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Podravje • So/ske klopi bodo spet polne 

v V · 

V solah letos 765 prvosolcev, 
odpuseanja uciteljev ni na vidiku 
V ponedeljek %jutraJ bodo itevllnl hraml ueenostl po spodnjepodravsklh obelnah spet polnl; ponekod bolJ, drugod spet nekollko manJ; 
Koliko bo prvoiolCkov iii kollko bo vseh ueencev V posameznlh iolah, boste Izvedell V nadaljevanju, zaplsall pa smo se marslkatero 
drugo zanlmlvo Informacljo, med druglm tudl to, da odpuscanj uelteljev nlkJer ne predvldevaJo. . 

oS Mladika, Ptuj - elva oddelka prvoiolCkov (31) 
V novem solskem !etu je v OS Mladika vpisanih 341 otrok, 

od tega 31 prvosolcev v dveh oddelkih (15 in 16 uceneev). Na 
razredni stopnji je zapos!enih 14 uciteljev, na predmetni pa 
16. Vsi strokovni delavci (uCitelji, knjiznil'ar, psiholog, social
na delavka) imajo pollio obvezo, vecina ima povecan obseg 
dela, je pred zacetkom novega Solskega !eta povedal ravnatelj 
Bogomir Sirovnik. V minulem solskem !etu ni bilo odpuscanj. 
Ce se ne bodo spremenili normativi, jih tudi v bodoce ne boo 
V solskem letu 2014/15 pricakujejo povecan vpis v prvi razred 
za okrog 15 ueeneev. " OS Mladika nimajo kombiniranega 
pouka in ne zdruzenih oddelkov. Meseena bruto placa za vse 
zaposlene v OS Mladika je julija !etos znaSala 76.706,74 evra, za 
strokovne delavee 67.293,24 evra in za tehnicno osebje 9413, 
50 evra. . 

oS Olga MagUe, Ptuj - elva oddalka prvoiolcey (43) 
V tem Solskem letll bo OS Olge Meglie obiskoval 301 otrok. 

Prvosolcev je 43, v enem oddel:!<u jih bo 22, v drugem pa 21. 
Na razredni stopnji je zaposlenih 15 uciteljev, napredmetni 
13. Sola nima ne kombiniranega pouka ne zdruienih oddel
kov. StrOkovni delavci na Soli so Se svetovalna delavka, peda
goginja, defektaloginja, knjiinicarka, pomocnica ravnateljice 
in ravnateljiea, ki je.vodstvena delavka. V solskem letu 20)4/15 . 
priCakujejo povel'an vpis prvosoleev. Odpuscanja za zdaj niso 
bila potrebna. V zadnjih petih letih so se upokojile stiri peda
goske delavke, en uCitelj je dobil zaposlitev blizu doma. Name
sto teh petih zaposlenih niso zaposlili nobenega novega de
iavea, vse so uredili z notranjo prerazporeditvijo, je povedala 
dozdajsnja ravriateljiea Diana Bohak Sabath, ki jo bo s prvim 
septembrom nadomestila Helena Ocvirk. Meseena bruto pla
ea vseh zaposlenih v soli je 76.260 evrov, od tega gre za ucitelje 
52.827,68 evra bruto. 

oi Brag, Ptuj - elva oddelka prvololcey (30) 
V solskem letu 2013/2014 ima OS Breg vpisanih 280 ueen

eev v 16 oddelkih, kar je vee kot prejsnje leto. Vpisali so 30 
prvosolcev in jih razporedili v dva oddelka. Na razredni sto
pnji imajo zapos!enih 12 uciteljev, na predmetni 17, vldjue
no s pedagoginjo, knjiznil'arjem in ravnateljem. Dva delavca 
imata zmanjsano delovno obvezo, od tega jo eden dopolnjuje 
na sosednji Soli. Nimajo kombiniranega pouka niti zdruzenih 
oddelkov. Po dostopnih podatkib naj bi bil vpis prvoSolcev 
naslednje leto nekoliko vecji kot !etas. Hkrati pa ne smemo po
zabiti, da je del njihovega okolisa skupen s sosednjo solo, je Se .. 
povedal ravnatelj Milan Fakin. Ob upokojitvi uciteljice je niso 
nadomestili z novo, njene obveznosti so prerazporedili med 
druge delavee. Trenutno so v polofaju, ko so dosegli kriticno 
mejo zmoznosti pokrivanja obveznosti, ki jih doloCa. pedag-o
ski proees. Tako ze imajo tdave pri zagotavljanju nepricakova
no odsotnih delaveev. 

Mesecna bruta plaea zaposlenih znaSa 70.650 evrov, ·od 
tega za place strokovnih delaveev (ucitelje) namenijo 60.150 
evrov. 

Kombinirani oddelki 
V slovenskih osnovnih solah imamo 588 kombinira

nih oddelkov, od tega v osnovnih solah Spodnjega Po
dravja 16 in od tega v ptujskih osnovnih solah enega 
(OS Ljudski vrt ptuj). Ucitelj prejme dodatek Ie za stevilo 
ur neposrednega dela z ucenci v kombiniranih oddel
kih. Kolektivna pogodba za javni sektor v 39. clenu za
gotavlja zaposlenim v solah oziroma zavodih, ki poucu
jejo v kombiniranih oddelkih iz dveh razredov, dodatek v 
visini sedem odstotkov urne postavke osnovne place in 
dodatek v visini deset odstotkov urne postavke osnov
ne place, ce poucujejo v oddelkih, kombiniranih iz treh 
razredov ali vee. 

