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Spoštovani starši, učenci in sodelavci! 
 
Pogumno smo zakorakali v novo šolsko leto 2021/22, učilnice so polne nasmejanih obrazov 
in živahnih glasov, vsi smo zadovoljni, da učenci ponovno sedijo v šolskih klopeh. V centralni 
šoli in na dveh podružnicah imamo skupaj 353 otrok, zaposlenih je 50 strokovnih delavcev 
– vsi so dobro pripravljeni na izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela oz. kakovostnega 
pedagoškega procesa z uporabo sodobnih metod in oblik dela, skrbno se posvečajo 
čustveno-psihološkim značilnostim posameznega učenca, pri otrocih spodbujajo 
radovednost, samostojnost, kritično razmišljanje in jih aktivno vključujejo v vse dejavnosti. 
Našim in vašim otrokom bodo omogočili uravnotežen celostni razvoj, razvijali njihova 
močna področja ter se s posebnim občutkom posvečali ranljivim skupinam in otrokom s 
posebnimi potrebami. 
Program dela šole je natančno opisan v letnem delovnem načrtu, ki je objavljen na naši 
spletni strani, povzetek pa smo za vas pripravili v tej Publikaciji. Ob rednih urah pouka smo 
za otroke organizirali še veliko nadstandardnih dejavnosti ter aktivnosti iz razširjenega 
programa, vključevali jih bomo v projekte, natečaje, prireditve, posebne tedne, tekmovanja 
… Sodelovali bomo z drugimi šolami, društvi, organizacijami v kraju (in širše) ter seveda tudi 
z vami, dragi starši. Med prednostne naloge šole smo ponovno umestili skrb za zdravje 
vsakega posameznika – veliko gibanja na prostem in zdravo prehranjevanje, nadaljevali 
bomo s spodbujanjem pravilne rabe slovenskega jezika ter z izboljšanjem bralnega 
razumevanja, nadgrajevali bomo pridobljene digitalne kompetence ter skrbeli za e-
opismenjevanje učencev, staršev in učiteljev. Naša posebna naloga pa je organizacija 
Šolskih olimpijskih iger ter izvajanje olimpijsko obarvanih aktivnosti skozi celotno šolsko 
leto. Vsi se bomo potrudili za pozitivno klimo in kvalitetne medsebojne odnose, saj je naš 
cilj, da otrokom omogočimo varno in spodbudno učno okolje. Ponosni smo na naše učence 
in učenke, ki radi prihajajo v šolo in imajo veliko vrednot, ki jih cenimo: so spoštljivi, prijazni, 
strpni, dobrosrčni, pošteni, ustvarjalni, inovativni, delovni, samozavestni … 
Zaradi prisotnosti Covid-19 še vedno velja upoštevanje vseh zdravstveno-higienskih pravil 
in prilagajanje epidemiološki situaciji, zato vas prosim za strpnost in za razumevanje glede 
ukrepov in uvajanja sprememb na tem področju. 
Z dobrim sodelovanjem, s skupnimi močmi ter s prijazno komunikacijo bomo zagotovo tudi 
letos uspešno sobivali in dosegli vse zastavljene cilje.  
 

Manja Kokalj, vaša ravnateljica 
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PODATKI O ŠOLI 

 
1 USTANOVITELJ 
Ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi je Občina 
Selnica ob Dravi, s sedežem Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. Ustanoviteljske pravice 
izvršuje Občinski svet Občine Selnica ob Dravi.  
 

2 ORGANI ŠOLE 
 

2.1 ORGANI UPRAVLJANJA 
 

Ravnateljica: MANJA KOKALJ, prof. bio. in kem. – je pedagoški vodja in poslovodni organ.  
Pomočnica ravnateljice: MAJA VAČUN, prof. slo in fil. – pomaga ravnateljici pri opravljanju 
poslovodnih in pedagoških nalog.  
Svet zavoda: sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in vrtca 
ter trije predstavniki staršev šole in vrtca. 
 

2.2 STROKOVNI ORGANI 
 

Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Naloge pedagoškega zbora so: 

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

 daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 

 predlaga uvedbo nadstandardnih programov in drugih programov ter dejavnosti, 

 odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v 
skladu s predpisi, 

 daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,   

 daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih 
ravnatelja,   

 opravlja druge naloge v skladu z zakoni. 
 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno 
delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno 
problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in ostalimi učenci s 
posebnimi potrebami. Odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z 
zakonom.  
 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate 
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s 
starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v 
skladu z zakoni.  
 

Strokovni aktivi v šoli obravnavajo problematiko predmetnega področja, usklajujejo 
kriterije za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-
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izobraževalnega dela. Opravljajo tudi druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom 
šole.  
 
2.3 SVET STARŠEV 
 
Je organ, kjer lahko starši organizirano uresničujejo svoje interese. Sestavljajo ga starši, ki 
so izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku posameznih oddelkov šole. Svet staršev: 

 daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah, 

 daje mnenje k predlogu letnega delovnega načrta šole, 

 razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalnem delu, 

 voli predstavnike v svet zavoda, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
 
2.4 SKUPNOST UČENCEV ŠOLE (SUŠ) 
 
Skupnost učencev šole sestavljajo vsi učenci šole. Vsak oddelek na začetku šolskega leta 
izbere svoja predstavnika (predsednika oddelčne skupnosti in njegovega namestnika), ki se 
udeležujeta mesečnih sestankov; nanje prihajajo učenci od 4. do 9. razreda. Učenci se v 
oddelkih dogovorijo, katerega izmed strokovnih delavcev bodo predlagali za mentorja SUŠ, 
ter svojo odločitev na začetku šolskega leta sporočijo ravnateljici. Mentor mesečno sklicuje 
sestanke, na katerih predstavniki aktivno sodelujejo s predlogi glede priprave in izvedbe 
posebnih dni, podajo predloge in pripombe ter iščejo morebitne rešitve zanje. Pogovarjajo 
se o posebnih svetovnih dnevih in praznikih, sprejemajo odločitve o vključitvi v dobrodelne 
in zbiralne akcije. Analizirajo posebne dneve, prireditve, učni uspeh ter načrtujejo učno in 
solidarnostno pomoč. SUŠ aktivno sodeluje s predstavniki šolskega otroškega parlamenta. 
Mentorica skupnosti učencev šole je psihologinja Katja Repolusk.  
 
2.5 OTROŠKI PARLAMENT 
 
Otroški parlament je priložnost, da učenci spregovorijo, predstavijo svoja mnenja, ideje in 
dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja. Letošnji otroški parlament je 
že 31. po vrsti in se nadaljuje s temo lanskega šolskega leta – Moja poklicna prihodnost. 
Odločitev organizatorja Zveze prijateljev mladine Slovenije in vseh ostali udeležencev ter 
soustvarjalcev je, da bodo teme otroških parlamentov v prihodnje potekale na dve leti. O 
karieri in poklicni prihodnosti bomo z mlajšimi učenci izvajali razne delavnice po oddelkih, 
z učenci 4.–9. razreda pa bomo najprej diskutirali in raziskovali na srečanjih s predstavniki 
skupnosti učencev šole, ki bodo nato prenesli misli in ideje v svoje oddelke. Tako se bodo 
predstavniki posameznih oddelkov preizkusili kot moderatorji ob podpori razrednikov. 
Izbrani učenci bodo sodelovali na regijskem srečanju v Mariboru, v primeru izvolitve našega 
učenca za Nacionalni parlament pa bodo sodelovali tudi v Ljubljani. Mentorica otroškega 
parlamenta je socialna delavka Hermina Ladinek.  
 



6 

3 ŠOLSKI OKOLIŠ 
 
Osnovna šola Selnica ob Dravi s svojo dejavnostjo izvaja vzgojno-izobraževalne vsebine za 
učence iz naslednjih naselij: Črešnjevec ob Dravi, Gradišče na Kozjaku, Fala, Janževa Gora, 
Zgornji Boč, Veliki Boč, Spodnji Boč, Zgornji Slemen – del, Spodnji Slemen, Spodnja Selnica, 
Selnica ob Dravi, Zgornja Selnica, Sveti Duh na Ostrem vrhu in Vurmat – del. 
 

4 ŠOLSKI PROSTOR 
 
Naša šola izvaja učno-vzgojne dejavnosti v matičnih učilnicah za I. in II. VIO, v specializiranih 
učilnicah za III. VIO, računalniški in multimedijski učilnici, knjižnici, v posameznih kabinetih 
strokovnih delavcev, v veliki in mali telovadnici, učilnicah na prostem, šolskem parku in na 
igrišču. Na teh območjih strokovni delavci šole prevzemamo odgovornost za učence v času 
izvajanja pouka in drugih aktivnosti, določenih z letnim delovnim načrtom, učenci pa 
morajo na omenjenih območjih upoštevati pravila šolskega in hišnega reda. 
 
 

                                 KONTAKT 

 
TAJNIŠTVO  
 

Zlatka MIKEC 
Branka TAJKE 

(02) 674 08 30 
051 349 712 

RAVNATELJICA Manja KOKALJ 
(manja.kokalj@os-selnica.si) 

674 08 32 

POMOČNICA 
RAVNATELJICE 

Maja VAČUN 
(maja.vacun@os-selnica.si) 

674 08 33 

RAČUNOVODSTVO  Slavica JURŠE ŠKETA 
Lidija SIVEC 

674 08 34 
 

SOCIALNA DELAVKA Hermina LADINEK 674 08 36 

PSIHOLOGINJA Katja REPOLUSK 674 08 39 

KNJIŽNICA Maja VAČUN, Urška BREZNIK 674 08 37 

RAČUNALNICA Jure ŽURBI 674 08 46 

KUHINJA kuharice  674 08 38 

ORGANIZATORICA PREHRANE Barbara OZBIČ KIRIJAKOPULOS 051 248 306 

ZBORNICA učiteljice, učitelji 674 08 35 

SVETI DUH NA OSTREM VRHU učiteljice, gospodinja  671 00 01 

GRADIŠČE NA KOZJAKU učiteljica, gospodinja  876 06 17 
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Naše poslanstvo in vizija bosta temeljila na ustvarjanju varnega in spodbudnega učnega 
okolja za vse učence. Aktivnosti bomo usmerili v dobro počutje otrok na šoli, pozitivno 
klimo, razvoj socialnih veščin in čustveno opismenjevanje. Podporo bomo še posebej nudili 
ranljivim skupinam in se trudili, da bomo upoštevali individualne potrebe in zmožnosti 
učencev, kar zagotavlja optimalen razvoj ter učno uspešnost posameznika. Generacije 
otrok so drugačne in svet se zelo hitro spreminja, zato moramo kakovosten učni proces 
usmerjati tako, da bo šola res priprava na življenje in da bo otrokom omogočila razvoj 
kompetenc za 21. stoletje. Kolektiv strokovnih delavcev in vodstva šole si prizadeva za 
strokovnost in lasten profesionalni razvoj, ki uspešno sledi spremembam in izzivom 
današnjega časa. Uporabljamo učinkovite pristope dela in se izpopolnjujemo ter učimo na 
področjih, kjer smo šibkejši, ohranjamo pa primere dobre prakse in medsebojno mreženje 
znanja. Pripravljeni smo na spremembe, sprejemanje novih izzivov in drugačen način dela. 
Šola prihodnosti mora temeljiti na zaupanju v učitelje in zavedanju, da sta timsko delo in 
soustvarjanje ključ do uspeha in da brez sodelovanja med učenci, učitelji in starši ne 
moremo doseči zastavljenih ciljev. S pozitivnim pristopom vsi tvorimo uspešno učečo se 
skupnost. Ponosni smo na naše učence in učenke, ki radi prihajajo v šolo in imajo veliko 
vrednot, ki jih cenimo. Želimo si, da bi znali tudi prevzemati odgovornosti za svoja dejanja. 
Vsi  prispevamo svoj delež k prijetnemu sobivanju na šoli. 
 

 

 Čim več pouka na prostem, gibanja na svežem zraku, razširitev ponudbe športnih 
aktivnosti in izboljšanje gibalnih sposobnosti otrok. 

 Organizacija Šolskih olimpijskih iger in izvajanje olimpijsko obarvanih aktivnosti 
skozi celotno šolsko leto. 

 Skrb za zdravo in kulturno prehranjevanje v šoli ter uvedba dejavnosti za 
promocijo zdravja. 

 Nadgradnja digitalnih kompetenc pri učencih, učiteljih in starših ter e-
opismenjevanje za delo v šoli in na daljavo. 

 Izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture ter pravilne rabe slovenskega 
jezika.  

 Krepitev samopodobe učencev, vzdrževanje kvalitetnih medsebojnih odnosov, 
spoštovanje vrednot, primerne komunikacije in pridobitev odgovornega odnosa 
do sebe, soljudi in okolja. 

