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UVOD 

 

Skupaj rastemo, se učimo in vzgajamo s srcem. 

Vsakemu posamezniku zagotovimo pot do optimalnega znanja. 

Naj bo šola uspešna za vse. 

 

Vizija predstavlja dolgoročno in trajno usmeritev naše organizacije. 

 
 

V šolskem letu 2022/23 bomo imeli na matični šoli 22 oddelkov, na podružnici pa se bo pouk 

izvajal v petih oddelkih. Poleg rednih oddelkov po razredih šola organizira delo v oddelkih 

podaljšanega bivanja. V letošnjem letu imamo na matični šoli priznanih 122 ur, na podružnici v 

Šentilju pa 60 ur podaljšanega bivanja.  

 

Tudi v prihajajočem letu bomo obdržali naloge, s katerimi smo vlagali v trajnostno rast in razvoj. 

Naloge, ki bodo krojile naš delovni ritem, so zapisane glede na ciljne skupine v spodnjih 

alinejah. Zagotovo pa bomo tudi tokrat med šolskim letom dodali še kakšno, saj nam po naših 

dosedanjih izkušnjah na pot prihajajo zelo zanimive teme in dejavnosti, ki jih ne želimo 

zanemariti. 

 

Za učence 
 

Vedno smo radi poskrbeli za dodatne dejavnosti, ki krepijo samozavest, socialni čut, poglabljajo 

znanje in širijo obzorja. Dejavnosti, ki bodo izvedene tudi v tem šolskem letu in bodo obogatile 

naš program, so: 

• projekti za nadarjene učence, 

• podelitev zlatih in srebrnih vetrnic, 

• projekt SPIRIT, 

• projekt Pogum, 

• projekt FS, 

• sodelovanje na občinskih kulturnih in športnih prireditvah, 

• sodelovanje na občinskih (regijskih, področnih) in državnih tekmovanjih iz znanja na 

različnih področjih, 

• raziskovalne naloge, 

• šole v naravi, 

• sodelovanje na likovnih, literarnih in foto razpisih. 
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Za pedagoške delavce  
 

Delujemo po načelih učeče se skupnosti. Svoje delo analiziramo, evalviramo in načrtujemo 

izboljšave. V tem šolskem letu bomo z namenom nadgradnje delovanja učeče se skupnosti in 

izboljšanja kakovosti učenja in poučevanja več pozornosti namenili aktivnostim raziskovanja 

učiteljeve lastne prakse.  

Z namenom izboljšanja učenja in poučevanja nadaljujemo s formativnim spremljanjem in 

ustvarjanjem spodbudnih učnih okolij ter spodbujamo aktivno vlogo učencev. Učiteljem se 

omogoča izobraževanje na tem področju, na šoli se bomo redno sestajali z namenom 

izobraževanja po načelih učeče se skupnosti in z namenom delitve dobre prakse. Izvajali bomo 

medsebojne kolegialne hospitacije v podporo uvajanju (z namenom širjenja) formativnega 

spremljanja učencev.  

 

 

 

Za starše 
 

Na kakovost dela v šoli pomembno vplivajo tudi starši. Le skupaj lahko vsakemu posamezniku 

nudimo oporo in pomoč v šolskih dneh. Starši s svojimi pobudami in sodelovanjem pomagajo 

graditi pravo učečo se skupnost. Tako je ena od temeljnih nalog učiteljev spodbujanje 

sodelovanja med šolo in domom. Te dejavnosti bomo uskladili in prilagodili epidemiološki sliki 

in navodilom NIJZ-ja. Za starše pa poskrbimo tudi z organizacijo dejavnosti, in sicer: 

• tedenske govorilne ure (po dogovoru z razrednikom) v dopoldanskem času, 

• enkrat mesečno govorilne ure v popoldanskem času, 

• oddelčni roditeljski sestanki, 

• družabna srečanja (samo v primeru ugodne epidemiološke slike) posameznega oddelka 

ali razreda in staršev, 

• sodelovanje staršev pri naših projektih in dodatnih dejavnostih, 

• redno posvetovanje ravnatelja s predstavniki sveta staršev. 

 

Šola je živa organizacija, na ritem vsakega delovnega dne pa vplivajo številni dejavnik. Tudi 

letos se bomo trudili doseči rezultate na učnem področju, kot so bili v preteklosti.  

