
 
 
 
 

 
 

 
 
 

POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA  
ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 

 
 
 
 
  



 
POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 

 

 2 

 

 
KAZALO VSEBINE 
 
 
1  UVODNO POJASNILO .............................................................................................................. 3 
 
2  ŠOLA ........................................................................................................................................ 3 

2.1  Organizacijski podatki ...................................................................................................... 3 
2.2  Realizacija projektov, prireditev, dogodkov (prednostne naloge in poudarki šolskega 
leta) ......................................................................................................................................... 3 

2.2.1  Skrb za izboljšanje materialnih pogojev ............................................................. 11 
2.3  Realizacija vzgojno-izobraževalnega dela in šolskega koledarja ................................... 12 

2.3.1  Realizacija pouka v % .......................................................................................... 13 
                2.3.1.1  Skupna realizacija pouka po razredih na centralni šoli ................................. 13 

2.3.2  Realizacija ur v OPB, jutranjem varstvu in varstvu vozačev v % ......................... 15 
2.4  Učni in drugi dosežki učencev ........................................................................................ 15 
2.5 Poročilo o izvedbi in analiza dosežkov NPZ ob koncu 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega 
obdobja ................................................................................................................................. 16 
2.6  Zaposleni v šoli in pedagoško delo ................................................................................ 22 
2.7  Sodelovanje s starši ....................................................................................................... 23 
2.8  Sodelovanje z okoljem ................................................................................................... 25 
2.9 Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi ..................................................................................... 25 
2.10  Problemi oziroma želje ................................................................................................ 27 

 
3  VRTEC .................................................................................................................................... 27 

3.1  Organizacijski podatki .................................................................................................... 27 
3.2  Kvalitetna rast ................................................................................................................ 27 
3.3  Sodelovanje s šolo in krajem ......................................................................................... 36 
3.4  Sodelovanje z drugimi institucijami ............................................................................... 38 
3.5  Sodelovanje s starši ....................................................................................................... 39 
3.6  Zaposleni v vrtcu ............................................................................................................ 42 
3.7  Skrb za izboljšanje materialnih pogojev ........................................................................ 45 

  



 
POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 

 

 3 

1  UVODNO POJASNILO 
 
V skladu z 48. členom ZOFVI-ja ter 11. in 27. členom Odloka o ustanovitvi VIZ OŠ Selnica ob 
Dravi poročam o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/19 Osnovne šole Selnica ob Dravi za šolo. 
Poročilo je sestavljeno na podlagi sprotne spremljave VIZ dela, pregleda dokumentacije ob 
zaključku šolskega leta, zaključnih poročil strokovnih delavcev, vodij strokovnih aktivov in 
projektov ter posebnih poročil svetovalne službe in knjižnice. 
 
2  ŠOLA  
 
2.1  Organizacijski podatki 
 
Število oddelkov:  22 

Število učencev ob začetku šolskega leta:  359 

Število učencev ob zaključku šolskega leta:  361 

Število OPB:  7 + ure OPB-ja na podružnicah 

Število zaposlenih v šolskem letu 2018/19: 66 (od tega 1 v projektu Popestrimo šolo, 0,3 v 
projektu NA-MA POTI, 2 za nadomeščanje daljše bolniške ter 2 javna delavca). 
 
2.2  Realizacija projektov, prireditev, dogodkov (prednostne naloge in poudarki šolskega 
leta) 
 
Naše delo na pedagoškem področju je bilo usmerjeno v kakovostno izvajanje ciljev in 
prednostnih nalog, ki smo si jih zadali v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2018/19. 
Prizadevali smo si za uresničevanje temeljnih vrednot, kot so varnost, spoštovanje, 
odgovornost, samostojnost, dobri medsebojni odnosi med vsemi udeleženci izobraževanja, 
strpnost, sprejemanje drugačnosti ... Spodbujali smo močna področja vsakega posameznika in 
skrbeli za optimalni osebnostni razvoj in pozitivno samopodobo vseh otrok.  
 
Posebno skrb smo namenjali otrokom in učencem s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 
potrebami in nadarjenim učencem, ki so imeli možnost dodatnega sodelovanja na 
raziskovalnem, športnem, voditeljskem, glasbenem in drugih področjih. Posebno skrb za 
učence so predstavljale še naslednje dejavnosti: prehrana (obvezna malica za vse učence, 
možnost kosila oz. popoldanske malice, dietni obroki), zaščitništvo prvošolcem, socialna skrb 
(subvencionirana prehrana – brezplačna dopoldanska malica in kosilo s strani ministrstva na 
podlagi odločbe centra za socialno delo; brezplačna kosila za 4 učence in za 1 brezplačna 
dopoldanska malica s strani Občine Selnica ob Dravi, za 3 učenke brezplačna popoldanska 
malica preko Rdečega križa Selnica ob Dravi, za 2 učenca brezplačne dejavnosti v organizaciji 
šole preko RK Selnica ob Dravi), denarna pomoč iz donatorskih sredstev za stroške na dnevih 
dejavnosti in za šole v naravi, poklicno usmerjanje (psihologinja in razredniki), oskrba učencev 
z učbeniki. Izvajali smo dopolnilni pouk za učence, ki težje sledijo pouku in so potrebovali 
pomoč pri učenju, in/ali tiste, ki so potrebovali dopolnilno razlago oz. pomoč zgolj pri 
določenih vsebinah, kjer so se pojavile težave. Pri dodatnem pouku so učenci poglabljali in 
širili znanje slovenščine, matematike, angleščine, fizike in kemije ter se pripravljali na 
tekmovanja.  
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Vsem učencem smo zagotovili pester nabor neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ter 
dodatnih dejavnosti. Učencem do 6. razreda smo omogočili vključitev v podaljšano bivanje in 
tako organizirano poskrbeli zanje.  
 
Realizirali smo vse načrtovane projekte in prireditve – tako v posameznih razredih oziroma 
oddelkih kot tiste, ki so bili skupni za vse razrede.   
Izvajali smo aktivnosti v okviru naziva Zdrava šola, katere rdeča nit v tem šolskem letu je bila 
duševno zdravje, gibanje in zdrava prehrana. 
Dan Zdrave šole smo izpeljali kot dan dejavnosti, in sicer na dan projekta Tradicionalni 
slovenski zajtrk, ki je potekal tretji petek v novembru. Načrtovali smo različne vsebine,  ki so 
se navezovale na duševno in telesno zdravje. Poleg zdrave hrane in gibanja smo na delavnicah 
govorili o samopodobi, apiterapiji, medvrstniški pomoči ter različnih mitih – miti o deklicah in 
dečkih, o sproščanju, o drugačnosti, o spletnem prijateljstvu, o priseljencih, o prehranjevanju, 
o kajenju in alkoholu. Medicinske sestre ZD so z učenci višjih razredov spregovorile o 
odraščanju, duševnem zdravju, samopodobi, stresu, komunikaciji in vzgoji za zdravo spolnost. 
Na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo izvedli tehtanje šolskih torb, s katerim 
smo  želeli  preveriti obremenjenost otrok in ugotoviti, ali je potrebno ukrepati. Izpeljali smo 
akcijo Naj torba ne bo borba, kar pomeni, da šolska torba ne sme presegati 10 % telesne teže 
otroka. Tehtali smo naključno izbrane torbe učencev 2., 6., 7., 8. in 9. razreda in ugotovili, da 
so šolske torbe v vseh omenjenih razredih razen v 9. presegale 10 % telesne teže otroka – v 9. 
razredu je bila teža torbe glede na telesno težo pod 7 %.  
Za zdravje in zdravo prehrano učencev smo v prvi vrsti skrbeli pri pripravi dnevnih obrokov v 
šolski kuhinji, prav tako pa tudi skozi učne načrte pri posameznih predmetih ter z različnimi 
drugimi projekti, ki smo jih izvajali. Sodelovali smo tudi z zunanjimi institucijami. Izvajalci 
projekta Izvajanje vzgoje za zdravje v osnovnih šolah so za vsak posamezni oddelek pripravili 
dvourna predavanja z delavnicami. Preko njih so osveščali učence o  zdravem načinu življenja 
in zmanjševanju škodljivosti negativnih vplivov na njihovo zdravje. V celoti smo poskrbeli za 
zdravstveno varstvo učencev.  
Uvajali smo celostno okoljsko vzgojo, razvijali spoštljiv in odgovoren odnos do sočloveka, 
ostalih živih bitij in okolja. Cilje EKO dejavnosti smo uresničevali v okviru pouka, razrednih ur, 
interesnih dejavnosti, projekta POŠ in drugih aktivnosti na šoli. Sodelovali smo v zbiralnih in 
humanitarnih akcijah. Organizirali smo pet zbiralnih akcij, v katerih smo skupno zbrali 33340 
kg odpadnega papirja. V sodelovanju s Karitas smo zbrali nekaj velikih črtastih zvezkov, 
namenjenih socialno šibkejšim učencem. Učenci so sodelovali v dobrodelni akciji Drobtinica 
Območne enote RK Selnica ob Dravi, s pomočjo katere so člani RK ter učenci krožka Rdeči križ 
skupaj z mentorico zbrali sredstva v višini 500 EUR. Ta sredstva so bila namenjena socialno 
šibkejšim učencem, in sicer za subvencijo stroškov dni dejavnosti v organizaciji šole (dnevi 
dejavnosti, šole v naravi, tabori, strokovne ekskurzije …).  
Izvedli smo EKO dan za vse učence – dejavnosti v okviru delovanja šolskega učnega čebelnjaka, 
v katerem so učenci skupaj z mentorjem uspešno čebelarili z osmimi čebeljimi družinami. V 
mesecu maju so morali zaradi slabih vremenskih razmer hraniti čebele, saj drugače ne bi 
preživele. Ob svetovnem dnevu čebel (20. 5.) so v čebelnjaku potekale dejavnosti v zvezi s 
čebelarstvom in apiterapijo ter uporabo čebeljih pridelkov – v okviru priprav na tekmovanja 
oz. razširjenega progama Moje zdravo okolje. Naši mladi čebelarji so sodelovali tudi v kampanji 
Sem sprememba (osveščanje o pomenu preživetja čebel in čebelarstva za preživetje človeštva) 
in v mesecu maju v medovitem vrtu ob čebelnjaku zasadili 40 rastlin ožepa.   
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V 7. razredu je potekal program Nacionalnega inštituta za javno zdravje – To sem jaz. Med 
letom smo izpeljali še naslednje aktivnosti: socialne igre za sprejemanje drugačnosti, delavnico 
o konfliktih, delavnice spodbujanja dobrih medvrstniških odnosov in medsebojnega 
sodelovanja, delavnico o škodljivih posledicah alkohola, varni rabi interneta, 52 tednov v 
naravi, delavnice preprečevanja medvrstniškega nasilja, predavanje o neprimernih dotikih, 
šola v gozdu, medgeneracijsko druženje, čistilna akcija v okolici šole (Duh), športne aktivnosti 
(aktivni odmori – nogomet, odbojka, košarka), zdrava prehrana, lokalna trajnostna oskrba, 
priprava in peka kruha z babico, čas za sadje, čiščenje okolice šole.  
Učenci 1.–5. razreda so bili vključeni v akcijo »Čisti in zdravi zobje ob zdravi prehrani«, katere 
cilj je privzgojiti otrokom navado do rednega in pravilnega čiščenja zob ter skrb za zdravo 
prehrano. Posamezne oddelke je med šolskim letom večkrat obiskala medicinska sestra 
zdravstveno-vzgojne in preventivne dejavnosti v zobozdravstvu ter jih poučila in jim 
demonstrirala, kako si pravilno umivati zobe in kako pomembna je zdrava prehrana ter ob tem 
pitje nesladkanih napitkov. Najuspešnejši so bili učenci iz oddelkov 4. a, 2. a in s podružnice 
Gradišče na Kozjaku, ki so se v mesecu juniju za nagrado udeležili prireditve v kinu Maribox.  
 
Šola je bila v tem šolskem letu ponovno vključena v evropski projekt Šolska shema (ŠS), ki ga 
financira Evropska skupnost, saj želi spodbuditi porabo lokalne pridelave sadja in zelenjave ter 
povečati količino zaužitega sadja in zelenjave med šolskimi otroki. Učenci so imeli na razpolago 
različno sadje in zelenjavo kot dodatek k šolski malici. Sadje smo razdeljevali povprečno 
dvakrat na teden, in sicer pred poukom ali skozi celoten dan. Tako smo tekom leta izvedli okoli 
51 delitev svežega sadja, 4 delitve suhega sadja in 19 delitev zelenjave. Opazili smo, da učenci 
radi posegajo po sadju, kar je zelo pozitivno za njihove prehranske navade, sprememba pa je 
opazna tudi pri zelenjavi, vendar še zdaleč ni zadovoljiva. S projektom smo redno seznanjali 
tudi starše z namenom, da se aktivno vključijo, tako da doma spodbujajo otroke k zaužitju 
različne in zadostne količine sadja in zelenjave v vsakodnevni prehrani. Tekom šolskega leta 
smo porabili celotno vsoto denarja, ki nam je bila za to dodeljena. Trudili smo se pridobiti 
večinski delež sadja od bližnjih pridelovalcev – letos je bilo to čez 50 %. Izvedli smo tudi 
spremljajoče aktivnosti, ki smo si jih zadali.  
V skrbi za zdravje smo ponudili učencem kar nekaj interesnih dejavnosti s področja gibanja oz. 
sprostitve. Pri sproščanju so učenci 1.–4. razreda prakticirali vaje za dihanje, umirjanje, 
sodelovali v sproščujočih igrah in vodeni meditaciji. Učili so se, kako se s sproščanjem umirijo 
pred ali po aktivnostih, ki jih vsakodnevno vznemirjajo. Učenci so se sproščali in gibali tudi pri 
interesni dejavnosti ples, kjer so se učili osnovnih pozicij in položajev telesa, spoznavali 
osnovne elemente nekaterih plesnih tehnik (hip hop, moderni ples, ustvarjalni ples) ter 
združevali ples z igro. Izmišljali so si gibe in z njimi poustvarjali zgodbo, pravljico. Skozi ples so 
poskušali izraziti svoje občutke, čustva, se učili drug od drugega in drug z drugim, strpnosti in 
socialnih veščin. Nastopili so na treh občinskih in šolskih prireditvah. 
V mesecu aprilu smo testirali učence za športni karton. Testiranje je potekalo v telovadnici, 
tek na 60 in 600 m, met vorteksa in skok v daljino pa smo izvedli na atletskem stadionu Poljane 
v Mariboru. Športno značko Zlati sonček je osvojilo 129 učencev 1.–3. razreda, športno značko 
Krpan pa 124 učencev 4.–6. razreda. Učenci, ki so bili vključeni v interesne dejavnosti s 
področja športa, so se navajali na pomen vsakodnevnega gibanja za telesno in duševno 
zdravje. Aktivno so se vključevali v raznolike športne dejavnosti, razvijali socialne odnose, 
sodelovanje z drugimi, medsebojno pomoč, oblikovali boljši odnos do sebe in razvijali s tem 
povezana pozitivna stališča, navade in ravnanja.  
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Kar nekaj dejavnosti s področja fizičnega in psihičnega zdravja je potekalo ob izvajanju  
poskusa Gibanje in zdravje – RaP: področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično 
počutje otrok.  
Učenci so imeli možnost obiskovati dodatne ure športa pod vodstvom športnih pedagogov. 
Ure so potekale pred in po pouku in so bile namenjene izboljšanju njihove gibalne 
učinkovitosti, sprostitvi in razbremenitvi. Glede na prijave je bilo oblikovanih devet skupin.  
Pri dejavnosti Moje zdravo okolje so učenci spoznavali prednosti in slabosti plevelov v našem 
okolju. V šolskem medovitem vrtu so skrbeli za ugodne razmere za rast medovitih rastlin. 
Cvetoče rastline so v ustreznem času posušili in shranili za uporabo v jesenskem in zimskem 
času oz. za dodatek k medenim mešanicam.  
Pri dejavnosti Skrb za varnost so proučevali možne nezgode, ki se lahko pripetijo v šoli in njeni 
okolici, ter se pogovorili o preventivnih aktivnostih za preprečitev nesreč. Spoznali so osnovna 
načela za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih pri različnih opravilih ter se urili v 
nudenju in demonstraciji prve pomoči (najboljša ekipa učencev je tudi tekmovala in dosegla 
2. mesto na medobčinskem tekmovanju). Spoznali so različne bolezni, se podrobneje seznanili 
z diabetesom in tekmovali v znanju o sladkorni bolezni (dosegli smo 13 bronastih in 3 srebrna 
priznanja). Proučili so nevarne kemikalije v vsakdanjem življenju in poudarili pomen kemijske 
ter okoljske varnosti. Seznanili so se z različnimi vrstami nasilja in oblikovali nasvete, kako bi 
ga preprečili. Obravnavali so tudi spolne zlorabe in se seznanili z zdravo in varno spolnostjo.  
Na podružnici Sveti Duh na Ostrem vrhu je v okviru RaP-a potekala dejavnost Različni načini 
prehranjevanja. Učenci so spoznavali delitev živil na različne skupine. Pogovarjali so se o živilih, 
ki spadajo v nezdravo prehrano, in o 'zdravih' živilih. Izdelali so plakate in živila iz gline, se 
pogovarjali o higieni in kulturi prehranjevanja, sestavljali zdrav in uravnotežen jedilnik. 
Sestavili so nakupovalne sezname, načrtovali nakupe hrane in še marsikaj. 
Dvakrat tedensko so na tej podružnici izvajali tudi športne dejavnosti na prostem (naravne 
oblike gibanja, igre hitrosti, ravnotežja, gibljivosti ter vzdržljivosti, teki na kratke razdalje, 
vztrajnostni tek v pogovornem tempu po naravnem terenu, pohodi …) in v razredih (obhodna 
vadba s teki, skoki, plazenjem, socialne igre, tekalne igre, poligoni z različnimi športnimi 
pripomočki, elementarne igre, živalske štafetne igre, različni skoki in preskoki, vaje za moč, 
obhodna vadba z različnimi športnimi pripomočki, igre hitre odzivnosti, plezalne vaje, hoja po 
klopi in vaje za premagovanje različnih ovir …).  
V tem šolskem letu sta bili obe podružnici vključeni v projekt Mreža gozdnih vrtcev in šol. Pri 
pouku so se veliko ukvarjali z vsebinami, ki so povezane z naravo. Učenci so se naravoslovne 
vsebine v večini primerov učili v naravnem okolju in tako urili svojo občutljivost in povezanost 
z naravo – raziskovali so gozd, travnik, jezero, potok in spoznavali povezanost živih bitij v 
naravnem okolju, se orientirali v naravi in izvajali športne dejavnosti. Iz naravnih materialov 
so izdelovali najrazličnejše predmete in didaktične pripomočke, s pomočjo katerih so se učili 
in spoznavali sebe in okolje, ki jih obdaja. Gojili so tudi zdrav odnos do kraja, spoznavali in 
spoštovali njegovo kulturno in naravno dediščino, ljudi ter njihove navade in običaje. Skozi vso 
šolsko leto so ob rednem pouku in različnih drugih priložnostih (pustni čas, cvetna nedelja, 
pomladni čas, zaključek šolskega leta …) izvajali različne učne ure pouka kar v gozdu – raznolike 
oblike gozdne umetnosti, naravne poligone, socialne in elementarne igre. Učenci s podružnice 
Sveti Duh na Ostrem vrhu so sodelovali tudi v natečaju Gozdna umetnost in osvojili 2. mesto. 
 
Pri uresničevanju naziva Kulturna šola smo skozi mnoge dejavnosti skrbeli za ustvarjalnost in 

spoznavanje kulture na različnih nivojih. V mesecu decembru smo pripravili dan dejavnosti za 

učence matične šole – Praznični običaji –, saj so prvi dnevi decembra tako pri nas kot povsod 
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po Evropi družinski dnevi druženja, srečevanja, praznovanj in predvsem priprav nanje. Učence 

smo osveščali, da zimska ali decembrska praznovanja izhajajo iz starejših obdobij, poganskih 

verovanj in obredov naših prednikov. Ker v današnjem času veliko navad zaradi potrošniške 

miselnosti že prehaja v pozabo, smo usmerili delo v delavnicah na ohranjanje predmetno 

simbolnih oblik, ki spremljajo naš praznični december (npr. svečke, zimzeleno okrasje, kaljeno 

žito, praznične jedi … ).  