 

VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE 

PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE 

ŠTEVILO UČENCEV NA MATIČNI IN PODRUŽNIČNIH ŠOLAH 

ŠOLA FANTJE DEKLICE SKUPAJ 

Centralna šola 172 159 331 

Sv. Duh na Ostrem vrhu 13 2 15 

Gradišče na Kozjaku 5 2 7 

SKUPAJ 190 163 353 
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                            1.–5. RAZRED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 
 

  
 

 

 
 

 

Šol. ura Čas 

JV  715–815 

1. ura 730–815 

2. ura 820–905 

3. ura 910–955 

 Malica 955–1010 

4. ura 1010–1055 

5. ura 1100–1145 

6. ura 1150–1235 

7. ura 1255–1340 

8. ura 1345–1430 

Kosilo  

6.–9. razred 1235–1255 

OPB 6. razred 1150/1235–1450 

VV 1235–1430 

Šol. ura Čas 

Zajtrk 700–730 

JV  615–815 

1. ura 730–815 

2. ura 820–905 

Malica 905–920 

3. ura 920–1005 

4. ura 1010–1055 

5. ura 1100–1145 

6. ura 1205–1250 

7. ura 1255–1340 

Kosilo 1210–1230 in 
1255–1315 

OPB 1150–1600 

Pop. malica 1330–1400 

Šol. ura Čas 

JV 755–820 

1. ura 820–905 

2. ura 910–955  

Malica 955–1010 

3. ura 1010–1055   

4. ura 1100–1145 

5. ura 1150–1235 

6. ura 1240–1325 

Šol. ura Čas 

Predura 645–730 

1. ura 730–815 

2. ura 830–915 

Malica 815–830 

3. ura 920–1005   

4. ura 1010–1055 

5. ura 1120–1205 

6. ura 1210–1255 

OPB 1120–1500 

GRADIŠČE NA KOZJAKU SVETI DUH NA OSTREM VRHU 

ŠOLSKI ZVONEC 
 
 

6.–9. RAZRED 
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                                           STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 

Ime in priimek  Predmet/-i, drugo 

Mojca AUGUŠTIN  angleščina 

Karmen BARON  nemščina, oddelek podaljšanega bivanja 

Barbara BEDJANIČ 2. strokovna delavka v 1. razredu, oddelek podaljšanega bivanja, RaP 

Tjaša BEVC 
(Andreja MORI) 

geografija 

Urška BREZNIK knjižnica, slovenščina, informacijsko opismenjevanje, RaP 

Daniela BUGARIN razredni pouk 

Maksimiljana ČREŠNIK matematika, jutranje varstvo, varstvo vozačev 

Amadeja GORJUP 
(Andreja ROBIČ) 

oddelek podaljšanega bivanja  

Anja GOŠNAK naravoslovje, laborantka, organizmi v naravnem in umetnem okolju,  
oddelek podaljšanega bivanja 

Zdenka GRADIŠNIK razredni pouk 

Mateja GRUM razredni pouk, kolesarski izpit, oddelek podaljšanega bivanja 

Zlatka HARTMAN matematika, fizika 

Eva HRIBERŠEK razredni pouk 

Nataša JAVORNIK razredni pouk, angleščina v 1. razredu 

Ksenja JOVIČ projekt Popestrimo šolo (POŠ), spremljevalka gibalno oviranega 
otroka, oddelek podaljšanega bivanja 

Tajda KOCIPER dodatna strokovna pomoč 

Ksenija KOROŠEC razredni pouk, oddelek podaljšanega bivanja 

Maja KOSMAČIN razredni pouk, RaP 

Danijela KRAMPL slovenščina, angleščina 
Božena KREUH slovenščina, jutranje varstvo, RaP 

Hermina LADINEK socialna delavka, svetovalno delo 

Tanja LAŠIČ razredni pouk 

Katja LEP KOSMAČIN razredni pouk, jutranje varstvo, oddelek podaljšanega bivanja 

Jerneja LISJAK inkluzivna pedagoginja (dodatna strokovna pomoč) 

Blaž LOVRIČ naravoslovje, kemija, biologija, laborant, poskusi v kemiji, 
čebelarstvo 

Alenka MALJEVAC razredni pouk 

Tjaša MUGERLE pomoč učencem z učnimi težavami, jutranje varstvo, dodatna 
strokovna pomoč 

Boris MUJOVIĆ šport, izbrani šport, šport za sprostitev, šport za zdravje, RaP 

Stanislava NIDORFER gospodinjstvo, sodobna priprava hrane, oddelek podaljšanega 
bivanja 

Damjana OČKO razredni pouk, angleščina v 1. razredu, oddelek podaljšanega 
bivanja, RaP 

Barbara OZBIČ 
KIRIJAKOPULOS 

organizatorica šolske prehrane  

Uroš OZMEC  tehnika in tehnologija, NIP tehnika, NIP računalništvo, obdelava 
gradiv – les, filmska vzgoja, risanje v geometriji in tehniki, RaP 
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Polonca PERKUŠ razredni pouk 

Suzana PLOŠNIK matematika, fizika 

Mateja PODLESEK NIP francoščina, RaP 

Katja POGORELC  OPB (do 30. 9. 2021) 

Viktorija PUPAHER razredni pouk, RaP 

Katja REPOLUSK psihologinja, svetovalno delo, dodatna strokovna pomoč 

Mojca STRAŠEK 2. strokovna delavka v 1. razredu, oddelek podaljšanega bivanja 

Emica ŠKRINJAR geografija, zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika 

Marinka ŠOBER glasbena umetnost, pevski zbor, umetnost 

Jitka ŠTUMPER  šport, izbrani šport, šport za sprostitev, šport za zdravje, RaP, 
oddelek podaljšanega bivanja 

Tija TINAUER razredni pouk 

Ksenija TRIPKOVIČ angleščina 

Maja VAČUN pomočnica ravnateljice, knjižnica, domovinska in državljanska 
kultura in etika, jaz in drugi  

Urška VERHOVČAK razredni pouk, kolesarski izpit, oddelek podaljšanega bivanja  

mag. Oto VOGRIN likovna umetnost, likovni atelje, oddelek podaljšanega bivanja  

Barbara VOLMAJER slovenščina, šolsko novinarstvo, filmska vzgoja, jutranje varstvo, 
varstvo vozačev 

Jure ŽURBI računalniška omrežja, multimedija, računalnikar in organizator 
informacijskih dejavnosti 

OSTALI DELAVCI ŠOLE 

  

Danica CEPEC gospodinja (Gradišče) Karmen LONČARIČ kuharica 

Suzana GOLOB pomočnica kuharice Zlatka MIKEC tajnica 

Damijana GODEC čistilka Slavica MOŽIČ kuharica 

Irena HIRŠ čistilka Suzana NAMESTNIK pomočnica kuharice  

Slavica JURŠE ŠKETA računovodkinja Andreja PUŠNIK gospodinja (Sv. Duh) 

Marija KOISEK čistilka Jožica SRČIČ čistilka 

Suzana KRAMPL čistilka Jože ŠPORIN hišnik 

Klavdija KRESNIK čistilka Sašo VESELKO hišnik 

Renata KROPE pomočnica kuharice Jelka ŽIŽEK čistilka 
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                                       RAZPOREDITEV RAZREDNIŠTEV 

Oddelek Razredničarka/ 
razrednik 

JV/OPB/VV 

1. a Daniela BUGARIN  
(2. strok. delavka Barbara BEDJANIČ) 

 

JV 1., 2. razred:  
Tjaša MUGERLE 

Katja LEP KOSMAČIN 
JV 3.–4. razred: 
Božena KREUH 

 JV 5.–9. razred: 
 Barbara VOLMAJER, 

Maksimiljana ČREŠNIK 
 

OPB I: Barbara BEDJANIČ, 
Amadeja GORJUP,  

Mateja GRUM 
OPB II: Mojca STRAŠEK, 

Ksenija KOROŠEC, 
Amadeja GORJUP  

OPB III: Ksenija KOROŠEC  
OPB IV: Amadeja GORJUP  

OPB V: Karmen BARON, 
Urška VERHOVČAK,  
Alenka MALJEVAC,  

Urška BREZNIK,  
Katja LEP KOSMAČIN,  

Barbara O. KIRIJAKOPULOS 
OPB VI: Ksenja JOVIČ, 

Tjaša MUGERLE 
OPB VII: Stanislava 

NIDORFER, mag. Oto 
VOGRIN, Jitka ŠTUMPER, 

Anja GOŠNAK 
 

OPB Sv. Duh: Anja 
GOŠNAK,  

Katja LEP KOSMAČIN,  
Damjana OČKO 

 
VV (7.–9. razred):   

Barbara VOLMAJER, 
Maksimiljana ČREŠNIK 

1. b Eva HRIBERŠEK 
 (2. strok. delavka Mojca STRAŠEK)  

2. a Alenka MALJEVAC 

2. b Maja KOSMAČIN 
  

3. a Polonca PERKUŠ   

3. b   Tanja LAŠIČ 

4. a Tija TINAUER 

4. b Zdenka GRADIŠNIK   

5. a Urška VERHOVČAK   

5. b Mateja GRUM 

6. a Barbara VOLMAJER 

6. b  Denijela KRAMPL 

7. a Mojca AUGUŠTIN 

7. b   Anja GOŠNAK 
(sorazred.: Hermina LADINEK) 

8. a Uroš OZMEC 

8. b Urška BREZNIK 

9. a    Blaž LOVRIČ   

9. b Emica ŠKRINJAR 
 (sorazred.: Zlatka HARTMAN) 

Sv. Duh na 
Ostrem vrhu 

Damjana OČKO (1.–3. razred) 
Viktorija PUPAHER  

(4., 5. razred) 

 Gradišče na 
Kozjaku 

Nataša JAVORNIK  
(1., 2., 3., 5. razred) 
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     PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE (6.–9. razred) 

PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE (1.–5. razred) 

                          TEDENSKO ŠTEVILO UR  

Razred  1. 2. 3. 4. 5. 

Slovenščina 6 7 7 5 5 

Matematika 4 4 5 5 4 

Tuji jezik  2 2 2 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 

Družba    2 3 

Spoznavanje okolja 3 3 3   

Naravoslovje in tehnika    3 3 

Gospodinjstvo     1 

Šport 3 3 3 3 3 

Neobvezni izbirni 
predmeti 

2   2/1 2/1 

Oddel. skupnost    0,5 0,5 

Št. predmetov 6/7 7 7 8/9/10 9/10/11 

Št. ur tedensko 20/22 23 24 24/25/26 26/27/28 

Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 

Individ. in skup. pomoč  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dop./dod. pouk 1 1 1 1 1 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 

 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

Predmet/število ur 
tedensko 

1.  
obdobje 

2.  
obdobje 

1. 
obdobje 

2. 
obdobje 

1. 
obdobje 

2. 
obdobje 

1. 
obdobje 

2. 
obdobje 

Slovenščina 5 5 4 4 3 4 5 4 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

Angleščina 4 4 4 4 3 3 3 3 

Likovna umetnost 1 1 1 1 1 1 1 1 

Glasbena umetnost 1 1 1 1 1 1 1 1 

Družba / / / / / / / / 

Spoznavanje okolja / / / / / / / / 

Geografija 1 1 2 2 1,5  1,5  2 2 

Zgodovina 1 1 2 2 2 2 2 2 

Domovinska in 
državljanska kultura 
in etika 

/ / 1 1 1 1 / / 

Fizika / / / / 2 2 2 2 

Kemija / / / / 2 2 2 2 

Biologija / / / / 1,5  1,5 2 2 

Naravoslovje 2 2 3 3 / / / / 

Naravoslovje in 
tehnika 

/ / / / / / / / 
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Pri pedagoškem delu v razredu se upošteva načelo notranje diferenciacije: učitelji vse od 1. 
do 9. razreda prilagajamo delo z učenci glede na njihove zmožnosti in individualni 
napredek. Naš temeljni cilj je s prilagojenimi metodami in z oblikami dela ter z višjo 
motiviranostjo doseči boljše rezultate in dobro počutje vseh sodelujočih v procesu.   
V 5. razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri matematiki in slovenščini v 
obsegu 1 ure tedensko (35 ur letno). Delo v manjših učnih skupinah bomo izvajali tudi v 6. 
in 7. razredu, in sicer pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku angleščina – prav tako v 
obsegu 1 ure tedensko (35 ur letno). V 8. razredu bodo učenci razporejeni v manjše učne 
skupine pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku angleščina, v 9. razredu pa v dve učni 
skupini pri angleščini. Pouk v skupinah bo potekal v skladu s predvidenim številom ur 
posameznega predmeta v posameznem razredu. 
 

Razred Predmet Število ur Čas izvajanja diferenciacije 

5. 
 

SLJ 35 vse šolsko leto 
 MAT 35 

6. 
 

SLJ 35 
vse šolsko leto 

 
MAT 35 

TJA 35 

7. 
 
 

SLJ 35 

vse šolsko leto MAT 35 

TJA 35 

8. 
 

 

SLJ  122,5  
vse šolsko leto 

 
MAT 140 

TJA 105 

9. TJA 96 vse šolsko leto 

 
 

Tehnika in 
tehnologija 

2 2 1 1 1 1 / / 

Gospodinjstvo 1,5 1,5 / / / / / / 

Šport 3 3 2 2 2 2 2 2 

Izbirni predmeti / / 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 

Neobvezni izbirni 
predmeti 

1 1 1 1 / / / / 

Število predmetov 10/11 10/11 11/12/
13 

11/12/
13 

11/12/
13 

11/12/
13 

11/12/
13 

11/12/
13 

Število ur tedensko 25,5/27,5 25,5/27,5 27/27 27/28 27/28 28/29 28/29 27/28 

Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 

Dop/dod pouk 1 1 1 1 

Indiv. in skup. 
Pomoč 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Število tednov 35 35 35 32 

DIFERENCIACIJA IN DELO V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 
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   PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA  

 

Znanje učencev preverjamo in ocenjujemo skladno s Pravilnikom o preverjanju in 
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 52/2013).  
S preverjanjem znanja zbiramo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oz. standarde 
znanja po učnih načrtih, in ni namenjeno ocenjevanju. 
Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje doseganja ciljev in standardov znanja in 
ga učitelj opravi po preverjanju znanja. Ocenjevanje znanja je javno. Ocenjujejo se učenčevi 
ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi 
učencev in druge dejavnosti. V 1. in 2. razredu osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje z 
opisnimi ocenami, od 3. do 9. razreda pa s številčnimi ocenami. 
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje 
učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, večina ocen pa ne sme biti pridobljena na 
podlagi pisnih izdelkov. Če se predmet, za katerega sta s predmetnikom določeni manj kot 
dve uri tedensko, izvaja strnjeno (fleksibilni predmetnik), se znanje učencev oceni najmanj 
dvakrat.  
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje 
učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti 
pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.  
Učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu 
in enkrat na dan, razen v primeru iz 13. člena zgoraj omenjenega pravilnika, ko se zaradi 
prevelikega števila negativnih ocen v oddelku ali učni skupini pisno ocenjevanje ponovi. 
O datumu pisnega izdelka morajo biti učenci seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej. Pet 
delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne pišejo izdelkov za oceno. 
 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA  

 

Ob koncu 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. in 9. razred) se preverja znanje 
učencev z nacionalnim preverjanjem znanja; preverjajo se standardi znanja, določeni z 
učnimi načrti. Nacionalno preverjanje znanja je obvezno tako za učence 6. kot 9. razreda.  
V 6. razredu se bo preverjalo znanje iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika 
angleščina, ob koncu 3. VIO pa iz slovenščine, matematike ter tehnike in tehnologije. Učenci 
bodo o uspehu na nacionalnem preverjanju znanja seznanjeni z Obvestilom o dosežkih pri 
nacionalnem preverjanju znanja; dosežki učencev so izraženi v absolutnih in odstotnih 
točkah in so dodatna informacija o znanju učencev.  
Natančnejša navodila o izvedbi NPZ bodo učenci in starši dobili pravočasno na razrednih 
urah, roditeljskih sestankih ter preko spleta – informacije za učence in starše, ki jih pripravi 
Republiški izpitni center. Na šoli bomo pripravili tudi podrobnejši Izvedbeni načrt NPZ za 
tekoče šolsko leto. 
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Datum Aktivnost 

1. 9. 2021 
Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz 
katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. 
razreda z NPZ – TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA.  