Najpomembneje pa je, da je vsaka naša gesta usmerjana v boljše izobraževalne pogoje in 

standarde znanja naših učencev tudi v primeru učenja na daljavo.  
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1 KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 

Delovni koledar za šolsko leto 2022/23 je dodan v prilogi.  

 

Ocenjevalna obdobja 

 

• prvo ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023, 

• drugo ocenjevalno obdobje: od 30. februarja 2023 do 23. junija 2023, 

(za devetošolce do 15. 6. 2023). 

 

Ocenjevalne konference 

• ocenjevalni konferenci: 24. 1. 2023 in 25. 1. 2023, 

• zaključna ocenjevalna konferenca za 9. razred: 13. 6. 2023, 

• zaključna ocenjevalna konferenca za ostale razrede: 21. 6. 2023. 

 

Počitnice 

• jesenske: od 31. 10. do 4. 11. 2022, 

• novoletne: od 26. 12. 2022 do 2. 1. 2023, 

• zimske: od 30. 1. do 3. 2. 2023, 

• prvomajske: od 27. 4. do 2. 5. 2023. 

 

Pouka prosti dnevi 

• dan reformacije: 31. 10. 2022, 

• dan spomina na mrtve: 1. 11. 2022, 

• božič:  25. 12. 2022,  

• dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 2022, 

• novo leto: 1. in 2. 1. 2023,  

• slovenski kulturni praznik: 8. 2. 2023,  

• velikonočni ponedeljek: 10. 4. 2023,  

• dan upora proti okupatorju:  27. 4. 2023,  

• praznik dela: 1. in 2. 5. 2023.  
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Razredni, predmetni, popravni izpiti 

• 1. rok za učence 9. razreda: od 16. junija do vključno 29. junija 2023,   

• 1. rok za učence od 1. do 8. razreda: od 26. junija do vključno 7. julija 2023,  

• 2. rok za učence od 1. do 9. razreda: od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2023.  

 

Ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

• 1. rok za učence 9. razreda: od 3. maja do vključno 15. junija 2023,   

• 1. rok za učence od 1. do 8. razreda: od 3. maja do vključno 23. junija 2023, 

• 2. rok za učence od 1. do 9. razreda: od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2023.  

 

 

Informativna dneva v srednji šoli 

• Za učence 9. razredov: 17. in 18. 2. 2023. 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja z nacionalnimi preizkusi znanja 

Glej tabelo 

  6. razred 9. razred 

1. september 2022 

Objava sklepa Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport o izboru  

predmetov in določitvi tretjega predmeta, 

iz katerega se bo na posamezni osnovni 

šoli preverjalo znanje učencev z 

nacionalnim preverjanjem znanja. 

 
 

4. maj 2023 
Nacionalno preverjanje znanja iz 

slovenščine.   

8. maj 2023 
Nacionalno preverjanje znanja iz 

matematike.   

10. maj 2023 

Nacionalno preverjanje znanja iz tretjega 

predmeta (na naši šoli tuji jezik – 

angleščina). 

 
 

10. maj 2023 
Nacionalno preverjanje znanja iz tujega 

jezika.  
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31. maj 2023 
Šola seznani učence z dosežki pri 

nacionalnem preverjanju znanja. 
 

 

31. maj–2. junij 

2023 

Učencem in njihovim staršem šola 

omogoči vpogled v ovrednotene naloge. 

 

Učenci se skupaj s starši odločajo za 

strokovno presojo o pravilnosti 

vrednotenja nalog (poizvedba). 

 
 

7. junij 2023 
Šola do tega roka posreduje RIC-u podatke 

o poizvedbah. 
 

 

6. junij 2023 
Šola seznani učence z dosežki pri 

nacionalnem preverjanju znanja.  
 

 6.–8. junij 2023 

Učencem in njihovim staršem šola 

omogoči vpogled v ovrednotene naloge. 

 

 

Učenci se skupaj s starši odločajo za 

strokovno presojo o pravilnosti 

vrednotenja nalog (poizvedba). 

 
 

9. junij 2023 
Šola do tega roka posreduje RIC-u podatke 

o poizvedbah učencev 6. r.  
 