Stevilo gtevilo Stevilo Stevilo 

Sola ucencev prvosolcev zaposlenih zaposlenih Mesecna masa Mesecna masa 
skupaj 

(2013/14) uciteljev uciteljev vseh plac plat uciteljev 
(2013/14) (polna obveza) (delna obveza) 

Ljudski vrt Ptuj 654(788) 80 77 - 163.324,00 141.717,00 

*podrulnica Grajena 134 20 - - - -

Videm 275(389) 32 49 - 111.300.00 98.181,00 

*podrulnica Leskovec 78 5 - - -
*podrulnica Sela 36 8 - -

Gorisnica 372 47 30 - 71.825,31 63.678,01 

Ormoi 371 46 38 88.229,00* Niso odgovorili . 

Mladika Ptuj 341 31 30 - 76.706,74 67.293.24 

Markovci 315 38 31 - 71.974,00 64.088,00 
Majsperk 260 (310) 19 33 1 98.713,00* Niso odgovorili 

*podrulnica Stoperce 14 2 - -
*podrulnica Pt. Gora 36 13 - - - -

Kidricevo 271(307) 20 37 2 87.426,00 73.054,00 

*podrulnica Lovrenc 36 6 - - . 

Trnovska vas-Destrnik 306 57 32 - 82.000,00 Niso odgovorili 

Olga MegJic Ptuj 301 43 28 76.260,00 52.827,68 

Velika Nedelja 221(291) 26 28 - 95.382,72 78.772.49 

*podrulnica Podgorci 70 12 - - -
Cirkulane-Zavrc 284 37 28 ,81.390.53 .63.397,05 

8reg Ptuj 280 30 27 ' 2 ,. ., 
70'.650,00 60.150,00 

Cerkvenjak-Vitomarci 245 23 27 ali 28 4 ali 5 115.000,00 86.000,00 

Dornava 232 (238) 33 24 - 77.929,74 Niso odgovorili 

*podrulnica Polensak 6 0 - - --
Hajdina 228 25 18 5 78.617.09 45.537,71 

Jursinci 201 31 18 4 . 43.658,68 36.658,68 

Sveti Tomai 169 16 21 3 56.433,00* Niso odgovorili 

Miklavl pri OrmOlU 136 (167) 9 23 - 65.206.00' Niso odgovorili 

*podrulnica Kog 31 3 - - -
lvanjkovci 140 10 15 49.001,00' Niso odgovonl 

SredisCe ob Dravi 130 16 17 1 53.416,00* Niso odgovorili 

Podlehnik 110 11 11 ·4 35.389,36 25.489,20 

Zetale 100 12 5 9 33.312,98 29.448,41 

Dr. LJudevita Pivka Ptuj 85 4 31 79.000,00 72.000,00 
--- ----

Vir: osnovne sole iz obmoeja celotne regije in Ajpes 

Ker iz nekaterih sol podatkov 0 skupni masi plac nismo prejeli, smo jih poiskali na Ajpesu. Iz Ajpesa so povzeti po

datki za naslednje osnovne sole: Ormoz, Majsperk, Sveti Tomaz, Miklavz pri Ormozu, Ivanjkovci in Sredisce ob Dravi. 

V tabeli so zneski, povzeti iz Ajpesa, oznaeeni z zvezdico. 

Podatkov 0 stevilu uciteljev na podruznicnih solah nismo posebej izpisovali, pristeli smo jih k tistim na maticnih 

solah. Podatki 0 stevilu vpisanih ucencev za maticne in podruznicne sole so izpisani za vsako lokacijo posebej, v 

oklepaju pri maticni soli je navedeno stevilo ucencev za obe lokaciji (torej maticno in podruznicno). 

Ob vpraianju 0 plaeah yeliko racunoyodq na dopustu ~ .. 
Pri zbiranju informacij za tokratni Tednikov objektiv smo naleteli na izjemne tezave in neodzivnost odgovornih 

• v nekaterih osnovnih solah. Novinarji, ki so zbirali podatke, so vsi po vrsti naleteli na enako tezavo. Zataknilo se 
je namrec pri pridobivanju podatkov 0 mesecni masi plac zaposlenih na soli in mesecni masi plac za ucitelje. Teh 
podatkov kljub veckratnemu pozivu iz nekaterih sol nismo prejeli, zato smo jih povzeli po Ajpesu, kjer pa podatka 
o tem, koliko se mesecno na doloceni soli nameni za place uciteljev, ni mozno razbrati. Na Ajpesu so namrec obja
vljeni podatki 0 skupni mesecni masi plac vseh zaposlenih v nekem javnern zavodu, Glede na to, da so pocitnice 
pri kraju, so solniki konec avgusta ze priceli z delom. lato smo pricakovali, da s pridobivanjem podatkov, ki smo 
jih zbirali med 20. in 28. avgustom, ne bo tezav. Vendar smo se usteli. lacuda je bila v tern casu na dopustih tudi 
vecina solskih racunovodij ... Ravnatelji pa naj podatka 0 tem, koliko denarja mora biti v malhi, da se mesecno 
izpolnijo financne obveznosti do zaposlenih, ne bi poznali. Nekateri podatki, ki smo jih prejeli s strani solnikov, so 
bili tudi zelo pomanjkljivi. Seveda pa tako kot povsod, tudi tukaj obstajajo svetle izjeme. 