  

4. 5. 2022 NPZ iz slovenščine za učence 6. in 9. razreda. 

  

6. 5. 2022 NPZ iz matematike za učence 6. in 9. razreda. 

  

10. 5. 2022 
NPZ iz tretjega predmeta (TIT) za učence 9. razreda. 
NPZ iz angleščine za učence 6. razreda. 

  

1. 6. 2022 
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu. Uveljavljanje pravice do vpogleda 
v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu. 

  

2., 3. 6. 2022 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 
9. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC. 

  

7. 6. 2022 
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu. Uveljavljanje pravice do vpogleda 
v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu. 

  
8. 6. 2022 
 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 
6. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC. 

  

9. 6. 2022 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. 
razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC. 

  

15. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda. 

  

24. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda. 
 

 

KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 

 

Mesec Število dni 

September 22  
Oktober 16 
November 21 
December 18 
Januar 21 
Februar 17 
Marec 19 
April 17 
Maj 21 
Junij 18 
Skupaj 190 
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Redovalne konference 

1. redovalna konferenca 27. 1. 2022 

2. redovalna konferenca (9. r.) 9. 6. 2022  

2. redovalna konferenca (1.–8. r.) 20. 6. 2022  

 

Konferenčna obdobja 

I.  konferenčno obdobje 1. 9. 2021–31. 1. 2022 

II. konferenčno obdobje (9. r.) 1. 2.–15. 6. 2022 

II. konferenčno obdobje (1.–8. r.) 1. 2.–24. 6. 2022 

 

Razdelitev spričeval 

9. razred 15. 6. 2022 

1.–8. razred 24. 6. 2022 

 

Počitnice 

Jesenske počitnice 25. 10.–1. 11. 2021 

Novoletne počitnice 25. 12. 2021–2. 1. 2022 

Zimske počitnice 28. 2.–4. 3. 2022 

Prvomajske počitnice 27. 4.–2. 5. 2022 

Poletne počitnice 25. 6.–31. 8. 2022 

 

Izpitni roki 

Predmetni, razredni in popravni izpiti za učence 9. razreda 16.–29. 6. 2022 

Predmetni, razredni in popravni izpiti za učence 1.–8. razreda 27. 6.–8. 7. 2022 

Predmetni in popravni izpiti za učence 1.–9. razreda (2. rok) 18.–31. 8. 2022 

 

Prazniki 

Dan reformacije 31. 10. 2021 

Dan spomina na mrtve 1. 11. 2021 

Božič 25. 12. 2021 

Dan samostojnosti in enotnosti 26. 12. 2021 

Novo leto 1., 2. 1. 2022 

Pouka prost dan (po koledarju MIZŠ) 7. 2. 2022   

Slovenski kulturni praznik 8. 2. 2022 

Velikonočni ponedeljek 18. 4. 2022 

Dan upora proti okupatorju 27. 4. 2022 

Praznik dela 1., 2. 5. 2022 

Dan državnosti 25. 6. 2022 
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ŠOLA V NARAVI 
 
Šola v naravi je del razširjenega programa in ena izmed želenih in priljubljenih oblik vzgojno-
izobraževalnega dela. Stroške bivanja v šoli v naravi bodo v celoti plačali starši učencev, 
razen v 5. razredu, kjer bo del stroškov bivanja poravnalo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Za učence, katerih starši zaradi socialnega položaja ne bodo mogli v celoti 
plačati šole v naravi, bo del stroškov zagotovila šola iz za to namenjenih skladov. Konkreten 
program šole v naravi zagotavlja uresničitev ciljev z različnih področij. Spodbuja socialne in 
komunikacijske spretnosti, razvija pozitiven odnos do zdravega načina življenja ter vceplja 
odgovornost za lastno varnost in zdravje. Spodbuja vseživljenjsko učenje.   
 
V letošnjem šolskem letu bo šola v naravi organizirana za učence naslednjih razredov:  

DOGODKI, PRIREDITVE, POSEBNI DNEVI IN TEDNI  

Dejavnost Čas 
Slovesnost ob prvem šolskem dnevu 1. 9. 2021 

Svetovni dan miru 21. 9. 2021 

Teden otroka 4.–8. 10. 2021 

Aktivne jesenske počitnice 25.–29. 10. 2021 

Sprejem mezinčkov november 2021 

Tradicionalni slovenski zajtrk – dan Zdrave šole 19. 11. 2021 

Karierni sejem nov./dec. 2021 

Svetovni dan filozofije (Unesco) 19. 11. 2021 

Svetovni dan človekovih pravic (Unesco) 10. 12. 2021 

Praznični december 1.–24. 12. 2021 

Srečanje z upokojenimi delavci šole 15. 12. 2021 

Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 24. 12. 2021 

Teden pisanja z roko 17.–21. 1. 2022 

Šolski literarni in likovni natečaj januar 2022 

Aktivne zimske počitnice 28. 2.–4. 3. 2022 

Svetovni dan poezije (Unesco) 21. 3. 2022 

Plavalni tečaj za tretješolce in četrtošolce marec 2022 

Svetovni dan zdravja (Unesco) 7. 4. 2022 

Regijsko srečanje gledaliških skupin datum še ni znan 

Revija pevskih zborov datum še ni znan 

Zaključna prireditev šole, podelitev priznanj in nagrad konec maja 2022 

Zaključek bralnih značk in bralna noč v šoli (4.–9. razred) junij 2022 

Zborovski boom – MPZ datum še ni znan 

Srečanja z bodočimi prvošolci 20. 6. 2022 

Valeta devetošolcev 9. 6. 2022 

Slovo mezinčkov od zaščitnikov junij 2022 

Slovo devetošolcev 15. 6. 2022 

Proslava pred dnevom državnosti, zaključna prireditev za učence 24. 6. 2022 

Nagradni izlet junij 2022 
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Razred Kraj Čas 
9. razred CŠOD Kavka 13.–17. 9. 2021 

7. razred  CŠOD Breženka  4.–8. 10. 2021  

3. razred 
centralne šole,  

1.–3. podružnica 
Gradišče 

CŠOD Škorpijon  10.–12. 11. 2021  

5. razred Ribnica na Pohorju 21.–25. 2. 2022 

6. razred Mariborsko Pohorje 14.–18. 2. 2022 

2. razred CŠOD Škorpijon 20.–22. 6. 2022 

 
 

 

Razred Kraj Čas 

1. Maribor – Akvarij, terarij Maribor 
Vlak Jurček – ogled Maribora 

21. 10. 2021 

2. Maribor – Pokrajinski muzej Maribor 21. 10. 2021  

3.  Umetnostna galerija Maribor  21. 10. 2021  

4. Rudnik Velenje, Velenjski grad 21. 10. 2021  

5. Rogatec – muzej na prostem 21. 10. 2021  

6. Prekmurje (Doživljajski park Vulkanija, živalski 

vrt SIKALU) 

20. 10. 2021  

7.  Šempeter (Rimska nekropola), Vitanje 

(Noordung center), Šmartinsko jezero 

20. 10. 2021  

8. Vrba, Bohinj, Slap Savica 20. 10. 2021  

9. Gorenjska (Vrba, Dovžanova soteska, Bled) 20. 10. 2021  

Gradišče na 
Kozjaku 

 

Tehnopark Celje 21. 10. 2021  

Sv. Duh  
1.–3. razred 

 

Tehnopark Celje 21. 10. 2021  

Sv. Duh  
4., 5. razred 

Rogatec – muzej na prostem 21. 10. 2021 

STROKOVNE EKSKURZIJE 
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Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezuje 
discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Potekajo po 
letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Dnevi 
dejavnosti so praviloma brezplačni, razen pri programih, ki so vezani na prevoz, vstopnine, 
materialne stroške oziroma plačila dodatnega nezgodnega zavarovanja učencev, ki 
sodelujejo na dnevu dejavnosti, če tega organiziramo ob uporabi prevoznih sredstev. 
 

 

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE  

 

Razred Kraj Čas 

1.  
 

Živalski vrt Sikalu ZOO, Radenci 15. 6. 2022  

2.  
 

Mini ZOO Land, Slovenske Konjice 15. 6. 2022  

3.  
 

Živalski vrt – Ljubljana  15. 6. 2022  

4.  Zeliščarstvo v Olimju in Koča pri čarovnici 15. 6. 2022  

5.  
 

Naravne znamenitosti Savinjske doline  
Mozirski gaj, Jama Pekel  

15. 6. 2022  

6.  
 

Kras (Škocjanske jame, Park vojaške zgodovine 
Pivka) 

15. 6. 2022  

7.  
 

Dolenjska – Trubarjeva domačija, Novo mesto, 
Nuklearka Krško 

15. 6. 2022  

8.  
 

Vrhnika, Idrija, Bolnišnica Franja  15. 6. 2022 

9.  Slovensko Primorje  10. 6. 2022 

Gradišče na 
Kozjaku  

Živalski vrt – Ljubljana  15. 6. 2022 

Sv. Duh na 
Ostrem vrhu 

Živalski vrt – Ljubljana 15. 6. 2022 

DNEVI DEJAVNOSTI 

Dnevi dejavnosti / število dni letno 

Razred  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Narav. dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



20 

1. RAZRED 

Dejavnost  Predviden čas 

KULTURNI DNEVI 

Zaključek Šolskih olimpijskih iger 22. 10. 2021 

S pravljicami pojem in se igram 7. 12. 2021 

Obisk lutkovnega gledališča januar 2022 

Kulturni dogodki vse šol. leto 

TEHNIŠKI DNEVI 

Tradicionalni slovenski zajtrk 19. 11. 2021 

Praznične delavnice 24. 12. 2021 

Živalski vrt Sikalu ZOO junij 2022 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Gozd november 2021 

EKO dan – hiša eksperimentov april 2022 

Čebelice 15. 6. 2022 

ŠPORTNI DNEVI 

Pohod, šaljive igre 5. 10. 2021 

Šolske olimpijske igre – športne igre 19. 10. 2021 

Šolske olimpijske igre – atletika 20. 10. 2021 

Rolanje  maj 2022 

Športne ure (pohod, igre na snegu, druženje z 
zaščitniki ...) 

vse šol. leto 
 

 
2. RAZRED 

 

Dejavnost  Predviden čas 

KULTURNI DNEVI 

Zaključek Šolskih olimpijskih iger 22. 10. 2021 

Glasbene dejavnosti 7. 12. 2021 

Obisk lutkovnega gledališča januar 2022 

Kulturni dogodki vse šol. leto 

TEHNIŠKI DNEVI 

Tradicionalni slovenski zajtrk 19. 11. 2021 

Praznične dejavnosti 24. 12. 2021 

Mini ZOO Land, Slovenske Konjice 15. 6. 2022 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

EKO dan – hiša eksperimentov 22. 4. 2022 

Jaz in narava – šola v naravi 20. 6. 2022 

Mladi raziskovalec – šola v naravi 21. 6. 2022 

ŠPORTNI DNEVI 

Šolske olimpijske igre – športne igre 19. 10. 2021 

Šolske olimpijske igre – atletika 20. 10. 2021 

Zimski športni dan februar 2022 

Rolanje maj 2022 

Jahanje – šola v naravi 22. 6. 2022 
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3. RAZRED 
 

Dejavnost  Predviden čas 

KULTURNI DNEVI 

Zaključek Šolskih olimpijskih iger 22. 10. 2021 

Ljudski plesi 7. 12. 2021 

Obisk lutkovnega gledališča januar 2022 

Kulturni dogodki vse šol. leto 

TEHNIŠKI DNEVI 

Tradicionalni slovenski zajtrk 19. 11. 2021 

Praznične delavnice 24. 12. 2021 

Ekskurzija – ZOO Ljubljana 15. 6. 2022 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Mladi raziskovalec – šola v naravi  10. 11. 2021 

Gozd maj 2022 

EKO dan – hiša eksperimentov 22. 4. 2022 

ŠPORTNI DNEVI 

Šolske olimpijske igre – športne igre 19. 10. 2021 

Šolske olimpijske igre – atletika 20. 10. 2021 

Jahanje – šola v naravi  11. 11. 2021 

Lokostrelstvo – šola v naravi 12. 11. 2021 

Rolanje maj 2022 

 
4. RAZRED 

 

Dejavnost  Predviden čas 

KULTURNI DNEVI 

Zaključek Šolskih olimpijskih iger 22. 10. 2021 

Teden pisanja z roko januar 2022 

Kulturni dogodki vse šol. leto 

TEHNIŠKI DNEVI 

Ekskurzija – Velenje 21. 10. 2021 

Praznične dejavnosti 24. 12. 2021 

Izdelki iz lesa april/maj 2022 

Otroška varnostna olimpijada maj 2022 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Tradicionalni slovenski zajtrk 19. 11. 2021 

EKO dan – gozd in gozdne živali 22. 4. 2022 

Zeliščarstvo v Olimju in Koča pri čarovnici 15. 6. 2022 

ŠPORTNI DNEVI 

Šolske olimpijske igre – športne igre 19. 10. 2021 

Šolske olimpijske igre – atletika 20. 10. 2021 

Plavalni tečaj marec 2022 

Zimski športni dan  januar 2022 

Rolanje maj /junij 2022 
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PODRUŽNICA SV. DUH NA OSTREM VRHU – 1., 2. in 3. RAZRED 
 

 
PODRUŽNICA SV. DUH NA OSTREM VRHU – 4., 5. RAZRED 

 
Dejavnost  Predviden čas 

KULTURNI DNEVI 

Zaključek šolskih olimpijskih iger 22. 10. 2021 

Obisk lutkovnega gledališča januar 2022 

Kulturni dogodki vse šol. leto 

TEHNIŠKI DNEVI 

Zgodovinske značilnosti muzeja na prostem – Rogatec 21. 10. 2021 

Praznične dejavnosti 24. 12. 2021 

Svet fraktalne risbe januar 2022 

Mednarodno sodelovanje – OŠ Lučane po dogovoru 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Tradicionalni slovenski zajtrk 19. 11. 2021 

