola in 

projekti) 
88,07 444,71 -356,64 19,8039 

46190001-

46190190 

STROŠKI DRUGIH STORITEV (šola 

v naravi, mirno morje,  Halliwick 

plavanje, plavalni tečaj, vstopnine za 

učence, projekt Erasmus+, deratizacija, 

pregled igral, pregled varnostne 

razsvetljave, digitalna potrdila, pregled 

strelovoda, pregled varnostne 

razsvetljave, pregled klimatov …) 

9.463,91 15.160,64 -5.696,73 62,4242 

461 STROŠKI STORITEV 96.117,92 119.896,82 -23.778,90 80,1672 

46230000 
AMORTIZACIJA tržna dejavnost – del 

telovadnice 
767,84 3.102,05 -2.334,21 24,7527 

462 AMORTIZACIJA 767,84 3.102,05 -2.334,21 24,7527 
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46400000-

46400201 

PLAČE ZAPOSLENIH (bruto plače 

zaposlenih,  bruto povečan obseg dela, 

plače dom), JD 

1.895.307,87 1.747.282,52 148.025,35 108,472 

46410000 
nadomestila plač zaposlenih – 

boleznine, JD 
95.301,83 37.884,00 57.417,83 251,562 

46420010 stroški prehrane zaposleni, JD 55.943,73 57.178,56 -1.234,83 97,8404 

46420030 
stroški prevoza za zaposlene, terenski 

dodatek, JD 
24.049,51 55.919,49 -31.869,98 43,0074 

46420200 
stroški nadomestila za uporabo lastnih 

sredstev  za delo doma 
8.333,73 0,00 8.333,73 100 

46430000 
stroški dodatnega pokojninskega 

zavarovanja 
33.723,47 31.995,64 1.727,83 105,4 

46440000 regres za letni dopust zaposleni, JD 80.446,95 73.554,02 6.892,93 109,371 

46460000-

46460009 

prispevki delodajalcev na plače 

zaposleni, JD 
309.927,44 285.347,16 24.580,28 108,614 

46490000-

46490003 

DRUGI STROŠKI DELA (jubilejne 

nagrade, odpravnine, prispevek za kvoto 

za invalide) 

18.989,56 10.369,18 8.620,38 183,135 

464 STROŠKI DELA 2.522.024,09 2.299.530,57 222.493,52 109,68 

46522000 

DRUGE DAJ,KI NISO ODV.OD 

STROŠ.DELA – prijava učencev za 

delovno prakso v drugi ustanovi  

0,00 402,4 -402,40 0 

465  DRUGI STROŠKI 0,00 402,4 -402,40 0 

46900000 

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 

ZARADI OSLABITVE (odpisi 

neplačane prehrane na podlagi 

neuspešnih izvržb, v letu 2020 vračila 

plačil staršev za šolo v naravi)  

1.084,59 404,16 680,43 268,357 

469 
PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI ODHODKI  
1.084,59 404,16 680,43 268,36 

  STROŠKI SKUPAJ 2.708.067,29 2.538.308,58 169.758,71 106,69 

 

Drastična zmanjšanja na določenih postavkah beležimo zaradi razglašene epidemije covid-19 

– otroci so delali od doma. Tako so se zmanjšali stroški prehrane za učence, ker so otroci zaradi 

epidemije delali na daljavo, povečali so se stroški materiala za čistila in higieno, nastali so novi 

stroški za potrebe vzdrževanja higiene in zaščite zaradi epidemije covid-19 v višini 3.617,51 

eur, v letu 2020 so nastali novi stroški oskrbnin za naše otroke, ki bivajo v dijaškem domu, 

povečal se je material za sprotno vzdrževanje (v času odsotnosti otrok so bila opravljena 

pleskanja in ostala vzdrževanja),  material za delo z učenci in strošek energije se je zmanjšal, 

povečali so se stroški strokovne literature, ker smo ob 70-letnici šole izdali zbornik, pripravljali 

smo se tudi na proslavo ob tem jubileju, vendar zaradi epidemije ni bila izvedena, stroški 

pisarniškega materiala so ostali na enaki ravni. Skupno so se stroški materiala zmanjšali za 

23,40 %. Skupno so se stroški storitev zmanjšali za 19,84 % (povečanja so na stroških poštnih 

storitev in telefonije (pošiljanje otrokom učnega gradiva po pošti, telefonsko usklajevanje 

zaradi epidemije), strošek vzdrževanja fotokopirnih strojev se je na eni strani zmanjšal, na drugi 
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strani pa povečal zaradi najema fotokopirca za potrebe učnega procesa, opravljenih je bilo več 

zdravniških pregledov kot leto poprej, močno so se povečali stroški vodarin, saj občina več ne 

subvencionira dajatev, povezanih z vodo, stroškov prevoza skoraj da ni, ravno tako niso bile 

izvedene mobilnosti v sklopu projketov Erasmus+. 