MZ 
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oS Ljudskl vrt, Ptuj - itlrje oddelkl prvoiolcev (100) 
v os Ljudski vrt so letos vpisali stiri oddelke prvosolcev. tri 

na matirni soli na Ptuju z 80 otroki in en oddelek z 20 otro
ki v podruznicni Soli Grajena. Od 1. do 9. razredaimajo na 
maticni soli 654 otrok. 134 pa jih obiskuje podruznicno solo. 
Solsko leto 2013/2014 zacenjajo skupaj s 77 strokovnimi de· 
lavei (uCitelji. ki ucijo od L do 9. razreda, ui'itelji v oddelku 
podaljsanega bivanja. Solski svetovalni delavei. delavci za do
datna strokovno pomoe uceneev s posebnimi potrebami. ena 
knjiinicarka in pol ter organizator solskib informacijskib de· 
javnosti). Vsi delajo s polno obvezo. Ob tem imajo prek jay· 
nib del zaposlene se stiri delavee za pomoc ueeneem. enega 
informatorja in tudi eno volontersko pripravnico. je povedala 
ravnateljiea Tatjana Vaupotic ZemljiC. Kombiniranega pouka 
nimajo. ker jim pomaga MO Ptuj. da imajo labko samostojne 

_ oddelke. Vpis za naslednje Solsko leta kale pribllino enako 
kot letos. Na sreeo se niso imeli preseZkov uCiteljev. da bi bilo 
potrebno odpuseanje. Glede na okroinieo ministrstva za 501-
stvo. da morajo v letu 2013 in 2014 stevilo zaposlenih zniZati 
za en odstotek. uciteljiee. ki se je upokojila konee deeembra 
lani. niso nadomestili z novo zaposlitvijo. Njeno obvezo so pre
razporedili med preostale· uCitelje. Meseena bruto plaea vseh 
strokovnib delaveev znaSa 163.324 evrov. od tega je za uCitelje 
namenjenih 141.717 evrov. 
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oS dr. LjudeYita PIYka, PIuj - Stirje prvololcl 
Solsko leta 2013/2014 ·zaCenjajo z vec vpisaninti otroki. 

v prejsnjih letih .se je stevilo gibalo okrog 70. letos imajo 85 
uceneev. ki prihajajo iz 19 ohein. Kot regijska Sola pokrivajo 
eeloten vzhodni del Siovenije. Ova prvosolca so vpisali v nii
jem izobrazbenem programu. dva pa imajo tudi v posebnem 
programu. Veliko vec je kombiniranih razredov (prvi in tretji. 
Cetrti in peti razred. osmi in deveti razred). imajo pa tudi dva 
sedma razreda. En oddelek vee imajo v posebnem programu. 

. in na predmetni 17 uCiteljev. Kot je pojasnil ravnatelj Milan Si- zoo Podatki 0 predvidenem vpisu prvosolcev za prihodnje leta 
lak. so na njihovi soli v preteldosti ie morali poseci po ukrepu . kalejo. da bi labko poteneialno na obeh lokacijah vpisali 37 
odpuseanja preseinib delaveev. V Solskem letu 2012/ 13 je bila otrok. ,Dejansko je stevila' ob vpisu vedno manjk. ker je veliko 
na razredni stopnji ena uciteljiea manj. v primeru poveeanega starkv in njihovih otrok prijavljenih doma pri starsih. iivijo 
normativa bodo imeli keno delovno lI!esto prevec - torej bo . pa drugje," je pojasnil ravnatelj lumbar in dodal. da na njihovi 
potrebno spet uvesti postopke razresevanja preseinih delav- soli odpuseanje se ni bilo potrebno. ,Obeti pa so prej slabi kot 
eev. Mesecna masa plac vseh zaposlenih na os Gorisnica zna- dobri.".k navaja lumbar. Za julij 2013 je skupna bruto masa za 
sa 71.825.31 evra, meserna masa plac uCiteljev pa 63.678.01 · place na os Velika Nedelja znaSaia 95.382.72 evra. od tega za 

Z novim Solskim letom so"'pridobili tudi nove strokovne so
delavee. Vseh dela.veev na Soli je 31.-vkljucno s tehnicnimi. 
,KakSen bo vpis naslednje leto. ne moremo napovedati. ker je 
vpis pri nas vezan za odlocbe." je povedala ravnateljic:i Dragi
eaEmerSic. 

Mesecna bruto placa zaposlenih. vldjucno s tehnicnim os<
bjem. znaSa okrog 79.000 evrov. brez teh pa okrog 72.000. 

oS Hajdlna ~ en oddelek prvoioleev (25) 
Na hajdinski osnovni soli bodo novo leto zaceli z 228 ucenci. 