EKO dan – gozd 22. 4. 2022 

Ekskurzija – ZOO Ljubljana junij 2022 

ŠPORTNI DNEVI 

ŠD podružnic 23. 9. 2021 

Šolske olimpijske igre – športne igre 19. 10. 2021 

Šolske olimpijske igre – atletika 20. 10. 2021 

Alpsko smučanje – šola v naravi – 5. razred 
Igrarije na snegu – 4. razred 

21.–5. 2. 2022 

Dejavnost  Predviden čas 

KULTURNI DNEVI 

Zaključek Šolskih olimpijskih iger 22. 10. 2021 

Obisk lutkovnega gledališča januar 2022  

Mednarodno sodelovanje – OŠ Lučane po dogovoru 

Kulturni dogodki vse šol. leto 

TEHNIŠKI DNEVI 

Ekskurzija – Tehnopark Celje 21. 10. 2021 

Praznične dejavnosti 24. 12. 2021 

Fraktalna risba januar 2022 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Tradicionalni slovenski zajtrk 19. 11. 2021 

EKO dan – gozd 22. 4. 2022 

Ekskurzija – ZOO Ljubljana  junij 2022 

ŠPORTNI DNEVI 

Športni dan podružnic 23. 9. 2021 

Šolske olimpijske igre – športne igre 19. 10. 2021 

Šolske olimpijske igre – atletika 20. 10. 2021 

Zimski pohod januar 2022 

Pohod junij 2022 
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Alpsko smučanje – šola v naravi – 5. razred 
Pohod – 4. razred 

21.–5. 2. 2022 

 
 

PODRUŽNICA GRADIŠČE NA KOZJAKU – 1., 2., 3. RAZRED 

 
 

PODRUŽNICA GRADIŠČE NA KOZJAKU – 5. RAZRED 
 

Dejavnost  Predviden čas 

KULTURNI DNEVI 

Zaključek šolskih olimpijskih iger 22. 10. 2021 

S pravljicami pojem in se igram 7. 12. 2021 

Obisk lutkovnega gledališča februar 2021 

TEHNIŠKI DNEVI 

Ekskurzija – Tehnopark Celje 21. 10. 2021 

Adventne delavnice november 2021 

Praznične dejavnosti 24. 12. 2021 

Obisk lutkovnega gledališča januar 2022 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Tradicionalni slovenski zajtrk 19. 11. 2021 

EKO dan – gozd 22. 4. 2022 

Ekskurzija – ZOO Ljubljana junij 2022 

ŠPORTNI DNEVI 

ŠD podružnic 23. 9. 2021 

Šolske olimpijske igre – športne igre 19. 10. 2021 

Dejavnost  Predviden čas 

KULTURNI DNEVI 

Zaključek šolskih olimpijskih iger 22. 10. 2021 

S pravljicami pojem in se igram 7. 12. 2021 

Obisk lutkovnega gledališča januar 2022 

Kulturni dogodki vse šol. leto 

TEHNIŠKI DNEVI 

Ekskurzija –Tehnopark Celje 21. 10. 2021 

Adventne delavnice november 2021 

Praznične dejavnosti 24. 12. 2021 

 NARAVOSLOVNI DNEVI 

Mladi raziskovalec – šola v naravi 10. 11. 2021 

Tradicionalni slovenski zajtrk 19. 11. 2021  

EKO dan – gozd 22. 4. 2022 

 ŠPORTNI DNEVI 

ŠD podružnic 23. 9. 2021 

Šolske olimpijske igre – športne igre 19. 10. 2021 

Šolske olimpijske igre – atletika 20. 10. 2021 

Jahanje – šola v naravi 11. 11. 2021 

Lokostrelstvo – šola v naravi 12. 11. 2021 
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Šolske olimpijske igre – atletika 20. 10. 2021 

Smučanje – šola v naravi  1. 3. 2021 

Smučanje – šola v naravi  3. 3. 2021 

 
5. RAZRED 

 
Dejavnost  Predviden čas 

KULTURNI DNEVI 

Zaključek Šolskih olimpijskih iger 22. 10. 2021 

Spoznajmo pisatelja november 2021 

Kulturni dogodki vse šol. leto 

TEHNIŠKI DNEVI 

Praznične delavnice 24. 12. 2021 

Kolesarski izpit maj 2022 

Naravno-geografske značilnosti Savinjske doline 15. 6. 2022 

Pomen zbiranja odpadnega papirja in njegova uporaba 24. 6. 2022 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Zgodovinske značilnosti muzeja na prostem – Rogatec 21. 10. 2021 

Tradicionalni slovenski zajtrk 19. 11. 2021 

EKO dan – vsi na kolo za zdravo telo 22. 4. 2022 

ŠPORTNI DNEVI 

Šolske olimpijske igre – športne igre 19. 10. 2021 

Šolske olimpijske igre – atletika 20. 10. 2021 

Smučanje – šola v naravi 1. 3. 2022 

Smučanje – šola v naravi 3. 3. 2022 

Rolanje maj 2022 

 
6. RAZRED 

 
 

Dejavnost  Predviden čas 

KULTURNI DNEVI 

Zaključek Šolskih olimpijskih iger 22. 10. 2021 

Kulturni dogodki vse šol. leto 

Obisk gledališča  12. 11. 2021  

TEHNIŠKI DNEVI 

Praznične dejavnosti 24. 12. 2021 

Valentinovo - literarno-likovno ustvarjanje 14. 2. 2022 

Obdelava lesa maj/junij 2022 

Ekskurzija – Škocjanske jame, Park vojaške zgod. Pivka junij 2022 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Tradicionalni slovenski zajtrk  19. 11. 2021  

EKO dan  22. 4. 2022 

Travnik junij 2022 

ŠPORTNI DNEVI 

Pohod in tek – dan slovenskega športa 23. 9. 2021 
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Šolske olimpijske igre – športne igre 19. 10. 2021 

Šolske olimpijske igre – atletika 21. 10. 2021 

Smučanje – šola v naravi 15. 2. 2022 

Plavanje maj/junij 2022 

 
7. RAZRED 

 
 

Dejavnost  Predviden čas 

KULTURNI DNEVI 

Zaključek Šolskih olimpijskih iger 22. 10. 2021 

Kulturni dogodki vse šol. leto 

Obisk gledališča  12. 11. 2021  

TEHNIŠKI DNEVI 

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti 22. 9. 2021 

Obisk srednjih poklicnih šol oktober/november 2021 

Praznične dejavnosti 24. 12. 2021 

Umetne mase maj/junij 2022  

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Solinarstvo – šola v naravi 8. 10. 2021 

Tradicionalni slovenski zajtrk  19. 11. 2021  

EKO dan  22. 4. 2022 

ŠPORTNI DNEVI 

Pohod in tek – dan slovenskega športa 23. 9. 2021 

Kanuizem, plavanje 5. 10. 2021 

Šolske olimpijske igre – športne igre 19. 10. 2021 

Šolske olimpijske igre – atletika 21. 10. 2021 

Zimski športni dan februar 2022 
 

8. RAZRED 
 

Dejavnost  Predviden čas 

KULTURNI DNEVI 

Zaključek Šolskih olimpijskih iger 22. 10. 2021 

Kulturni dogodki vse šol. leto 

Obisk gledališča  12. 11. 2021  

TEHNIŠKI DNEVI 

Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti 
med mladimi 

22. 9. 2021 

Ekskurzija – Vrba, Bled, Slap Savica 20. 10. 2021 

Obisk srednjih poklicnih šol oktober/november 2021 

Praznične dejavnosti 24. 12. 2021 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Tradicionalni slovenski zajtrk  19. 11. 2021 

EKO dan  22. 4. 2022 

Ekskurzija – Vrhnika, Idrija, bolnica Franja junij 2022 
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ŠPORTNI DNEVI 

Pohod in tek – dan slovenskega športa 23. 9. 2021 

Šolske olimpijske igre – športne igre 19. 10. 2021 

Šolske olimpijske igre – atletika 21. 10. 2021 

Zimski športni dan februar 2022 

Športne igre na mivki junij 2022 

 
9. RAZRED 

 

Dejavnost  Predviden čas 

KULTURNI DNEVI 

Zaključek Šolskih olimpijskih iger 22. 10. 2021 

Kulturni dogodki vse šol. leto 

Valeta 9. 6. 2022 

TEHNIŠKI DNEVI 

Napredek znanosti v 1. sv. vojni – šola v naravi 14. 9. 2021 

Tradicionalni slovenski zajtrk 19. 11. 2021 

Obisk srednjih poklicnih šol oktober/november 2021 

Praznične dejavnosti 24. 12. 2021 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Naravne danosti S Primorske – šola v naravi 15. 9. 2021 

EKO dan  22. 4. 2021 

Naravne značilnosti Slovenije junij 2022 

ŠPORTNI DNEVI 

Pohod – šola v naravi 13. 9. 2021 

Pohod, tek (ŠD z mezinčki) 5. 10. 2021 

Šolske olimpijske igre – športne igre 19. 10. 2021 

Šolske olimpijske igre – atletika 21. 10. 2021 

Zimski športni dan februar 2022 

 
 

 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (4.–9. razred) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IZBIRNI PREDMETI 

 Predmet Učitelj/ica Razred 

1. Tehnika  U. Ozmec 4.  

2. Tehnika  U. Ozmec 5., 6.  

3. Računalništvo  U. Ozmec 4. 

4. Računalništvo  U. Ozmec 5., 6. 

5. Računalništvo  U. Ozmec 4., 5. Sv. Duh 

6. Šport J. Štumper 4.–6. 

7. Francoščina M. Podlesek 7.–9. 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7.–9. razred) 
 

Št. Predmet Učitelj/ica Razred 

1. Sodobna priprava hrane (SPH) S. Nidorfer 7. 

2. Izbrani šport (IŠP) J. Štumper, B. Mujović 7. 

3.  Organizmi v naravnem in umetnem 
okolju (ONA) 

A. Gošnak 7. 

4.  Čebelarstvo (ČEB) B. Lovrič 7.–9. 

5. Šolsko novinarstvo (ŠNO) B. Volmajer 7.–9. 

6. Filmska vzgoja (FVZ) U. Ozmec, B. Volmajer 7.–9. 

7. Nemščina 1 (NI1) K. Baron 7., 8. 

8.  Risanje v geometriji in tehniki (RGT) U. Ozmec 7.–9. 

9. Obdelava gradiv – les (OGL) U. Ozmec 7.–9. 

10. Poskusi v kemiji (POK) B. Lovrič 8. 

11. Šport za sprostitev (ŠZS) J. Štumper, B. Mujović 8. 

12. Multimedija (MME) J. Žurbi 8. 

13. Informacijsko opismenjevanje (INO) U. Breznik 9. 

14. Jaz in drugi (JID) M. Vačun 9. 

15. Nemščina 3 (NI3) K. Baron 9. 

16. Računalniška omrežja (ROM) J. Žurbi 9. 

17. Šport za zdravje (ŠZZ) J. Štumper, B. Mujović 9. 

 
 

 
1. do 5. razred 
 

Razred/oddelek Učitelj/-ica Dop. pouk Dod. pouk Čas 

1. a Daniela Bugarin MAT, SLJ MAT, SLJ ponedeljek, 7.30–8.15 

1. b Eva Hriberšek MAT, SLJ MAT, SLJ ponedeljek, 7.30–8.15 

2. a Alenka Maljevac MAT, SLJ MAT, SLJ četrtek, 7.30–8.15 

2. b Maja Kosmačin MAT, SLJ MAT, SLJ četrtek, 7.30–8.15 

3. a Polonca Perkuš MAT, SLJ MAT, SLJ torek, 7.30–8.15 

3. b Tanja Lašič MAT, SLJ MAT, SLJ torek, 7.30–8.15 

1., 2., 3.  Sv. 
Duh 

Damjana Očko MAT, SLJ MAT, SLJ ponedeljek, 7.30–8.15 

4., 5. Sv. Duh Viktorija Pupaher MAT, SLJ MAT, SLJ petek, 10.10–10.55 

1., 2., 3. 
Gradišče 

Nataša Javornik MAT, SLJ MAT, SLJ sreda, 10.10–10.55 

4. a Tija Tinauer MAT, SLJ MAT, SLJ ponedeljek, 7.30–8.15 

4. b Zdenka Gradišnik MAT, SLJ MAT, SLJ ponedeljek, 7.30–8.15 

5. a Urška Verhovčak MAT, SLJ MAT, SLJ ponedeljek, 7.30–8.15 

5. b Mateja Grum MAT, SLJ MAT, SLJ torek, 7.30–8.15 

 
 

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK  
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6. do 9. razred 
 

Razred Učitelj/-ica Dod. pouk Dop. pouk Čas 

6., 7. Barbara Volmajer SLJ SLJ torek, 12.55–13.40 

8., 9. Danijela Krampl SLJ SLJ sreda, 7.30–8.15 

8. Ksenija Tripkovič TJA / ponedeljek, 7.30–8.15 

6. Ksenija Tripkovič / TJA sreda, 12.55–13.40 

7. Mojca Auguštin TJA TJA torek, 7.30–8.15 

8., 9.  Zlatka Hartman MAT MAT sreda, 7.30–8.15 

8., 9. Suzana Plošnik FIZ FIZ torek, 7.30–8.15 

8., 9. Blaž Lovrič KEM / ponedeljek, 12.55–13.40 

7.  Zlatka Hartman MAT MAT petek, 7.30–8.15 

 
 

DODATNA RAZLAGA UČENCEM 
 

 
Šola bo omogočila učencem pridobiti dodatno razlago in nasvet tudi izven rednih ur pouka. 
Strokovni delavci bodo učencem dosegljivi v času pogovornih ur za učence po naslednjem 
urniku:  
 

Ime in priimek Dan, čas Prostor 

Mojca AUGUŠTIN  sreda, 7.30–8.15 učilnica 302 

Karmen BARON ponedeljek, 14.30–15.15 učilnica 003 

Barbara BEDJANIČ četrtek, 9.10–9.55 kabinet 1.VIO 

Andreja MORI 
(Tjaša BEVC) 

četrtek, 7.30–8.15 po dogovoru 

Urška BREZNIK ponedeljek, 7.30–8.15 učilnica 201 

Daniela BUGARIN  torek, 7.30–8.15 kabinet 1. VIO 

Maksimiljana ČREŠNIK četrtek, 7.30–8.15 učilnica 201 

Amadeja GORJUP sreda, 11.00–11.45 kabinet 2. VIO 

Anja GOŠNAK  četrtek, 7.30–8.15 učilnica 102 

Zdenka GRADIŠNIK sreda, 7.30–8.15 učilnica 313 

Mateja GRUM  torek, 11.50–12.35 učilnica 203 

Zlatka HARTMAN torek, 7.30–8.15 učilnica 202 

Eva HRIBERŠEK četrtek, 7.30–8.15 učilnica 212 

Nataša JAVORNIK petek, 11.00–11.45 podružnica Gradišče 

Ksenja JOVIČ torek, 11.50–12.35 kabinet 2. VIO 

Tajda KOCIPER ponedeljek, 12.55–13.40 kabinet pedagoginje 

Ksenija KOROŠEC torek, 11.00–11.45 kabinet 1. VIO 

Maja KOSMAČIN petek, 11.50–12.35 učilnica 209 

Danijela KRAMPL četrtek, 7.30–8.15 učilnica 304 

Božena KREUH ponedeljek, 13.40–14.25 učilnica 301 

Hermina LADINEK po dogovoru kabinet socialne delavke 

Tanja LAŠIČ četrtek, 7.30–8.15 učilnica 213 
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Katja LEP KOSMAČIN torek, 11.20–12.05 
petek, 10.10–10.55 

podružnica Duh 
podružnica Gradišče  

Jerneja LISJAK petek, 7.30–8.15 kabinet inkluz. ped. 