15. junij 2023 
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri 

nacionalnem preverjanju znanja 9. r. 
 

 

23. junij 2023 
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri 

nacionalnem preverjanju znanja.  
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2 ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

2.1 ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV                                           

Na matični osnovni šoli je v 22-ih oddelkih 477 (od 1. do 9. razreda) učencev. Na podružnični 

šoli  Šentilj je v petih oddelkih 82 učencev. Skupaj je 559 učencev. 

Oddelek Fantje Dekleta Skupaj 

1. A 12 15 27 

1. B 12 14 26 

1. C 10 7 17 

2. A 10 13 23 

2. B 9 12 21 

2. C 6 8 14 

3. A 6 13 19 

3. B 6 13 19 

3. C 8 9 17 

4. A 9 13 22 

4. B 9 13 22 

4. C 9 11 20 

4. D 8 6 14 

5. A 12 11 23 

5. B 9 13 22 

5. C 10 10 20 

6. A 10 11 21 

6. B 8 12 20 

6. C 10 11 21 

7. A 9 9 18 

7. B 10 10 20 

7. C 9 12 21 

8. A 10 10 20 

8. B 10 12 22  

8. C 10 11 21 

9. A 7 17 24 

9. B 11 14 25 
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2.2 ORGANIZACIJA POUKA 

 

Vsi učenci imajo pouk v eni izmeni. 

Urnik pouka in odmorov: 

MATIČNA ŠOLA:  

1. ura 7.30–8.15 

2. ura 8.20–9.05 

3. ura 9.10–9.55 

Malica 9.55–10.15 

4. ura 10.15–11.00 

5. ura 11.05–11.50 

6. ura 11.55–12.40 

7. ura 12.45–13.30 

Kosilo 13.30–13.50 

8. ura 13.50–14.35 

9. ura 14.40–15.25 

 

 

 

 

PODRUŽNICA  Šentilj 

1. ura 7.15–8.00 

2. ura 8.00–8.45 

3. ura 8.50–9.35 

Malica 9.35–10.00 

4. ura 10.00–10.45 

5. ura 10.45–11.30 

kosilo (1.,2. in 3. r.) 11.30–11.45 

6. ura 11.30–12.15 

kosilo (4. in 5. r.) 12.15–12.30 

7. ura 12.30–13.15 

 

 

 



Letni delovni načrt 2022/2023                                                                                                                               

10 

2.3 ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA IN JUTRANJE VARSTVO     

 

Jutranje varstvo je oblika vzgojnega dela samo za učence 1. razreda, ki pred poukom potrebujejo 

varstvo. Na šoli poteka od 5.30 do 8.15. Na podružnici Šentilj je jutranje varstvo od 6.30 do 

8.00. Vključitev je prostovoljna in se opravi s prijavnico, ki jo starši izpolnijo na začetku 

šolskega leta. Učenci imajo v času jutranjega varstva tudi možnost zajtrka. Učiteljica v jutranjem 

varstvu na matični šoli je Brigita Roškar, v podružnični šoli Šentilj pa učiteljice razrednega 

pouka. 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku, 

namenjena pa je otrokom od 1. do 5. razreda. Vanj se otroci vključujejo prostovoljno in se opravi 

s prijavnico, ki jo starši izpolnijo na začetku šolskega leta. Cilje podaljšanega bivanja predpisuje 

nacionalni koncept in jih dosegamo z različnimi dejavnostmi.  

 

Sprostitvene dejavnosti 

Učenci se po rednem pouku sprostijo na več načinov, in sicer: 

se pogovorijo o svojem delovnem dnevu; odidejo k interesnim dejavnostim; obiščejo šolsko 

knjižnico; rišejo; barvajo; berejo po lastni izbiri in željah; gledajo televizijo; gredo na sprehod; 

igrajo različne igre v šoli in na igrišču. Veliko časa bodo učenci preživeli zunaj v različnih 

aktivnostih. 

 

Ustvarjalno preživljanje prostega časa 

V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom: 

urijo svoje ročne spretnosti, in sicer izdelujejo različne izdelke v različnih tehnikah in/ali iz 

različnih materialov; pojejo; plešejo; igrajo na instrumente; dramatizirajo besedila; telovadijo in 

se igrajo (gibalne igre); rešujejo dodatne naloge v zvezi z učno snovjo, opazujejo, rišejo, berejo, 

pišejo. 