Strošek amortizacije tržne dejavnosti se je zmanjšal, saj v letu 2020 ni bilo dovolj najemov za 

pokritje stroškov tržne dejavnosti. Stroški plač so se povečali za 9,68 %. Konec leta smo 

zaposlili tudi dve osebi preko javnih del. Prevrednotovalni poslovni odhodki predstavljajo 

odhodke za vračila plačil staršev za šolo v naravi, ki zaradi epidemije ni bila izvedena. 

 

Skupno so se stroški povečali za 6,69 %. 

3.6.Prihodki in odhodki po denarnem toku v letu 2020 

 

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. 2020 do 31. 12. 

2020. 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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3.6.1. Prihodki in odhodki po denarnem toku in primerjava s predhodnim 

letom 

 

Tabela 49: Prihodki in odhodki po denarnem toku in primerjava s predhodnim letom v EUR                                     

(brez centov) 

 

Členitev 

kontov Naziv konta 

Oznaka  

za AOP 

Znesek Index 

Tekočega 

leta 

Prejšnjega 

leta 2020/2019 

1 2 3 4 5 6 

  I. SKUPAJ PRIHODKI 

(402+431) 

 

401 

 

2.736.964 

 

2.524.034 108,44 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(403+420) 

 

402 

 

2.731.137 

 

2.513.820 108,64 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 

(404+407+410+413+418+419) 

 

403 

 

2.651.407 

 

2.425.420 109,32 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

(405+406) 

 

404 

 

2.355.440 

 

2.131.077 110,53 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  

405 

 

2.355.440 

 

2.131.077 
110,53 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

(408+409) 

 

407 

 

229.370 

 

224.645 102,10 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo  

408 

 

229.370 

 

224.645 
102,10 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

 

419 

 

66.597 

 

69.698 95,55 

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430) 

 

420 

 

79.730 

 

88.400 90,19 

7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe  

424 

 

78.442 

 

83.980 
93,41 

730 Prejete donacije iz domačih virov  

426 

 

1.288 

 

4.420 29,14 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 

(432+433) 

 

431 

 

5.827 

 

10.214 

57,05 

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 5.827 10.214 
57,05 

  II. SKUPAJ ODHODKI 

(438+481) 

437 2.733.705 2.533.747 

107,89 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 2.727.878 2.523.533 

108,10 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

(440+441+442+443+444+445+446) 

439 2.133.106 1.953.227 

109,21 

del 4000 Plače in dodatki 440 1.872.408 1.683.164 
111,24 

del 4001 Regres za letni dopust 441 80.447 73.659 
109,22 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 90.286 113.805 
79,33 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 82.093 69.329 
118,41 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 7.872 13.270 
59,32 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

(448+449+450+451+452) 

447 341.647 311.650 

109,63 
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del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 167.717 153.395 
109,34 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 136.323 122.889 
110,93 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 2.074 1.958 
105,92 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 1.923 1.733 
110,96 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU 

452 33.610 31.675 

106,11 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 213.034 222.889 

95,58 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 94.489 93.664 
100,88 

del 4021 Posebni material in storitve 455 3.098 5.541 
55,91 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 37.899 34.196 
110,83 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 1.365 4.131 
33,04 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 25.381 25.940 
97,85 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 16.037 23.349 
68,68 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 12.236 10.785 
113,45 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 22.529 25.283 
89,11 

  J. Investicijski odhodki 

(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

470 40.091 35.767 

112,09 

4202 Nakup opreme 473 40.091 35.439 
113,13 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 328 
0,00 

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 

(482 + 483+ 484) 

 

 

481 

 

 

5.827 

 

 

10.214 57,05 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu 

 

484 

 

5.827 

 

10.214 57,05 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

(401-437) 

 

485 

 

3.259 

 

0 100,00 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

(437-401) 

 

486 

 

0 

 