Blaž LOVRIČ četrtek, 13.45–14.30 učilnica 104 

Alenka MALJEVAC torek, 7.30–8.15  učilnica 210 

Tjaša MUGERLE ponedeljek, 7.30–8.15 učilnica 003 

Boris MUJOVIĆ petek, 13.40–14.30 kabinet ŠPO 

Stanislava NIDORFER ponedeljek, 9.10–9.55 (na 14 dni) učilnica 001 

Damjana OČKO torek, 12.10–12.55 podružnica Duh 

Uroš OZMEC sreda, 11.50–12.35 učilnica 002 

Polonca PERKUŠ sreda, 7.30–8.15 učilnica 309 

Suzana PLOŠNIK sreda, 7.30–8.15 učilnica 105 

Viktorija PUPAHER sreda, 6.45–7.30 podružnica Duh 

Katja REPOLUSK po dogovoru kabinet psihologinje 

Mojca STRAŠEK sreda, 11.50–12.35 kabinet 1. VIO 

Emica ŠKRINJAR ponedeljek, 7.30–8.15 učilnica 206 

Marinka ŠOBER torek, 13.45–14.30 multimedijska učilnica 

Jitka ŠTUMPER petek, 13.40–14.30 kabinet ŠPO 

Tija TINAUER sreda, 7.30–8.15 učilnica 312 

Ksenija TRIPKOVIČ torek, 12.55–13.40 učilnica 303 

Maja VAČUN torek, 7.30–8.15 knjižnica 

Urška VERHOVČAK četrtek, 12.55–13.40 učilnica 310 

mag. Oto VOGRIN četrtek, 7.30–8.15 učilnica 204 

Barbara VOLMAJER ponedeljek, 11.50–12.35 učilnica 101 

Jure ŽURBI ponedeljek, 13.45–14.30 računalniška učilnica 

 
 

              INTERESNE DEJAVNOSTI  

 

Dejavnost   Izvajalec  Razredi  Dan, čas  

Šolski čebelnjak  Blaž Lovrič  6.–9.  po dogovoru  

Beremo in pojemo v angleščini  Damjana Očko  1.–5. Duh  četrtek, 6.45–7.30  

Aktivno preživljanje prostega časa  Ksenija Tripkovič  7., 8.  četrtek, 12.55–13.40 

Bistre glave  Zlatka Hartman  6.–9.  ponedeljek, 7.30–8.15  

Logične pošasti  Maksimiljana Črešnik  6.–9.  četrtek, 7.30–8.15 

Miselne zanke  Alenka Maljevac  4. torek, 11.45–13.45 

Miselne uganke  Tjaša Mugerle  5. torek, 11.45–12.35 

Gore Slovenije in sveta  Emica Škrinjar  6.–9.  sreda, 7.30–8.15  

Ustvarjalna urica  Viktorija Pupaher  1.–5.  Duh  torek, 6.45–7.30  

Kresnička  Mateja Grum  4., 5.  po dogovoru  

Angleške urice  Mateja Grum 1., 2.  četrtek, 12.35–13.45 

Pravljični vrtiljak  Polonca Perkuš  1.–3.   četrtek, 12.55–13.40  

Ustvarjalne urice  Tanja Lašič  1.–3.   sreda, 13.00–14.30 (na 14 dni)  

Uroš Ozmec  Programiranje  4.–9.  po dogovoru  
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Zdravje je stanje popolne telesne, duševne in družbene blaginje (WHO). Je osnovna pravica 
vsakega posameznika, od katere je odvisna kakovost njegovega življenja. Redna telesna 
dejavnost, zdravo prehranjevanje, varno okolje in preventivno ravnanje so ključni dejavniki, 
ki med odraščanjem zagotavljajo optimalno rast in razvoj, izboljšujejo počutje ter 
dolgoročno krepijo zdravje, povečujejo kakovost življenja in prispevajo k aktivnemu in 
zdravemu staranju. Zato je posebej pomembno, da učencem v šolskem prostoru ponudimo 
dejavnosti za preprečevanje in odpravljanje negativnih posledic današnjega načina življenja 
in jih s tem spodbudimo k zdravemu življenjskemu slogu ter pozitivno vplivamo na njihovo 
duševno zdravje. Področje Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje v  
razširjenem programu šole predstavlja čas in prostor, dostopen vsem učencem.  

 
Dejavnost Izvajalec Razred Čas izvajanja 

ABC športa B. Mujović 1. ponedeljek, 11.00–11.45 (menjava 
oddelkov na 14 dni) 

ABC športa B. Mujović 2.  sreda, 7.30–8.15 

ABC športa B. Mujović 3. torek, 12.55–13.40 

Joga in … B. Mujović 1.–5. sreda, 11.50–12.35 

Odbojka B. Mujović 2.–3.  petek, 7.30–8.15 

Odbojka B. Mujović 4.–5.  sreda, 12.55–13.40 

Nogomet B. Mujovič 3.–4. petek, 12.55–13.40 

Nogomet B. Mujović 5.–6. četrtek, 13.45–14.30 

Nogomet B. Mujović 7.–9. sreda, 13.45–14.30 

Ples M. Kosmačin 1.  sreda, 7.30–8.15 

Ples M. Kosmačin 2. r. torek, 7.30–8.15 

Ples B. Bedjanič 3.–5.  ponedeljek, 7.30–8.15 

Nam. tenis U. Ozmec 2.–3.  četrtek, 7.30–8.15 

Nam. tenis U. Ozmec 4.–9.  torek, 13.45–14.30 

Šah U. Ozmec 2.–3.  ponedeljek, 7.30–8.15 (na 14 dni) 

Šah U. Ozmec 4.–9. petek, 13.45–14.30 

Varna pot U. Breznik 4.–9. petek, 12.55–13.40 

Nemške urice Sv. Duh  Karmen Baron  3.–5. Sv. 
Duh 

po dogovoru na daljavo 

Odbojka  Jitka Štumper  6.–9.  po dogovoru  

Folklora  Nataša Javornik  Gradišče  torek, 12.40–13.25  

Angleški klub  Mojca Auguštin  5.–9. po dogovoru  

Vesela šola  Urška Verhovčak  4.–9.  po dogovoru  

Košarka  Blaž Lovrič  6.–9.  petek, 13.45–14.30 

Rimski vsakdan na slovenskih tleh  Emica Škrinjar  8.–9. torek, 12.55–13.40  

Možgani in učenje Jerneja Lisjak 1.–9. po dogovoru 

Miselne uganke Maksimiljana Črešnik 6.–9. torek/četrtek, 12.55–13.40  

POSKUS GIBANJE IN ZDRAVJE – RAP: 

Področje zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok   
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Taborniki J. Štumper 3.–8. petek, 13.45–14.30 

Vem, kaj jem U. Breznik 5.–7. petek, 13.45–14.30 

Hrvaščina B. Kreuh 7.–9. četrtek, 12.55–13.40 

Francoščina M. Podlesek 5.–8. torek, 11.50–12.35 

Jutranja telovadba D. Očko Duh 1.–3. petek, 6.45–7.30 

Gibanje za zdravje V. Pupaher Duh 4.–5. ponedeljek, 6.45–7.30 

 
 

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA 

 
Zjutraj Relacija Popoldan Relacija 

7.05  Boč–šola 13.15  šola–Janževa Gora 1. skupina  

7.25  Slemen (Benčič)–šola 13.35 šola–Janževa Gora 2. skupina 

7.30  Janževa Gora–šola 13.45  šola–Boč 

7.50  Slemen–šola                        14.25  šola–Slemen (Benčič) 

   14.50  šola–Slemen 

 
 

 

Ime projekta Ciljna skupina/razred Predviden čas 

Šolske olimpijske igre 1.–9. razred, podružnici 19.–22. 10. 2021 

Zdrava šola 1.–9. razred, podružnici vse šolsko leto 

Kulturna šola 1.–9. razred, podružnici vse šolsko leto 

Ustvarjanje učnih okolij za 21. 
stoletje – formativno spremljanje  

1.–9. razred, Sv. Duh vse šolsko leto 

Unesco šola 1.–9. razred, podružnici vse šolsko leto 

NA-MA POTI 1.–9. razred, podružnici vse šolsko leto 

Popestrimo šolo  1.–9. razred 1.–30. 9. 2021 

Mreža gozdnih vrtcev in šol 1.–7. razred, podružnici vse šolsko leto 

Mednarodno sodelovanje z Novim 
Sadom 

5.–9. razred vse šolsko leto 

Mednarodno sodelovanje z Lučanami podružnica Sv. Duh vse šolsko leto 

Zaščitništvo 1. in 9. razred vse šolsko leto 

Šolski učni čebelnjak 1.–9. razred vse šolsko leto 

Šolska shema 1.–9. razred, podružnici vse šolsko leto 

Filmska OŠ 1.–9. razred vse šolsko leto 

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do 
podjetnosti 

7., 8. september 2021 

                                                     NAŠI PROJEKTI 
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Dvig digitalne kompetentnosti 1.–9. vse šolsko leto 

VotEU – Krepitev aktivnega 
državljanstva in povečanje znanja EU 
med mladimi 

6.–9. vse šolsko leto 

Uresničevanje trajnostne mobilnosti 
v OŠ 

1.–9. razred vse šolsko leto 

Prežihova bralna značka 1.–9. razred, podružnici vse šolsko leto 

Naša mala knjižnica 1.–3. razred, podružnici oktober 2021–maj 2022 

Knjigoljub 2., 3. razred, Sv. Duh vse šolsko leto 

Spoznajmo pisatelje 4. razred oktober 2021–maj 2022 

Bralko potovalko 5. razred vse šolsko leto 

EKO bralna značka 1.–5. razred, podružnici oktober 2021–maj 2022 

Bralna značka za starše starši, stari starši oktober 2021–maj 2022 

Mednarodni mesec šolskih knjižnic 1.–9. razred oktober 2021 

Rastem s knjigo OŠ 2021 7. razred oktober 2021–maj 2022 

Čisti in zdravi zobje ob zdravi 
prehrani 

1.–5. razred vse šolsko leto 

Fraktalna risba 1., 6. a vse šolsko leto 

iEARN 4.–9. razred med šolskim letom 

Športnica in športnik šole 6.–9. razred vse šolsko leto 

SLOfit 1.–9. razred, podružnici vse šolsko leto 

Športna značka Zlati sonček 1.–3. razred, podružnici vse šolsko leto 

Športna značka Krpan 4.–6. razred, podružnici vse šolsko leto 

 

DRUGE DEJAVNOSTI  

Ime dejavnosti Ciljna skupina/razred Predviden čas 

Otroški pevski zbor 1.–2. razred torek, 12.55–13.40 

Otroški pevski zbor 3.–5. razred ponedeljek, 12.55–13.40 

Mladinski pevski zbor 6.–9. razred ponedeljek–četrtek, 7.30–8.15 

Šolski časopis IP šolsko novinarstvo vse šolsko leto 

Šolski radio 1.–9. razred vse šolsko leto 

Kolesarski izpit 5. razred, podružnica 
Sv. Duh 

maj 2022  

Ekskurzija v Anglijo 7.–9. razred marec/april 2022 
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TEKMOVANJA 

 
Tekmovanje Za učence (razred) Datum 

Š = šolsko, R = regijsko 
D = državno 

Tekmovanje iz razvedrilne matematike 6.–9. 1. 12. 2021 (Š) 
5. 2. 2022 (D) 

Tekmovanje Kenguru Vegovo 1.–7., podružnici 17. 3. 2022 (Š) 
6. 4. 2022 (R – 6., 7. r.) 
23. 4. 2022 (D – 6., 7. r.) 