 

Prehrana 

Navajajo se na kulturno hranjenje in se učijo vedenja pri mizi. 
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Samostojno učenje 

V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Učijo se načrtovati svoje 

delo in upoštevati navodila. Pri tem se učijo uporabljati različne vire in iskati/nuditi pomoč. 

Oblikujejo lastno učno metodo glede na to, kateri učni tip so (vidni, slušni, kombinirani, gibalno-

tipni).  

 

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja v letošnjem šolskem letu so: 

SKUPINA OPB UČITELJ 

1. skupina (1. r.) Monika Sušec, Sabina Kumer, Breda Flego 

2. skupina (2. a) Urška Fonda 

3. skupina (2. b) Barbara Breznik 

4. skupina (3. a) Tanja Koprivnik, Nina Rozman, Nina Zbičajnik, Barbara Terglav 

Svara, Žiga Krajnc 

5. skupina (3. b) Manja Kamšak, Nina Tovornik Jurgelj 

6. skupina (4. a, c) Romea Kanduti, Tanja Koprivnik, Mojca Mikolič, Barbara 

Terglav Svara 

7. skupina (4. b, 5. a, b) 
Tanja Koprivnik, Mojca Mikolič, Nina Rozman, Irena Sušec, 

Barbara Terglav Svara 

 

 

Na podružnični šoli Šentilj:  

SKUPINA OPB UČITELJ 

1. skupina (1.+2. r.) Marjeta Kordiš 

2. skupina (2., 3. r.) Irena Zemljak, Mateja Podrzavnik 

3. skupina (4.+5. r.)  Polonca Tomazini, Žiga Krajnc, Barbara Terglav Svara 
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2.4 KADROVSKI POGOJI                                                      

 

Za zasedbo posameznih delovnih mest vsi zaposleni izpolnjujejo kadrovske pogoje, zahtevane 

z zakonom. 

Na šoli opravlja delo 52 strokovnih in 15 tehniških delavcev.  

2.5 UČNA OBVEZNOST PEDAGOŠKIH DELAVCEV V ŠOLSKEM 

LETU  2022/23 

RAZRED UČITELJ/ 

RAZREDNIK 

RAZRED PREDMET 

1. a Lidija Praunseis 1. a SLJ, MAT, SPO, ŠPO, 

GUM, LUM, DDP, 

SLJ PRISELJENCI 

1. b Nina Praznik  1. b SLJ, MAT, SPO, ŠPO, 

GUM, LUM, DDP, OPB, 

SLJ PRISELJENCI 

2. a Petra Oder Čevnik  2. a SLJ, MAT, SPO, ŠPO, 

LUM, GUM, TJA, DDP  

2. b Jerneja Jovan 

 

2. b SLJ, MAT, SPO, ŠPO, 

LUM, GUM, DDP, JV 

3. a Uršula Kotnik 3. a SLJ, MAT, SPO, ŠPO, 

LUM, GUM, DDP  

3. b Tatjana Barle 3. b SLJ, MAT, SPO, ŠPO, 

GUM, LUM, DDP, DSP, 

JV 

4. a Romea Kanduti 

 

4. a MAT, SLJ, DRU, NIT, 

LUM, GUM, OS, DDP, 

OPB  

4. b Irena Sušec  

 

4. b MAT, SLJ, DRU, NIT, 

LUM, GUM, OS, DDP, 

OPB 

4. c Nina Rozman  4. c MAT, SLJ, DRU, NIT, 

LUM, GUM, OS, DDP, 

OPB 

5. a Tanja Koprivnik 5. a MAT, SLJ, DRU, NIT, 

LUM, GUM, OS,  DDP,  

OPB, 
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KOLESARSKI IZPIT 

5. b Mojca Mikolič 5. b 

 

MAT, SLJ, DRU, NIT, 

LUM, GUM, OS,  DDP,  

OPB, 

KOLESARSKI IZPIT 

6. a Suzana Pustinek 6. a, b, c 

7. a, c 

8. a, b, c 

GOS, BIO, NAR, OS, 

vodja prehrane 

6. b Sabina Kumer 6. b 

1. a 

LUM, OS,  

druga učiteljica v 1. a, 

OPB  

6. c Mateja Kunc 
6. a, b, c  

 7. a, b, c 

8. a, b, c 

9. a  

 