Prvosolcev imajo 25. za en oddelek. Na rairedni stopnji imajo 
zaposlenib devet uciteljev in eno vzgojiteljieo. na predmetni 
stopnji pa 13 ui'iteljev. Zadnji dopolnjujejo delovno obvezo 
tudi na razredni stopnji in drugih solah. Z manjSo obvezo je 
pet ueiteljev. vsi pa so se vedno zaposleni za polni delovni cas. 
Kombiniranega pouka in zdruienib razredov nimajo. je pove
dala ravnateljic"a Vesna Mesarie Lorber. Po trenutkib podatkib 
bi moralo biti prvoSolcev v solskem letu 2014/2015 vee. V mi
nuJem letu niso odpustili nobenega ucitelja .. Ena strokovna 
delavka iz sole je bila razporejena na delovno mesto v vrtee. 
Za naprej pa je teZko predvideti. ker se marsikaj tudi sproti 
spreminja. Ce bi ostalo tako. kot je zdaj. potem v prihodnjih 
1etih ne predvidevajo. da bi morali odpuseati uCitelje. V soli in 
vrteu je skupaj zaposlenib 53ljudi. Meseena brut!' m'lSa za pla
Ce za vse zaposlene je julija letos znaSaia 78.617.09 evra (uCite- . 
Iji. ravnateljiea, svetovalna delavka, tehnicno-administrativno 
osebje. vodja vrtea, vzgojiteljice in pomocniee vzgojiteljie). od . 
tega samo za ucitelje 45.537.71 evra. 

oS GorIinlca - elva oddelka prvoioleev (47) 
os Gorisniea bo v tem solskem letu obiskovalo 372 uceneev. 

Prvosolcev imajo 47. in sieer v dveb oddelkih. podoben vpis 
pricakujejo tudi naslednje leto. Na razredni stopnji poueuje 13 

evra. Ravnatelj je razloiil. da so zneski izraeunani kot povpre- strokovne delavee 78.772.49 evra. 
eje treb meseeev in pomenijo bruto znesek. 

oS Domava - elva oddelkaprvoiolcev (33) 
Na matiCni soli v Dornavi je za novo Solsko leto vpisanih 

232. na .podruinici na Pplensaku pa kst otrok. PrvosolceV 
v Dornavi je 33 (v dveh oddelkib). na Polensaku pa jih IetaS 
nimajo. Podoben vpis (33 otrok) priCakujejo tudi prihodnje 
leta. Zootraj javnega zavoda je na razredni stopnji zaposlenib 
11 in na predmetni 13 ui'iteljev. vsi imajo polno obvezo. 

Na podruinicni soli Poiensak poteka kombinira.ni pouk (od 
2. do 4. razreda). Od petega razreda'naprej otroke s Polensaka 
prepiSejo na maticno Solo v Dornavo'. Na os Dornava v mi
nulem solskem letu niso odpuscal~ to ni predvideno niti za 
naslednje leto. Meserna masa vseh zaposlenib na soli znaSa 
77.929.74 evra. 

oS Ormoi - elva oddelka prvoioleev (46) 
os Ormoi bo v prihajajocem solskem !ern obi

skovaIo 371 Olrok. Prvosolcev bo 46. in sicer v dveh 
oddelkih. Na razredni stapnji je zaposlenib 16 uCiteljev. na 
predmemi pa 22. Vseh 38 uciteljev ima polno obvezo. Za sol
sko Ieto 2014/ 15 napovedujejo nekoliko viSji vpis. priCakujejo 
namrec 50 prvosolcev. ,V minulem solskem letu ill bilo potre
be po odpuSeanju uCiteljev. saj se je nekaj uCiteljev upokojilo. 
Dpamo. da bo tako ostalo tudi naprej," so za Stajerski tednik 
pojasnili na os Ortnoi. kjer so za plaCe vseh zaposlenib v juni
ju letas namenili 88.229 evrov. 

oS Velika Nedel)a - dva oddelka prvoioleev (38) 
Pod pokroviteljstvom oS Velika Nedelja delujeta maticna 

sola in podruiniea v Podgoreih. Ravnatelj Anton lumbar je po
vedal. bo v novem Solskem letu skupno v 16 oddelkih vpisanib 
291 otrok. Na matieni Soli pri Veliki Nedelji bo v 11 oddelkib 

oS Svetl Tomai - en oddelek prvoiolcev (16) 
os Sveti Tomal bo v solskem letu 2013/ 14 obiskovalo 169 

otrok, prvosolcev imajo 16. v enem oddelku. Napovedi za Sol
sko leta 2014/ 15 kalejo. da bi labko bil takrat vpis prvoSolcev 
nekoliko visjL Kot je razloiila ravnateljica Pepea Kupcic, je na 
razredni stapnji zaposlenib deset. na predn)emi pa 11 ucite
Ijev. trije izmed njih imajo krajso obvezo. V minulem solskem 
letu odpuscanje ni bilo potrebno. po besedah ravnateljiee pa 
tudi za naprej ne kale. da bi morali poseci po tem ukrepu. Za 
place vseh zaposlenib na OS Sveti Tomal so junija letos name-
nili 56.433 evrov. . 

oS SredliCe ob DraY!- en oddelek pRoiolcev (16) · 
Osnovno Solo SredisCe ob Dravi bo v letu 2013/ 14 obiskova-