Tekmovanje iz matematike za Vegovo 
priznanje 

8., 9.  17. 3. 2022 (Š) 
6. 4. 2022 (R) 
23. 4. 2022 (D) 

Logična pošast 
 

1.–9., podružnici 
 

6. 5. 2022  (Š) 
21. 5. 2022 (D) 

Tekmovanje iz znanja logike 
 

1.–9, podružnici 23. 9. 2021 (Š) 
16. 10. 2021 (D – 7. r., R – 8., 
9. r.) 
6. 11. 2021 (D – 8., 9. r.) 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
(slovenščina) – Mehurčki 

1.–3., podružnici 
 

29. 3. 2022 (Š) 
 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
(slovenščina) 
 

4.–9., podružnici 9. 11. 2021 (Š) 
9. 12. 2021 (R) 
12. 2. 2022 (D) 

Vesela šola 4.–9.  9. 3. 2022 (Š) 
13. 4. 2022 (D) 

Cici vesela šola 1.–5., Sv. Duh znano naknadno 

Tekmovanje mladih čebelarjev 5.–9.  maj 2022 (D) 

Pišek – računalniško tekmovanje 4.–9.  med 31. 1. in 11. 2. 2022 (Š) 

IATEFL tekmovanje iz znanja angleščine 6.  16. 2. 2022 (Š) 
12. 4. 2022 (D) 

IATEFL tekmovanje iz znanja angleščine 7. med 1. 9. 2021 in 17. 2. 2022 
(Š) 
med 18. 2. in 24. 3. 2022 (D) 

Tekmovanje iz znanja angleščine 8., 9.  11. 11. 2021 (Š) 
16. 3. 2022 (D) 

Tekmovanje iz znanja zgodovine 8., 9. 7. 12. 2021 (Š) 
10. 3. 2022 (D) 

Tekmovanje za Proteusovo priznanje 
(biologija) 

8., 9. 20. 10. 2021(Š) 
3. 12. 2021 (D) 

  

Preventiva in vzgoja v cestnem 
prometu 

1.–9. razred vse šolsko leto 

EKO dejavnosti 1.–9. razred vse šolsko leto 
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Tekmovanje za Preglovo priznanje 
(kemija) 

8., 9. 17. 1. 2022 (Š) 
26. 3. 2022 (R) 
7. 5. 2022 (D) 

Tekmovanje za Stefanovo priznanje 
(fizika) 

8., 9. 2. 2. 2022 (Š) 
14. 4. 2022 (R) 
21. 5. 2021 (D) 

Tekmovanje Društva pljučnih in 
alergijskih bolnikov Slovenije 

6.–9.  31. 1. 2021 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 8., 9. 15. 10. 2021 (Š) 
20. 11. 2021 (D) 

Tekmovanje iz znanja prve pomoči 8., 9. 22. 3. 2022 (Š) 
5. 4. 2022 (R) 
14. 5. 2022 (D) 

Tekmovanje iz znanja nemščine 
 

8., 9.  18. 11. 2021 (Š) 
23. 3. 2022 (D) 

Kaj veš o prometu? 6.–9.  znano naknadno 

Kviza v Muzeju NO v Mariboru 6.–9.  znano naknadno 

Šahovska tekmovanja 1.–9.  med šolskim letom 

Tekmovanje iz znanja geografije 6.–9.  16. 11. 2021 (Š) 
2. 4. 2022 (D) 

Raziskovalci znanja 5.  znano naknadno 

Prvaki znanja  6.–9.  znano naknadno 

Kresnička (naravoslovje) 4.–5.  14. 4. 2022 (Š) 

Mladi raziskovalci 9.  25. 3. 2022 (R) 
16. 5. 2022 (D) 

Prežihova bralna značka 1.–9.  vse šolsko leto 

EKO bralna značka 1.–5.  oktober–april 

Literarni in likovni natečaj ob slovenskem 
kulturnem prazniku 

1.–9.  januar–februar 

Športni program Krpan 6.  vse šolsko leto 

Športni program Krpan 4.–5., podružnici med šolskim letom 

Športni program Zlati sonček 1.–3., podružnici med šolskim letom 

Otroška varnostna olimpijada 4.  znano naknadno  

Športna tekmovanja: atletika, košarka, 
odbojka, nogomet … 

6.–9.  vse šolsko leto 

Čisti in zdravi zobje ob zdravi prehrani 2.–5.  vse šolsko leto 

 
 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI  

 

Za nadarjene učence bomo poleg pestrega nabora aktivnosti v okviru rednega in dodatnega 
pouka, razširjenega programa, sodelovanja na natečajih, prireditvah, revijah in proslavah, 
v interesnih dejavnostih, projektih, udeležbe na tekmovanjih idr. ponudili dodaten nabor 
aktivnosti, ki so zapisane v spodnji tabeli. Zanje se bo v e-učilnici ustvarila tudi posebna 
podstran, ki bo namenjena posebej nadarjenim in vsem vedoželjnim učencem. Na tej 
podstrani bomo objavljali različne naloge, spletne povezave in aktivnosti, aktivno pa bodo 
lahko sodelovali tudi učenci sami, tako da bomo objavljali tudi njihove prispevke.  
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Kako posneti film z mobilnim 
telefonom 

16. 11. 2021 ob 15. uri / 

Šolski radio vse šolsko leto   

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA 
kviz 

oktober 2021–maj 2022 / 

Knjižni sejem, NUK in Slovenski 
etnografski muzej, Ljubljana (7.–9. 
razred) 

november 2021 pribl. 10–15 € 

Gledališka predstava Elvis Škorc, 
genialni štor 

december 2021 pribl. 8 €, lasten prevoz 

Lego robotika 11. 1. 2022 pribl. 15 € 

Impro   
  
popoldan za nadarjene – 
april 2022 
  

  

Filmska osnovna šola    

Zdrav obrok za mladostnika    

Geometrijska telesa / 

Sproščanje z umetnostjo – fraktalna 
mreža  

 

Obisk trampolin parka in mestnega 
jedra Ljubljane  

april 2022 pribl. 25 € 

Avstrijska Koroška (7.–9. razred) junij 2022 30–40 € 

Tabor za nadarjene 13.–14. 5. 2022 30–40 € 

 
 

DELO Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI  
 
Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko 
dosegajo standarde znanja. Šola za te učence pripravi Izvirni delovni načrt pomoči in jim 
prilagodi metode in oblike dela pri pouku ter jim omogoča vključitev v dopolnilni pouk in 
druge oblike individualne in skupinske pomoči, ki jih izvajajo učitelji. Prav tako jim pri pouku 
pripadajo prilagoditve v fazi osvajanja, preverjanja in ocenjevanja znanja. Šola za 
zmanjševanje učne neuspešnosti ukrepa s pomočjo inkluzivno naravnane prakse, ki temelji 
na učinkovitejšem izvajanju procesa poučevanja vseh učencev. Pomoč in podporo nudimo 

Dejavnost Čas izvedbe Strošek 

Likovno ustvarjanje   
  
   
popoldan za nadarjene –   
4. 11. 2021 
  
  

  

Delavnica španščine   

Qigong vadba v naravi    

Teatime — delavnica v angleščini  / 

Skulpture iz zobotrebcev   

Bistre  glave   

Filozofija za otroke    
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čim bolj zgodaj, pri tem pa upoštevamo čim zgodnejše odkrivanje težav, ki jih imajo učenci 
ter poglobljeno diagnostično oceno posebnih potreb in učinkovito obravnavo. Podroben 
načrt za delo z učenci z učnimi težavami je zapisan v  Programu šole za preprečevanje, 
zmanjševanje in odpravljanje šolske neuspešnosti oz. težav pri učenju. 
 

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI  
 
Učenci s posebnimi potrebami 
Strokovni delavci šole posvečamo v sodelovanju s starši in z zunanjimi sodelavci veliko 
pozornost učencem s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, ki potrebujejo 
drugačen pristop, točno določene izkušnje in prilagojeno okolje, individualiziran program 
ter dodatno strokovno pomoč, da zadostijo svojim razvojnim potrebam. Identifikacija in 
pomoč tem učencem poteka v osnovni šoli po petstopenjskem modelu pomoči in bo veljala 
tudi za nas: 

 1. stopnja: pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v času OPB-ja, dodatna 
razlaga učitelja; 

 2. stopnja: pomoč šolske svetovalne službe – za učenca, ki ima težave, je potrebno 
izdelati Izvirni delovni projekt pomoči, to je program, v katerem so opisane 
otrokove težave, njegova močna področja, opredeljene so vrste in oblike pomoči 
ter prilagoditve, ob katerih se pričakuje napredek učenca; 

 3. stopnja: dodatna individualna ali skupinska pomoč, ki jo izvajajo učitelji, 
psihologinja, pedagoginja, inkluzivna pedagoginja ali zunanji sodelavci; 

 4. stopnja: če se težave pri otroku pokažejo za specifične, strokovni delavci šole 
predlagajo staršem, da vložijo Zahtevek za začetek postopka usmerjanja na Zavod 
za šolstvo RS; strokovna skupina na šoli napoti učenca v zunanje ustanove, kjer 
strokovnjaki diagnosticirajo njegove težave; 

 5. stopnja: program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – ko 
otrok pridobi odločbo o usmerjanju, se mu nudi dodatna strokovna pomoč s strani 
predmetnih ali razrednih učiteljev, psihologinje, pedagoginje, inkluzivne 
pedagoginje in po potrebi zunanjih sodelavcev; učenci lahko pridobijo največ 5 ur 
dodatne strokovne pomoči, ki se izvaja v posebni skupini ali individualno v oddelku 
oziroma izven oddelka. 

Postopek usmerjanja se lahko prične na zahtevo staršev ali na predlog šole. Otroci s 
posebnimi potrebami, ki prejmejo odločbo o usmeritvi, so usmerjeni v vzgojno-
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To 
pomeni, da strokovna skupina šole za otroka izdela Individualizirani program, v katerem je 
v skladu z odločbo opredeljena vrsta in obseg dodatne strokovne pomoči, lahko tudi fizični 
spremljevalec, ustrezni pripomočki ter prilagoditve, ki se izvajajo v razredu, v katerega je 
vključen. 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 
Svetovalna služba deluje na šoli v podporo učencem, strokovnim delavcem in staršem. 
Glede na svoje strokovno področje se vključuje v reševanje učnih, čustvenih, medosebnih, 
družinskih, vedenjskih in drugih težav, prav tako izvaja naloge odkrivanja in dela z 
nadarjenimi učenci, vpise (in prepise) v osnovno in srednjo šolo, rešuje socialno 
problematiko, ureja statuse športnika in kulturnika, vodi NPZ in NIP, se vključuje v 
načrtovanje in izvajanje dnevov dejavnosti, sodeluje z zunanjimi institucijami z namenom 
pomoči otrokom, strokovnim delavcem in staršem (zdravstveno službo, centri za socialno 
delo, policijo, sodiščem, pedopsihiatrijo, kariernim središčem, srednjimi in drugimi 
osnovnimi šolami, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor, Centrom 
za sluh in govor idr.), vodi supervizijski skupini za strokovne delavce. 
 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
Šolska knjižnica je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela v šoli in pridobiva, strokovno 
obdeluje, hrani in izposoja gradivo, hkrati pa skozi knjižnično-informacijsko delo in 
bibliopedagoške ure skrbi za informacijsko pismenost svojih uporabnikov. Naša šolska 
knjižnica bo še naprej delovala v smeri osrednjega študijskega in informacijskega centra 
šole. Storitve knjižnice bodo enakopravno zagotovljene vsem uporabnikom, s čimer bo 
upoštevano načelo dostopnosti za vse. Učence bomo ob skupinskih ali individualnih obiskih 
navajali na upoštevanje pravil knjižničnega reda – tudi na pravočasno podaljšanje oz. 
vračanje izposojenega gradiva. Izposoja knjig in skupinski obiski knjižnice bodo prilagojeni 
razmeram in ukrepom COVID 19.  
V kolikor bodo učenci izposojeno gradivo poškodovali ali izgubili, bodo morali le-tega 
nadomestiti z novim oz. zanj plačati določeno ceno, ki bo izračunana v sladu z nabavno 
ceno in starostjo in bo izvedena v dogovoru z ravnateljico. Za zamujanje z gradivom bodo 
učenci obveščeni individualno preko knjižničarke ali razrednikov, po potrebi bodo o 
zamujanju gradiva obveščeni tudi starši (preko razrednika ali elektronske pošte). 
Knjižnica bo tudi kulturni in sprostitveni prostor šole. V njej in v okviru nje bomo organizirali 
najrazličnejše aktivnosti, v katere bomo zavestno in ciljno vključevali tudi razvijanje branja 
in sooblikovalsko aktivnost obiskovalcev. V organizaciji knjižnice ali v sodelovanju z njo 
bomo izvajali večino bralnih projektov, bralne značke, bralni klub, izbirni predmet ipd.  
Knjižnica bo odprta zjutraj vsak dan od 7.30, popoldan pa: v ponedeljek in četrtek do 14.30, 
v torek, sredo in petek do 13.00 ure. 
 

UČBENIŠKI SKLAD 
 
Učbeniški sklad deluje v okviru šolske knjižnice in bo omogočal učencem brezplačno 
izposojo učbenikov za vse učne predmete; stroške izposoje poravna MIZŠ. Učenci si bodo 
učbenike izposodili v šolski knjižnici v prvem tednu novega šolskega leta in bodo zanje 
odgovorni do zaključka pouka, ko jih bodo posamezno vrnili v šolsko knjižnico. V primeru, 
da učenci katerega od učbenikov ne bodo vrnili ali bodo vrnili poškodovani učbenik/-e, 
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ga/jih bodo morali nadomestiti z novim/-i ali zanj/-e plačati izračunano ceno, kot to določa 
10. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS, št. 27, 2. 6. 2017).  
 

ŠOLSKA PREHRANA 

 
Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje, zato jima v šoli 
namenjamo posebno skrb. Šola organizira za učence zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in 
popoldansko malico ter dietne obroke. Zajtrk za učence financira Občina Selnica ob Dravi, 
saj se tako odgovorni na šoli kot na Občini zavedajo pomembnosti zajtrka za razvoj in učni 
uspeh otroka. Dopoldanska malica je organizirana za vse učence. V kolikor bo 
epidemiološko stanje v državi dopuščalo, bodo vsi obroki postreženi v šolski jedilnici. V 
trenutnih razmerah malicajo učenci 1. in 7. razreda v matičnih učilnicah, preostali učenci 
pa v jedilnici. Kosilo za vse učence poteka v jedilnici po natančno določenem urniku. Ceno 
malice s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje, in od 1. 9. 2021 znaša 0,90 
€, ceno ostalih obrokov določi šola. Šola sodeluje v projektu Šolska shema. Tako učenci 
prejmejo ob rednih šolskih obrokih dodatno sadje in mleko ali mlečni izdelek. Dodaten 
obrok je delno financiran s strani Evropske unije in delno s strani Republike Slovenije. Višina 
pomoči na otroka je približno 6 € za sadje in 4 € za mleko.  
Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi je sprejel tudi Pravila šolske prehrane, ki so objavljena na 
šolski spletni strani.  
Prijava: Prijavo starši/zakoniti zastopniki otroka oddajo prijavo v mesecu juniju za naslednje 
šolsko leto, lahko pa to storijo ali spremenijo kadarkoli med šolskim letom. Prijava se odda 
na predpisanem obrazcu, ki ga starši dobijo v tajništvu, v šolski svetovalni službi ali na 
spletni strani šole. Prijavo lahko starši kadarkoli prekličejo v tajništvu pri poslovni sekretarki 
in velja z naslednjim dnem preklica.  
Odjava: Posamezni obrok šolske prehrane lahko starši odjavijo v tajništvu pri poslovni 
sekretarki, in sicer ustno po telefonu, osebno v tajništvu šole, po elektronski pošti na naslov 
os.selnica@guest.arnes.si, s pisnim obvestilom preko učenca; najbolj svetujemo odjavo 
preko šolske spletne strani pod rubriko za starše, razdelek odjava prehrane. Posamezni 
obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi na dan odsotnosti učenca do 8. ure zjutraj. 
Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka 
zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih 
sodeluje v imenu šole, bo odjavila šola, učitelj oz. mentor. 
Subvencionirana prehrana: Subvencionirana malica v celoti pripada učencem, pri katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 53 % neto povprečne plače v RS. Subvencionirano kosilo (v celoti) pripada 
učencem, pri katerih povprečni mesečni neto dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku, ne presega 36 % povprečne plače v RS. Pred šolskim letom 2021/22 
staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šola bo 
namreč upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred, določen v odločbi o otroškem dodatku. 
Če družina s 1. 9. 2021 ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku, starši v 
avgustu 2021 oz. po zapadlosti veljavne odločbe o otroškem dodatku le-to oddajo na 
pristojnem centru za socialno delo.  