Nadaljevali smo mednarodno sodelovanje z dvema osnovnima šolama, in sicer sodelovanje 
centralne šole z OŠ Dositej Obradović iz Novega Sada in sodelovanje podružnice Sveti Duh na 
Ostrem vrhu z Volksschule Leutschach iz Avstrije. Učenci in učiteljice s podružnice so v mesecu 
aprilu obiskali učence šole v Lučanah, ki se učijo slovenščino. Druženje je potekalo v obliki iger 
in delavnic, v katerih so učenci poleg učenja slovenskega in nemškega jezika krepili 
vseživljenjske kompetence in znanja, kot npr. sodelovanje, pomoč, sprejemanje jezikovnih 
razlik in dejstvo, da jih učenje tujega jezika lahko zelo zbliža. V mesecu juniju so Avstrijci 
obiskali naše učence – družili so se ob različnih športnih aktivnostih in na pohodu. 
Sodelovanje centralne in srbske šole je med drugim potekalo tudi v okviru projekta Teden 
pisanja z roko, ki je potekal konec meseca januarja. Obe šoli sta vključili večino učencev, ki so 
pri rednem pouku in popoldanskih aktivnostih spoznavali razvoj pisave skozi zgodovino, 
prebirali stare rokopise, razglednice, spominske knjige, kuharske recepte in kontrolne naloge, 
mlajši učenci so estetsko preslikavali besede, pisali čestitke, pisma in vabila prijateljem, izdelali 
spominski album, izdelovali razglednice in jih tudi pisali, pri starejših pa je bil poudarek tudi na 
razvoju pisave in kaligrafiji. Kot skupen projekt sodelujočih šol je nastala oz. še nastaja 
spominska knjiga, v katero so učenci, ki se družijo z vrstniki iz Novega Sada in obratno, 
prijateljem zapisali (in narisali) nekaj misli v spomin. Ob naslednjem srečanju bomo spominski 
knjigi izmenjali. Na obeh šolah smo zaključili teden z razstavo ter objavo na šolskih spletnih 
straneh.  
Med šolskim letom smo se priključili kampanji EU projekt, moj projekt, ki je potekala pod 
okriljem EU (Evropski strukturni in investicijski skladi) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport RS. Izvedli smo Tržnico znanja, na katero smo povabili tudi tim strokovnih delavcev iz 
Novega Sada. Obiskovalcem Tržnice znanja smo predstavili projekt mednarodnega 
sodelovanja in razstavo, ki je bila razdeljena v tri sklope: izmenjava vrstnikov, Leto kulturne 
dediščine (izdelki obeh šol) in Teden pisanja z roko (izdelki obeh šol). Za goste iz Novega Sada 
smo organizirali strokovno ekskurzijo v Prekmurje, izmenjave učencev pa v tem šolskem letu 
nismo realizirali. 
 
Učenci 7. in 8. razreda so spoznavali EU tudi v okviru projekta EU@home – Zbliževanje EU in 
mladih. Namen projekta je bil razviti inovativne in po meri narejene didaktične pristope za 
poučevanje EU vsebin bodočim volivcem. Glavna novost zbliževanja mladih je bila preko 
organiziranih predavanj gostujočih EU uradnikov, ki prihajajo iz Slovenije. Obiskali sta nas Taja 
Vovk van Gall  in Petra Hock – prva vodi Evropsko hišo zgodovine v Bruslju, druga je uradnica 
v Evropskem parlamentu. Učenci so po obisku obema napisali in poslali pismo s svojimi 
spoznanji o Evropski uniji. 
S sodelovanjem v projektih iEARN in Cultural Package Exchange so učenci spoznavali druga 
jezikovna okolja, kulturo in navade, vse skupaj pa je bila tudi prijetna popestritev pouka 
angleščine. Skupnost iEARN povezuje več kot 30000 šol in dva milijona mladih s celega sveta, 
ki s pomočjo sodobnih tehnologij sodelujejo v mnogih projektih. V projektu iEARN – Holiday 
Card Exchange smo sodelovali že osmič. V mesecu novembru smo poslali voščilnice učencem 
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sedmih partnerskih šol s Tajvana (2 šoli), iz Belorusije (2 šoli), ZDA, Rusije in Tunizije, 
partnerske šole pa našim učencem. Vsem partnerskim šolam smo poslali tudi kratko 
predstavitev naše šole, Selnice ob Dravi in Slovenije. V okviru projekta Cultural Package 
Exchange smo sodelovali s šolo iz Barcelone (Španija). Izmenjali smo si paketa s predmeti oz. 
spominki, ki so značilni za vsako izmed držav. 
Učiteljice in učenci 4. in 5. razreda so sodelovali v razvojnem projektu Semena sprememb – 
Prihodnost Slovenije, katerega namen je bil povezovanje formalnega izobraževanja z 
metodami izkustvenega, priložnostnega in neformalnega učenja. Učenci so skozi projekt 
razvijali osebne kompetence za aktivno državljanstvo, odgovornosti do sebe, drugih, narave in 
družbe, v kateri živimo, spodbujeni so bili k samoaktivnosti in proaktivnosti. Teme so se  
prepletale z učnim načrtom, vse aktivnosti pa so bile vpete v učne ure, razredne ure in dneve 
dejavnosti. Učiteljice so se v okviru projekta udeležile tudi treh izobraževanj in zaključne 
evalvacije. 
Realizirali smo vse po LDN načrtovane dejavnosti, ki so bile tako ali drugače povezane z 
branjem oz. s knjigami. Nekaj dejavnosti smo načrtovali tudi med šolskim letom in se na ta 
način odzvali sprotnim dogodkom/povabilom na nacionalni ali šolski ravni.  
V mesecu septembru smo na dan zlatih knjig (17. 9.) skupaj z Mariborsko knjižnico organizirali 
obisk pisatelja Primoža Suhodolčana in tako otvorili branje za Prežihovo bralno značko. 
Dogodek smo izvedli v veliki dvorani Hrama kulture Arnolda Tovornika. Učenci so vse šolsko 
leto vsebine prebranih knjig pripovedovali tudi knjižničarki. Branje za Prežihovo bralno značko 
smo zaključili v mesecu juniju – opravila sta jo 202 učenca 1.–9. razreda. Za učence 1.–5. 
razreda smo izvedli zaključek z obiskom pisatelja Igorja Plohla, za učence 4.–9. razreda pa smo 
prvi petek v mesecu juniju izvedli bralno noč z dejavnostmi v šoli.  
K branju za bralno značko smo povabili tudi starše – zaključilo jo je le 9 staršev, ki smo jih 
obdarili s knjižnimi nagradami. Ocenjujemo, da je potrebno v prihodnje več narediti na 
promociji tovrstne dejavnosti med starši. 
Septembra in oktobra smo sodelovali v nacionalnem projektu Nacionalni mesec skupnega 
branja 2018. V okviru šolske knjižnice smo se prijavili in poslali poročila o naslednjih izvedenih 
aktivnostih: bibliopreventivne ure – odgovorna spolnost, vrtec v knjižnici, o Einsteinu in ostalih 
malo drugače, Na žarkih svetlobe, starejši berejo mlajšim, bralni klub za delavce zavoda. Pri 
izvedbi dejavnosti smo se povezali s projektom NA-MA POTI. 
V mesecu oktobru – mednarodnem mesecu šolskih knjižnic – smo se učenci, delavci šole, 
starši, krajani in drugi gostje družili ob branih, petih in igranih ljubezenskih pesmih. Literarno-
glasbeni popoldan, ki smo ga tokrat poimenovali Ljubezen je …, je potekal že četrto leto, in 
sicer v avli šole. Kar 35 bralcev je prebralo izbrano ljubezensko pesem – slednje so bile prav 
zaradi medgeneracijskega branja zelo raznolike, kar je dajalo skupnemu branju še dodaten čar. 
Mednarodni mesec šolskih knjižnic, katerega geslo je bilo letos Zakaj imam rad/a šolsko 
knjižnico, smo obeležili tudi s tematskimi obiski učencev v knjižnici.  
Drugi teden v mesecu oktobru smo s sedmošolci v okviru projekta Rastem s knjigo 2018 
obiskali Mariborsko knjižnico – Enota Selnica ob Dravi. Učenci so prisluhnili predavanju, kot je 
značilno za projekt, pa je vsak od njih prejel v dar knjigo. Letos je bila izbrana knjiga Nataše 
Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh. 
V organizaciji knjižnice so potekali tudi drugi načrtovani bralni projekti: Naša mala knjižnica v 
1. in 3. razredu ter na obeh podružnicah (v juniju so bili učenci nagrajeni z obiskom in izvedbo 
kviza, sodelovali smo v izmenjavi knjižnih junakov med sodelujočimi šolami), Knjigoljub z 
učenci 2. razreda, Spoznajmo pisatelje z učenci 4. razreda. Izvedbo vseh ocenjujemo kot 
uspešno in koristno za motivacijo in bralni napredek/kondicijo učencev.  
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Ob svetovnem dnevu knjige (23. 4.) smo v šolski knjižnici izvedli okroglo mizo o branju. S 
povabljenimi gosti (klinični psiholog mag. France Prosnik, županja Selnice ob Dravi dr. Vlasta 
Krmelj, bibliotekarja Marjan Rajšp in Mirko Nidorfer, ravnateljica Jožica Ozmec, mamica dveh 
učenk Gordana Rakar) smo razmišljali o tem, ali in kako je moč vplivati na to, da bi branje 
(p)ostalo ena izmed prostočasnih dejavnosti naših otrok in mladostnikov in kakšne so 
možnosti, da knjige ostanejo konkurenčne sodobnim informacijsko-komunikacijskim 
pripomočkom. V pogovoru smo osvetlili različne vidike motiviranja otrok in mladostnikov za 
branje, pri čimer nismo zaobšli izjemnega pomena družinskega branja in obiskovanja knjižnic 
ter povezovanja med občino, krajevno in šolsko knjižnico. 
Po pogovoru v knjižnici smo v šolskem parku otvorili t. i. knjigobežnico – hišico na drevesu, v 
katero bodo odslej učenci, delavci zavoda, starši in krajani Selnice ob Dravi po želji podarili 
knjigo, ki je več ne potrebujejo, ali iz nje vzeli katero, ki jim bo všeč. Ob otvoritvi je rdečo 
pentljo simbolično odvezala ravnateljica šole, hišico pa je izdelal hišnik Janez Možič. Z 
namenom podarjanja knjige, ki lahko neznancu obogati dan, hkrati pa tudi knjigi vdihne novo 
življenje, smo 23. in 24. aprila izvedli tudi sejem rabljenih knjig. Z vsemi omenjenimi dogodki 
smo se vključili v vseslovenski projekt spodbujanja branja – Noč knjige 2019. 
V tem šolskem letu smo se nekatere delavke šole in vrtca družile s knjigami in ob knjigah na 
bralnem klubu; vključenih nas je bilo 22. Srečale smo se šestkrat, na zaključno srečanje pa smo 
povabile avtorja zadnjih dveh izbranih knjig – pisatelja in knjižničarja Marjana Rajšpa.  
Skozi vse šolsko leto smo poročali o aktualnih dogodkih ali pomembnih datumih, povezanih s 
knjigami po šolskem radiu in na spletni strani šole.  
Učenci so imeli možnost obiskovati kar nekaj interesnih dejavnosti s področja kulture, izvedli 
smo načrtovane aktivnosti v času jesenskih in zimskih počitnic.   
Delovala sta dva dramska krožka. V prvi skupini so bili učenci 5.–7. razreda, ki so skupaj z 
mentorico pričeli s snovanjem EKO pravljice z naslovom Do tiste stezice, delo pa bodo 
nadaljevali še v naslednjem šolskem letu, ko se bodo tudi prijavili na srečanje otroških 
gledaliških skupin. Druga skupina je bila sestavljena iz šestih učencev 6. b oddelka. Pripravili 
so dramsko igro Okamenela lepotica, ki so jo ob koncu šolskega leta zaigrali učencem 1.–5. 
razreda.  
Z gledališčem so se ukvarjali tudi razredničarki in učenci 2. razreda, ki so imeli razredno 
gledališče. Ob zaključku koledarskega leta so pripravili pravljico: Tri goske in jo zaigrali otrokom 
iz vrtca, učencem 1. in 2. VIO, učiteljem, staršem in upokojenim delavcem šole.  
Skozi vse šolsko leto so potekale vaje in nastopi šolskih pevskih zborov, delovala je interesna 
dejavnost glasbena delavnica. Pevci obeh pevskih zborov so opravili kar nekaj nastopov, 
predvsem pa so se s sodelovanjem učili soustvarjanja v skupini, odgovornosti do drugih, 
vedenja na nastopih in seveda veliko novih pesmi. V otroški pevski zbor je bilo vključenih 55 
učencev 1.–5. razreda. Sodelovali so na Paradi izbranih skupin v Rušah, zapeli na koncertu 
Zgodba o Slaku, na prazničnem koncertu zborov v decembru, na območni reviji v Selnici ob 
Dravi, za konec pa so s solistkami popestrili Mednarodni festival Igraj se z mano, ki je potekal 
v Radljah ob Dravi. Mladinski pevski zbor je obiskovalo 18 učenk 6.–9. razreda, zato je bila ta 
skupina bolj komorna kot zborna. Zapeli so na koncertu vseh šolskih glasbenih skupin v 
prazničnem decembru v Hramu kulture, na koncertu odraslih zborov v cerkvi Sv. Marjeta v 
Selnici ob Dravi, predstavili so se na območni reviji v Selnici ob Dravi, zapeli na prireditvi ob 
kulturnem prazniku, Zlati vrtnici, nastopili za starejše občane in na zaključni prireditvi šole. 
Solistke zbora so zapele tudi na festivalu Igraj se z mano v Radljah ob Dravi. Oba zbora sta 
popestrila večino šolskih prireditev in dogodkov.  
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Glasbeno delavnico je redno obiskovalo 10 deklic, nekaj se jih je udeleževalo dejavnosti 
občasno. Igrale so na različna glasbila, ki jih ponujamo v glasbeni učilnici, predvsem klavir, 
ksilofon, kitaro in zvončke. Skupaj z učiteljico so muzicirale, se naučile 12 pesmic in nastopile 
na prazničnem koncertu v decembru v Hramu kulture Arnolda Tovornika. 
Na šolskih prireditvah in tistih, ki so potekale izven šole, so velikokrat nastopili tudi člani 
folklorne skupine Jabolko, ki je v tem šolskem letu dopolnila osem let delovanja. Vanj so bili 
vključeni učenci 1.–6. razreda. S folklorno dejavnostjo smo želeli ponovno spodbuditi mlajše 
generacije k ohranjanju slovenskega ljudskega izročila, kjer učenci spoznajo značilnosti in zvrsti 
ljudskih plesov ter vlogo plesa in pesmi v življenju ljudi v preteklosti, oblačilni videz otrok v 
preteklosti, vzpostavljajo in vzdržujejo prijateljske odnose v skupini in izven nje, razvijajo 
domišljijo, ustvarjalne potenciale in veselje nad doživljanjem samega sebe. Aktivno so 
sodelovali tudi pri postavitvi folklornega spleta na oder, kar je pozitivno vplivalo na soočanje 
z rezultati osebnega in skupinskega dela. 
V tem letu so bile ponovno zelo odmevne šolske prireditve. Še posebej bi izpostavili šolsko in 
občinsko proslavo ob Prešernovem dnevu, ki smo jo poimenovali Hrepenenje lepe Vide, in 
zaključno prireditev za starše z naslovom Od doma do šole. Na obeh prireditvah so nastopali 
številni učenci 1.–9. razreda. Vključeni so bili pevci obeh zborov, dve plesni skupini, 
profesionalni plesalci – učenci, ki trenirajo ples izven šole, učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, 
člani šolske folklorne skupine in številni posamezniki, ki so se pokazali kot odlični igralci v 
dramskih prizorih.  
Učenci so s kulturnim programom popestrili tudi druge, manjše prireditve (npr. komemoracijo 
ob 1. novembru, tradicionalni slovenski zajtrk, dan državnosti …). O pomembnih dnevih, 
tednih, dogodkih smo tedensko poročali po šolskem radiu. Oglašal se je ob petkih v času 
razrednih ur, po potrebi pa tudi večkrat oz. v drugem terminu. Učence smo seznanjali o 
preteklih dogodkih, rezultatih učencev na šolskih in izven šolskih tekmovanjih, obveščali o 
dogajanjih v prihodnosti, dajali razne napotke in navodila, skrbeli za zdravje, lepo vedenje, 
gibanje in razvedrilo. Za nastop pred mikrofonom so se opogumili tudi nekateri učenci, uvod 
v oddajo pa smo vselej popestrili s slovensko glasbo.  
V okviru izbirnega predmeta šolsko novinarstvo je nastajal šolski časopis, ki so ga ustvarjalke 
letos poimenovale – Cajtnge. Popisoval je aktualne dogodke na šoli, v njem pa smo objavili 
tudi literarne in likovne prispevke naših učencev. V tem šolskem letu sta izšli dve številki – prva 
v mesecu decembru, druga v mesecu juniju. 
Skozi projekt Zaščitništvo smo poskrbeli za boljše počutje in večji občutek varnosti prvošolcev 
– mezinčkov in odgovornejšo ter zaščitniško vlogo devetošolcev – zaščitnikov. Ob druženju, 
branju knjig, skupnem ustvarjanju so uživali tako eni kot drugi. Z nastopom na šolski zaključni 
prireditvi z naslovom Od doma do šole so se mezinčki s plesnim nastopom poslovili od svojih 
zaščitnikov in se obenem zahvalili za njihov čas in prijetne trenutke druženja. 
Že drugo leto smo bili vključeni v projekt Filmska osnovna šola. Učitelji mentorji so izvedli z 
učenci kar nekaj vodenih ogledov filmov, učenci pa so se lahko udeležili tudi delavnice Stop 
animacije. Za naslednje šolsko leto načrtujemo izbirni predmet Filmska vzgoja.  
 

Pri projektu Popestrimo šolo so učenci pod vodstvom mentorice urili različne ročne spretnosti 
pri ustvarjalnih delavnicah, izboljšali motorične spretnosti z igrami v telovadnici in na prostem, 
se preizkusili v adrenalinskem parku Vurberk, eksperimentirali v Centru eksperimentov 
Maribor, obiskali so vojašnico Rudolfa Maistra, veliko so kuhali in pekli dobrote, s katerimi smo 
se na koncu najraje posladkali. Obiskali so predilnico Soven, kjer so se naučili tehnike polstenja, 
sodelovali z domačim društvom Godi mi, se udeležili pustnega karnevala v Selnici ob Dravi, v 
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soncu in dežju zbirali star papir, se učili novih digitalnih spretnosti, tekmovali na tekmovanju 
Logična pošast, govorili v slovenskem in nemškem jeziku, se dvobojevali v starih in novih 
družabnih igrah … predvsem pa so se veliko smejali in se imeli lepo. 
 
V okviru projekta NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, 
Tehnologija in Interaktivnost) so strokovni delavci pri delu z učenci razvijali in preizkušali nove 
pedagoške pristope in strategije, ki bi pripomogli k razvoju naravoslovne, matematične in 
drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok v osnovni šoli. Pri pouku smo izvajali 
dejavnosti v podporo 1. gradnika in podgradnikov naravoslovne in matematične pismenosti.  
Aktivno smo sodelovali v projektu Nacionalni mesec skupnega branja in objavljali prispevke na 
šolski spletni strani in na spletnih straneh projekta.  
 
Skozi vse šolsko leto smo dobro sodelovali s starši naših učencev, z občino ustanoviteljico, 
društvi, organizacijami, s šolami in centri v ožji in širši okolici. Več naših dogodkov je bilo 
objavljenih v lokalnem ali regionalnih časopisih, za afirmacijo šole v javnosti in hkrati za 
obveščanje staršev in ostalih pa smo skrbeli z rednim poročanjem o dogodkih preko šolske 
spletne strani. Dogodke šolskega leta smo že tradicionalno strnili in predstavili tudi v našem 
glasilu – Letopis.  
 
2.2.1  Skrb za izboljšanje materialnih pogojev 
                           
Za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja smo namenili 63.183,06 EUR. Od tega smo 
za osnovna sredstva porabili 36.390,89 EUR, za drobni inventar pa 26.792,17 EUR.  
Osnovna sredstva:  

 računalniško omrežje v vrednosti 22.083,42 EUR, 

 ozvočenje (mikrofonska brezžična seta) v vrednosti 1.103,60 EUR, 

 11 prenosnih računalnikov v vrednosti 7.823,62 EUR,  

 6 stacionarnih računalnikov v vrednosti 4.664,26 EUR, 

 projektor v vrednosti 715,99 EUR. 
Drobni inventar:  

 za knjižnico v vrednosti 6.398,37 EUR (učbeniki, strokovna literatura in knjige), 

 ozvočenje v vrednosti 1.760,44 EUR (zvočnika, stojali za zvočnike, mikrofoni …), 

 6 projektorjev v vrednosti 2.763,54 EUR, 

 9 tablic v vrednosti 2.789,80 EUR, 

 zavese za dve učilnici v vrednosti 1.591,88 EUR, 

 za telovadnico v vrednosti 265,04 EUR (žoge, obroči, kolebnice, mrežice za koš …), 

 pripomočki za šolski čebelnjak v vrednosti 388,38 EUR (tehtnica, zaboji, stojalo …), 

 pripomočki za pouk fizike v vrednosti 1.120,50 EUR (senzor za temperaturo, gibanje, 
silo, napetost …), 

 5 WeDo setov v vrednosti 1.353,18 EUR (tema tehnika, tehnologija in programiranje), 

 obleke za folkloro v vrednosti 207,00 EUR, 

 didaktični pripomočki v vrednosti 2.876,06 EUR (prenosni zvočnik, mini ojačevalnik, 
podloge za vadbo, blazine za učilnice, tehtnice, pripomočki za pouk glasbe in 
gospodinjstva, didaktične igre …), 

 za vzdrževanje in prevoz v vrednosti 1.225,79 EUR (električni bojler, stroj za suho 
sesanje, gume, orodje …), 
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 pisarniški in drugi pripomočki v vrednosti 661,71 EUR (tiskalnik, monitor, zastave, ure, 
termometer …), 

 pohištvo za učilnice v vrednosti 3.390,48 EUR.  
 