9.713 0,00 

 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna predstavljajo sredstva, prejeta s strani ministrstva za 

plače, materialne stroške, oskrbnine, učbeniški sklad … Prejeta sredstva iz občinskih 

proračunov predstavljajo materialne stroške, dodatne dejavnosti, plače in manipulativne stroške 

za izvajanje mobilne službe v vrtcih, dodatek za delo v rizičnih razmerah po 39. členu KPJS. 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so sredstva za 

projekte (SSV, Compas, Erasmus). Drugi tekoči prihodki za izvajanje javne službe 

predstavljajo plačila s strani staršev za prehrano, ekskurzije otrok, šola v naravi, kulturne dneve, 

delovne zvezke … Prejete donacije iz domačih virov so prejeta sredstva za šolski sklad, 

Botrstvo. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu je dajanje telovadnice v uporabo. Stroški 

plač vsebujejo vse stroške plač za zaposlene. Pisarniški in splošni material in storitve so stroški 

pisarniškega materiala, čistilnega materiala, materiala za higieno, material za potrebe covid-19, 

stroški varovanja stavb, protivlomnega varovanja, vzdrževanja sistema, vzdrževanje dvigala, 

založniške in tiskarske storitve (delovni zvezki), revije za učence (Pil, Cicido, Ciciban), 

prehrana učencev, stroški projektov, material, porabljen pri delu z učenci … Posebni material 
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in storitve so stroški službene obleke, zdravniški pregledi, droben inventar. Energija, voda, 

komunalne storitve in komunikacije (elektrika, voda, ogrevanje, telefonija, smeti, poštnina). 

Prevozni stroški in storitve so stroški prevozov otrok na različna tekmovanja. Izdatki za 

službena potovanja so stroški dnevnic zaposlenih, prevozi po potnem nalogu (na seminarje kot 

tudi prevozi mobilne službe med lokacijami), transportni stroški po projektih. Tekoče 

vzdrževanje zajema stroške zavarovanja, strošek rednega vzdrževanja, vzdrževanje tiskalnikov, 

kopircev. Poslovne najemnine in zakupnine predstavljajo nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča, e-Asistent, arhiviranje računovodskih podatkov, efolower za starše, najem 

multifunkcijske naprave. Drugi operativni odhodki so odhodki za strokovna izobraževanja, 

obratovalni stroški dom, zdravje pri delu, kvota invalidi, strošek ddpo, stroški članarin za 

učence. Nakup opreme predstavljajo plačila za nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja 

za projekt Comp@s, za računalnike in brezžičnega omrežja v sklopu SIO-2020, nakup 

prenosnih računalnikov zaradi covida-19, čistilec oken, tablice za individualno delo z otroki, 

nabava diskov za posodobitev starih še uporabnih računalnikov, projektorje, kamere za 

računalnike za potrebe izvajanja dela na daljavo, zunanja kamera pri telovadnici, arhivska 

lestev, ki jo uporabljajo tudi čistilke pri čiščenju, garniture za terase za potrebe izvajanja pouka 

na prostem, roloje pod nadstreški, zaradi prozorne strehe, skozi katero je močno pripekalo 

sonce, prireditveni oder za otroke s posebnimi potrebami. 

 

Višina prejetih sredstev v letu 2020 se je povečala za 8,44 % oziroma za 212.930 EUR. 

Odhodki po denarnem toku  so se povečali za 7,89 % oziroma za 199.958 EUR.  

 

  
 

LETO 2020 

 

LETO 2019 

 

LETO 2018 

index 

2020/2019 

index 

2019/2018 

prihodki po denarnem toku 
 

2.736.964 

 

2.524.034 

 

2.135.380 

 

108,44 

 

118 

odhodki po denarnem toku 
 

2.733.705 

 

2.533.747 

 

2.132.320 

 

107,89 

 

119 

razlika med prihodki in odhodki 
 

3.259 

 

-9.713 

 

3.060 
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Številka: 410-1/2021/2 

Datum: 22. 2. 2020 

 

 

 

Svet zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 

Ulica 25. maja 2 a 

2250 Ptuj  

 

 

 

Zadeva: Soglasje o porabi presežka prihodkov nad odhodki v letu 2020 

 
 

Na podlagi 48. člena Zakona o zavodih Vas prosimo za izdajo soglasja o porabi presežka 

prihodkov nad odhodki za leto 2020. 

 

Presežek v višini 2.682,97 EUR bi v poslovnem letu 2021 porabili za nabavo osnovnih sredstev 

v šoli.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