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201037
mailto:os.selnica@guest.arnes.si
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V izjemnih primerih lahko pridobijo subvencijo malice tudi tisti učenci, pri katerih se 
upošteva socialni položaj učenca, ki je posledica dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, 
nenadne izgube zaposlitve staršev in naravne ali druge nesreče. Starši morajo v teh 
primerih posebej utemeljiti vlogo in predložiti listine, ki dokazujejo resničnost navedb, saj 
si mora šola pred izdajo sklepa pridobiti še soglasje pristojnega centra za socialno delo. 
Subvencija pripada tudi učencem, ki so v rejništvu ali so prosilci za azil. 
Učenci iz socialno šibkejših družin, ki ne ustrezajo zakonsko določenim okvirom, lahko 
pridobijo subvencijo za določene šolske obroke iz občinskih sredstev ali sredstev Rdečega 
križa Selnica ob Dravi. Vlogo z dokazili (veljavna odločba o otroškem dodatku) starši oddajo 
na začetku šolskega leta ali tudi med letom (ob nastali neprijetni oz. krizni situaciji) šolski 
svetovalni delavki. 
 
Obveznosti staršev:  

 spoštovati pravila šolske prehrane; 

 plačati prispevek šolske prehrane do določenega roka, označenega na položnici, v 
nasprotnem primeru se lahko učencu začasno onemogoči prejemanje šolske 
prehrane (popoldanske malice ali kosila) do plačila zaostalih obveznosti; pred tem 
se staršem vroči obvestilo in opomin, ugotovi plačilna sposobnost staršev ter 
pridobi mnenje pristojnega ministrstva; šola dvakrat letno sproži postopek plačila 
preko sodišča za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po treh opominih;    

 pravočasno odjaviti posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane, plačati 
polno ceno obroka (v primeru subvencije), če obrok ni pravočasno odjavljen;  

 v 30. dneh sporočiti šoli vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli ob prijavi na 
šolsko prehrano. 

 

DEŽURSTVO UČENCEV 

 
Dežurne učence določi razrednik na razredni uri. Vsi učenci so dolžni pomagati dežurnim 
učencem pri vzdrževanju reda in čistoče v razredu in v jedilnici. 
 

Dolžnosti dežurnih učencev: 
● učitelju takoj na začetku ure javijo imena odsotnih učencev, 
● če je učitelj na začetku ure odsoten več kot 5 minut, to javijo v tajništvo, 
● med odmori opozarjajo sošolce na red in čistočo, pobrišejo tablo in uredijo razred, 
● razredniku ali učitelju takoj javijo vsako poškodbo v razredu, 
● če pride v razredu do nesporazumov ali nepredvidenih dogodkov, pokličejo 

dežurnega učitelja, 
● v jedilnici upoštevajo navodila kuharic in dežurnih učiteljev ter skrbijo za red in 

čistočo, 
● udeležiti se morajo pisnega preizkusa znanja, ustnega ocenjevanja znanja ali 

drugih obveznosti na zahtevo učitelja posameznega predmeta.  
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Šola v sodelovanju z zdravstveno službo organizira izvedbo programa obveznega 
preventivnega zdravstvenega varstva vseh učencev. Imenovana zdravnica naše šole je 
Ksenija Goste, dr. med., specialistka šolske medicine. Pregledi bodo opravljeni v 
Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, v ambulanti za šolske otroke in mladino na 
Gosposvetski cesti 41 v Mariboru. Namen pregledov je aktivni zdravstveni nadzor, 
odkrivanje zdravstvene problematike ter svetovanje šolskim otrokom in mladini. Opravljeni 
bodo sistematski preventivni pregledi za šolske novince, učence 1., 3., 6. in 8. razreda ter 
namenski zdravniški pregledi za učence 2., 4., 5., 7. in 9. razreda. O času in izvedbi pregleda 
bodo učenci in starši pravočasno obveščeni. V letošnjem šolskem letu bodo učenci zaradi 
predpisanih epidemioloških ukrepov vabljeni na preglede individualno skupaj s starši. 
Pregled v 9. razredu je namenjen tudi karierni orientaciji, zato bo opravljen pri vseh 
učencih, kjer obstaja zdravstvena ovira za izbiro poklica. Letos se prične rutinsko neobvezno 
cepljenje proti humanim virusom papiloma (HPV) za deklice in dečke v 6. razredu OŠ. Za 
popolno cepljenje sta potrebna dva odmerka cepiva, ki ga opravi šolska zdravica. Prvi 
odmerek prejmejo učenci v soglasju staršev ob sistematičnem pregledu šestošolcev. V 
primeru, da starši katerega od učencev 8. razreda ne dovolijo odvzema krvi, mora učenec s 
seboj prinesti pisno prepoved staršev oz. skrbnikov. Na preglede učenci s seboj prinesejo 
kartice zdravstvenega zavarovanja, morebitne izvide specialistov, odpustnice iz bolnice, 
cepilno knjižico, očala. 
Zdravniška opravičila v skladu s šolskimi pravili, ki veljajo za vse OŠ v Sloveniji, izda zdravnik. 
Zdravniško opravičilo, ki traja več kot 5 šolskih (delovnih) dni in dokazuje, da je bil učenec 
zdravljen pri zdravniku (ambulantno ali hospitalno), prinese učenec svojemu razredniku. 
Opravičilo za pouk športa (tudi za daljša obdobja) napiše otrokov izbrani zdravnik.  
V zobni ambulanti dr. Ksenije Grandošek v prostorih ZD Selnica ob Dravi bodo potekali 
preventivni sistematski pregledi zob za vse učence ob spremstvu strokovnih delavcev šole. 
Na individualne kurativne preglede bodo naročeni učenci od 1. do 4. razreda odšli s starši, 
učenci od 5. do 9. razreda pa sami (med poukom na podlagi pisnega soglasja staršev).  
  

 
Tudi v tem šolskem letu bomo sodelovali v projektu Izvajanje vzgoje za zdravje v osnovnih 
šolah. Cilj in namen sodelovanja med šolo in zdravstvom v tem projektu je predvsem 
preventivne narave, kjer se krepi zdrav način življenja in se zmanjšuje škodljivost negativnih 
vplivov na zdravje šolarjev. Izvajalke vzgoje za zdravje bodo za vsak posamezni oddelek 
pripravile predavanje z delavnico, ki trajata dve šolski uri. Vsebine bodo izvedene ob dnevih 
dejavnosti ali med poukom. Vsebine, ki bodo izvedene v okviru dni dejavnosti oz. med 
poukom, so naslednje:  

1. razred – Zdrave navade  
2. razred – Osebna higiena  
3. razred – Zdrav način življenja  
4. razred – Preprečevanje poškodb  

ZDRAVSTVENO VARSTVO  

VZGOJA ZA ZDRAVJE 
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5. razred – Zasvojenost  
6. razred – Odraščanje   
7. razred – Pozitivna samopodoba in stres   
8. razred – Medosebni odnosi      
9. razred – Vzgoja za zdravo spolnost 

 

 
V šoli skrbimo za varnost učencev z različnimi aktivnostmi, ki vključujejo prometno varnost, 
varnost pri delu v učilnicah in izven nje. Pri tem dosledno izvršujemo Pravilnik o varstvu pri 
delu. Učitelji smo odgovorni za varnost otrok v učilnicah in znotraj prostorov šole. 
Za vsako vzgojno-izobraževalno dejavnost, ki jo organiziramo zunaj prostorov šole, 
izdelamo varnostni načrt in zagotovimo ustrezno število spremljevalcev. Ograjen je tudi 
šolski park, s čimer je še povečana varnost otrok, ki se zadržujejo v njem. 
 
Šola skrbi za: 

 preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

 dežurstvo strokovnih delavcev pred poukom in v času odmorov, 

 ustrezno pohištvo in opremo učilnic, 

 primerno in varno športno orodje ter pripomočke v telovadnici in na igriščih, 

 vzdrževanje in obnavljanje šolskih prostorov, 

 pravilno in varno izvedene kolesarske izpite, 

 organizacijo jutranjega varstva za učence 1. razreda, 

 organizacijo jutranjega varstva za učence 2.–5. razreda (nadstandardni program), 

 organizacijo varstva vozačev za vse učence pred poukom in po njem, 

 dosledno izvajanje šolskega reda. 
Prvošolčke poučimo o varnem gibanju v šoli. Odrasla oseba jih mora pospremiti do razreda 
in jih po pouku tudi odpeljati. 

 
SODELOVANJE S STARŠI IN Z OKOLJEM 

 

 
Sodelovanje šole z ožjim in s širšim okoljem bo prilagojeno zdravstveni situaciji v družbi, 
povezani s Covid 19. V kolikor bo sodelovanje mogoče, bo šola sodelovala z lokalnim in s 
širšim okoljem z namenom uresničevanja vzgojno-izobraževalnega poslanstva. Sodelovali 
bomo z ustanoviteljico Občino Selnica ob Dravi in z lokalnimi kulturnimi, s športnimi in 
humanitarnimi društvi ter organizacijami. Skorajda vse šolske prireditve bodo potekale v 
veliki dvorani Hrama kulture Arnolda Tovornika, zaradi česar bo izvedba le-teh še na višjem 
nivoju. Sodelovali bomo tudi z Mariborsko knjižnico – Enota Selnica ob Dravi.  
Predvsem na podružničnih šolah bodo učenci še naprej pomemben vir kulturnega življenja 
obeh krajev. 
Šola bo v svojih prostorih omogočala pouk glasbe Konservatoriju za glasbo in balet Maribor.  

VARNOST OTROK V ŠOLI 
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Naše dejavnosti bomo bogatili preko sodelovanja s širšim okoljem – s sosednjimi osnovnimi 
in srednjimi šolami, z Zavodom RS za šolstvo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport, društvi, organizacijami, ustanovami …  
Redno bomo sodelovali s starši naših učencev – najpogosteje v obliki pogovornih ur in 
roditeljskih sestankov ter na individualnih sestankih. Sodelovanje bo potekalo tudi s 
pomočjo predstavnikov razrednih skupnosti v Svetu staršev in Svetu zavoda OŠ Selnica ob 
Dravi. Za starše bomo pripravljali različne prireditve, predstavitve dejavnosti otrok in 
rekreacijska druženja.  
 

Mesečne pogovorne ure (ob 17.00 v živo ali na daljavo – dogovor z razredniki) 

Oktober 11. 10. 2021 

November 15. 11. 2021 

December 13. 12. 2021 

Januar 10. 1. 2022 

Marec 21. 3. 2022 

Maj 23. 5. 2022 

Junij 13. 6. 2022 

 
Strokovni delavci bodo na voljo staršem za pogovor tudi na TEDENSKIH DOPOLDANSKIH 
POGOVORNIH URAH, ki jih prikazujemo v tabeli.  
 

Ime in priimek  Dopoldanska pogovorna ura Prostor 

Mojca AUGUŠTIN  torek, 11.50–12.35 učilnica 302 

Karmen BARON  torek, 8.15–9.00 učilnica 003 

Barbara BEDJANIČ ponedeljek, 11.00–11.45 kabinet 1. VIO 

Urška BREZNIK ponedeljek, 11.00–11.45 učilnica 201 

Daniela BUGARIN ponedeljek, 11.00–11.45 kabinet 1. VIO 

Andreja MORI 
(Tjaša BEVC) 

torek, 10.10–10.55 zbornica 

Maksimiljana ČREŠNIK torek, 9.10–9.55 kabinet NAR 

Amadeja GORJUP 
(Andreja ROBIČ) 

torek, 11.00–11.45 kabinet 1. VIO 

Anja GOŠNAK petek, 9.10–9.55 kabinet NAR ali učilnica 102 

Zdenka GRADIŠNIK sreda, 10.10–10.55 učilnica 313 

Mateja GRUM ponedeljek, 12.55–13.40 učilnica 203 

Zlatka HARTMAN sreda, 10.10–10.55 učilnica 202 

Eva HRIBERŠEK ponedeljek, 11.00–11.45 kabinet 1. VIO 

Nataša JAVORNIK sreda, 11.00–11.45 podružnica Gradišče 

Ksenja JOVIČ  sreda, 7.30–8.15 kabinet 2. VIO 

Tajda KOCIPER torek, 10.10–10.55 kabinet pedagoginje 

Ksenija KOROŠEC ponedeljek, 11.45–12.35 podružnica Gradišče 

Maja KOSMAČIN ponedeljek 9.20–10.05 učilnica 209 

Danijela KRAMPL četrtek, 12.55–13.40 učilnica 304 

Božena KREUH ponedeljek, 11.50–12.35 učilnica 301 

Hermina LADINEK po dogovoru kabinet socialne delavke 
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Tanja LAŠIČ četrtek, 9.10–9.55 učilnica 213 

Katja LEP KOSMAČIN petek, 10.10–10.55 
ponedeljek, 10.55–11.20 

podružnica Gradišče 
podružnica Duh 

Jerneja LISJAK torek, 11.00–11.45 kabinet inkluz. pedagoginje 

Blaž LOVRIČ ponedeljek, 9.10–9.55 učilnica 104 

Alenka MALJEVAC četrtek, 10.10–10.55 učilnica 210 

Tjaša MUGERLE četrtek, 8.20–9.05 učilnica 003 

Boris MUJOVIĆ ponedeljek, 8.20–9.05 kabinet ŠPO 

Stanislava NIDORFER četrtek, 11.50–11.45 (vsakih 14 
dni) 

kabinet NAR 

Damjana OČKO ponedeljek, 11.20–12.05  podružnica Sv. Duh 

Uroš OZMEC petek, 8.20–9.05 učilnica 002 

Polonca PERKUŠ četrtek, 8.20–9.05 učilnica 309 

Suzana PLOŠNIK ponedeljek, 9.10–9.55 učilnica 105 

Mateja PODLESEK torek, 14.35–15.20  zbornica 

Katja POGORELC  
(do 30. 9. 2021) 

sreda, 11.00–11.45 kabinet OPB 

Viktorija PUPAHER ponedeljek, 10.10–10.55 podružnica Sv. Duh 

Katja REPOLUSK po dogovoru kabinet psihologinje 

Mojca STRAŠEK ponedeljek, 11.00–11.45 kabinet 1. VIO 

Emica ŠKRINJAR ponedeljek, 11.50–12.35 učilnica 206 

Marinka ŠOBER petek, 8.20–9.05 multimedijska učilnica 

Jitka ŠTUMPER   sreda, 8.20–9.05 kabinet ŠPO 

Tija TINAUER petek, 9.20–10.05 učilnica 312 

Ksenija TRIPKOVIČ četrtek, 9.10–9.55 učilnica 303 

Maja VAČUN petek, 8.20–9.05 knjižnica 

Urška VERHOVČAK četrtek, 8.20–9.05 učilnica 310 

mag. Oto VOGRIN sreda, 8.20–9.05 učilnica 204 

Barbara VOLMAJER ponedeljek, 8.20–9.05 učilnica 101 

Jure ŽURBI torek, 13.45–14.30 računalniška učilnica 

 
V šolskem letu 2021/22 bomo za starše organizirali skupne roditeljske sestanke, po potrebi 
in v dogovoru z razredniki bodo potekali še razredni/oddelčni roditeljski sestanki. Na 
sestankih bomo seznanili starše s pomembnimi informacijami o časovni in drugi organizaciji 
šolskega dela, morebitnih novostih, določilih vzgojnih pravilnikov naše šole ipd. Za starše 
bomo organizirali tudi predavanja, prikazana v spodnji tabeli, in po želji razgovore s 
predavatelji.  
  