10130 uceneev;v prvem razredu bo 16 otrok. venem oddelku. 
Glede na napovedi naj bi se stevilo prvoSolcev v naslednjih 
letih predvidoma povecevalo. Kombiniranega pouka nimajo. 
Kat je pojasnila ravnateljicaJasna Munda, se na soli vsako leta 
sreeujejo z zniievanjem deleia sistemiziranih delovnih mest, 
zato labko uCiteljem polno delovno obvezo zagotavljajo Ie s 
sodelovanjem med solami, kar pomeni dopolnjevanje obve'lC 
na drugih Solah. ,Zaradi upokojitev in dopolnjevanja obveze 
naSih uCiteljev na drugih 80lah za zdaj odpuscanje se ni bilo 
potrebno. Ce bo 510 tako naprej. bomo deleie zaposlitev mo
raIi zniievati ali pa odpuscati," je se dodala. Na OS SrediSce ob 
Dravi je zaposlenih 18 uCiteljev, od tega 17 za polni in eden za 
polovicni delovni Cas. Za place vseh zaposlenih na OS Sredisce 
ob Dravi so junija letos namenili 53.416 evrov: 

oS IvanjkoYcl - en oddelek prvoiolcev (10) 

. i , .. "":"H I I" ! 1 I F 221 uceneev, na podruzniei 
• ... ..... . • . - I •••• • ~ v Podgoreih pa 70 uceneev v 

os Ivanjkovei bo v novem Solskem letu obiskovalo 140 otrok, . 
prvosolcev bo 10. v enem oddelku. Skupno stevilo uciteljev na 
razredni stopnji je pet in na predmetni stopnji deset: Podatki 
glede nadaljnjega vpisa kazejo, da bi stevilo prvoSoleev v sol
skem letu 2014/ 15 znalo biti eelo enkrat visje (21). podoben 
trend se nakazuje tudi za Solsko leta 2015/ 16 (19). Ravnateljica 
Nada Pignar je pojasnila, da imajo na Soli dodelano strategijo 
zaposlovanja. ,Kadar je obseg dela poveean, ponudimo delav
eem delo nad obvezo. V letih. ko je obseg dela manjsi. imamo 
potem zaradi tega manj teiav. Delo s specifienimi podrocji, kot . 
sta Iikovna in glasbena umetnost, dopolnjujemo s sosednjimi 
solami, saj tem delaveem na soli ni mogoee zagotoviti polne 
obveze." Za place vseh zaposlenib na oS 1vanjkovci so junija 
letos namenili 49.001 evro. 

petih oddelkih (od prvega do 
petega razreda). Prvosolcev 
na maticni soli bo letos 26. v · 
Podgoreih pa 12. Zootraj jav
nega zavoda as Velika Nede
Ija-(na obeh lokaeijah skupaj) 
je zaposlenih 14 uCiteljev na 
razredni in 16 na predmetni 
stopnji. vsi imajo polno obve-

Povpreena uciteqska bruto plaea slabih 2100 evrov 
Na ministrstvu za izobraievanje, znanost in sport so nam na vpraSanje 0 povpreeni bruto pla

ei osnovnoSolskega ueitelja pojasnili. da je ob upaStevanju. da ima povpreeni ueitelj v osnovni 
soli naziv svetovalec in stiri plaene razrede napredovanja ter 24 let delovne dobe. njegova pov
preena bruto plaea od 1. junija letos. ko velja niija plaena lestvica, 2.078,94 evra bruto. Plaeni 
sistem ne doloea vrednosti uene ure ueitelja, temvee osnovno placo ueitelja za polni delovni 
cas. Ucna obveznost ueitelja je sestavni del4O-urnega tedenskega delovnika. 
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oS Mlklavi pri Ormolu - komblnlranl oddelkl 
prvoiolcev (12) 

os MiklavZ pri Ormozu deluje na dveh lokacijab. Maticna 
sola je v MildavZu, podruznica od prvega do petega razreda pa 
na Kogu. Na maticni Soli boy novem Solskem letu 136 uceneev, 
na podrumicni pa 31, skupno ima sola 167 otrok. Na maticni 
soli imajo v prvem oddelku devet prvosolcev. Oddelek je sieer 
samostojen, kljub temu pa z arugim razredom kombinirajo po 
pet ur sportoe vzgoje in giasbene umemosti. PodruZuico na 
Kogu bodo letos obiskovali trije prvosolci; oddelek bo kombi· 
niran z drugim razredom. Na soli je zapos1enih 23 strokovnih 
delaveev, ki pouCujejo vsa podrocja. Vsi delavei imajo polno 
oilvezo, tudi na racun dopolnjevanja dela na drugih Solab. Na 
razredni stopnji na maticni Soli so zaposlene stiri uciteljiee, 
na predmemi pa jih je deset. Na podruznicni soli Kog so na 
razredni stopnji zaposiene tri Ln na predmemi stopnji ena 
uCiteljica. Stiri uCiteJiice so v oddelkih podaljsanega bivanja, 
preostalo so deleZi drugih strokovnih delaveev. Na podruzniei 
na Kogu imajo dva kombinirana oddelka. Zdrufeni so prvi in 
drugi ter cetrti in peti razred. Na maticni Soli v MiklavZu sta 
tretji in cetrti razred zdruzena v kombLnirani oddelek .• V na· 
slednjem solskem letu (2014/ 15) bo se manj prvosolcev - stir· 
je v MildavZu in trije na Kogu, v poznejsih letih pa se bo stevilo 
vpisnih otrok zacelo hitro povecevati,' je razlozil ravnatelj Via· 
do Hebar in priznal, da so se v preteklosti soocali tudi s tefava· · 
mi zaradi preseZne delovne sileo .Na soli smo imeli postopek 
ugotavljanja preseZka, a smo zaradi dveh upokojitev, odhoda 
na porodniski d6pust in odhoda na drugo delovno mesto, v 
vrtee, kjer smo povecali stevilo oddelkov, postopek sklenili 
brez odpuscanja." 