SLJ,  SLJ MUS, 

DDP, OS, KUD, 

RAD, TISK, 

SLJ PRISELJENCI 

DSP 

7. a Kaja Kus 
6. b, 6. c,7. a, b, c  

8. a, b, 9. a, b 

ŠPO, ŠZZ, ŠSP, 

IŠP 

7. b Špela Gaberšek 6. b, c 

7. b 

8. a, b, c 

9. a, b 

NAR, BIO, KEM, POK, 

KEŽ  

7. c Andreja Ostruh  5. c 

6. a, b, c  

7. a, b, c  

8. a, b, c 

9. a, b 

GUM, KUD, MPZ, OPZ, 

OPZ Šentilj, OS 

8. a 
mag. Andreja Oder 

Grabner  

6. a 

7. a 

8. a, b, c 

9. a, b 

MAT, 

MAT MUS, 

DDP MAT, 

OS, 

DSP 
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8. b 
Andreja Majcen 

Mrkonjić 

6. a 

7. a, b 

8. a, b, c 

9. a, b 

TJA, 

TJA MUS, 

DDP TJA, 

OS, 

DSP 

8. c 
Jolanda Krofel  6. a, 6. b  

8. a, b, c 

9. a 

MAT, DDP MAT, DSP, 

TIT, OS 

9. a 
mag. Renata 

Škodnik 

6. a, b, c 

7. a, b, c 

8. a, b, c 

9. a, b 

SLJ, SLJ MUS, DSP, OS 

9. b 
Biserka Hrnčič 7. b 

8. a, b, c 

9. b  

SLJ,  

DDP, OS, 

DSP 

 
Hrabro Tratnik 6. a, b, c 

7. a, b, c 

8. a, b, c 

9. a, b 

ZGO, GEO, OS 

 Metka Fendre 6. a, b, c 

7. a, b 

8. a, b 

9. a, b 

 TJA, TJA MUS, DDP, 

DSP 

 Karin Sirovina 

Dvornik 

7. a, b, c 

8. a, b, c 

 9. a, b  

MAT, FIZ, DOD FIZ, DIP 

 Breda Flego 1. b druga strokovna delavka v  

1. b, 

SLJ, MAT, SPO, ŠPO, 

GUM, LUM 

 Urška Fonda   OPB, ISP, svetovalno 

delo, karierna orientacija 

 Natalija Ožek 1. a, b 

2. a, b 

TJA 
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(nadomešča Barbara 

Terglav Svara) 

3. a, b 

 

 Niko Jerončič 4. a, b, c 

5. a, b  

 6. a, b, c 

 7. a, b 

ŠPO, IŠP, NŠP, OPB 

        Mojca Pirc 

 

4. a, b, c 

5. a, b 

6. a, b, c 

7. a, b, c 

8. a, b, c 

9. a, b 

NRA, MME, UBE, ROM 

 
Juma Valenčak 

4. a, b, c 

5. a, b 

6. a, b, c 

7. a, b, c 

8. a, b, c 

9. a, b 

LUM, 

LS 1, 2, 3, NUM, OPB 

 Roman Frangeš 6. b, c 

7. a, b, c 

8. a, b, c  

9. a, b 

ŠPO, ŠZZ, ŠZS 

 

 

 

Manja Kamšak 2. b  

3. a, b, c 

4. a, b, c 

5. a, b 

6. c  

7. a, b, c 

8. a, b 

9. a, b 

N1N, NI 1, NI 2, NI 3,  

OPB 

 Brigita Roškar  JUV, LABORANT, 

VARSTVO VOZAČEV 
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 Damijan Vodušek 4. a, b, c 

5. a, b 

6. a, b, c  

7. a, b, c 

8. a, b 

9. a, b 

TIT, ROB, OGK, OGL,  

NTE, EZR 

 Žiga Krajnc 4. a, b, c 

5. a, b 

6. a, b 

TJA, OPB 

 Nina Tovornik 

Jurgelj 

6. a, b, c  

7. a, b, c 

8. a, b, c 

ZGO, DKE, OPB 

 Monika Sušec 1. a OPB 

 Polonca Guček 

Frankovič 

6. c MAT, RAČUNALNIKAR 

 