Vsebina Čas Za starše učencev Izvajalci 

Uvodne informacije  13.–16. 9. 2021 (v 

živo ali na daljavo) 

1.–9. razred in 
podružnici 

razredniki 

Vpis v srednjo šolo in 
štipendiranje 

november 2021 9. razred Katja Repolusk 

Prvo srečanje s starši 
šolskih novincev 

27. 1. 2022 šolski novinci Hermina Ladinek in 
strokovne delavke 
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Tvegano vedenje na 
spletu  

21. 2. 2022 + 

predavanje 

1.–9. razred in 
podružnici 

zunanji predavatelj 
(Safe.si) 

Predstavitev razpisa za 
vpis v srednjo šolo 

februar 2022 9. razred Katja Repolusk 

Kam po osnovni šoli marec 2022 8. razred Katja Repolusk 

Koncept odkrivanja in 
dela z nadarjenimi učenci 

25. 4. 2022 oz. po 

dogovoru 

3. razred Katja Repolusk 

Predstavitev informacij o 
obveznih in neobveznih 
izbirnih predmetih  

25. 4. 2022 oz. po 

dogovoru 

3.–6. razred Maja Vačun, učitelji 
NIP in OIP 

Drugo srečanje s starši 
šolskih novincev 

20. 6. 2022 šolski novinci Hermina Ladinek in 
strokovne delavke 

 

Prispevki staršev 
V primeru, da bodo dejavnosti razširjenega programa v tem šolskem letu potekale 
nemoteno, bodo morali določene dejavnosti sofinancirati oz. financirati starši učencev.  
Njihovi finančni prispevki bodo vezani na:   

 šolo v naravi (5. razred sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
ostale starši, vendar obstaja možnost subvencioniranja), 

 prehrano,  

 ekskurzije po Sloveniji in v tujino (delno financiranje staršev),  

 dneve dejavnosti (prevozi, vstopnine …),  

 različne prireditve, predstave. 
 
Šolski sklad omogoča bogatitev nadstandardnega programa za učence. Vanj prispevajo 
sredstva starši učencev in drugi donatorji. S pomočjo teh sredstev lahko učencem 
zagotovimo še boljše pogoje za vzgojno-izobraževalno delo in druženje v šoli (nakup 
nadstandardne opreme, podpora delu na raziskovalnem, kulturnem, športnem in drugih 
področjih). 
Predlogi porabe zbranih sredstev za to šolsko leto bodo sprejeti na prvi seji Upravnega 
odbora šolskega sklada OŠ Selnica ob Dravi, starši in učenci pa bodo o tem obveščeni. 
Sredstva se bodo zbirala na šolski transakcijski račun.  
 
 

ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 

 

Šola na podlagi pisnega soglasja staršev zbira tudi osebne podatke, ki so potrebni za 
uveljavljanje oziroma priznavanje posameznih pravic učencev (pravica do subvencionirane 
šolske prehrane, pravica do subvencioniranja šole v naravi, pridobitev različnih statusov v 
skladu z drugimi predpisi). Pooblaščeni delavci varujejo vsebino osebnih podatkov kot 
poklicno skrivnost. Starši prvošolcev bodo ob začetku šolskega leta podpisali soglasja za 
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zbiranje in obdelavo osebnih podatkov svojih otrok, ki velja vseh 9 let šolanja, lahko pa ga 
starši kadarkoli prekličejo.  
 

RAZVOJNI NAČRT 
 

 

Razvojni načrt predstavlja temeljni dokument razvoja šole na učnem, vzgojnem in 
medosebnem področju. V sodelovanju s starši in z učenci smo strokovni delavci oblikovali 
nov razvojni načrt. Prioritete, ki jim bomo sledili v naslednjem petletnem obdobju 
2021/22–2025/26, so:  

 telesno in duševno zdravje, 

 tutorstvo, 

 vseživljenjsko učenje. 

Uresničevanje zadanih prioritet sprotno spremljamo z razgovori, opazovanji, na pogovornih 
urah in roditeljskih sestankih, sestankih Skupnosti učencev šole, pedagoških konferencah 
in aktivih ter s pomočjo evalvacijskih vprašalnikov, delavnic in pogovorov ob koncu šolskega 
leta.   
 

ŠOLSKA PRAVILA 
 

 
Na šoli veljajo trije temeljni dokumenti pravil:  

 Vzgojni načrt OŠ Selnica ob Dravi,  

 Pravila šolskega reda OŠ Selnica ob Dravi, 

 Hišni red OŠ Selnica ob Dravi.  
 
V Vzgojnem načrtu smo opredelili in načrtovali vzgojno delovanje šole, ki je poleg 
izobraževanja neizogiben proces, ki se odvija na vsaki šoli. V njem smo določili temeljne 
vrednote in vzgojna načela, vzgojne dejavnosti (proaktivne in preventivne, svetovanje in 
usmerjanje, vzgojne ukrepe in opomine), pohvale, priznanja in nagrade, akcijski načrt za 
uresničevanje prednostnih nalog šole (medsebojno spoštovanje in dosledno spoštovanje 
pravil in dogovorov) ter sodelovanje s starši.  
 
Izhajajoč iz Vzgojnega načrta smo oblikovali Pravila šolskega reda, ki predstavljajo osnovne 
smernice v vedenju in ravnanju in s tem temeljno varnost vseh udeležencev šole. 
Opredeljujejo pravice in obveznosti učencev, delavcev šole in staršev, dogovorjena pravila 
(pravila vedenja v medosebnih odnosih, pravila vedenja v šoli, knjižnični red, pravila 
vedenja v šolski telovadnici in specializiranih učilnicah), posledice kršitev pravic, zakonsko 
določenih in dogovorjenih pravil ter pohvale, priznanja in nagrade. 
Pravila smo dopolnili z opredelitvijo težjih, zmernih in blažjih kršitev pravil s pripadajočimi 
sankcijami, s t. i. Semaforjem prekrškov in sankcij. 
Ker so področja, opredeljena v Vzgojnem načrtu in Pravilih šolskega reda, pomembna za 
vse udeležence šole, smo jih oblikovali v sodelovanju z učenci, s starši in z delavci šole. 
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Vzgojna dokumenta sta v začetku šolskega leta predstavljena vsem učencem, izobešena sta 
v razredih in na oglasni deski, na kratko predstavljena v Publikaciji ter objavljena na spletni 
strani šole.  
 
Vsi udeleženci šole moramo upoštevati tudi pravila, ki so določena s Hišnim redom, v 
katerem opredeljujemo:  

 območje in površine šole;  

 poslovni čas in uradne ure (šolske dejavnosti se izvajajo od 615 do 1600 vsak delovni 
dan v šolskem letu);  

 uporabo šolskih prostorov;  

 prihod učencev v šolo ter varovanje in nadzor vstopanja v šolo (vsi obiskovalci šole 
v šolo prihajajo ob uradnih urah oz. po dogovoru ali na povabilo šole, najavijo svoj 
namen in se na območju šole zadržujejo glede na namen obiska – v določenih 
prostorih in določen čas);  

 dežurstvo strokovnih delavcev in učencev ter nadzor v šolskih prostorih v času 
pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola;  

 shranjevanje garderobe (učenci garderobo hranijo v omaricah, za katero so dolžni 
skrbeti sami; v šolo ne nosijo in v garderobah ne puščajo vrednih predmetov in 
stvari, kot so denar, nakit, prenosni telefon idr.; če učenci v šolo kljub temu 
prinesejo omenjene predmete in stvari, za njihovo varnost odgovarjajo sami);  

 vzdrževanje reda in čistoče šolskih prostorov (za vzdrževanje reda in čistoče smo 
odgovorni vsi udeleženci šole); 

 način informiranja učencev, staršev in zaposlenih;  

 hišni red v telovadnici;  

 ostala pravila, pomembna za življenje v šoli. 
 
 

SEMAFOR PREKRŠKOV IN SANKCIJ – dopolnitev Pravil šolskega reda 
 

Pomemben dokument naše šole na področju šolskih pravil je tudi Semafor prekrškov in 
sankcij.  
 
RDEČA – TEŽJE KRŠITVE 
 

ponavljajoče se psihično in/ali fizično 

nasilje 

 

 javno opravičilo (pred razredom) 
 seznanitev in pogovor s starši v prisotnosti 

razrednika in svetovalne službe 
 vključitev zunanje institucije (po presoji 

strokovnih delavcev) 
 medrazredna predstavitev pravil vedenja v 

medosebnih odnosih 
 vzgojni opomin 

kraja 

 

 povrnitev škode 
 opravičilo v prisotnosti staršev 
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 vzgojni opomin 

snemanje in fotografiranje proti volji 

posameznika in objavljanje fotografij 

ali posnetkov 

 opravičilo 
 razgovor s starši in vzgojni opomin 

uničevanje tuje lastnine 

 

 povrnitev škode 
 alternativni ukrep 
 vzgojni opomin 

uporaba telefona in/ali  tablic 

 

 odvzem 
 po treh odvzemih sledi vzgojni opomin 

namerno motenje pouka 

 

 odhod k dežurnemu učitelju (po dežurnega 
učitelja gre predsednik razreda, po treh odhodih 
sledi opomin) 

 poziv staršem, da pridejo po otroka (po presoji 
učitelja) 

nespoštljiv odnos do hrane  alternativni ukrep v jedilnici, kontrola razrednika 
 v kolikor se ne najde krivca, alternativni ukrep 

velja za celo skupino 
 v primeru trikratnega neprimernega vedenja se 

izreče vzgojni opomin 

popravljanje uradnih dokumentov in 

preizkusov znanja, zapisa učitelja 

 vzgojni opomin, razgovor s starši (lahko tudi 
vključitev policije) 

izostajanje od pouka  za pet neopravičenih ur se izreče vzgojni opomin 

zloraba alkohola, kajenje 

 

 priprava seminarske naloge, ki se predstavi 
ostalim razredom v triadi 

 čiščenje okolice šole 
 obvestilo staršem 

nespoštljiv odnos do učiteljev  

 

 odhod k dežurnemu učitelju (po dežurnega 
učitelja  gre predsednik razreda, po treh odhodih 
opomin), kjer učenec samostojno opravi učno 
delo 

 poziv staršem, da pridejo po otroka (po presoji 
učitelja) 

 opravičilo 
 vključitev svetovalne službe, po presoji 

strokovnih delavcev tudi zunanjih institucij 
(odvisno od kršitve) 

 
ORANŽNA – ZMERNE KRŠITVE 
 

zamujanje k pouku 

 

 odhod k dežurnemu učitelju, kjer učenec 
samostojno opravi učno delo, po treh 
odhodih opomin 

onesnaževanje šolskih prostorov  alternativni ukrep po pouku 

prinašanje nedovoljenih napitkov in 

prigrizkov v šolo 

 

 odvzem 
 po treh odvzemih sledi vzgojni opomin 

prerivanje, neprimeren odnos do drugih 

učencev 

 alternativni ukrep, opozorilo 
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  po trikratnem opozorilu sledi obvestilo 
staršem 

neprimerno ravnanje s šolskim inventarjem 

 

 prepoved dežuranja v jedilnici 
 povrnitev škode 

neprimerno vedenje na proslavah/prireditvah 

 

 razrednik in drugi strokovni delavci 
poskrbijo za nemirne učence; če ni miru 
na splošno, sledi prekinitev proslave 
(proslavo prekine ravnateljica ali vodja 
proslave) 

 
ZELENA – LAŽJE KRŠITVE 
 

neprimerno vedenje učencev, ki ne jedó, v 

jedilnici 

 kdor nima kosila ali ne jé, gre iz jedilnice 

prihajanje v šolo brez domačih nalog  vpis v LoPolis, obvestilo staršem 

klepetanje med poukom 

 

 vpis v LoPolis, obvestilo staršem 
 ob ponavljajočem se klepetanju odhod k 

dežurnemu učitelju 

odnašanje torb iz učilnice po končani uri v 

času glavnih odmorov, preobuvanje še pred 

koncem pouka 

 opozorilo 
 po trikratnem opozorilu vpis v LoPolis, 

obvestilo staršem 

pozdravljanje  opozorilo 

pretirano izkazovanje nežnosti med vrstniki  razgovor učitelj–učenec 

kričanje, dirjanje  ukrep na ravni razreda 

predčasno prihajanje v šolo ali zadrževanje 

v šoli po končanem pouku 

 vpis v LoPolis, obvestilo staršem 

neprinašanje šolskih potrebščin k pouku  zapis v LoPolis, odhod k dežurnemu 
učitelju 
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