Za place vseh zaposienih na OS MildavZ so junija letos name· 
nili 65.206 evrov. 

Tednikov objektiv petekle 30. avgusta 2013 

oS Borlsa K1drlea K1drleevo - dva oddelka 
prvoiolcev (26) 

Ptujska Gora 36, na podruznicni soli Stoperce 14, na maticni 
Soli pa 260 ucencev. V prvi razred je na maticni ·Soli vpisanih 
19 ucencev, na podruznici Ptujska Gora 13, na podruznici Sto
perce pa Ie dva ucenca, ki bosta obiskovala kombinirani od· 
delek. Na razredni stopnji je skupaj z oddelki OPB na maticni 
Soli zaposlenih II uciteljev, pet jih je na Ptujski Gori, trije pa v 
Stopercab. Na predmetni stopnji je zaposienih 13 uCiteljev in 
dye uCiteljici, ki· nadomescata porodniSko, vsi uCitelji pa imajo 
polno obvezo; razen tistih, ki delajo za polovicni delovni Cas. 
Na vpraSanje, koliko znaSa mesecna masa za place zaposlenih, 
ravnatelj ni mogel odgovoriti, "ker je racunovodkinja na dOpu· 
stu".Kombinirani pouk poteka na podruznicnih solab, kjer so 
zdrufeni prvi in drugi ter tretji in cetrti razredi. Pricakujejo, 
da se bo prihodnje leto vpisalo na maticni Soli 26 otrok, kar 
je za sedem vec kot letos, na podruznicni soli Ptujska Gora 13, 
kar je enako kot letos, v Stopercab pa osem, kar je sest vec kot 
letos. Thdi na tej soli Se ni prislo do tega, da bi morali katerega 
delavca odpustiti, vsako leto pa se dogaja, da ne morejo podalj· 
sati pogodbe z deiavcem, ki je zaposlen za dolocen cas. 

oS Markovcl- elva oddelka prvoiolcev (38) 
. V novem solskem letu 2013/14 je vpisanih 315 ucencev, ki 

jih bodo razporedili v 18 oddelkov. Kot so sporocili s tajnistva 
sole, je med vpisaninti kar 38 prvosolcev, ki bodo obiskovali 
dva oddeika s po 19 ucenci. Na soli je trenumo zaposlenih 31 
uciteljev, od tega 17 na pre9memi stopnji, 14 pa na razredni 
stopnji, .vsi pa imajo polno delovno obvezo. Mesecna masa za 
place vseh zaposlenih je 71.974 evrov, od tega sarno za uCitelje 
64.088 evrov. Na soli nimajo primerov kombiniranega pouka, 
do zdaj se niso odpustili nobenega strokovnega delavca, za na· 
siednje leta 2014/15 pa pricakujejo vpis 36 novincev. 

Po podatkih ravnateljiee Alenke Kutnjak je v novem sol· • • • 
skem letu vpisanih 307 otrok, od tega 271 na maticni soli in 36 OS Clrkulane-Zavri: - elva oddelka prvosolcev (37) 
na podruznici v Lovrencu na Dravskem polju. V prvi razred Vseh uceneev na lokaciji Cirkulane bo 165, na lokaciji Zavrc 
je vpisanih 26 otrok, od tega 20 na maticni Soli v Kidricevem, pa 119. Skupaj bo tako 284 uceneev. 
sest pa v Lovreneu, v obeh primerih pa bodo imeli po en odde· Vseh prvosolCkov v Cirkulanab je 24, v ZavrCu pa 13. Na 
lek.prvosolckov. Na soli je zaposlenih 53 strokovnih in drugih vsaki lokaeiji bo en oddelek. Masa plac vseh zaposlenih znaSa 
sodelaveev, od 39 strokovnih delaveev jih je 18 na razredni, 21 81.390,53 evra, masa plac uCiteljev 63.397,05 .evra. Na razre· 
pa na predmetni stopnji. Polno zaposlenih je 37 uciteljev, dva dni stopnji v Cirkulanab je zaposlenih sest uCiteljev, v Zavrcu 
paimata polovicno delovno obveznost. Za mesecno bruto pia· pa pet. Na predmetni stopnji poucuje 17 uciteljev. Ucitelji na 
co vseh zaposlenih potrebujejo 87.426 evrov, od tega 73.054 predmetni stopnji pouCujejo na obeh lokacijab. Vsi imajo pol· 
za Strokovne delavee; 14.372 pa za preostale zaposlene. V po- no obvezo, kombiniranega pouka nimajo. V naslednjem Sol· 
druznicni soli v Lovren\'U imajo dva kombinirana oddelka, skem letu kaZe, da bi naj bilo nekoliko manj ucencev na vsaki 
kjer sta zdrufena prvi in drugi razred ter cetrti in peti razred. 10kaciji. V ntinulem letu Ln v prihajajocem niso odpustili nobe· 
V prihodnjem solskem letu pricakujejo, da se po vpisalo na nega uCitelja. Zelijo si, da bo tako tudi.v.prihodnje. 
maticni sQIi za dva oddelka, . 
na podruznicni pa en odde· 
1ek otrok. Odpuscanja do zdaj 
·ni bilo, po zagotovilih ravna· 
teijice jih tudi v tern solskem 
letu ne boo 