Opremi za osebno varnost pri delu je bilo namenjenih 1.582,91 EUR, od tega 1.285,09 EUR za 
tehnične delavce šole in 297,82 EUR za strokovne delavce šole.   
V tem šolskem letu smo namenili za nadomestne dele in material za vzdrževanje opreme 
2.231,49 EUR, za storitve tekočega vzdrževanja opreme pa 2.409,61 EUR (popravila  
pomivalnega stroja, pralnega stroja, plinskega kotla, pregled gasilnih aparatov in hidrantnega 
omrežja, pregled igral, popravila računalnika, motokultivatorja in parkovnega traktorja …). Za 
storitve tekočega vzdrževanja objektov smo namenili 4.636,62 EUR (pregled in zamenjava 
varnostne razsvetljave, popravilo črpalke za fekalije, pregled plinske inštalacije, čiščenje 
maščobnega lovilca …). Za nadomestne dele in material za vzdrževanje kombija smo porabili 
2.156,15 EUR, za storitve tekočega vzdrževanja (kombi) pa 4.719,52 EUR. Za računalniške 
storitve in vzdrževanje računalniških programov je bilo porabljenih 3.805,37 EUR.  
 
Investicije:  
V lanskem letu so se zaključile naslednje investicije:  

 zamenjava notranjih vrat na objektu OŠ Selnica ob Dravi v vrednosti 14.874,45 EUR.  
Realizirali nismo nekaj ostalih načrtovanih dejavnosti: obnova parketa v veliki telovadnici, 
zamenjava pohištva, obnova fasade na podružnični šoli Gradišče na Kozjaku. 
 
2.3  Realizacija vzgojno-izobraževalnega dela in šolskega koledarja 
  
Predmetnik je bil realiziran v celoti, zagotovljeni so bili ustrezni kadrovski in prostorski pogoji. 
Realizirani so bili pouk, tečajne oblike in dnevi dejavnosti. Iz pregleda dokumentacije ob 
zaključku šolskega leta je razvidno, da je realizacija ur pouka za celotno šolo 100,20 %, 
realizacija dni dejavnosti pa 100 %. Po šolskem koledarju smo izvedli načrtovane roditeljske 
sestanke in pogovorne ure, šole v naravi (za učence 2. razreda v CŠOD Škorpijon,  5. razreda v 
Ribnici na Pohorju, 7. razreda v CŠOD Breženka v Fiesi in 8. razreda v CŠOD Kavka v Kobaridu) 
ter druge planirane dejavnosti (kolesarski izpit v 5. razredu, plavalni tečaj v Športnem parku 
Ruše za učence 3. razreda). Dopolnilni pouk SLJ je obiskovalo 96 učencev, MAT 92, TJA 16 in 
FIZ 7 učencev. Dodatni pouk SLJ je obiskovalo 57 učencev, MAT 60, TJA 17, KEM 12 in FIZ 14 
učencev.  
Realizirane so bile ure individualne/skupinske strokovne pomoči učencem po odločbah: 1542 
ur oziroma 100 % za premagovanje primanjkljajev, ki so jih izvajale pedagoginja, psihologinja 
in inkluzivna pedagoginja, ter 1141 ur učne pomoči. Prav tako so bile realizirane ure dodatne 
strokovne pomoči nadarjenim učencem in ure pomoči učencem z učnimi težavami.  
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2.3.1  Realizacija pouka v %     
 
2.3.1.1  Skupna realizacija pouka po razredih na centralni šoli 
  

1. VIO 
 

Razred Realizacija pouka v % Realizacija dop. in dod. pouka v % 

1. a 99,28 102,86 

1. b 99,28 102,86 

2. a 100,37 100,00 

2. b 99,75 100,00 

3. a 99,04 100,00 

3. b 98,57 100,00 

Skupaj 99,38 100,95 

 
2. VIO 
 

Razred Realizacija pouka v % Realizacija dop. in dod. pouka v % 

4. a 99,87 100,00 

4. b 99,63 100,00 

5. a 100,62 102,86 

5. b 100,31 97,14 

6. a 100,00 109,09 

6. b 99,90 109,09 

Skupaj 100,05 103,03 

 
3. VIO 
 

Razred Realizacija pouka v % Realizacija dop. in dod. pouka v % 

7. a 99,63 100,00 

7. b 99,63 103,09 

8. a 100,02 100,95 

8. b 100,09 100,95 

9. a 104,36 100,00 

9. b 104,44 100,00 

Skupaj 101,36 100,83 

 
 

2.3.1.2  Skupna realizacija pouka po razredih na podružnici Gradišče na Kozjaku 
 

Razred Realizacija pouka v % Realizacija dop. in dod. pouka v % 

2. razred 99,50 97,14 

3. razred 99,52 97,14 

4. razred 99,58 100,00 

5. razred 99,44 97,14 

Skupaj 99,51 97,86 
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2.3.1.3  Skupna realizacija pouka po razredih na podružnici Sveti Duh na Ostrem vrhu 
 

Razred Realizacija pouka v % Realizacija dop. in dod. pouka v % 

1. razred 100,28 100,00 

2. razred 99,87 100,00 

3. razred 99,64 102,86 

4. razred 99,87 97,14 

Skupaj 99,92 100,01 

 
2.3.1.4 Realizacija neobveznih izbirnih predmetov 
 

Izbirni predmet Razred Realizacija v % 

NIP – TJA  1. 100,00 

NIP – RAČ  4. in 5. 100,00 

NIP – ŠPO  6.  102,86 

NIP – TIT  4.  100,00 

NIP – TIT  5. 100,00 

NIP – TIT  6. 97,14 

Skupaj  100,00 

 
2.3.1.5 Realizacija obveznih izbirnih predmetov 
 

Predmet Razred Realizacija v % 

Izbrani šport (nogomet) 7.  105,71 

Izbrani šport (odbojka) 7.  102,86 

Nemščina 1 7.  100,00 

Varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami 

7.  111,43 

Poskusi v kemiji 8. 100,00 

Multimedija 8. 100,00 

Nemščina 2 8.  100,00 

Šport za sprostitev 8.  98,57 

Čebelarstvo 9. 103,13 

Nemščina 3 9.  100,00 

Računalniška omrežja 9.  100,00 

Šport za zdravje 9.  109,38 

Okoljska vzgoja 3 9.  103,13 

Šolsko novinarstvo 7. in 8.  100,00 

Šah (šahovske osnove) 7. in 9.  100,00 

Sodobna priprava hrane 7. in, 8.  100,00 

Obdelava gradiv – les 7. in, 8. 100,00 

Glasbeni projekt 7. in 9.  100,00 

Okoljska vzgoja 2 7. in 8. 100,00 

Skupaj  101,80 
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2.3.2  Realizacija ur v OPB, jutranjem varstvu in varstvu vozačev v % 
 

Podaljšano bivanje 
 

Oddelek Razred Realizacija 
v % 

OPB I  1. in 2. 100,00 

OPB II 1. in 2.. 100,00 

OPB III 2. in 4. 100,00 

OPB IV 3. 100,00 

OPB V 4. 100,00 

OPB VI 5. 100,00 

OPB VII 6. 100,00 

OPB Gradišče na Kozjaku 2., 3., 4., 5. 100,00 

OPB Sveti Duh na Ostrem 
vrhu 

1., 2., 3., 4. 100,00 

skupaj  100,00 

 
Jutranje varstvo  
 

Razred Realizacija v % 

1. razred 100,00 

2.–4. razred 100,00 

5.–9. razred 100,00 

Skupaj 100,00 

 
Varstvo vozačev 
Realizacija ur varstva vozačev za učence 7. do 9. razreda je bila 100 %. 
 
2.4  Učni in drugi dosežki učencev 
 
Učni in vzgojni dosežki so bili za vse učence obravnavani na dveh redovalnih konferencah, 
problemi posameznih oddelkov ali učencev na oddelčnih učiteljskih zborih in tudi na ožjih 
strokovnih aktivih. Z disciplinskimi težavami smo se uspešno soočali, ob morebitnih težavah 
pa smo sodelovali učenci, starši in strokovni delavci.  
Učni uspeh ob koncu šolskega leta je za vso šolo 99,7 %, en učenec bo s soglasjem staršev 
ponavljal prvi razred. Z učnim uspehom smo zadovoljni. Devetletko je v 22. oddelkih 
obiskovalo 361 učencev, od tega 337 na centralni šoli, 11 na podružnici Gradišče na Kozjaku in 
13 na podružnici Sveti Duh na Ostrem vrhu. Vsi devetošolci so uspešno končali osnovnošolsko 
obveznost in se vpisali v srednje šole (poročilo šolske svetovalne službe).  
Med šolskim letom so obiskovali plesne vaje pod vodstvom plesne šole Salsero.  
 
Veliko učencev naše šole je svoje znanje in sposobnosti merilo na različnih področjih. 
Tekmovali so v znanju iz posameznih predmetov, sodelovali pri Veseli šoli in Cici-veseli šoli, na 
področju čebelarstva, sladkorne bolezni, prve pomoči, prometa, logike, računalništva, na 
tekmovanju Društva pljučnih bolnikov in astmatikov Slovenije. Znova so bili uspešni na 
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področju raziskovalnih nalog, kjer sta dve ekipi učenk osvojili zlato priznanje na regijskem in 
srebrno na državnem tekmovanju. 
Na šolskih tekmovanjih je osvojilo bronasto priznanje 180 učencev. Številni učenci so se uvrstili 
na tekmovanja višje ravni. Na področnih in regijskih tekmovanjih je prejelo srebrno priznanje 
5 posameznikov (slovenščina, fizika in geografija) in 1 ekipa (kviz o Rudolfu Maistru). Na 
državnih tekmovanjih je prejelo srebrno priznanje 16 učencev (matematika, nemščina, logika, 
biologija, kemija, Vesela šola, znanje o sladkorni bolezni, tekmovanje Društva pljučnih 
bolnikov), zlato priznanje pa 4 posamezniki (matematika, tekmovanje Društva pljučnih 
bolnikov) in 6 ekip (Prvaki znanja in mladi čebelarji, ki so bili tudi najuspešnejša šola na 
državnem čebelarskem tekmovanju). Zlato priznanje so osvojile še 3 ekipe učencev, ki so 
tekmovale na kvizih znanja (kviz v muzeju NO – Človek osvaja vesolje in luno, kviz o Rudolfu 
Maistru). Četrtošolci so se znova udeležili Otroške varnostne olimpijade, se uvrstili na 
področno tekmovanje in osvojili 4. mesto. Uspešno so tekmovale tudi ekipe na tekmovanju 
Raziskovalci znanja in Prvaki znanja ter v znanju prve pomoči.  
Množično so brali za bralne značke: 202 učenca sta osvojila Prežihovo bralno značko, priznanje 
za EKO bralno značko je prejelo 50 učencev in 49 otrok v vrtcu. Bralno značko je uspešno 
opravilo 9 staršev, deloval pa je tudi bralni klub za delavce zavoda, ki ga je obiskovalo 22 
delavk.  
V tem šolskem letu so bili uspešni tudi mladi šahisti, ki so osvojili 1. mesto na regijskem in 4. 
mesto na državnem tekmovanju posameznikov v pospešenem šahu in 2. mesto na področnem 
tekmovanju ekip. Učenci so se udeleževali tudi šolskih in regijskih športnih tekmovanj. Zelo 
uspešni so bili nogometaši, ki so se prebili do območnega tekmovanja in zasedli 3. mesto. 
Učenci so osvojili športne medalje, in sicer Zlatega sončka (129) in Krpana (124). Na zaključni 
prireditvi v mesecu juniju smo proglasili športnico in športnika šole. Slednja sta osvojila naslov 
na podlagi uspehov na šolskih, medobčinskih, regijskih ali državnih športnih tekmovanjih,  
upoštevani so bili tudi rezultati šolskega atletskega četveroboja in morebitna klubska vadba. 
Učenci so bili vključeni v tečajni pouk nemščine in interesne dejavnosti, veliko učencev je bilo 
vključenih v športne in glasbene dejavnosti tudi izven šole. Delo v interesnih dejavnostih so 
učenci prikazali z nastopi na številnih prireditvah v kraju in izven, na tekmovanjih, s 
sodelovanjem na natečajih, revijah, kolonijah, razstavah … Tudi vključenost učencev v projekte 
je bila dobra.  
Izbrani učenci so v tednu ustvarjalnosti prejeli knjižne nagrade za prispevke ob literarnem in 
likovnem natečaju, najuspešnejši učenci skozi vse šolsko leto pa so si ob koncu prislužili 
nagradni izlet v Italijo (ogled pokopališča z ostanki avstroogrskih vojakov, kostnice Redipuglia, 
dvorca in parka Miramare) in kopanje v Piranu. Ob zaključku osnovnega šolanja je Občina 
Selnica ob Dravi vsem devetošolcem podarila knjižno nagrado in vsem uspešnim učencem 
sofinancirala njihovo udeležbo na nagradnem izletu. Pet najuspešnejših devetošolcev je 
županja nagradila s plaketo “zlata petica”. 
 
2.5 Poročilo o izvedbi in analiza dosežkov NPZ ob koncu 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega 
obdobja  
 
V skladu z navodili za izvedbo NPZ smo na začetku šolskega leta pripravili izvedbeni načrt. Skozi 
šolsko leto smo opravili vse zastavljene aktivnosti ter sproti obveščali učence in starše. 
Ob koncu 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) se je znanje preverjalo iz slovenščine, 
matematike in tujega jezika – angleščine. NPZ iz slovenščine je pisalo 32 učencev, NPZ iz 
matematike je pisalo 31 učencev, NPZ iz tujega jezika – angleščine pa je pisalo 30 učencev. V 
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skladu z navodili so bili učenci razporejeni v skupine, štirje učenci s posebnimi potrebami so 
pisali NPZ s podaljšanim časom. 
Ob koncu 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja (9. razred) se je znanje preverjalo iz slovenščine, 
matematike in tujega jezika – angleščine. Nacionalno preverjanje iz slovenščine in matematike 
je pisalo 42 učencev, tuji jezik – angleščino pa je pisalo 39 učencev. Učenci so bili razporejeni 
v skupine v skladu z navodili Državnega izpitnega centra, štirje učenci s posebnimi potrebami 
so imeli podaljšan čas pisanja.  
Do dneva preverjanja so bile naloge shranjene v ognjevarni omari v tajništvu šole. Učilnice, v 
katerih je potekalo preverjanje, so bile pripravljene dan pred izvedbo in zaklenjene do prihoda 
učencev in nadzornih učiteljev.   
Naloge nacionalnega preverjanja znanja so se vrednotile preko računalniške aplikacije v času, 
ki ga je določil koledar nacionalnega preverjanja znanja. 
Učenci so skupaj z učitelji pregledali ovrednotene preizkuse na dan, ki je bil določen v koledarju 
NPZ. V popoldanskem času so po koledarju NPZ imeli možnost vpogleda tudi starši. Za 
naknadno vrednotenje oz. ponovni vpogled naloge smo zaprosili, če je pri vrednotenju prišlo 
do napak. Učenci so bili s popravljenim rezultatom seznanjeni.  
Dosežke smo vpisali na obvestilo o dosežkih za nacionalno preverjanje znanja, v matične liste 
in v matično knjigo.  
Analize dosežkov nacionalnega preverjanja znanja po posameznih predmetih so opravili 
učitelji, ki poučujejo te predmete. 
 
SLOVENŠČINA  
6. razred 
 
Preizkus iz slovenščine na NPZ za učence 6. razreda je dvodelen: v 1. delu so naloge povezane 
z neumetnostnim besedilom, v 2. delu pa z umetnostnim besedilom. 
Naloge ob neumetnostnem besedilu Raziskovalci so preverjale učenčevo zmožnost kritičnega 
sprejemanja in tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil ter jezikovno, metajezikovno in 
slogovno zmožnost.  
V 2. delu je bilo izhodiščno besedilo odlomek iz knjige Dima Zupana Trije dnevi Drekca Pekca 
in Pukca Smukca. Naloge ob umetnostnem besedilu so preverjale učenčevo zmožnost 
sprejemanja književnih besedil ter tvorjenja besedil o književnih besedilih in ob njih.  
Polovico nalog so učenci naše šole rešili v skladu s slovenskim povprečjem. To so bile naloge v 
2. delu, ki so se navezovale na umetnostno besedilo avtorja Dima Zupana Trije dnevi Drekca 
Pekca in Pukca Smukca.  
Učenci so izbirali med ponujenimi odgovori, s svojimi besedami razlagali besedne zveze, 
dokazovali recepcijsko zmožnost, prepoznavali motive za ravnanje književnih oseb, vrednotili 
književne osebe, tvorili ustrezna besedila, dokazovali literarnovedno znanje. 
Pri devetih nalogah v 1. delu so bili nad povprečjem. To pomeni, da so bili uspešni pri iskanju 
podatkov iz besedila, pri zmožnosti kritičnega sprejemanja enogovornega besedila (izluščiti 
odgovor iz več delov) in pri utemeljevanju odgovora. Pokazali so tudi nadpovprečno 
skladenjsko (neosebna glagolska oblika, prepoznajo skladenjsko napako in jo odpravijo) in 
metajezikovno zmožnost (določiti glagolom časovno obliko in uporabiti jezikovna izraza). 
Smiselno in razumljivo so tvorili tudi ustrezno besedilo in bili pri tem natančni na 
jezikoslovnem, slovničnem, pravopisnem in slogovnem področju. 
Pri osmih nalogah so bili pod povprečjem. Največji odklon je bil pri dveh nalogah, kjer so bili 
kar za polovico slabši od povprečja. To sta bili nalogi 1. dela, ki sta preverjali skladenjsko 
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(osebni zaimek – prepoznati, katero besedo nadomešča osebni zaimek) in pravopisno 
zmožnost (pisanje skupaj in narazen).  
Ugotavljamo, da so se učenci slabše odrezali pri nalogah nižjih taksonomskih stopenj (znanje, 
razumevanje in delno uporaba), bolje ali celo nadpovprečno pa so reševali naloge, ki so 
zahtevale analizo, sintezo in vrednotenje. Kot vsako leto so bili učenci tudi letos pri reševanju 
nalog v časovni stiski. Prebrati so morali dve besedili, ki sta obsegali tri strani in pol, med 
reševanjem nalog pa se nenehno vračati v besedilo in iskati zahtevane podatke. Ugotavljamo, 
da predstavlja učencem rešiti 10 strani nalog, med katerimi so tudi tri tvorbna besedila in le 
dve nalogi izbirnega tipa, velik zalogaj. Boljši učenci želijo naloge rešiti dobro in natančno, zato 
jim pogosto zmanjka časa, slabši kljub podaljšanemu času ne zmorejo. Že leta opozarjamo, da 
so na tem področju potrebne korenite spremembe, a nam nihče ne prisluhne. Tudi v prenovo 
učnega načrta se ne moremo vključiti, ker so ga že posodobili, čeprav po prvem branju le-tega 
ni moč opaziti bistvenih sprememb, kaj šele novosti, zato je pridevnik »prenovljen« zanj 
neustrezen. 
 
9. razred 
Preizkus iz slovenščine na NPZ je dvodelen: v 1. delu so naloge povezane z umetnostnim 
besedilom, v 2. pa z neumetnostnim besedilom.   
Izhodiščni besedili v 1. delu sta bili pesmi Odkar vem zanjo Ivana Minattija in Ona Toneta 
Pavčka. Naloge v 1. delu preizkusa so preverjale učenčevo zmožnost sprejemanja književnih 
besedil ter tvorjenja besedil o književnih besedilih in ob njih.  
Izhodiščno neumetnostno besedilo v 2. delu je bil intervju z Gojmirjem Lešnjakom Gojcem z 
naslovom Dan ima žal le 24 ur. Naloge ob neumetnostnem besedilu so preverjale učenčevo 
zmožnost kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil ter 
jezikovno, metajezikovno in slogovno zmožnost. 
Državno povprečje se nahaja v rumenem območju, dosežek učencev OŠ Selnica ob Dravi pa 
med zelenim in rumenim območjem. 
Na šoli že dolgo nismo imeli tako slabega rezultata, ki pa je bil v določeni meri pričakovan. 
Učenci so imeli nižji rezultat od slovenskega povprečja pri kar 26 od 33. postavk, višji pa torej 
pri le sedmih. 
V 1. delu (KNJIŽEVNOST) so bile najslabše reševane naloge (nad 0,2 % pod povprečjem) pri 
obeh tvorbnih nalogah (napiši zaokroženo besedilo), kjer se preverja recepcijska zmožnost. 
Učenci so imeli velike težave z izražanjem lastnega doživljanja in razumevanja besedila, 
vrednotenjem posameznih prvin besedila, doživljanjem, razumevanjem in vrednotenjem 
poezije (poiskati pesniška sredstva in jih poimenovati). Težave so se pojavljale tudi pri 
sintetiziranju spoznanja o pesemskih besedilih, predstavitvi in oblikovanju vrednostnih sodb.  
V 2. delu (JEZIK) je bilo prav tako večje odstopanje v negativno smer (nad 0,2 % pod 
slovenskim povprečjem) pri tvorjenju (pisanju) smiselnih, razumljivih, ustreznih, učinkovitih 
in pravilnih besedil, učenci so imeli težave z določevanjem podteme/ključnih besed, 
razlaganjem besed in besednih zvez iz prebranega besedila, s spraševanjem po danih delih 
povedi in z razvrščanjem besed v besedne vrste. 
Slab rezultat je bil pri tej generaciji devetošolcev pričakovan. Med njimi je bilo veliko slabih 
bralcev s šibko bralno kondicijo. Branje leposlovja v prostem času je bila dejavnost le enega, 
morda dveh učencev. Nihče v generaciji ni bral za bralno značko vseh devet let osnovne šole. 
Kljub temu da smo v obeh oddelkih dve leti spodbujali branje tudi v okviru projekta 
Linpilcare, se ne moremo pohvaliti z uspehom na tem področju. Večina učencev je imela 
odklonilni odnos do branja, še posebej daljših besedil. Imeli so težave z upovedovanjem, saj 
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je bil njihov besedni zaklad v povprečju zelo slab, slogovna zmožnost pa precej nizka. Veliko 
učencev je pisalo zelo nečitljivo in s precej jezikovnimi napakami, kljub naporom, da bi jih 
izkoreninili. 
Ugotavljamo, da so imeli naši devetošolci na splošno nadpovprečno veliko težav pri 
reševanju nalog, ki so se navezovale na dokaj nezahtevno neumetnostno besedilo (intervju). 
V bodoče bo treba pri pouku veliko pozornosti posvetiti branju daljših neumetnostnih besedil 
in dvigu s tem povezanih standardov znanja, od zmožnosti kritičnega sprejemanja teh 
besedil, razvijanja jezikovne in slogovne zmožnosti do razvijanja metajezikovne zmožnosti. 
Prav tako bo treba učence še bolj spodbujati tudi k branju pesmi ter poglobljeni obravnavi 
le-teh. Še bolj intenzivno jih bo potrebno ozaveščati o pomembnosti jezikovne pravilnosti, 
oblikovne ustreznosti in estetskosti besedil, ki jih tvorijo. 
 