 

Pedagoški delavci PODRUŽNIČNE ŠOLE ŠENTILJ   

RAZRED UČITELJ/ 

RAZREDNIK 

RAZRED PREDMET 

1. c 

 

Mateja Podrzavnik 1. c SLJ, MAT, SPO, ŠPO, 

GUM, LUM, DDP, 

OPB  

2. c Maja Vertačnik 2. c  SLJ, MAT, SPO, ŠPO, 

LUM, GUM, DDP 

3. c Jožica Grudnik  3. c SLJ, MAT, SPO, ŠPO, 

GUM, LUM, DDP 

4. d Darja Emeršič 4. d MAT, SLJ, DRU, NIT, 

ŠPO, LUM, GUM, OS, 

DDP, JV 

5. c Špela Bukovec 5. c MAT, SLJ, DRU, NIT, 

ŠPO, LUM, GOS,OS, 

DDP, KOLESARSKI 

KROŽEK, DSP 

 Marjeta Kordiš  Druga učiteljica v 1.c, 

JV, OPB  
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 Natalija Ožek 

(nadomešča 

Barbara Terglav 

Svara) 

1. c, 2. c, 

3. c 

TJA, OPB 

 Žiga Krajnc 4. c, 5. c TJA, OPB 

 Polonca Tomazini 3., 4., 5. r. OPB, NŠP 

 Irena Zemljak 2.+3. r. OPB 

 Andreja Ostruh 5. c GUM, pevski zbor 

 

 

 

Ostali strokovni delavci  

Blanka Kešmer svetovalna delavka, nadarjeni 

Urška Fonda  svetovalna delavka – področje karierne orientacije, 

OPB 

Nina Zbičajnik svetovalna delavka, ISP 

Barbara Mesner Knjižničarka 

 

 

 

Administrativni in tehnični delavci šole 

Urška Žohar  računovodkinja 

Nataša Verdelj  tajnica 

Barbara Polovšak  glavna kuharica 

Blanka Hanžič  kuharica, čistilka 

Klavdija Jamnik  kuharica, čistilka 

Alenka Šatur kuharica 

Darinka Sovinc kuharica 

Cvetka Strahovnik  kuharica, čistilka 

Darinka Cvikl  čistilka 
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Jasmina Butković čistilka 

Jožica Ravnikar  čistilka 

Mirjana Pepič  čistilka 

Sedija Softić čistilka 

Bogdan Logar  hišnik 

Boštjan Plahuta hišnik 

 

 

 

2.6 ZADOLŽITVE DELAVCEV V ŠOLSKEM LETU 2022/23 

Strokovni delavci        

IME IN PRIIMEK OSTALE NALOGE 

Špela Bukovec  razredničarka 5. c, mentorica folklorni skupini,  predstavnica Sveta 

zavoda, koordinatorka za matematična tekmovanja na POŠ, 

koordinatorka za Cankarjevo tekmovanje na POŠ, mentorica Bralne 

značke in Eko bralne značke, mentorica Eko šole, članica tima 

Zdrave šole, članica tima za pripravo prireditev za KS Šentilj 

Tatjana Barle učiteljica razrednega pouka, razredničarka 3. b, mentorica bralne 

značke S knjigo v svet in Eko bralne značke, mentorica 

pravljičnega krožka in kamišibaja, učiteljica v JV, mentorica Cici 

Vesele šole, mentorica tekmovanja Mehurčki 

Metka Fendre  učiteljica angleščine 6.–9. razred, dopolnilnega pouka za 6. r., 

dodatnega pouka iz angleščine za 8. in 9. razred; mentorica 

tekmovanj iz angleščine za 6. r, 8. r. in 9. r.; organizacija in izvedba 

šolskih tekmovanj iz angleščine za 6., 8. in 9. r., mentorica angleške 

bralne značke 6.–9. razred, izvajalka DSP iz angleščine 6.–9. r. 

angleški/slovenski jezikovni pregled raziskovalnih nalog, članica 

aktiva KUD, članica tima projekta Spirit; mentorica  interesne 

dejavnosti KUL(t)URA 

Breda Flego  2. učiteljica v  1. b; učiteljica v OPB, mentorica eko bralne značke 

v 1. b; mentorica kamišibaja na šoli od 2. do 9. razreda; 
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koordinatorica sodelovanja šola–vrtec in vodja projekta “Z roko v 

roki v pravljični svet” 