. OS Majiperk - dva 
samostoJna In en 
komblniranl oddelek 
(M) 

Kot je pojasnil ravnatelj 
Branko Lab, je v novem sol· 
skem leI!' vpisanih 3\0 otrok, 
od tega na podruznicni soli 
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. oS Jurilncl- elva oddelka prvoiolcev (31) 
V Solskem lem 2013/14 je vpisan 201 ucenee, od tega 31 pr

vosolcev v dveh oddelkih, v enem bo 15 otrok, v drugem 16. 
Na razredni stapnji je zaposlenih sest ueiteljev in dva v oddel-. 
kih podaljsanega bivanja, na predmetni stopnji pa osem uci· 
teljev in dye strokovni delavki (knjiiniearka in pedagoginja). 
Vsi imajo polno obvezo, nekaj ueiteljev dopolnjuje obvezo z . 
jutranjim varstvom in podaljsanim bivanjem. Dva ueitelja do
polnjujeta obvezo na drugih solah, dva pa pri njih, a sta zapo
siena na drugih solah. 

Masa za brute place znaSa 43.658,68 evra za vse delavee 
sole, masa plac za strokovne delavee (uCitelji, knjizniearka, pe
dagoginja in raCunalnicar) pa zoaSa 36.658,68 evra. 

Kombiniranega pouka nimajo. V naslednjem lem bo verje
tno sarno en oddelek 1. razreda. V pretek!em solskem lem niso 
odpuseali, saj je stevilo vpisanih otrok zadnja leta naraScalo, 
naslednje leta pa bomo imeli skupaj pribliZno 'enako stevilo 
otrok, pozneje pa se spet nakazuje trend naraSeanja. 

oS Podlehnlk - en oddelek prvoiolcev (11) 
Vseh vpisanih otrokv os Rodlehnik je 1I0, sarno prvoSolcev 

je 11. Na razredni stopnji je zaposlenih pet uCiteljie, vse imajo 
polno delovno obvezo. Na predmetni stopnji je zaposlenih de· 
set uCiteljev, ki zasedajo vsi skupaj 8,25 polnih delovnih mes!. 
Od lega jih ima sest polnih delovnih obvez, stirje pa krajse. 
Pri tern dye ueiteljiei obvezo dopolnjujeta na se dveh drugih 
solah. K njim pa pray tako prihajajo se trije uCitelji iz drugih 
sol. Ti uCitelji niso v njihovem skupnem stevilu zaposlenih, saj 
so redno zaposleni drugje in v Podlehniku dopolnjujejo svojo 

. delovno obvezo. 
Skupna masa plac za vse zaposlene znasa 35.389,36 evra, 

skupna masa plac uciteljev pa zoaSa 25.489,20 evra. Imajo en 
kombinirani oddelek, kjer sta zdruzena 5. in 7. razred. 

Za prihodnje leta vpisne stevilke Wejo pray tako 1I otrok, 
v lem naprej 16, eez tri Icta pa Ze 26. V minulem lem ni bilo 
potrebe po zmanjsevanju kadra; prell stirimi leti so morali ode 
pustiti eno sodelavko, pray tako so v zadnjih stirih .Ietih morali 
vee delovnih obvez zmanjsati iz polne v krajse delovne obve
znosti, ali ee je bilo mogoee, ueitelje prerazporediti na druge 
sole ali v vrtee. V prihodnje so mdi mkaj znova ogrozeni zara
di kombiniranega oddelka, ki se seli izkljucno na predmetno 
stopnjo. 

oS Vldem - dva samostoJna in elva komblnlrana 
oddelka prvoiolc:&v'( 45) , 

V prihajajoeem solskem lem bo v soli Videm 275 otrok, 78 
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na podruzniei Leskovee in 36 na podruznici Sela. Na Vidmu 
bo 32 prvoSoleev v dveh oddelkih (16, 16), v Lesk6vcu pet v 
kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda in osem prvosolcev na 
Selah v kombiniranem oddelku 1. in 2. rured'. 

Na razredni stopnji je zaposlenih 24 ueiteljev, na predmetni 
pa 21 ter stirje drugi strokovni delavci. Vsi imajo polno obvezo, 
stem da jo nekateri dopolnjujejo se v oddelku podaljsanega 
bivanja ali v vrtcu. V Leskovcu imajo tri kombinirane oddelke: 
1.,2. razred, 3., 4. razred, 5., 6. razred, na Selah pa dva, in sieer 
1., 2. razred ter 3., 4. razred, Prihodnje leta naj bi bilo na vseh 
treh solah vee prvoSolcev kot letos. Za zdaj jim Se ni bilo treba 
odpuscali, eeprav je bilo to ze zelo blizu. 