ANGLEŠČINA 
6. razred 
Nacionalno preverjanje znanja iz tujega jezika angleščine je bilo sestavljeno iz nalog, ki so 
preverjale slušno razumevanje, bralno razumevanje, besedišče in pisno sporočanje. 
Učenci 6. razreda naše šole so dosegli višje povprečje točk od povprečja v državi. 
Doseženi rezultati kažejo, da so učenci uspešni v slušnem razumevanju in poznavanju 
besedišča. Pri bralnem razumevanju se je pokazalo, da so učenci v povprečju šibki bralci, da 
ne berejo dovolj natančno oz. se ne poglobijo v zapis natančnih odgovorov. Za utrjevanje 
bralnega razumevanja potrebujemo veliko dodatnega gradiva, ki ga moramo za učence 
kopirati. Veliko učencev ima slabo razvite bralne strategije že v maternem jeziku. Če je 
besedilo daljše, izgubijo koncentracijo in posledično so rezultati slabi. Najzahtevnejša je bila 
naloga pisnega sporočanja, ki najbolj celovito preverja sporazumevalno zmožnost učencev; 
naši učenci so jo rešili nad republiškim povprečjem, nekoliko pod državnim povprečjem je le 
postavka slovnica. Načrtno učenje slovničnih struktur in usvajanje pravil se začne komaj v 6. 
razredu, posledično imajo šibki učenci pri tem težave, ki jih bomo v bodoče poskušali z 
načrtnim analiziranjem napak zmanjšati. Učenci so kljub številnim učnim težavam zelo redko 
prihajali k dopolnilnemu pouku in dodatni razlagi.  
Strategije reševanja in tipi nalog so bili učencem znani že iz vaj pri pouku. Dober rezultat je 
odsev kvalitetnega dela in motiviranosti učencev za učenje angleščine. Menimo, da je 
pomemben faktor tudi v socialnem okolju – zunajšolskem okolju, kjer učenci s pomočjo 
televizije, glasbe, interneta slišijo in uporabljajo angleščino, predvsem pa je pomembno tudi 
spodbudno družinsko okolje, da marsikateri učenec presega cilje in standarde, zapisane v 
učnem načrtu. 
V prihodnje želimo obdržati in še izboljšati letošnjo raven znanja. Večji poudarek bomo 
posvetili bralnemu razumevanju in pravilni rabi slovničnih struktur.  
Spodbujali bomo branje angleških knjig in revij. Želimo si, da bi imeli učenci možnost brati 
avtentične angleške revije. 
 
9. razred 
Učenci 9. razreda naše šole so dosegli nižje povprečje točk od povprečja v državi. Nacionalno 
preverjanje znanja iz tujega jezika angleščine je bilo sestavljeno iz nalog, ki so preverjale slušno 
razumevanje, bralno razumevanje, besedišče in pisno sporočanje. 
Pri slušnem razumevanju se je pokazalo, da ima večina učencev težave s pozornim 
poslušanjem (veliko je po znanju šibkih učencev, ki imajo težave s sopomenkami in preslišijo 
podrobnosti v besedilu).  
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Dosežki učencev pri bralnem razumevanju so pokazali, da večini povzroča težave bralno 
razumevanje. Težave imajo tudi v preoblikovanju povedi (določeno število besed v odgovoru). 
Imajo slabe bralne navade, ne znajo poiskati določenih informacij oz. jim delajo težave 
sopomensko izražena dejstva. Okoliščin v besedilu ne znajo poiskati.  
Prav vsi kriteriji pisnega sporočanja (vsebina, besedišče in slovnica) so se uvrstili v rdeče 
območje, ki označuje 10 % učencev, katerih skupni dosežki določajo zgornjo četrtino dosežkov. 
Besedišče je moralo biti bogato, slovnica pa je morala zajemati različne pravilno rabljene 
strukture. 
V vseh treh postavkah so bili naši učenci malo pod povprečjem. 
Z nekaj izjemami so učenci potrdili svoje ocene pri predmetu. Veliko je učencev, ki so skozi 
šolsko leto s težavo dosegali minimalne standarde znanj. Dva med njimi sta si za nadaljnje 
šolanje celo izbrala nemščino kot prvi tuji jezik. Isti učenci so imeli težave tudi pri NPZ-ju v 6. 
razredu, čeprav so si učiteljice zadale, da njihova šibka področja še bolj utrjujejo in temu dajo 
še več pozornosti. 
Pri mnogih učencih so opažale, da je motivacija za reševanje nalog NPZ močno padla, ko so 
učenci izvedeli, da so že vpisani na šole in da rezultati ne bodo vplivali na njihovo izobraževanje 
v prihodnosti. Nekateri so kar odkrito povedali, da se jim ni ljubilo brati besedil in da tudi pri 
poslušanju niso bili zbrani. 
Razvijanje pisne zmožnosti je dolgotrajen, če ne vseživljenjski proces, ki se ga morajo učenci 
že zgodaj zavedati, zato morajo čim več vodeno in prosto pisati. Večina učencev je imela težave 
pri pisnem sestavku, kar je pokazatelj, da bo treba temu področju posvetiti še dodatno skrb. 
 
MATEMATIKA 
6. razred 
Rezultat NPZ v 6. razredu na naši šoli je nekoliko pod državnim povprečjem, kar smo tudi 
pričakovali. Ugotavljamo, da so rezultati NPZ pri matematiki v večini v sorazmerju z vloženim 
trudom posameznega učenca in njegovim znanjem. Veliko otrok se uči kampanjsko, učijo se 
pred ocenjevanjem znanja, zato tudi njihovo znanje ni trajno. Pogosto so površni, premalo 
zbrani, napake delajo pri osnovnih računskih operacijah.  
Prednosti in pomanjkljivosti so opazne tako pri vseh vsebinah kot tudi taksonomskih stopnjah.  
Nacionalno preverjanje znanja je pokazalo, da učenci v splošnem znajo pisno seštevati in 
odštevati števila do milijon, uporabljati pojme množica, podmnožica, presek, prazna množica, 
uporabljati simboliko, zaokrožiti števila na stotice, desetice, seštevati in odštevati decimalna 
števila, množiti dve decimalni števili, deliti dve decimalni števili in napraviti preizkus, poznati 
pravila za deljivost (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10) in jih znati uporabljati, primerjati kota po 
velikosti, pisno deliti z dvomestnim številom in napraviti preizkus, uporabljati pravila za 
deljivost, množiti dve decimalni števili in seštevati in odštevati decimalna števila (oziroma 
desetiške ulomke). Težave so se pokazale pri določanju pravil v vzorcu, uporabljanju 
matematične simbolike, primerjanju in urejanju decimalnih števil, razlikovanju desetiških enot 
(desetica, desetina), računanju v množici naravnih števil preko milijona, določanju velikosti in 
primerjanju kota brez merjenja, izračunavanju problemske naloge: ploščina likov. 
Vsa leta, odkar delamo analize NPZ-jev, vključujejo učiteljice v pouk matematike tiste vsebine 
in aktivnosti, za katere menimo, da bodo dolgoročno vplivale na izboljšanje znanja učencev. V 
pouk vključujemo elemente formativnega spremljanja. Še naprej se bomo trudili motivirati 
učence za pisanje domačih nalog in sprotno učenje, jih spodbujali k analitičnemu pristopu 
reševanja nalog in utemeljevanju postopkov reševanja ter vrednotenja rešitev. Še več 
pozornosti bomo namenili uporabi različnih strategij pri reševanju problemov, povezanih z 
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osnovnimi geometrijskimi pojmi, z obsegom in s ploščino ter zanesljivi uporabi računskih 
operacij tudi na višjih taksonomskih ravneh.   
Z dosežki šestošolcev bodo seznanjene tudi učiteljice 4. in 5. razreda, da bodo tudi one 
vključevale predloge izboljšav v pouk matematike.  
 
9. razred 
Rezultat NPZ v 9. razredu na naši šoli je nekoliko pod državnim povprečjem, kar smo tudi 
pričakovali. Tudi pri devetošolcih ugotavljamo, da so rezultati NPZ pri matematiki v večini v 
sorazmerju z vloženim trudom posameznega učenca in njegovim znanjem. Veliko otrok (tudi 
dobri učenci) se uči kampanjsko, učijo se pred ocenjevanjem znanja, zato tudi njihovo znanje 
ni trajno. Pogosto so površni, premalo zbrani, napake delajo pri osnovnih računskih 
operacijah.  
Prednosti in pomanjkljivosti so opazne tako pri vseh vsebinah kot tudi taksonomskih stopnjah.  
Rezultat nacionalnega preverjanja je pokazal, da učenci znajo razbrati iz prikaza podatek, 
računati s količinami, uporabljati višino pri načrtovanju trikotnika, opazovati vzorec, 
prepoznati pravilo v vzorcu in ga nadaljevati, seštevati in odštevati racionalna števila, množiti 
in deliti decimalna števila s potenco števila 10, spoznati in uporabljati pravila za deljivosti z 2 
in s 5, uporabljati zakone o ohranitvi relacije enakosti pri reševanju linearnih enačb in jih 
utemeljevati, deliti dve decimalni števili in narediti preizkus, računati z algebrskimi izrazi 
(seštevajo, odštevajo, množijo veččlenik z enočlenikom), rešiti linearno enačbo z realnimi 
koeficienti in napraviti preizkus, določiti aritmetično sredino, modus in mediano za dane 
podatke, izračunati zmnožek vsote in razlike dveh danih členov ter kvadrat dvočlenika, 
izračunati kvadratni koren popolnih kvadratov manjših števil, povečati dano količino oziroma 
jo zmanjšati za p %, izračunati vrednost potence (osnova je lahko celo število, ulomek, 
decimalno število ali kvadratni koren števila). 
Težave imajo pri računanju kvadratnega korena popolnih kvadratov manjših števil, 
pretvarjanju med sosednjimi časovnimi enotami (večimenske enote v enoimenske), iskanju 
nasprotne vrednosti racionalnemu številu, računanju zmnožka vsote in razlike dveh danih 
členov ter kvadrat dvočlenika, poznavanju Pitagorovega izreka in uporabi le-tega pri računanju 
neznane dolžine stranice v pravokotnem trikotniku, uporabi pravil za deljivosti s 3, z 9 ter z 2 
in s 3 hkrati, poznavanju in uporabljanju višine pri načrtovanju trikotnika, reševanju odprtih in 
zaprtih problemov, razčlenjevanju problemske situacije in postavljanju raziskovalnega 
vprašanja, reševanju besedilne naloge z odstotki, uporabljanju obrazca za izračun površine in 
prostornine prizme, valja, piramide in stožca ter za računanje neznanih količin, razlikovanju 
pojmov notranji in zunanji kot trikotnika. 
Učiteljice matematike že vsa leta, odkar delajo analize NPZ-jev, vključujejo v pouk matematike 
tiste vsebine in aktivnosti, za katere menijo, da bodo dolgoročno vplivale na izboljšanje znanja 
učencev. 
Še naprej bodo formativno spremljale učence, spodbujale k analitičnemu pristopu reševanja 
nalog in utemeljevanju postopkov reševanja in vrednotenja rešitev.   
Še več pozornosti bodo namenile uporabi različnih strategij pri reševanju matematičnih  
problemov, povezanih s ploščino in Pitagorovim izrekom pri telesih, prepoznavanju pravil v 
vzorcu, iskanju posplošitev in zapisu z algebrajskim izrazom ter reševanju odprtih in zaprtih 
problemov. 
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PRILOGE: 
- poročilo NPZ učiteljic slovenščine, 
- poročilo NPZ učiteljic tujega jezika angleščine, 
- poročilo NPZ učiteljic matematike. 

 
2.6  Zaposleni v šoli in pedagoško delo 
 
V šoli je bilo zaposlenih 57 delavcev za nedoločen in 7 delavcev za določen čas (nadomeščanje 
bolniške odsotnosti, projekt POŠ, nadomeščanje porodniške odsotnosti, povečan obseg dela z 
učenci, povečan obseg v šolski kuhinji v obsegu 20 ur tedensko) ter 2 javna delavca. Kar 6 
delavcev je bilo zaposlenih za krajši delovni čas (D. Cepec, A. Pušnik, I. Možič, S. Nidorfer, H. 
Ladinek, K. Jovič).   
V mesecu aprilu je 14 delavcev napredovalo v višji plačni razred (2 za en in 12 delavcev za dva 
plačna razreda). V naziv mentorica je napredovala 1 delavka, 2 strokovni delavki sta opravili 
strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju. 
 
Delavci so od septembra do junija koristili 300 dni letnega dopusta (večinoma v času počitnic), 
12 dni izrednega, 183 dni porodniškega in 571 dni bolniškega dopusta. Pri delavcih se je v 
primerjavi z lanskim šolskim letom zmanjšalo število dni bolniške odsotnosti za kar 28 %.  
 

 letni dopust izredni dopust porodniška bolniški dopust 

SD TA JD SD TA JD SD SD TA JD 

september 5 5 3 / / / / 39 32 / 

oktober 20 12 4 / 3 / / 44 14 / 

november 12 11 2 / / / 21 26 / 1 

december 15 17 / 3 / / 20 17 4 / 

januar 4 1 / 2 / / 21 52 7 / 

februar 38 26 10 1 / / 20 42 42 / 

marec 5 4 5 3 / / 21 57 21 3 

april 16 12 3 / / / 21 41 36 / 

maj 8 13 / / / / 21 24 29 / 

junij 21 23 5 / / / 38 35 / 5 

SKUPAJ 144 124 32 9 3 / 183 377 185 9 

SD = strokovni delavci, TA = tehnično-administrativno osebje, JD = javni delavci 
 
Tradicionalne priprave na novo šolsko leto so potekale v šoli v mesecih juniju in avgustu. Pred 
pričetkom šolskega leta smo v SNG Maribor prisluhnili Branku Žuncu, t. i. »driverju« 
zmagovalne miselnosti.   
Delavci smo vse šolsko leto skrbeli za osebnostno in profesionalno rast z branjem strokovne 
literature, sodelovanjem v projektih, timski superviziji, z izmenjavo mnenj in izkušenj, 
druženjem na bralnih klubih, s spremljanjem novosti in sprememb v šolstvu … Strokovni 
delavci so bili mentorji dijakom, študentom, mladim raziskovalcem, aktivno smo sodelovali na 
izbranih seminarjih, tudi mednarodnih konferencah s predstavitvami naše dobre prakse, 
študijskih skupinah, se izobraževali v okviru projektov NA–MA POTI, poskusa Zdravje, gibanje 
ter dobro psihično in fizično počutje otrok, Zdrave šole, Popestrimo šolo, mednarodno 
sodelovali z OŠ Dositej Obradović iz Srbije in VS Lučane iz Avstrije, pisali in objavljali članke v 
strokovne publikacije in Selniške novice, se individualno izobraževali za potrebe šole in 
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posameznikov, obiskovali kulturne prireditve in likovne razstave, predstavljali naše delo v 
kraju in izven …   
 
Pedagoški delavci so se sestali na dveh redovalnih in enajstih rednih mesečnih konferencah. 
Vsi strokovni delavci šole so po aktivih (delovalo jih je 12) načrtovali vsebine dnevov dejavnosti 
in skupne projekte, usklajevali kriterije ocenjevanja znanja, spremljali prednostne naloge šole, 
časovno načrtovali pisne preizkuse znanja, medpredmetno in medrazredno načrtovali 
vsebinska in procesna znanja, evalvirali opravljeno delo ter izvajanje šolskih pravilnikov, 
načrtovali delo z učenci s posebnimi potrebami, izbrali učna gradiva za prihodnje šolsko leto, 
naročali potrebna učila in didaktični material … 
 
Sama sem spremljala in vrednotila pedagoško delo po pregledanem načrtovanju, pedagoški 
dokumentaciji, pri opazovanju pouka, dela z učenci s posebnimi potrebami, na dnevih 
dejavnosti, predstavitvah projektov, prireditvah, nastopih, ob rezultatih NPZ, tekmovanjih iz 
različnih predmetov in dejavnosti … Prisostvovala sem petnajstim uram pouka pripravnikom 
na strokovni izpit in petim uram pouka v oddelkih na centralni šoli na povabilo učiteljev. Pri 
spremljanju pedagoškega dela pripravnikov sem veliko pozornosti namenila temu, kako 
obvladujejo temeljna načela in postopke za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učnega 
procesa, ali seznanjajo učence z učnimi cilji pred obravnavo, ali prevladuje delovno vzdušje, ali 
so učenci aktivni iskalci znanj ... Ugotavljam, da učitelji sledijo smernicam sodobnega pouka, 
veliko je sodelovalnega učenja, predvsem pa je poudarjena aktivna vloga učenca za doseganje 
ciljev. Razvidno je, da se predznanje učencev preverja z različnimi orodji in strategijami, 
ugotovitve pa so izhodišča za nadaljevanje procesov učenja in poučevanja. Učenci imajo 
priložnosti za samostojno iskanje informacij in delo z informacijskimi viri, za razvijanje 
spretnosti primerjanja, razvrščanja, utemeljevanja, postavljanja vprašanj in kritično presojo. 
Učni procesi potekajo z uporabo digitalnih orodij in naprav. Mnenja učencev so analizirana in 
smiselno upoštevana. V oddelkih vlada ustrezna pozitivna klima. Komunikacija med učitelji in 
učenci je odprta.  
Učitelji imajo oblikovane letne in urne priprave na vzgojno-izobraževalno delo ter urejeno 
šolsko dokumentacijo. 
Redno je potekala tedenska rekreacija v šolski telovadnici. Ob zaključku koledarskega leta in 
zaključku pouka smo imeli družabni srečanji.  
 
Preko projekta »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi« 2019 sta bili pri nas dve mag. 
razrednega pouka – Ksenja Jovič in Špela Štusej–, usposabljanje je trajalo tri mesece. 
Mentorstvo je prevzela Polonca Perkuš. 
 
2.7  Sodelovanje s starši         
 
Sodelovanje s starši je potekalo skozi vse leto, in sicer: 

 redne mesečne popoldanske in tedenske dopoldanske pogovorne ure, 

 roditeljski sestanki, 

 individualni razgovori (v primeru učnih, osebnih in čustvenih težav otrok, težav v 
medosebnih odnosih med učenci ter učenci in učitelji, karierne orientacije, vpisa v  
šolo, v primeru suma na nasilje v družini, ob socialnih stiskah družin idr.), 

 svetovanje staršem učencev s posebnimi potrebami in nadarjenim učencem, 

 predavanja oz. srečanja, ki jih je izvedla šolska svetovalna služba: 
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Vsebina predavanja Datum izvedbe Starši (slušatelji) Izvedba  

Prvo srečanje s starši šolskih 
novincev  

31. januar  šolski novinci  Hermina Ladinek  

Vpis v SŠ in štipendiranje 12. november 9. razred Katja Repolusk 

Predstavitev Razpisa za vpis v 
SŠ in štipendiranje 

11. februar 9. razred Katja Repolusk 

Kam po osnovni šoli? 11. marec 8. razred Katja Repolusk 

Predstavitev informacij o  
obveznih izbirnih predmetih in 
NPZ 

Predstavitev informacij o 
neobveznih izbirnih predmetih 
v 2. VIO 

Koncept Odkrivanje in delo z 
nadarjenimi učenci 

8. april 

 
 
8. april 

 
 
8. april 

6. razred 

 
3., 4. in 5. razred 

 
 
3. razred 

Marija Pupaher 

 
Hermina Ladinek 

 
 
Hermina Ladinek 

Drugo srečanje s starši šolskih 
novincev, delavnice za novince 

19. junij šolski novinci 
Hermina Ladinek, 
učiteljice 1. VIO 

 

 predavanje, ki ga je izvedel zunanji izvajalec: 
 

Vsebina predavanja Datum izvedbe Starši (slušatelji) Izvedba  

Vzgoja uspešnih in srečnih otrok 11. februar  1.–9. razred Marko Juhant 

 

 vprašalniki za starše v okviru evalvacije Vzgojnega načrta OŠ Selnica ob Dravi, Pravil 
šolskega reda in Razvojnega načrta OŠ Selnica ob Dravi v mesecu maju. 

 
Ostali stiki s starši:  

 svečan 1. šolski dan, 

 sodelovanje učencev na prireditvi Zlata vrtnica,  

 dobrodelna akcija Drobtinica, 

 poklicni sejem v Hramu kulture Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi, 

 praznične prireditve in proslave s stojnicami (ob novem letu, ob slovenskem 
kulturnem prazniku, ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta), 

 nastopi OPZ in MPZ ter folklorne skupine Jabolko, 

 nastopi učencev na revijah,  

 nastopi, predstavitve projektov oddelkov 1. in 2. VIO, 

 srečanja s starši šolskih novincev, 

 območno srečanje otroških folklornih skupin, 

 nastop ob materinskem dnevu na podružnicah, 

 nastop učencev podružnice Gradišče na Kozjaku ob 30-letnici ljudskih pevk, 

 pohod učencev podružnice Gradišče na Kozjaku na Sv. Duh na Ostrem vrhu s starši, 
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 adventne delavnice s sejmom in miklavževanjem na podružnici Sv. Duh na Ostrem 
vrhu, adventne delavnice na podružnici Gradišče na Kozjaku, 

 valeta, 

 petje in branje poezije v avli šole, 

 zbiranje odpadnega papirja in plastičnih zamaškov, 

 Tržnica znanja (delavnice, okrogla miza, predstavitev mednarodnega sodelovanja) v 
okviru projekta POŠ. 

 
Svet staršev se je sestal petkrat. Novoimenovani člani so na prvi seji ponovno izvolili dosedanjo 
predsednico, se seznanili s Poslovnikom Sveta staršev OŠ Selnica ob Dravi, Poročilom o 
realizaciji LDN za šolsko leto 2017/18, LDN za šolsko leto 2018/19, imenovali predstavnika 
staršev v pritožbeno komisijo in predstavnika v skupino za prehrano. Na drugi seji so pregledali 
ZOFVI, Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob 
Dravi in Poslovnik Sveta staršev ter izvedli tajne volitve članov v svet zavoda. V mesecu marcu, 
na tretji seji, so zaradi napake pri volitvah (volili so tudi 3 namestniki predstavnikov staršev) 
ponovili volitve in spoznali, da je smiselno iz Poslovnika Sveta staršev izključiti namestnike 
predstavnikov sveta staršev. Na četrti seji so razveljavili Poslovnik sveta staršev, sprejet 15. 
12. 2014, potrdili nov Poslovnik Sveta staršev in oblikovali mnenje za kandidatki za 
ravnateljico. Na zadnji, peti seji v mesecu maju, so člani podali soglasje k izbiri delovnih zvezkov 
in drugih učnih gradiv za novo šolsko leto. Pobude, vprašanja in predlogi predstavnikov 
oddelkov vrtca in šole so se obravnavali in reševali sproti. 
 
2.8  Sodelovanje z okoljem  
 
Šola je bila odprta za starše in zainteresirano šolsko okolje pri pouku in drugih dejavnostih 
(najem prostorov, sodelovanje na prireditvah). Tesneje smo sodelovali z lokalnimi kulturnimi, 
športnimi in turističnimi društvi, z Društvom tabornikov Kobanski rod, s Prostovoljnim 
gasilskim društvom Selnica ob Dravi in Čebelarskim društvom Selnica ob Dravi, z Lovsko 
družino Boč na Kozjaku, Društvom kmetic Gradišče na Kozjaku, Društvom podeželskih žena in 
deklet Selnica ob Dravi, s Kulturnim društvom Pavza Selnica ob Dravi, z Društvom za ohranjanje 
socialnih stikov –  MOST, s TD Selnica ob Dravi, Rdečim križem, s Policijsko postajo Ruše, z 
zdravstvenimi delavci ZD Ruše in Selnica ob Dravi ter Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca 
Maribor. Sodelovali smo tudi s Konservatorijem za glasbo in balet Maribor, z Gimnazijo in 
srednjo kemijsko šolo Ruše ter ostalimi osnovnimi, srednjimi šolami in fakultetami, s 
Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor, z Zavodom za zaposlovanje 
Maribor, s Kariernim središčem Maribor, Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in 
svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana (Center Iris), z Medobčinskim društvom slepih in 
slabovidnih Maribor, s Centrom za sluh in govor Maribor, Službo za otroško in mladostniško 
psihiatrijo Maribor, z Zasebno klinično psihološko ambulanto Barbare Vajd Ladinek, s Kliniko 
za pediatrijo Ljubljana, Centrom za socialno delo Ruše, Maribor in Šmarje pri Jelšah, z Zavodom 
RS za šolstvo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, s Šolo za ravnatelje. Dobro je 
bilo sodelovanje z Občino Selnica ob Dravi.  
 
2.9 Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi   
 

Svet zavoda se je v šol. letu 2018/19 sestal osemkrat.  
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Prva redna seja je bila 24. 9. 2018. Svet zavoda je na njej sprejel poročilo o realizaciji LDN za 
šolo in vrtec za šolsko leto 2017/18, sprejel LDN za šolsko leto 2018/19 za šolo in vrtec, 
imenoval je pritožbeno komisijo OŠ Selnica ob Dravi v sestavi: Hermina Ladinek, Nataša 
Javornik, Eva Hriberšek, Urška Verhovčak, Marija Pupaher in Danijela Krampl – predstavniki 
šole; Domen Žvegler in Mojca Tergušek – predstavnika staršev; Miro Jaušovec in Ladislav 
Pepelnik – predstavnika druge šole. Sprejet je bil tudi sklep, da se cene uporabe šolskih in 
športnih prostorov ne spremenijo, prav tako se ne spremenijo cene prehrane za učence, 
poveča se le cena malice za delavce za 0,13 EUR in zunanje kosilo za 0,08 EUR. 
22. dopisna seja Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi je potekala od 5. do 9. 11. 2018. Člani so 
sprejeli sklep o razpisu rednih volitev za izvolitev petih predstavnikov delavcev v svet zavoda 
za 4-letni mandat, in sicer: trije predstavniki strokovnih delavcev šole, en predstavnik 
strokovnih delavcev enote vrtca in en predstavnik tehnično-administrativnih delavcev. Svet 
zavoda je imenoval člane volilne komisije in njihove namestnike, določil dan predčasnih in 
rednih volitev. 
Novi svet zavoda se je prvič sestal 18. 3. 2019. Novoizvoljeni člani sveta zavoda so: Sonja 
Črešnik, Janko Lisjak in Štefan Lazar (predstavniki ustanoviteljice), Urška Koren, Darko Dolinšek 
in Mirjana Jesenek Mori (predstavniki staršev), Blaž Lovrič, Viktorija Pupaher, Ivan Možič in 
Emica Škrinjar (predstavniki šole), Petra Vogme Lukič (predstavnica vrtca). Soglašali so s 
poročilom o delu sveta v minulem mandatnem obdobju od 26. 1. 2015 do 26. 1. 2019 in 
izglasovali razrešnico dosedanjemu svetu. Člani so bili seznanjeni s potekom in rezultati volitev 
predstavnikov šole v svet zavoda, z imenovanjem predstavnikov s strani Občine Selnica ob 
Dravi in Sveta staršev OŠ Selnica ob Dravi. Za predsednico Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi je 
bila imenovana ga. Emica Škrinjar, za njeno namestnico pa ga. Mirjana Jesenek Mori. Sprejet 
je bil Poslovnik Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi z dne 18. 3.2019. Potrdili so odpis predlaganih 
osnovnih sredstev, drobnega inventarja in učbenikov za leto 2018. Sprejeto je bilo poslovno, 
evalvacijsko in finančno poročilo za leto 2018 ter polletno poročilo šole in vrtca. Člani so ocenili 
delovno uspešnost ravnateljice, ki je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje delovne 
uspešnosti. Svet zavoda je podal razrešitev aktualne ravnateljice Jožice Ozmec zaradi 
upokojitve, razpisal prosto delovno mesto ravnatelja/ice ter imenoval komisijo za pregled 
vlog. Začel se je postopek imenovanja ravnatelja/ice. Na 2. dopisni seji je svet zavoda soglašal 
z zagotavljanjem notranjega revidiranja z zunanjim izvajalcem.  
Na 3. seji – 24 .4. 2019 – sta se pregledali in obravnavali prispeli prijavi z dokazili na razpis za 
ravnatelja, komisija je podala prošnjo za mnenje k imenovanju ravnateljice ustanoviteljico, 
svet staršev, šolo in vrtec. Za predstavitev prijavljenih kandidatk je bil določen datum 8. 5. 
2019.  
Na 4. dopisni seji je svet zavoda soglašal, da se presežek prihodkov v višini 12.700,00 EUR 
porabi za vzdrževanje in zavarovanje objektov šole.  
Na 5. seji – 20. 5. 2019 – so člani sveta zavoda s tajnim glasovanjem imenovali za ravnateljico 
go. Manjo Kokalj in dalje vodili postopek imenovanja. Svet zavoda je potrdil Program dela OŠ 
Selnica ob Dravi za leto 2019, Kadrovski načrt OŠ Selnica ob Dravi za leto 2019 in Finančni načrt 
OŠ Selnica ob Dravi za leto 2019.  
Na 6. seji so člani po prejemu pozitivnega mnenja ministra k predlogu za imenovanje za 
ravnateljico imenovali Manjo Kokalj, in sicer s 1. 8. 2019. 
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2.10  Problemi oziroma želje 
 
Potrebno bi bilo asfaltirati prostor pri vzhodnem delu stavbe, kjer je parkirišče zaposlenih. 
Zamenjati bi bilo potrebno tudi vrata v učilnice v starem delu šole ter pohištvo v določenih 
učilnicah.  
Za kvalitetnejšo izvedbo pouka športa in športnih prireditev, ki se izvajajo v že dotrajani šolski 
telovadnici, obstaja potreba po gradnji nove športne dvorane in zunanje športne površine. 
 
 

3  VRTEC 
 
3.1  Organizacijski podatki 
Število oddelkov: 8 + 2 (oddelka v enotah Sveti Duh na Ostrem vrhu in Gradišče na Kozjaku) 
Število otrok: 159 
Število zaposlenih: 35 
 
V šolskem letu 2018/19 smo imeli v vrtcu 10 oddelkov: 3 oddelke 1. starostnega obdobja in 5 
oddelkov 2. starostnega obdobja v centralni enoti Selnica ob Dravi, kombinirani oddelek v 
enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu in polovični oddelek 2. starostnega obdobja v enoti Gradišče na 
Kozjaku. V Vrtec Kobanček - OŠ Selnica ob Dravi je bilo v šolskem letu 2018/19 vpisanih skupno 
159 otrok, od tega 13 otrok v enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu in 4 otroci v enoti Gradišče na 
Kozjaku. Otroci v Selnici ob Dravi in v enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu so obiskovali dnevni 
program, v enoti Gradišče na Kozjaku pa poldnevni program.  
 
3.2  Kvalitetna rast 
V vrtcu smo nadaljevali s postopno realizacijo prioritetnih nalog, ki smo si jih zadali z Razvojnim 
načrtom Vrtca Kobanček – enote OŠ Selnica ob Dravi za obdobje petih let (2017-2022). Te 
naloge so: rastemo z lutkami, naravoslovje, gibanje, jezik in IKT za strokovne delavce. 
V povezavi z razvojnim načrtom so strokovni delavci izbrali prednostna področja, ki so jim v 
načrtovanju, izvedbi in evalvaciji dejavnosti z otroki v šolskem letu 2018/19 posvečali posebno 
pozornost. Ta področja so bila: naravoslovje (v oddelkih v stavbi vrtca), rastemo z lutkami (v 
oddelkih vrtca v šoli), gibanje (v enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu) in umetnost (v enoti Gradišče 
na Kozjaku). 
 

Projekti vrtca 
NA-MA POTI 
OŠ Selnica ob Dravi je bila izbrana na razpisu ZRSŠ-ja kot Razvojni VIZ v projektu NA-MA POTI 
(Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost) in v 
šolskem letu 2017/18 smo se vanj vključili tudi v vrtcu. Petletni projekt bo potekal do leta 2022 
v okviru teme »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig 
splošnih kompetenc«. Udeleženci projekta se izobražujejo, raziskujejo lastno prakso in kritično 
prijateljujejo na naslednjih delovnih področjih: sodelovalno timsko delo, odnos do 
naravoslovja in matematike, kritično mišljenje ter reševanje avtentičnih problemov. 
Cilji projekta so razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z 
vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu 
razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) od 
vrtca do srednje šole.  
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V šolskem letu 2018/19 so članice projektnega tima v vrtcu pri neposrednem delu z otroki 
preizkušale 1. gradnik in podgradnike naravoslovne pismenosti (naravoslovno znanstveno 
razlaganje pojavov) ter 1. gradnik in podgradnike matematične pismenosti (matematično 
mišljenje, razumevanje in uporaba matematičnih pojmov ter postopkov, sporočanje). Med 
šolskim letom so se udeležile izobraževanj in delavnic za člane projektnih timov (predstavitev 
Vernierjevih brezžičnih senzorjev, izobraževanje na temo 1. gradnika naravoslovne in 
matematične pismenosti – predstavitev primerov dejavnosti, priprava gradiv z brezplačno 
programsko opremo) ter srečanj s skrbnicami, konec junija pa so se udeležile predstavitve 2. 
gradnika naravoslovne in matematične pismenosti, s katerima se bodo ukvarjale v prihodnjem 
šolskem letu.  
V projektnem timu so sodelovale: pomočnica ravnateljice Ladislava Milošević, vzgojiteljica 
Urška Mlakar in vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice Anja Gošnak. 
 
 
Strokovni delavci centralne enote vrtca so se odločili, da bodo z otroki pripravili predstavo, ki 
jo bodo zaigrali na velikem odru Hrama kulture Arnolda Tovornika v mesecu maju in tako 
poskrbeli za pravljični zaključek šolskega leta. Ker so priprave na tak odrski dogodek obsežne 
in zahtevajo učinkovito timsko delo, so jih zasnovali kot skupni projekt. Že jeseni so sklenili, da 
bodo na oder postavili svojo izvirno priredbo pravljice Svetlane Makarovič Tacamuca, in sicer 
v obliki plesne dramatizacije ob podpori vezista iz ozadja ter pevskega zbora vzgojiteljev ob 
glasbeni spremljavi pianistke. V izvedbo so bili vključeni prav vsi strokovni delavci, ki so na tak 
ali drugačen način doprinesli svoj delež, in otroci iz skupin Žogice, Sončki, Metuljčki, Mavrice 
ter Pikapolonice.  
Pozimi so izdelovali scenske rekvizite in kostume, v januarju so otroke seznanili z zgodbo in se 
lotili skupinskih plesnih koreografij, od februarja do aprila so se srečevali na skupnih vajah, 
konec aprila in v maju pa so potekale priprave na odru. Predstavo so zaigrali dvakrat; na 
premierno uprizoritev, 16. 5. 2019, so povabili družine naših otrok in krajane, naslednji dan pa 
so jo ponovili za otroke in strokovne delavke vrtcev iz sosednjih občin, otroke 2. starostnega 
obdobja iz enote Sv. Duh na Ostrem vrhu in prvošolce z učiteljicami, z obiskom pa so jih 

presenetili tudi učitelji OŠ Dositej Obradović iz Novega Sada. Povabilu na predstavo so se 

odzvali Vrtec Ruše, Vrtec Studenci, Vrtec Borisa Pečeta Enota Tomšičeva in Enota Brestrnica, 
ogledalo pa si jo je okoli 220 otrok. Generalko na dan prve uprizoritve so si lahko ogledali tudi 
učenci od 2. do 5. razreda z učiteljicami.  
Cilji, ki so jih želeli doseči s projektom Pravljični večer, in so bili v celoti realizirani, so bili 
naslednji: 

 razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti; 

 uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 
umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, instrumenti) in njihovimi izraznimi lastnostmi; 

 medsebojno povezovanje v delovnem timu; 

 otrokom omogočiti možnost nastopanja in odrske izkušnje.  
Projekt je vodila vzgojiteljica Simona Stajan. 
 
Nagajiva Tinka 
Projekt Nagajiva Tinka so v skupinah vrtca v šoli izvajali drugo leto zapored. Tinka je lutka, ki 
otroke pogosto obišče in jim pomaga spoznavati različne stvari (praznike in običaje, poklice, 
zdrave navade …). Tako povezuje prednostna področja vrtca – lutke, jezik in naravoslovje, 
otroke pa spodbuja k radovednosti in raziskovanju.  
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Tinka je obiskala otroke že prvi šolski dan in jih popeljala v novo okolje. V tednu otroka je 
otrokom pripovedovala o svojih doživetjih v jesenskem gozdu, strokovne delavke pa so 
otrokom zaigrale lutkovno igro Mali ježek. Ko je Tinka dobila paket, je otrokom predstavila 
poklic poštarja. Ob dnevu spomina na mrtve je otrokom prebrala zgodbo Ptičje petje in se z 
njimi pogovarjala o tem, zakaj se spominjamo ljudi, ki so že umrli. V sklopu projekta 
Tradicionalni slovenski zajtrk je Tinka pela skupaj z otroki, se pogovarjala z njimi o pomenu 
zajtrka in si v njihovi družbi ogledala lutkovno igro Čmrlj Brundek. Ob kulturnem prazniku so 
se otroci seznanili s himno in z zastavo ter skupaj s Tinko poslušali branje Prešernove poezije.  
Vodja projekta je bila vzgojiteljica Jožica Perc.  
 
Posvojimo babico 
Ta projekt medgeneracijskega sodelovanja je v skupinah v stavbi vrtca v šolskem letu 2018/19 
potekal že šesto leto. Tokrat se je povabilu k sodelovanju odzvala upokojena učiteljica Danica 
Žunko. Z njo so se družili ob menjavi letnih časov in skupaj z njo izvedli dejavnosti in igre, 
vezane na letni čas: kostanjev piknik s petjem in plesom, obisk na njenem domu na pustni dan, 
sejanje semen v naravoslovnih kotičkih, poletna modna revija za zaključek druženja v tem 
šolskem letu. Z njo se niso srečevali le ob načrtovanih terminih, saj so jo medse povabili v 
prazničnem decembru, ko je otrokom prebrala pravljico, in na zaključno prireditev vrtca – 
ogled predstave Tacamuca. Pogosto pa so se z njo srečali tudi takrat, ko je otroke z 
vzgojiteljicami pot zanesla mimo njenega doma.  
Cilj projekta je bil otrokom približati življenje in delo starejših ljudi, jih naučiti spoštovanja,  
vzpostavljanja in negovanja prijateljskih odnosov z ljudmi. Zato so se vzgojiteljice z otroki tudi 
veliko pogovarjale o starejših ljudeh, njihovih babicah in dedkih ter jim na to tematiko 
prebirale pravljice. 
Projekt je vodila vzgojiteljica Bernarda Čepe. 
 
Varno s soncem 
Ta vseslovenski projekt oz. preventivni program v našem vrtcu izvajamo že mnogo let. 
Organizira ga Nacionalni inštitut za javno zdravje z namenom informiranja, opozarjanja in 
ozaveščanja o pomenu pravilne zaščite, s katero lahko učinkovito preprečimo ali zmanjšamo 
nastanek negativnih posledic škodljivega sončnega sevanja. Glavni cilj programa je, da bi otroci 
z zgodnjo in kontinuirano vključenostjo vanj ter ob podpori staršev trajno usvojili odgovorno 
samozaščitno ravnanje kot svoj način življenjskega sloga, zato posamezne elemente programa 
vključujemo že v oddelke 1. starostnega obdobja, čeprav je namenjen predvsem otrokom od 
4. leta dalje.  
V vrtcu iščemo različne možnosti, kako naj otroci čim več časa preživijo na prostem, ne da bi 
bili izpostavljeni škodljivim vplivom sončnih žarkov. Ob pojavu prvih vročih dni dnevni red 
dejavnosti prilagodimo tako, da omogočimo otrokom bivanje na prostem do 10. ure, ko vpliv 
sončnih žarkov ni nevaren. Starše informiramo o omenjeni problematiki, otroke pa navajamo 
na nošenje pokrival, uživanje zadostne količine vode, zadrževanje v senci, na željo staršev pa 
tudi na uporabo zaščitnih sredstev za sončenje in sončnih očal.  
V šolskem letu 2018/19 so strokovni delavci v okviru projekta z otroki izvedli naslednje 
dejavnosti: predstavitev projekta ob knjižici, izdelava plakata na temo Varno s soncem in 
predstavitev le-tega staršem, opazovanje vremena, igranje igre spomin na temo varovanja 
pred soncem, pogovor ob slikah (opekline), izdelava klobukov, rokavčkov, očal, ščitnikov, 
poletna modna revija, petje pesmi o soncu in poletju, branje pravljic, likovno ustvarjanje, igre 
z vodo in igre v senci.  
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V oddelkih v stavbi vrtca je projekt vodila vzgojiteljica Urška Mlakar, koordinatorica za ves 
vrtec pa je bila pomočnica ravnateljice Ladislava Milošević. 
 