Meseena masa za plaee vseh zaposl~nih znaSa 111.300 evrov, 
meseena masa za plaee ueiteljev in strokovnih delaveev 98.181 
evrov. 

oS Zetale - en oddelek prvoiolcev (12) 
V novem solskem lem je vpisanih 100 otrok, od tega 12 prvo

solcevv enem oddelku. Po sistemizaeiji, ki jo je za leta 2012/13 

MIlS: postopek za izracun kilomtrine je prezapleten ••. 
Po besedah predstavnikov ministrstva za izobrazevanje, znanost in sport je kilometrina nacin povracila stroskov prevoza na 

dele in nazaj. Kljub temu da gre za jayne podatke, ki bi morali biti dostopni sirSi javnosti, se nalancnim podatkom na ministrstvu 
izogibajo, zato nam ni uspelo izvedeti, koliko drzavo meseeno slane kilometrina uciteljev. Podatke naj bi na ministrstvu zbirali 
po posameznih solah, a ko smo te zeleli pridobiti, so nam odgovorili, da je postopek prezapleten, in nam posredovali Ie poda
tek, koliko naj bi povpreeno znaSala kilometrina ene izmed sol v Podravju. Ministrstvo je solam PQvrniio 88,8 odstotka izdatkov 
(preoslalo pa se nanasa na druge financerje, kot so obcine, prodaja na trgu ... ), 

Sieer pa se kilometrina povrne zaposlenim v solah, ce javni prevoz ni mozen, v visini osem odstotkov cene litra 95-<Jktanskega 
bencina 

Mesec Povracila strookov prevoza Javni prevoz Kilometrina Delez sofinanciranja MIZS 

Maj 2013 3436,07 2000,57 1435,50 88,8% 
"VIr: Mil 
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potrdilo M1ZS (v prihajajoeem Solskem lem ne bo bistvenih 
sprememb), jim pripada 17,7 delavea - in taliko jih za njihovo 
solo MIlS tudi plaCuje. 

Zaposlenih je vee, ker so .tri delavke na porodniskem do
pusm in jih druge nadomeseajo, vee delaveev pa dopolnjuje 
svojo obvezo na drugih Sbl.ih (Hajdina, Kidrieevo, Podlehnik, 
Videm, Leskovee in OS Ljudevita Pivka) in so njihove ure siste· 
mizirane na tistih salah, kjer poueujejo. Nekateri delavci pray 
tako dopolnjujejo svoje delo v vrteu, kije v sestavi sole, imajo 
mdi volonterskega pripravnika, od septembra podo imeli se 
delavko prek javnih del ter delavko za polovieni Cas, zaposle
no prek SR, ker bo delala pri projekm, s kate rim so bili uspesni 
na razpisu. Mesecna bruto placa uc;teljev, ravnatelja in stro
kovnih delaveev je za julij znaSala 29.448,41 evra, za tehnicne 
delavee pa 3864.57 evra. Na soli imajo dva kombinirana od-

. delka, in sieer 3. in 4. razred z 20 ucenci ter 5. in 6. razred z 
19 ueenci. Kombinirano izvajajo pouk likovne umetnosli, glas
bene umetnosti in sporta. Druge predmete poucuj~jo loceno. 
Razliko v eeni programa plaea obeina. 

Za vpis v naslednjih dveh letih kale slabo in cez dYe leti se 
obeta Se en kombinirani oddelek. V letih 2010, 201l in 2012 
pa je bilo v obeini Zetale nadpovpreeno stevilo rojstev, kar je 
dober obet za prihodnost vpisa. V preteklem lem redno zapo
slenih niso'odpusCali, temvec so imeli nekateri manjsi obseg 

. dela oziroma so viSke rcSevali v sodelovanju s sosednjimi so
lami in obeino. V prihodnje bode poskusali morebitne viske 
kot doslej reSevali v sOdelovanju z drugimi solami, s prijavami 
na projekte in sele na koneu odpuseati, razen ee ne bo vmes 
posegla drz.va s kaksnimi spremembami normalivov. 

oS CerkvenJak.Vitomarci - dYa oddelka 
prvoiolcev (23) 

Vpisanih imajo 245 ueeneev, od tega je 23 prvosolcev. Tako 
na razredni kot predmetni stopnji je zaposlenih 16 uciteljev, 
vee kot 85 odstatkov jih ima polno zaposlitev. Skupna masa 
plac znaSa pribliznQ 115.000 evrov, od tega 86.000 za uCitelje. 
Imajo dYe kombinaciji na POS Vitomarei (1. in 2. razred ter 5. 
in 6. razred). Prihodnje Solsko leta na obeh solah priCakujejo 
vee otrok. Doslej niso odpustili nobenega uCitelja, ampak so 
njegovo dele razporedili na drugi soli, 

oS Destmlk·Trnovska vas • triJe oddelkl 
prvoiolcev (57) 

Na obeh solah je vpisanih 306 otrok, in siecr 229 na maticni 
soli Destrnik in 77 na podruznieni soli Trnovska vas. Od tega 
je 57 prvosolcev (37 v Destrniku in 20 v Trnovski vasi), 

Na razredni stapnji je zaposlenih 12 uciteljev, na predmetni 
pa 20. Za vse delavee, ki jih fmancira ministrstvo za izobra
Zevanje znanost kulturo in sport, znaSa masa· piai' s prispevki 
82.000 evrov. K temu znesku je treba se dodali stroske zapo
slenih, ki jih finaneirajo obCine za izvajanje predsolske vzgoje 
in nadstandarda. 

Kombinirani pouk izvajajo na podrufuici v Trnovski vasi za 
3. in 4. razred, 

V naslednjem solskem lem se bo vp(s zmanjsal in bo Ie po en 
oddelek prvega razreda na vsaki Soli. 

V minulem letu itiso odpustili nobenega delavea, ki ima po
godbo za nedoloi'en cas. V naslednjem solskem lem pa najver
jetneje sledi zmanjsanje zaposlenih zaradi zmanjsanja vpisa. 

MZ, MG, PK, OM 