Projekti enote Sv. Duh na Ostrem vrhu 
V enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu so nadaljevali z uspešnimi projekti iz preteklega šolskega leta: 

 Zdrav vrtec: skrbeli so za zdravje in pozornost posvetili gibanju; 

 Lutka, naša prijateljica: lutka je bila čez vse leto sredstvo za komunikacijo med otrokom in 
okoljem, izdelali so si tudi različne vrste lutk; 

 Varno s soncem: skrbeli so za samozaščitno ravnanje, tako da so upoštevali uro, se umaknili 
v senco, opozarjali na oblačila in pokrivala ter otroke po potrebi tudi namazali, igrali so se 
igre s sencami in odsevi ogledal; 

 Mali sonček: izvajali so aktivnosti po programu.  
Projekte je vodila vzgojiteljica Nevenka Sagaj.  
 
Projekti enote Gradišče na Kozjaku 
V enoti Gradišče na Kozjaku so v šolskem letu 2018/19 izvajali naslednje projekte: 

 Palček Bralček: vsak petek so otroci v nahrbtniku domov odnesli pravljico, ki so jo v 
ponedeljek skupaj obnovili in otroci so v zvezek narisali svoja doživetja; 

 S pravljico po svetu: prebirali so pravljice vsega sveta in ga tako spoznavali; 

 Zdrav vrtec: skrbeli so za svoje zdravje, umivali zobe in čistili okolico; 

 Varno s soncem: izdelovali so klobučke, se igrali v senci in poskrbeli za zaščito pred soncem.  
Projekte je vodila vzgojiteljica Nina Ferk.  
 
Obogatitvene in dodatne dejavnosti za otroke iz skupin v stavbi vrtca 
Pravljični petki 
Od oktobra do maja so se otroci in vzgojiteljice vsak mesec srečali v eni izmed igralnic, kjer so 
si skupaj ogledali lutkovno predstavo v izvedbi strokovnih delavk iz posamezne skupine. Tako 
so se ob petkih zvrstile naslednje lutkovne predstave: Jabolko (v tednu otroka), Buča 
zmagovalka (v oktobru), Čebela Adela malo drugače (v okviru projekta Tradicionalni slovenski 
zajtrk), Smrečica za medveda (v prazničnem tednu v decembru), Rokavička (v januarju), Grad 
Gradiček (v tednu ustvarjalnosti), Mojca Pokrajculja (v marcu), Kratkovidna žirafa (ob dnevu 
odprtih vrat ob vpisu v vrtec) in Kakšne barve je poljubček? (v juniju). 
Za obogatitev na področju dejavnosti z lutkami je poskrbela tudi Občina Selnica ob Dravi, ki je 
v prazničnem decembru otrokom omogočila ogled predstave Elzino kraljestvo v Hramu kulture 
Arnolda Tovornika v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc, katero so si ogledali otroci iz skupin 
Škrati in Žogice. Smehci in Škrati pa so si v Hramu kulture Arnolda Tovornika ogledali predstavo 
Tacamuca.  
 
Plesne urice 
Otroci iz skupin Škrati in Žogice so se imeli priložnost enkrat mesečno ob četrtkih razgibati, 
razvedriti in razvijati svoje plesno-gibalne talente ob plesnih dejavnostih pod vodstvom 
vzgojiteljice Urške Mlakar, ki ji je vsakič pomagala ena izmed strokovnih delavk v skupini.  
 
Dejavnosti s knjigo 
Beremo z Bibo, Smehcem, Škratom in Žogico; vsak otrok je lahko odnesel domov nahrbtnik s 
knjigo, maskoto skupine in zvezkom, v katerega so starši po želji prilepili fotografijo, napisali 
kakšno misel o knjigi ali kako drugače zabeležili kak vtis o skupnem branju z otrokom.  
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Knjižnica – mesto za majhne in velike (spodbujanje branja in razvijanje bralne kulture v 
sodelovanju s knjižnicami); otroci iz skupin Škrati in Žogice so bili v tednu otroka v okviru 
Nacionalnega meseca skupnega branja na uri pravljic v šolski knjižnici,  v tednu ustvarjalnosti 
pa so se udeležili pravljične ure v splošni knjižnici v Hramu kulture Arnolda Tovornika. Šolsko 
knjižnico so obiskali tudi otroci iz skupine Smehci, ki jim je knjižničarka ob tednu ustvarjalnosti 
predstavila Lepo Vido Franceta Prešerna. 
 
Gibalno-športni program Mali sonček 
Program Mali sonček izvajamo z otroki od 2. leta starosti. Njegov namen je obogatiti program 
na področju gibanja s sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki 
je prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, 
povezujejo in nadgrajujejo, si prizadevamo, da bi otroci predelali vse štiri stopnje le-tega.  
Z otroki 2.-3. leta iz skupin Smehci in Škrati smo izvajali 1. stopnjo programa - modri Mali 
sonček, z otroki 3.-4. leta iz skupine Žogice pa 2. stopnjo programa - zeleni Mali sonček.  
V okviru programa smo letos izvedli tudi dve dejavnosti s starši: pohod po Jabolčni poti z 
jabolčnim piknikom (v tednu otroka) in pohod z lučkami (v okviru pravljičnega večera v 
decembru). Nalepko sončka so si otroci lahko prislužili tudi z dejavnostmi ob posebnih dnevih 
in tednih: igre brez meja (v tednu otroka) in EKO igre (v zelenem tednu). 
 
Sodelovanje v natečajih 
Otroci iz skupin Škrati in Žogice so sodelovali na likovnem natečaju Jabolko pripoveduje, ki ga 
je razpisalo TD Selnica ob Dravi, in skupina Škrati je za svoje delo prejela priznanje. Vse skupine 
v stavbi vrtca so likovno ustvarjale za šolski likovni natečaj Impresija barve v letu 2019. Otroci 
so za sodelovanje prejeli skupinske knjižne nagrade, ki sta jim jih ob zaključku tedna 
ustvarjalnosti podelila ga. ravnateljica in mag. Oto Vogrin. Skupina Žogice je sodelovala tudi 
na likovnem natečaju Pošte Slovenije – Poštar Pavli na terenu. 
 
Dodatne dejavnosti 
Najstarejši otroci iz stavbe vrtca, ki so obiskovali skupino Žogice, so si v sklopu 
nadstandardnega programa, ki smo ga v dogovoru s starši organizirali  za otroke 2. starostnega 
obdobja, ogledali tri lutkovne predstave v okviru lutkovnega abonmaja Lutkovnega gledališča 
Maribor (Ščeper in MBA – 26. 2. 2019, Sneguljčica – 15. 4. 2019, Netopir Kazimir – 13. 5. 2019), 
se udeležili lego delavnice (31. 1. 2019) in naravoslovnega zaključnega izleta na CŠOD-ju 
Škorpijon (21. 5. 2019).  
 
Obogatitvene in dodatne dejavnosti za otroke iz skupin v stavbi šole 
Dejavnosti s knjigo 
V šolskem letu 2018/19 so bile skupnemu branju staršev in otrok ter knjižni, književni in 
knjižnični vzgoji namenjene naslednje dejavnosti:  

 Beremo skupaj z maskoto skupine; v skupini Sončki so otroci lahko odnesli domov 
nahrbtnik s knjigo, z maskoto skupine ter zvezkom, v katerega so s starši prilepili fotografijo 
ali zapisali kakšno misel o prebrani knjigi; 

 Čarobni lonček; v skupini Metuljčki so otroci lahko odnesli domov knjigo, ki so si jo po svoji 
želji izbrali v knjižnici, ob vrnitvi pa so jo po želji predstavili oz. obnovili njeno vsebino; 

 predšolska bralna značka Palček Bralček (v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine 
Slovenije); v skupinah Mavrice in Pikapolonice so otroci lahko prinašali knjige od doma in 
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njihovo vsebino predstavili svojim vrstnikom. Obnove knjig so sproti beležili in tako so 
otroci za predstavitev najmanj treh prebranih knjig osvojili bralno značko; 

 Knjižnica - mesto za majhne in velike (spodbujanje branja in razvijanje bralne kulture v 
sodelovanju s knjižnicami); strokovni delavci so se z otroki v tednu otroka in tednu 
ustvarjalnosti udeležili ur pravljic v šolski knjižnici, v sodelovanju s šolsko knjižnico pa so 
izvedli tudi bralno značko Palček Bralček in EKO bralno značko ter ostale dejavnosti, 
namenjene skupnemu branju staršev in otrok. Knjižnično vzgojo smo obogatili tudi s 
sodelovanjem z enoto Mariborske knjižnice v Hramu kulture Arnolda Tovornika, ki je za 
vsako skupino izvedla po dve pravljični uri.  
Otroci iz skupin v šoli so se priložnostno zbrali tudi na urah pravljic pri Sončkih, ki jih je 
izvajala vzgojiteljica Jožica Perc.  
 

Lutkovne predstave 
Otroci iz vseh ali posameznih skupin so si lahko v družbi prijateljev ogledali lutkovne predstave 
in dramatizacije, ki so jih zanje zaigrali strokovni delavci in tudi otroci. V izvedbi strokovnih 
delavcev so si ogledali naslednje lutkovne predstave: Mali ježek (v okviru projekta Nagajiva 
Tinka), Čmrljek Brundo (v okviru projektov Tradicionalni slovenski zajtrk in Nagajiva Tinka), 
Škratek išče kapico (v prazničnem tednu v decembru), Grad Gradiček (v okviru kulturnega 
sodelovanja med skupinama Smehci in Sončki) in Kratkovidna žirafa (ob slovesu 
minimaturantov). Ogledali pa so si tudi glasbeno pravljico Kdo je napravil Vidku srajčico v 
izvedbi otrok in strokovnih delavcev iz skupine Pikapolonice (ob dnevu odprtih vrat ob vpisu v 
vrtec).  
Za obogatitev na področju dejavnosti z lutkami je poskrbela tudi Občina Selnica ob Dravi, ki je 
v prazničnem decembru otrokom omogočila ogled predstave Elzino kraljestvo v Hramu kulture 
Arnolda Tovornika v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc.  
 
Gibalno-športni program Mali sonček 
V oddelkih vrtca v šoli smo izvajali naslednje stopnje programa: zeleni Mali sonček – za otroke 
od 3. do 4. leta starosti, oranžni Mali sonček – za otroke od 4. do 5. leta starosti in rumeni Mali 
sonček – za otroke od 5. do 6. leta starosti.  
V okviru programa Mali sonček so strokovni delavci z otroki izvedli tudi: Množični tek za otroke 
2018 – »Začni mlad, tekmuj pošteno« (19. 9. 2018), pohode po okoliških poteh, pohod s starši 
– z lučkami (v okviru pravljičnega večera v decembru), Tek podnebne solidarnosti (Mavrice in 
Pikapolonice) in pohod do kmetije Majster-Roj.  
Otroci iz skupin Mavrice in Pikapolonice, ki so se udeležili vrtca v naravi, so del obveznosti iz 
programa opravili tudi v okolici in na objektih CŠOD-ja Škorpijon (lov za zakladom, pohod do 
Avstrije, Škorpijonova športna olimpijada in pohod v smeri Žavcarjevega vrha). 
 
Otroški pevski zbor Kobanček 
Otroci od 4. leta naprej, ki jih petje še posebej veseli, so se lahko v začetku šolskega leta vključili 
v pevski zbor Kobanček. Zbor je vodila pomočnica ravnateljice Ladislava Milošević. Vaje so 
potekale enkrat tedensko v dopoldanskem času, pred nastopom tudi pogosteje. Zbor se je 
izkazal z uspešnim nastopom na območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov, ki je bila 
4. 4. 2019 v Hramu kulture Arnolda Tovornika. 
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Plesna dejavnost Kobanček pleše 
Otroci od 4. leta naprej so lahko obiskovali plesno dejavnost Kobanček pleše. Vodila jo je 
vzgojiteljica Urška Mlakar, izvajala pa jo je enkrat tedensko v času po počitku (1345-1430). Ker 
je bil interes otrok zelo velik, so bili otroci razdeljeni v dve skupini, ki sta se zvrstili na 14 dni. 
Plesna skupina je nastopala na dveh javnih prireditvah v Hramu kulture Arnolda Tovornika  –
ob prazniku jabolk in ob materinskem dnevu. 
 
Sodelovanje na natečajih 
Vse skupine so sodelovale na natečaju Jabolko pripoveduje, ki ga je v sklopu prireditev ob 
prazniku jabolk razpisalo TD Selnica ob Dravi, in na šolskem likovnem natečaju Impresija barve 
v letu 2019. Za sodelovanje na le-tem so skupine prejele knjižne nagrade, ki sta jim jih podelila 
ga. ravnateljica in mag. Oto Vogrin ob zaključku tedna ustvarjalnosti. Vse skupine so 
sodelovale tudi na natečaju Pošte Slovenije – Poštar Pavli na terenu in na natečaju Škrati v 
otroškem svetu, ki ga že vrsto let razpisuje VVZ Slovenj Gradec. 4 otroci iz skupine Pikapolonice 
so prejeli priznanja za sodelovanje na razstavi. Skupina Pikapolonice je sodelovala na natečaju 
v okviru projekta Varno v vrtec in šolo – Začetek šole, ki ga je razpisalo društvo Sobivanje, 
sodelovali pa so tudi na 3. mednarodnem literarnem natečaju OŠ Frana Albrehta Kamnik – 
DOM. Skupina Metuljčki je izdelala svojo EKO smreko za likovni natečaj Deluj eko – ohrani 
čebelo in smreko, ki sta ga razpisali podjetji Hofer in Medex. 
 
Delavnica priprave na šolo 
Delavnica priprave na šolo, ki jo izvajamo že nekaj let, je namenjena pogovoru z otroki o tem, 
kaj se pri prehodu iz vrtca v šolo spremeni in kako se primerno vedemo v šolskih prostorih. Pri 
pogovoru se aktivno vključujejo in razmišljajo, kaj jim je všeč in kaj ne. Njihovo razmišljanje je 
spodbujeno skozi igro in vaje, preko katerih dobijo občutek, da ob prehodu v šolo od njih 
pričakujemo več resnosti in drugačno vedenje in ravnanje.  
V marcu in aprilu je skupini Mavrice in Pikapolonice obiskala svetovalna delavka Tajda Kociper 
in z otroki izvedla prvo delavnico, drugo delavnico pa je v mesecu juniju z vsako skupino 
posebej izvedla svetovalna delavka Tjaša Mugerle.  
V okviru priprave na šolo so se bodoči prvošolci v juniju srečali tudi z bodočimi zaščitniki.  
 
Dodatne oz. nadstandardne dejavnosti  
Lutkovni abonma  
Obisk lutkovnega gledališča je dejavnost, ki jo je v vrtcu vsekakor vredno ponuditi, zato smo se tudi v 

šolskem letu 2918/19 s starši dogovorili za lutkovni abonma. Otroci iz vseh 4 skupin, ki so se jim 
pridružile Žogice in otroci iz obeh podružničnih enot, so si ogledali naslednje lutkovne predstave: 

 Ščeper in MBA (26. 2. 2019), 

 Sneguljčica (15. 4. 2019), 

 Netopir Kazimir (13. 5. 2019).  
 
Obisk Umetnostne galerije Maribor 
V okviru pedagoškega programa UGM-ja so za naše skupine pripravili ustvarjalni ogled 
razstave pomembne fotografinje prejšnjega stoletja Inge Morath. Otroci so razstavo 
spoznavali s pomočjo iger, kot so spomin, sestavljanka in likovne naloge. 
Obisk so izvedli v dveh terminih:  

 16. 10. 2018: skupini Mavrice in Pikapolonice, ki so se jima pridružili otroci iz enote Sv. 
Duh na Ostrem vrhu; 
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 17. 10. 2018: skupini Sončki in Metuljčki. 
 
Lego delavnice 
Novost v naboru nadstandardnih dejavnosti so bile lego delavnice, ki jih je za vse 4 skupine, 
skupino Žogice in otroke iz obeh podružničnih enot 31. 1. 2019 izvedlo podjetje Legama d.o.o., 
in sicer z uporabo setov kock iz programa LEGO® Education za predšolske otroke. Le-ti so 
namenjeni razvijanju socialnih veščin in sposobnosti medsebojnega sodelovanja, obenem pa 
razvijanju sposobnosti na področjih matematike, jezika, zgodnjega opismenjevanja ter 
spodbujanju kreativnosti.   
 
Delavnica polstenja volne 
Delavnico polstenja volne, ki jo izvaja podjetje Soven d.o.o., v vrtcu organiziramo že več let, 
saj ustvarjanje v tej tehniki aktivira čutila in prebudi predvsem čut za oblikovanje z rokami, kar 
otroke v celoti prevzame. Otroci v delavnici najprej spoznajo volno kot nov material za 
ustvarjanje in postopek, kako pridemo do nje. Nato se tudi sami preizkusijo v tehniki mokrega 
polstenja iz nepredene ovčje volne. Po posameznih fazah postopka iz nje ustvarijo lasten 
izdelek.  
Delavnico polstenja smo izvedli 1. 3. 2019 v skupinah Mavrice in Pikapolonice. 
 
Naravoslovni zaključni izlet 
Za otroke iz skupin Sončki, Metuljčki in Mavrice smo združili naravoslovne vsebine in zaključni 
izlet ter jih popeljali na CŠOD Škorpijon, kjer so obiskali živali na kmetiji in se srečali z 
islandskimi konji. Naravoslovni zaključni izlet za otroke iz skupin Sončki, ki so se jim pridružile 
Žogice in otroci iz enote Gradišče na Kozjaku, smo izvedli 21. 5. 2019. Otroci iz skupine 
Metuljčki in mlajši otroci iz skupine Mavrice, ki so se jim pridružili tudi otroci iz enote Sv. Duh 
na Ostrem vrhu, pa so bili na izletu 23. 5. 2019. 
 
Vrtec v naravi 
V vrtec v naravi smo letos popeljali 5-6 let stare otroke iz skupin Mavrice in Pikapolonice, ki so 
tri dni preživeli na CŠOD-ju Škorpijon, pri čemer sta se jim pridružila tudi dva dečka iz enote 
Sv. Duh na Ostrem vrhu. Pod vodstvom tamkajšnjih strokovnih delavcev so bili aktivno 
vključeni v naslednje dejavnosti: lov za zakladom, pohod do Avstrije, jutranje razgibavanje, 
postavljanje bivakov, Škorpijonova športna olimpijada, pohod v smeri Žavcarjevega vrha 
(naravoslovno-geografska pot), večer ob tabornem ognju, seznanjanje in neposreden stik z 
živalmi ter jahanje islandskih konjev. 
Tridnevni vrtec v naravi se je odvijal od 10. 6. do 12. 6. 2019, otroke pa so spremljale štiri 
strokovne delavke: Anja Gošnak, Kaja Grušovnik, Ladislava Milošević in Naja Verhovčak.  
 
Obogatitvene in dodatne dejavnosti v enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu 
V kombiniranem oddelku enote Sv. Duh na Ostrem vrhu so v šolskem letu 2018/19 redni 
program obogatili z naslednjimi dejavnostmi: 

 Palček Bralček (odnašanje knjig domov, pripovedovanje),  

 knjižnica s pravljičnim kotičkom (spoznavanje in uporaba knjižnice), 

 gibalno-športni program Mali sonček, 

 kostanjev piknik, 

 noč v vrtcu (v prazničnem decembru), 
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 obiski posebnih gostov: tetka Jesen, babici (peka kruhkov, izdelava punčk iz cunj), 
Miklavž, poštar Pavli, dedek Mraz z medvedom, kurent, harmonikar, 

 zobna preventiva z medicinsko sestro, 

 praznovanje začetka letnih časov, rojstnih dni in počastitev praznikov, 

 adventne delavnice in sejem, velikonočne delavnice, 

 sodelovanje na likovnih natečajih Jabolko pripoveduje in Impresija barve v letu 2019, 

 pravljična ura v enoti Mariborske knjižnice v Hramu kulture Arnolda Tovornika, 

 ogled predstave Tacamuca v Hramu kulture Arnolda Tovornika, 

 slovo mini maturantov, 

 pester program ob posebnih dnevih in tednih dejavnosti (teden otroka, dan slovenske 
hrane, praznični december, zeleni teden). 

Otroci 2. starostnega obdobja so se v dogovoru s starši lahko udeležili tudi nadstandardnih 
dejavnostih: 

 obisk Umetnostne galerije Maribor (16. 10. 2018), 

 delavnica polstenja volne podjetja Soven (26. 11. 2018), 

 lego delavnica v centralni enoti vrtca (31. 1. 2019), 

 ogled treh lutkovnih predstav v okviru lutkovnega abonmaja Lutkovnega gledališča 
Maribor (Ščeper in MBA – 26. 2. 2019, Sneguljčica – 15. 4. 2019, Netopir Kazimir  – 13. 
5. 2019), 

 naravoslovni zaključni izlet na CŠOD Škorpijon (23. 5. 2019), 

 vrtec v naravi na CŠOD-ju Škorpijon (10. 6.-12. 6. 2019). 
 

Obogatitvene in dodatne dejavnosti v enoti Gradišče na Kozjaku 
Tudi v enoti Gradišče na Kozjaku so bili otroci v  šolskem letu 2018/19 deležni pestrega 
programa obogatitvenih dejavnosti:  

 dejavnosti s knjigo: potujoči bralni nahrbtnik (vsak petek), obiski šolske knjižnice in 
pravljična ura v enoti Mariborske knjižnice v Hramu kulture Arnolda Tovornika, 

 pravljični četrtek (enkrat mesečno lutkovna predstava ali dramatizacija v izvedbi 
vzgojiteljice), 

 eksperimenti za male raziskovalce (vsak drugi ponedeljek naravoslovni, kemijski in 
fizikalni poskusi), 

 gibalno-športni program Mali sonček, 

 posebni gostje v vrtcu: svetovalna delavka, čebelarjeva žena, medicinska sestra z zobne 
preventive, 

 sodelovanje na izbranih likovnih natečajih: Jabolko pripoveduje, Poštar Pavli na terenu, 
Deluj eko – ohrani čebelo in smreko, Impresija barve v letu 2019. 

Poleg tega so otrokom v dogovoru s starši omogočili tudi nadstandardne dejavnosti, pri katerih 
so se pridružili otrokom iz centralne enote vrtca: 

 ogled treh lutkovnih predstav v okviru lutkovnega abonmaja Lutkovnega gledališča 
Maribor (Ščeper in MBA – 26. 2. 2019, Sneguljčica – 15. 4. 2019, Netopir Kazimir  – 13. 
5. 2019), 

 lego delavnica v centralni enoti vrtca (31. 1. 2019), 

 naravoslovni zaključni izlet na CŠOD Škorpijon (21. 5. 2019). 
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3.3  Sodelovanje s šolo in krajem 

 
Vrtec si s šolo deli prostore (igralnice, kuhinja, jedilnica, mala telovadnica, knjižnica …), spletno 
stran in Letopis, ki ga izdamo ob koncu šolskega leta. Sodelujemo na področju izpolnjevanja 
upravno-adminstrativnih in tehničnih nalog, povezujemo pa se tudi na različnih področjih 
pedagoškega dela.  
Tudi v šolskem letu 2018/19 smo s šolo sodelovali v sklopu posebnih dnevov in tednov 
dejavnosti ter prireditev: likovni natečaj Jabolko pripoveduje in prireditev ob prazniku jabolk, 
teden otroka, vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, šolski likovni natečaj v tednu 
ustvarjalnosti – Impresija barve v letu 2019, solidarnostna akcija Tek podnebne solidarnosti, 
območna revija pevskih zborov, predstava Tacamuca, slovo od gospe ravnateljice. 
Vrtec je s pomočjo staršev sodeloval v šolskih zbiralnih akcijah odpadnega papirja in zamaškov.  
Nadaljevali smo z utečenim sodelovanjem s šolsko knjižnico oz. knjižničarko Majo Vačun, ki je 
za otroke izvajala ure pravljic, nam pomagala pri izvedbi dejavnosti v sklopu likovnega natečaja 
v tednu ustvarjalnosti ter aktivnosti, povezanih z branjem (obiski knjižnice, bralna značka 
Palček Bralček, EKO bralna značka in druge dejavnosti za spodbujanje branja). S knjižničarko 
smo se povezali tudi v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja, v sklopu katerega smo v 
vrtcu izvedli bralno dopoldne – obisk šolske knjižnice (Škrati, Žogice) in skupno branje pri 
Smehcih (Bibe, Smehci). 
Knjižničarka nam je pomagala tudi pri računalniškem oblikovanju Publikacije vrtca v začetku 
šolskega leta ter Letopisa vrtca in šole ob zaključku šolskega leta.  
Z učiteljem likovne umetnosti mag. Otom Vogrinom smo sodelovali ob likovnih natečajih 
Jabolko pripoveduje in Impresija barve v letu 2019, v okviru le-tega pa je izvedel tudi 
predavanje za strokovne delavce.  
Skupini najstarejših otrok v vrtcu (Mavrice in Pikapolonice) sta sodelovali v akciji Tek podnebne 
solidarnosti, ki sta jo vodila učitelja športa, s katerima smo sodelovali tudi pri uporabi šolskih 
telovadnic in izvedbi programa Mali sonček.  
Pevski zbor vrtca se je predstavil na območni reviji pevskih zborov, ki je potekala v organizaciji 
naše šole v Hramu kulture Arnolda Tovornika, pri pripravah nanjo pa smo sodelovali z učiteljico 
glasbene umetnosti Marinko Šober, ki nam je s strokovnimi nasveti pomagala pri izbiri pevskih 
točk vzgojiteljev za predstavo Tacamuca.  
Vzgojiteljica Urška Mlakar, pomočnica vzgojiteljice Anja Gošnak in pomočnica ravnateljice 
Ladislava Milošević so kot članice projektnega tima sodelovale z vodjo tima učiteljico Suzano 
Plošnik in ostalimi člani šolskega tima v okviru projekta NA-MA POTI. Udeleževale so se rednih 
sestankov in skupnih izobraževanj. 
Vrtec si s šolo deli tudi svetovalno delavko Tajdo Kociper, ki jo je po njenem odhodu zaradi 
porodniškega dopusta zamenjala Tjaša Mugerle in sta zato realizirali delavnice priprave na 
šolo s skupnimi močmi, v sklopu le-teh pa so se najstarejši otroci v vrtcu srečali tudi s prvošolci 
in bodočimi zaščitniki. Prav tako je bilo lažjemu prehodu otrok v šolo namenjeno sodelovanje 
z učiteljico Polonco Perkuš, ki je obiskala skupini Pikapolonice in Mavrice, se z otroki družila, 
jih naučila pesmico in jim prebrala pravljico.  
Prvošolci z učiteljicama Polonco Perkuš in Barbaro Bedjanič so si lahko ogledali glasbeno 
pravljico Kdo je napravil Vidku srajčico, ki so jo pripravili pri Pikapolonicah, prav tako pa smo 
jih povabili na ogled predstave Tacamuca v Hramu kulture Arnolda Tovornika. Generalko za 
predstavo Tacamuca so si lahko ogledali tudi učenci od 2. do 5. razreda z učiteljicami.  
Predstavo Tacamuca so si ogledali tudi učitelji iz OŠ Dositej Obradović iz Novega Sada, ki so bili 
gostje na prireditvi Tržnica znanja 2019.  
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Strokovni delavci v oddelkih, svetovalna služba vrtca in šole so se povezovali na področju dela 
z otroki s posebnimi potrebami in njihovimi starši ter ob všolanju otrok iz vrtca.  
Strokovni delavci vrtca in šole so sodelovali tudi kot člani sindikata in organov zavoda 
(inventurna komisija, šolski sklad, svet zavoda …).  
Še posebej tesno je bilo sodelovanje med vrtcem in podružnično šolo v enoti Sv. Duh na 
Ostrem vrhu, kjer so se učenci in otroci iz vrtca družili, ustvarjali ali skupaj nastopali ob 
številnih dejavnostih in prireditvah: prvi šolski dan, teden otroka, projekt Tradicionalni 
slovenski zajtrk, delavnica polstenja volne, noč v vrtcu, prihod dedka Mraza, adventne 
delavnice, sejem in miklavževanje, velikonočne ustvarjalne delavnice, obisk kurenta in 
pustovanje, prireditev ob materinskem dnevu.  
V enoti Gradišče na Kozjaku so s podružnično šolo sodelovali pri projektu Tradicionalni 
slovenski zajtrk, ob novoletnem nastopu in rajanju, pustovanju in prireditvi ob materinskem 
dnevu. 
 
V sklopu sodelovanja vrtca s krajem, smo v centralni enoti sodelovali s krajani, organizacijami, 
društvi, ustanovami in zasebniki v kraju ob številnih priložnostih: 

 sodelovanje na likovnem natečaju Jabolko pripoveduje in nastop skupine Kobanček 
pleše na prireditvi ob prazniku jabolk, 

 nastop skupine Kobanček pleše na krajevni prireditvi ob materinskem dnevu, 

 obisk gasilskega doma ob dnevu odprtih vrat PGD-ja Selnica ob Dravi (vse skupine), 

 okrasitev smrečice pred Mercatorjem in srečanje z Božičkom (skupine v stavbi vrtca), 

 pravljične ure v splošni knjižnici v Hramu kulture Arnolda Tovornika (Škrati, Žogice in 
skupine vrtca v šoli), 

 obisk kmetije Majster-Roj (skupine vrtca v šoli), 

 ogled trgovine podjetja Soven in mini delavnica polstenja volne ob dnevu odprtih vrat 
(Metuljčki, Mavrice), delavnica polstenja volne v vrtcu (Pikapolonice, Mavrice), 

 sodelovanje z občani: ogled vrtov, sadovnjakov, srečanja z domačimi živalmi (kokoške, 
zajci, goske …),  

 spoznavanje poklicev: obisk mesnice in pekarne, obisk poštarja v vrtcu. 
 

Občina Selnica ob Dravi je otrokom iz vrtca v prazničnem decembru podarila ogled predstave 
Elzino kraljestvo v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc, ki so si jo v Hramu kulture Arnolda 
Tovornika ogledali Škrati, Žogice in skupine vrtca v šoli. Občina je poskrbela tudi za obdaritev 
pustnih mask v povorki, ki se je zbrala pred občinsko stavbo.  
Prav tako pa se brez podpore občine, ki nam omogoča uporabo velikega odra in dvorane 
Hrama kulture Arnolda Tovornika, ne bi mogli tako izkazati s predstavo Tacamuca, s katero se 
je vrtec afirmiral v kraju ter širši javnosti. 
V enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu je skozi vse leto potekalo sodelovanje s krajem, ki je postalo 
že tradicionalno, in sicer v sklopu naslednjih dejavnosti in prireditev: adventne delavnice v 
sodelovanju z ženami iz pevskega zbora Lipa, adventni sejem za starše in krajane, velikonočne 
delavnice, nastop otrok na krajevni prireditvi ob materinskem dnevu in obiski posebnih gostov 
v vrtcu (babici, harmonikar).  
V enoti Gradišče na Kozjaku so sodelovali s krajem v okviru projekta Tradicionalni slovenski 
zajtrk, ko jih je obiskala čebelarjeva žena, in v sklopu prireditve ob materinskem dnevu.  
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3.4  Sodelovanje z drugimi institucijami 

 
V šolskem letu 2018/19 je vrtec pri izvedbi dodatnih dejavnosti, izobraževanj in projektov, v 
skrbi za profesionalno in kakovostno rast, varnost otrok in preventivno delovanje sodeloval z 
naslednjimi institucijami:  

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
(zakonodaja in delovanje zavoda v javnem interesu, izobraževanje strokovnih delavcev 
– študijske skupine in razpisani seminarji, usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 
projekt NA-MA POTI); 

 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor (predavanje v okviru 2. 
roditeljskega sestanka, predavanja za svetovalne delavce); 

 Center za svetovalno delo Ruše (izdaja odločb o znižanem plačilu vrtca, skrb za socialno 
varnost otrok, preprečevanje nasilja v družini); 

 Center za sluh in govor Maribor (predavanje za strokovne delavce, dodatna strokovna 
pomoč surdopedagoginje, timski sestanki); 

 Dom Antona Skale Maribor (dodatna strokovna pomoč specialnih pedagoginj, timski 
sestanki); 

 III. gimnazija Maribor, in Pedagoška fakulteta Maribor (mentorstvo dijakinjam in 
študentkam v sklopu obveznega praktičnega usposabljanja); 

 Policijska postaja Ruše (prometna varnost otrok, preprečevanje nasilja v družini);  

 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (program zobozdravstvene preventive, 
usposabljanje iz temeljnih postopkov oživljanja, celostna zgodnja obravnava 
predšolskih otrok s posebnimi potrebami, izvajanje dodatne strokovne pomoči, timski 
sestanki);  

 Nacionalni inštitut za javno zdravje (projekt Varno s soncem, priporočila za varovanje 
zdravja); 

 ŠRD Zvezdica Maribor (gibalno-športni program Mali sonček); 

 Mariborska knjižnica (ure pravljic v enoti Knjižnica Selnica ob Dravi); 

 Mladinska knjiga Založba d.d. (program Cici Vesela šola); 

 Lutkovno gledališče Maribor (lutkovni abonma);  

 Umetnostna galerija Maribor (voden ogled po razstavi); 

 Legama d.o.o. (lego delavnice v vrtcu); 

 CŠOD Dom Škorpijon (vrtec v naravi in naravoslovni zaključni izlet); 

 Vrtec Ruše, Vrtec Studenci, Vrtec Borisa Pečeta Enota Tomšičeva in Enota Brestrnica 
(ogled predstave Tacamuca); 

 Foto Anka s.p. (izdaja Publikacije, fotografiranje za Letopis); 

 Lithos d.o.o. (izdaja Letopisa); 

 lokalna televizijska postaja BK TV (reportaže o prireditvah v vrtcu);  

 Športno društvo Športni junak – izvajalec nadstandardnega programa v popoldanskem 
času; 

 društvo kurentov iz Ruš (predstavitev kurenta in običajev, spremstvo na povorki v enoti 
Sv. Duh na Ostrem vrhu); 

 izvajalci vseslovenskih projektov in akcij – Množični tek za otroke 2018 – »Začni mlad, 
tekmuj pošteno«, Tradicionalni slovenski zajtrk in Tek podnebne solidarnosti (Atletska 
zveza Slovenije, Karitas, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano); 
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 podjetja in ustanove, ki so razpisale natečaje (Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj, 
OŠ Frana Albrehta Kamnik, Pošta Slovenije, VVZ Slovenj Gradec, Hofer in Medex). 

 
3.5  Sodelovanje s starši 
Sodelovanje s starši je v šolskem letu 2018/19 potekalo v okviru ustaljenih oblik.  
 
Informativno-izobraževalno sodelovanje 
Izvedli smo tri redne oddelčne roditeljske sestanke: 

 11. 9. 2018 – 1. roditeljski sestanek v enoti Gradišče na Kozjaku; 

 11. 9. 2018 – 1. roditeljski sestanek s skupnim delom v jedilnici šole v enoti Selnica ob 
Dravi; 

 12. 9. 2018 – 1. roditeljski sestanek v enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu; 

 5. 2. 2019 – 2. roditeljski sestanek za starše vseh treh enot vrtca; predavanje Vzgojne 
zadrege pri otrocih, v izvedbi mag. Alenke Seršen Fras, univ. dipl. psih., s Centra za 
otroke, mladostnike in starše Maribor; 

 7. 5. 2019 – 3. roditeljski sestanek v vseh oddelkih centralne enote, razen v oddelku 
Smehci; 

 9. 5. 2019 – 3. roditeljski sestanek v oddelku Smehci in v enotah Sv. Duh na Ostrem 
vrhu ter Gradišče na Kozjaku. 

7. 6. 2019  smo imeli s starši otrok, ki so obiskali vrtec v naravi, zaradi nepredvidenih 
organizacijskih težav izredni roditeljski sestanek, ki ga je sklicala ga. ravnateljica. Dva izredna 
sestanka, na katerih je bila obravnavana problematika v oddelku, sta bila sklicana tudi za starše 
otrok iz skupine Sončki. 
18. 6. 2019 smo izvedli vsakoletni roditeljski sestanek za starše novincev, ki se ga je udeležilo 
23 staršev. 
 
Udeležba na oddelčnih roditeljskih sestanki je bila naslednja: 

 1. roditeljski 
sestanek 

2. roditeljski 
sestanek 

3. roditeljski 
sestanek 

Bibe 50% 29% 29% 

Smehci 87% 25% 60% 

Škrati 64% 7% 36% 

Žogice 50% 21% 32% 

Sončki 65% 1% 4% 

Metuljčki 57% 9% 13% 

Mavrice 63% 15% 50% 

Pikapolonice 64% 12% 64% 

Enota Sv. Duh na 
Ostrem vrhu 

100% 8% 90%  

Enota Gradišče na 
Kozjaku 

100% 0% 100% 

 
Izvedli smo eno srečanje starševskega krožka: 

 7. 5. 2019 – delavnica Različni pristopi pri vzgoji otrok, v izvedbi svetovalne delavke 
Tajde Kociper. 

V šolskem letu 2018/19 smo za starše otrok v vrtcu pripravili dve srečanji v okviru starševskega 
krožka – dve delavnici na temo vzgoje otroka (vzgojne zadrege pri otrocih, kako postaviti meje 
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otrokom, kako reagirati v različnih situacijah ipd.). Na željo staršev naj bi bili izpeljani takoj po 
roditeljskem sestanku.  
Delavnica Učimo se drug od drugega na poti starševstva, ki jo je pripravila pomočnica 
ravnateljice Ladislava Milošević, zaradi premajhne udeležbe staršev ni bila izvedena. Izvedene 
delavnice se je udeležilo 6 staršev. 
Starševski krožek je vodila svetovalna delavka Tajda Kociper.  
 
Starši so bili povabljeni tudi na pogovorne ure, in sicer vsak mesec, razen v mesecih, ko so bili 
izvedeni roditeljski sestanki (september, februar, maj). V kolikor staršem čas pogovornih ur ni 
ustrezal, so se lahko z vzgojiteljico njihovega otroka dogovorili za individualni termin. 
 
Povprečna udeležba na pogovornih urah je bila naslednja: 
 

Bibe 12% 

Smehci 27% 

Škrati 20% 

Žogice 24% 

Sončki 28% 

Metuljčki 42% 

Mavrice 42% 

Pikapolonice 19% 

Enota Sv. Duh na 
Ostrem vrhu 

90% 

Enota Gradišče na 
Kozjaku 

50% 

 
Starše smo informirali tudi preko oglasnih desk pred igralnicami, na katerih so lahko starši  
spremljali jedilnike, obvestila o aktualnih dejavnostih v oddelkih (izleti, lutkovni abonma, 
delavnice …) in druga pomembna obvestila (združevanje skupin med počitnicami, ukrepi za 
varovanje zdravja …). 
Prav tako je informiranje potekalo preko spletne strani šole in vrtca (www.os-selnica.si), na 
kateri se objave vrtca nahajajo v rubriki Vrtec Kobanček, aktualna obvestila pa objavimo tudi 
na naslovni strani. Na spletni strani lahko starši najdejo: jedilnike, dokumente (Publikacija, 
Letni delovni načrt, Razvojni načrt, Pravilnik o varnosti otrok), obrazce in vloge (vpis v vrtec, 
uveljavljanje rezervacije mesta v vrtcu zaradi bolezni otroka in znižanega plačila zaradi 
odsotnosti v poletnih mesecih), kontakte, pomembna obvestila in druge informacije. Starši pa 
lahko skupaj z otroki spremljajo tudi zanimive novičke in fotografske utrinke dejavnosti v 
skupinah ter dogodke, projekte in prireditve vrtca.  
Posluževali smo se tudi drugih oblik informiranja staršev, kot so: osebno vročanje vabil in 
prijavnic, obveščanje o dejavnostih preko plakatov, pridobivanje podatkov o prisotnosti otrok 
v času počitnic neposredno od staršev, informiranje preko elektronske pošte v dogovoru z 
vzgojiteljico, drugo obveščanje preko elektronske pošte (lista prejemnikov za starševski 
krožek, predstavniki sveta staršev). 
 
Kot vsako leto smo ob koncu šolskega leta staršem razdelili vprašalnike, ki so nam v pomoč pri 
evalvaciji doseganja zastavljenih ciljev, prednostnih nalog vrtca in zadovoljstva staršev z našim 
delom. Analizo vprašalnikov je opravila svetovalna delavka Tjaša Mugerle, ki je z rezultati 

http://www.os-selnica.si/


 
POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 

 

 41 

seznanila tudi aktiv strokovnih delavcev. Analiza je predstavljena v poročilu o realizaciji LDN-
ja svetovalne službe, ki je priloga k pričujočemu poročilu.  
 
Družabno sodelovanje 
V centralni enoti v Selnici ob Dravi smo izvedli naslednje dejavnosti in prireditve, namenjene 
druženju s starši in starimi starši: 

 1. 10. 2018: športno popoldne s starši – pohod po jabolčni poti z jabolčnim piknikom 
(skupine v stavbi vrtca); 

 4. 12. 2018: likovne delavnice z babicami in dedki – izdelava lučk (skupine v stavbi 
vrtca); 

 17. 12. 2018: likovne delavnice s starši – izdelava lučk (skupine v šoli); 

 17. 12. 2018: pravljični večer – srečanje s škratom, pohod z lučkami do jelke na vasi, 
srečanje z dedkom Mrazom (vse skupine); 

 čas okrog materinskega dne: delavnice z očeti in srečanje z mamicami (skupine v stavbi 
vrtca); 

 čas okrog materinskega dne: delavnice z mamicami (skupine v šoli); 

 5. 4. 2019: dan odprtih vrat ob vpisu v vrtec (vse skupine); 

 28. 8. 2019: spoznavni dan – srečanje otrok, staršev in strokovnih delavcev v novih 
skupinah (vse skupine); 

 skozi vse leto: obiski staršev in starih staršev – predstavitve živali (skupina 
Pikapolonice). 
 

V enoti na Sv. Duhu na Ostrem vrhu so se s starši in starimi starši družili ob naslednjih 
dejavnostih in prireditvah: 

 3. 9. 2018: prireditev Baloni želja ob 1. šolskem dnevu:, 

 v tednu otroka: obiska babic; 

 30. 11. 2018: adventne delavnice s starši in krajani; 

 12. 4. 2019: velikonočne delavnice s starši in krajani. 
 
V vrtcu v Gradišču na Kozjaku so bile družabnemu sodelovanju s starši in starimi starši 
namenjene naslednje dejavnosti in prireditve:  

 10. 10. 2018: kostanjev piknik in športno popoldne s starši; 

 13. 12. 2018: adventna delavnica s starši; 

 17. 12. 2018: pravljični večer v Selnici ob Dravi – srečanje s škratom, pohod z lučkami 
do jelke na vasi, srečanje z dedkom Mrazom; 

 19. 12. 2018: peka piškotov z babicami in dedki; 

 20. 12. 2018: darilni bazar; 

 25. 3. 2019: delavnica z mamicami; 

 5. 4. 2019: dan odprtih vrat ob vpisu v vrtec; 

 19. 6. 2019: pravljični zaključek leta. 
 
Kulturno sodelovanje 
Starše in starše smo v šolskem letu 2018/19 povabili na naslednje kulturne dogodke in 
prireditve: 

 29. 9. 2018: nastop otrok iz skupine Kobanček pleše na prireditvi ob prazniku jabolk v 
Hramu kulture Arnolda Tovornika:, 
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 30. 11. 2018: krajši kulturni v sklopu adventnih delavnic (enota Sv. Duh na Ostrem 
vrhu); 

 20. 12. 2018: nastop s šolarji ob prihodu dedka Mraza (enota Gradišče na Kozjaku); 

 v času okrog materinskega dne: oddelčni nastopi v sklopu delavnic z mamicami 
(skupine v šoli); 

 v času okrog materinskega dne: oddelčni nastopi v sklopu delavnic z očeti in srečanja z 
mamicami (skupine v stavbi vrtca); 

 22. 3. 2019: nastop plesne skupine Kobanček pleše na krajevni prireditvi ob 
materinskem dnevu v Hramu kulture Arnolda Tovornika; 

 24. 3. 2019: nastop otrok iz enote vrtca in učencev podružnične šole na prireditvi ob 
materinskem dnevu v domu krajanov na Sv. Duhu na Ostrem vrhu; 

 31. 3. 2019: nastop otrok iz enote vrtca in učencev podružnične šole na krajevni 
prireditvi ob materinskem dnevu v Gradišču na Kozjaku; 

 4. 4. 2019: nastop pevskega zbora Kobanček na območni reviji pevskih zborov v Hramu 
kulture Arnolda Tovornika; 

 15. 5. 2019: predstava Tacamuca v Hramu kulture Arnolda Tovornika – zaključna 
prireditev centralne enote vrtca za starše in krajane; 

 19. 6. 2019: pravljični zaključek leta – lutkovna predstava Palček Pohajalček v izvedbi 
otrok in vzgojiteljice (enota Gradišče na Kozjaku). 
 

3.6  Zaposleni v vrtcu 
V vrtcu je bilo v skladu s sistemizacijo delovnih mest v šolskem letu 2018/19 zaposlenih 10 
vzgojiteljic predšolskih otrok, 9 vzgojiteljic predšolskih otrok - pomočnic vzgojiteljic in 1 
vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojiteljice (od tega je bila 1 zaposlena za 
zagotavljanje sočasnosti, daljšega odpiralnega časa in varstva starejših delavk), 1 pomočnica 
ravnateljice, 1 svetovalna delavka, 3 kuharice, 1 hišnik, 2 čistilki (od tega 1 tudi kot perica), 2 
kuhinjski pomočnici in čistilki, 1 organizatorica prehrane, 1 knjigovodkinja in organizatorica 
zdravstveno-higienskega režima, 2 tajnici v VIZ in računovodkinji ter 1 javna delavka. 26 
delavcev je bilo v vrtcu zaposlenih s polnim delovnim časom, 9 delavcev pa je bilo v vrtcu 
zaposlenih v pripadajočih deležih (1 vzgojiteljica, 1 svetovalna delavka, 1 organizatorica 
prehrane, 1 tajnica v VIZ in računovodkinja, 1 hišnik, 1 kuharica, 1 čistilka, 2 kuhinjski 
pomočnici in čistilki). Za nadomeščanje delavk na porodniškem dopustu so bile zaposlene 2 
vzgojiteljici predšolskih otrok - pomočnici vzgojiteljic in 1 svetovalna delavka, po potrebi pa je 
bilo potrebno zagotoviti tudi nadomestno zaposlitev za 1 čistilko.  
 
Načrtovanje in spremljava vzgojnega dela 
Vzgojiteljice načrtujejo in evalvirajo vzgojno delo v oddelkih v svojih letnih delovnih načrtih in 
v sprotnih pripravah. O izvedbi dejavnosti se dogovarjajo v tandemih, na sestankih strokovnih 
aktivov in pedagoških konferencah. Strokovni delavci so se srečali na petih pedagoških 
konferencah, ki jih je vodila pomočnica ravnateljice, na dveh pa je prisostvovala ravnateljica. 
Srečali so se tudi na petih sestankih aktivov. Zadnji teden v juniju so načrtovali delo za novo 
šolsko leto in pripravili vsebine za Publikacijo ter LDN.  
Pedagoško vodenje in spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela sta opravljali ravnateljica 
Jožica Ozmec in njena pomočnica Ladislava Milošević. V mesecu oktobru je ravnateljica 
pregledala letne priprave dela v oddelkih. Iz njih je bilo razvidno, kateri cilji so se dosegali pri 
posameznih dejavnostih. Individualne hospitacije so bile izvedene v drugi polovici leta s 
področja glasbene umetnosti. To področje se je spremljalo že drugo leto in ravnateljica je 
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ugotovila, da je bil dosežen napredek, kar je bil tudi naš cilj. Ob hospitacijah se je pregledala 
tudi pedagoška dokumentacija oddelkov. Po hospitacijah je sledila evalvacija in usmeritve za 
nadaljnje delo. Kakovost pedagoškega dela zaposlenih se je spremljalo in vrednotilo tudi ob 
priložnostnih obiskih v vrtcu, ob izvedbi posebnih dnevov, projektov, nastopov in prireditev. V 
ospredju zanimanja je bilo predvsem to, kako strokovni delavci zagotavljajo varno in 
spodbudno učno okolje za otroke, kako skrbijo za njihovo dobro počutje in prijetno vzdušje v 
skupini. Pri spremljavi vzgojnega dela sta usklajeno sodelovali ravnateljica in pomočnica 
ravnateljice.  
Ravnateljica je ob spremljavi vzgojnega dela ugotovila, da strokovni delavci svoje delo in 
poslanstvo opravljajo vestno, strokovno in z odgovornostjo za celostni razvoj slehernega 
otroka. Verjamejo, da se otroci v vrtcu počutijo varne in sprejete, da v vrtec radi prihajajo in 
se v njem tudi dosti naučijo. 
 
Strokovno izpopolnjevanje 
Za strokovne delavce so bila v šolskem letu 2018/19 organizirana naslednja skupna 
izobraževanja: 

 predavanje Otroci z okvaro sluha v predšolskem obdobju, v izvedbi mobilne 
logopedinje Sergeje Grögl iz Centra za sluh in govor Maribor, 27. 11 2018; 

 pedagoška delavnica na temo likovnega natečaja Impresija barve v letu 2019, v izvedbi 
mag. Ota Vogrina, 15. 1. 2019; 

 tečaj prve pomoči za strokovne delavce – temeljni postopki oživljanja, v izvedbi 
reševalca Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, 29. 1. 2019; 

 predavanje Vzgojne zadrege pri otrocih, v izvedbi mag. Alenka Seršen Fras, univ. dipl. 
psih., iz Centra za otroke, mladostnike in starše Maribor – v okviru 2. roditeljskega 
sestanka, 5. 2. 2019; 

 motivacijsko predavanje dr. Zorana Milivojevića ob začetku šolskega leta, 28. 8. 2019 
(9 strokovnih delavcev vrtca). 
 

Strokovni delavci so se udeležili tudi izobraževanj po lastni izbiri: 

 1. del seminarja Vodenje skupinskih procesov, 21. in 22. 9. 2018 (L. Milošević); 

 1. srečanje študijske skupine za predšolsko vzgojo na temo Formativno spremljanje 
otrokovega razvoja in napredka s poudarkom na spodbujanju socialno-čustvenih 
kompetenc, 11.-15. 11. 2018 (P. Badoko, B. Čepe, N. Ferk, M. Flak, P. Golič, K. 
Grušovnik, V. Kocjan, U. Mlakar, N. Sagaj, Z. Škrabl, I. Štampfer, P. Vogme Lukič, L. 
Vrenčur);  

 izobraževanje v okviru projekta NA-MA POTI na temo 1. gradnika naravoslovne in 
matematične pismenosti (predstavitev primerov dejavnosti), 6. 3. 2019 (A. Gošnak, L. 
Milošević); 

 delavnica v okviru projekta NA-MA POTI – uporaba Vernierjevih brezžičnih senzorjev, 
18. 3. 2019 (A. Gošnak, L. Milošević, U. Mlakar); 

 seminar Povezovanje in razumevanje otrok s pomočjo zgodb, 22. in 23. 3. 2019 – 1. 
del,  5. in 6. 4. 2019 – 2. del (P. Badoko, N. Ferk, L. Milošević); 

 delavnica v okviru projekta NA-MA POTI – Priprava učnih gradiv z brezplačno 
programsko opremo, 11. 4. 2019 (A. Gošnak, L. Milošević) 

 seminar Doživljanje narave, 31. 5. 2019 (B. Čepe); 

 izobraževanje v okviru projekta NA-MA POTI na temo 2. gradnika naravoslovne in 
matematične pismenosti, 26. 6. 2019 (A. Gošnak, L. Milošević, U Mlakar); 
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 strokovno usposabljanje Gluhi in naglušni otroci v programih s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo, 27. in 28. 6. 2019 (T. Mugerle, U. Mlakar). 

Vzgojiteljica Simona Stajan, ki se izobražuje v lastnem interesu, je zaključila 2. letnik 
drugostopenjskega programa inkluzivne pedagogike.  
 
Mentorstvo dijakom in študentom ter kandidatom za strokovni izpit 
Praktično usposabljanje v okviru srednješolskega in fakultetnega izobraževanja za predšolsko 
vzgojo so v našem vrtcu v šolskem letu 2018/19 opravljale naslednje dijakinje in študentke: 

 dijakinji III. gimnazije Maribor – izobraževalni program Predšolska vzgoja: 
Gala Očko, 2. letnik (mentorica Petra Vogme Lukič) in Ana Hren, 3. letnik (mentorica 
Vesna Kocjan); 

 študentke Pedagoške fakultete Maribor – program Predšolska vzgoja:  
študentke 2. letnika Sara Abršek (mentorica Jožica Perc), Nika Lepej (mentorica Simona 
Stajan) in Nuša Mernik (mentorica Štefka Rudolf) ter študentka 3. letnika Tanja Lepej 
(mentorica Ladislava Milošević). 

Nastope za strokovni izpit sta v šolskem letu 2018/19 pod mentorstvom naših vzgojiteljic 
opravili dve strokovni delavki: vzgojiteljica predšolskih otrok Nina Ferk (mentorica Jožica Perc) 
in vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice Naja Verhovčak (mentorica 
Ladislava Milošević). Obe kandidatki sta uspešno opravili tudi sam strokovni izpit. 
  
Odsotnosti 
Strokovni delavci 

 redni letni dopusti: 654 dni 

 bolniške odsotnosti: 384 dni 

 izredne odsotnosti (smrt bližnjih sorodnikov, poroka, selitev …): 13 dni 

 porodniški dopust: 475 dni 
 
Tehnično osebje 

 redni letni dopusti: 151 dni 

 bolniške odsotnosti: 79 dni 

 izredne odsotnosti: 0 dni 

 porodniški dopust: 0 dni 
 

Sodelovanje z zaposlenimi v šoli 
Zaposleni v vrtcu so se skupaj z delavci šole udeležili družabnih srečanj (zabave ob zaključku 
koledarskega leta, piknika ob koncu šolskega leta) in strokovne ekskurzije po Sloveniji, v 
organizaciji sindikata, ter izleta v Poreč, ki ga je organizirala ga. ravnateljica. Na povabilo Sveta 
zavoda so se delavci vrtca in šole sestali na zboru delavcev, kjer so bili seznanjeni s potekom 
postopka imenovanja novega ravnatelja, udeležili pa so se tudi predstavitev kandidatk za 
ravnateljici. Strokovni delavci šole in vrtca so bili skupaj tudi na predavanju dr. Zorana 
Milivojevića, ki ga je pred začetkom novega šolskega leta organizirala Poslovna skupnost 
osnovnih šol Maribor.  
Delavci vrtca so bili člani v naslednjih organih zavoda: IO sindikata zavoda, Svet zavoda OŠ 
Selnica ob Dravi, komisija za šolski sklad in inventurna komisija.  
(Več v poglavju 3.3 Sodelovanje s šolo in krajem) 
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3.7  Skrb za izboljšanje materialnih pogojev 

 
Višina denarnih sredstev, namenjenih zagotavljanju kvalitetnih materialnih pogojev – po 
prispelih računih do 31. 8. 2019: 

 pisarniški material (potrošni papirniški material, tonerji, telefon, poštne storitve …) in 
stroški računalniških storitev: 8.275,98 eur; 

 didaktični material (igrače, didaktični pripomočki, knjige …) in IKT sredstva: 4.849,16 
eur; 

 higienski material in čistila: 4.467,24 eur; 

 vzdrževanje in popravila (elektrika, voda, komunalne storitve, drobna in nujna večja 
popravila ter vzdrževalna dela …): 25.519,89 eur; 

 druge storitve (ZZZV, kontrola živil, deratizacija, požarna varnost, zdravniški pregledi, 
dimnikarske storitve, letni pregled otroških igrišč): 2.334,79 eur; 

 izobraževanje: 955.84 eur; 

 ostalo (kuhinjski drobni inventar, hišno perilo …): 1.203,34 eur. 
 
Največje investicije v šolskem letu 2018/19 so bile: 

 nabava industrijskega sušilnega stroja: 2.175,92 eur; 

 nabava opreme za dva nova oddelka vrtca: 13.768,57 eur. 
 

Sredstva šolskega sklada: 
- enota Selnica ob Dravi: 

 zbrana sredstva v šolskem letu 2018/19: 403,59 eur; 

 porabljena sredstva: 395,49 eur; 

 ostanek sredstev: 8,10 eur. 
 
- enota Sv. Duh na Ostrem vrhu: 

 zbrana sredstva v šolskem letu 2018/19: 73 eur; 

 porabljena sredstva: 0 eur; 

 ostanek sredstev: 73 eur. 
 
S sredstvi, ki so se v šolskem letu 2018/19 zbrala v šolskem oz. vrtčevskem skladu centralne 
enote vrtca, smo nabavili kovinski tricikel za tri otroke.  
Sredstva, ki so jih v šolskem letu 2018/19 v šolski oz. vrtčevski sklad prispevali starši v enoti Sv. 
Duh na Ostrem vrhu, smo prenesli v prihodnje šolsko leto. 
 
EKO papir 
Iz zbiralnih akcij starega papirja se je na računu centralne enote vrtca v šolskem letu 2018/19 
zbralo 192 eur. 
Sredstva od zbiralnih akcij papirja smo porabili za delno kritje avtobusnih prevozov (do višine 
zbranih sredstev), povezanih z nadstandardnim programom v dopoldanskem času: 

 v mesecu oktobru obisk Umetnostne galerije Maribor v znesku 88,00 eur;  

 v mesecu maju naravoslovni zaključni izlet na CŠOD Škorpijon v znesku 104,00 eur. 
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Problemi 
Še naprej glavni problem ostaja pomanjkanje prostora v vrtcu, ki je že vrsto leto premajhen za 
potrebe po predšolski vzgoji v kraju. V šolskem letu 2018/19 so bile skupine napolnjene do 
zgornje meje zakonsko določenih normativov. Poleg tega smo imeli v vrtcu več otrok s 
posebnimi potrebami – z odločbami o usmeritvi, kar je še dodatno oteževalo delo v tako polnih 
oddelkih. 
Že vrsto let opozarjamo, tako strokovni delavci vrtca kot tudi predstavniki staršev v Svetu 
staršev, da šola ni primerno okolje za predšolske otroke. Zelo pereč problem predstavlja 
dejstvo, da imajo otroci iz vseh štirih skupin na voljo le ene sanitarije, do katerih se dostopa 
po šolskem hodniku. Ena izmed večjih težav gostovanja vrtca v šolskih prostorih je tudi ta, da 
je med šolskimi odmori in prehajanjem šolskih otrok mimo prostorov vrtca moten počitek 
otrok v vrtcu. Prav tako so prikrajšani strokovni delavci, ki potrebujejo primerne prostore za 
svoje delo (kabinet, zbornica, garderoba …).  
Tudi v obstoječi stavbi vrtca bi potrebovali skupni večnamenski prostor (za kulturne prireditve, 
športno-gibalne aktivnosti, aktivni počitek …) in prostore za strokovne delavce (kabinet, 
zbornica ...). Pomanjkanje ustreznih prostorov za strokovne delavce je tudi razlog, zaradi 
katerega ne moremo dela organizirati tako, da bi se lahko delavci pripravljali na strokovno 
delo v času počitka otrok in bi zato lahko delovni čas prilagodili dejanskim potrebam po 
sočasnosti glede na specifične potrebe v posameznih starostnih skupinah otrok. Za bolj 
efektivno izrabo delovnega časa pa bi potrebovali tudi več prenosnih računalnikov za potrebe 
strokovnih delavcev.  
Sama stavba vrtca je dotrajana, potrebno bi bilo namestiti še 2 klimatski napravi, vedno večjo 
težavo pa predstavlja tudi kanalizacija. 
Občina, naša ustanoviteljica, je že začela s postopki za izgradnjo novega vrtca, zaradi izjemno 
velikega vpisa otrok pa je s preureditvijo prostorov v stavbi šole tudi povečala kapacitete vrtca 
za 2 oddelka 1. starostnega obdobja, ki bosta začela delovati z začetkom novega šolskega leta, 
vendar to smatramo le za nujno in začasno rešitev, za največ 2 leti.  
S preobremenjenostjo obstoječe infrastrukture vrtca je povezan tudi problem pomanjkanja 
ustreznih zunanjih površin za namene vrtca, saj je obstoječe igrišče pri vrtcu premajhno za 8 
skupin, igrišče vrtca pri šoli pa je bilo primerno za uporabo le 1 skupine v dopoldanskem času, 
ko je možna sočasna prisotnost 2 delavcev. Zaradi dogradnje teras in sanitarij za nova 2 
oddelka pa bo to igrišče še precej manjše.  
Poleg prostorske problematike je tudi v šolskem letu 2018/19 veliko organizacijsko težavo v 
vrtcu predstavljal absentizem in nadomeščanje odsotnih delavcev. Čeprav nam občina v 
primerih dolgotrajnih bolniških odsotnosti omogoča nadomestne zaposlitve in smo imeli tudi 
v tem letu na voljo javno delavko, je šlo v večini primerov za krajše odsotnosti od 30 delovnih 
dni in smo bili dolžni izpade strokovnih delavcev reševati z notranjimi organizacijskimi posegi 
(prerazporejanje delavcev v druge oddelke in na druge lokacije, združevanje oddelkov, 
zagotavljanje zgolj nujne sočasnosti, pomoč svetovalne delavke ipd.). Zaradi pomanjkanja 
razpoložljivih delavcev je bilo posebej težko organizirati spremstva na lokacije izven vrtca 
(lutkovni abonma, zaključni izlet …), kot nam jih iz potrebe po zagotavljanju varnosti otrok 
nalaga zakonodaja, kar je bilo še bolj pereče v primeru otrok s posebnimi potrebami, ki imata 
z odločbo dodeljenega občasnega spremljevalca, katerega moramo zagotoviti sami.   
Dodaten problem so predstavljali tudi slabši medsebojni odnosi in negativna klima v kolektivu, 
neprimerna komunikacija posameznikov ter neustrezno ravnanje skupine delavcev v primeru 
nestrinjanja z vrednotenjem dela v vrtcu v naravi.     
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Ponovno izpostavljamo težave z  racionalno in ekonomično organizacijo dela in nabave hrane 
v času šolskih počitnic, še posebej v poletnih počitnicah. V velikem številu primerov se dogaja, 
da starši otroke prijavijo, potem pa jih ne pripeljejo v vrtec. Delo v počitnicah se organizira 
vnaprej – na osnovi prijav staršev, od delavcev pa ne moremo pričakovati, da bi morali zaradi 
neodgovornega odnosa staršev koristiti nenačrtovan dopust. 
 
Poročilo za vrtec je pripravila pomočnica ravnateljice Ladislava Milošević. 

 
    
   Ravnateljica: 

Jožica Ozmec, prof.  
 