Urška Fonda 

 

svetovalna delavka – področje karierne orientacije, učiteljica OPB 

v 2. b 

Roman Frangeš  učitelj športa, ŠZZ – šport za zdravje, ŠPS – šport za sprostitev, 

sodelovanje v aktivu ŠPO, odgovoren za statuse, sodelovanje za 

testiranje v plavanju 6. razred,  sodelovanje pri prijavi na športna 

tekmovanja, sodelovanje z občinskim aktivom 

Jožica Grudnik  razredničarka 3. c, mentorica gledališkega krožka, predstavnica 

Sveta zavoda, mentorica bralne in eko bralne značke, sodelovanje 

v projektu Eko šola, članica tima za pripravi proslav v KS Šentilj 

Biserka Hrnčič  učiteljica slovenščine,  razredničarka 9. b,  mentorica slovenske 

bralne značke 7.–9. r., organizacija tekmovanja za Cankarjevo 

priznanje 1. do 9. r.;  izvajanje dopolnilnega pouka slovenščine 8. 

9. razred,  izvajanje ur DSP-ja 

Niko Jerončič  učitelj športa, NŠP-ja, IŠP-ja, odgovoren za plavalni del šole v 

naravi, šolska športna tekmovanja, pomoč pri smučarski opremi za 

5. razred 

Romea Kanduti  razredničarka 4. a, učiteljica podaljšanega bivanja, priprava 

učencev na Čebelarsko tekmovanje, mentorica  Bralne značke in 

Eko bralne značke, sodelovanje na likovnih natečajih in priprava 

likovnih razstav na šoli, sodelovanje na natečaju Muzeja Velenje in 

MOV Velenje, krasitev smrečic na gradu in izbor za najlepšo 

voščilnico, mentorica natečaja Najlepša šolska voščilnica, komisija 

za izbor najlepših ekovoščilnic okviru ekošole, članica Zdrave šole 

Blanka Kešmer  predstavnica Sveta zavoda, vodenje šolske skupnosti, koordinator 

preventivnih dejavnosti na šoli, testiranje evidentiranih nadarjenih 

učencev s psihološkimi testi, članica pritožbene komisije 

Tanja Koprivnik  razredničarka 5. a, mentorica planinskega krožka  s sodelovanjem 

Mladinskega odseka PD Velenje – akcija Lepi čeveljc,  učiteljica 

podaljšanega bivanja, mentorica Bralne značke in Eko bralne 

značke, mentorica kolesarskega krožka, vodja aktiva 5. razredov 

Marjeta Kordiš  druga strokovna delavka v 1. c, JV, OPB 
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Uršula Kotnik  učiteljica 3. razreda, razredničarka, vodja aktiva 3. razreda, vodja 

aktiva 1. triade, mentorica bralne in eko bralne značke, mentorica 

tekmovanja Mehurčki, razvojna učiteljica za področje razrednega 

pouka, članica tima Razvojne naloge Ustvarjanje učnih okolij za 

21. stoletje pod okriljem Zavoda za šolstvo 

Jolanda Krofel učiteljica MAT in TIT,  razredničarka  8. c, vodja aktiva 8. 

razredov, mentorica krožka Logika 6.–9. razred,  mentorica krožka 

za Vegovo tekmovanje 6. in 9. razred, organizatorka šolskega 

tekmovanja iz logike, izvajalka dopolnilnega pouka matematike 6. 

in 8. razred, izvajalka ur DSP-ja,  spremljevalka mladinskega 

pevskega zbora   

Sabina Kumer učiteljica likovne umetnosti, 2. strokovna delavka v 1. a razredu, 

razredničarka 6. b, učiteljica OPB, razpisi s področja likovne 

umetnosti 

Mateja Kunc  razredničarka 6. c, učiteljica slovenščine 6., 7., 8. razred in 

dopolnilnega pouka slovenščine v 6. ter 7. razredu, učiteljica 

izbirnih predmetov Vzgoja za medije: Radio, Tisk, poučevanje 

slovenščine za priseljence, vodja aktiva KUD, vodja aktiva 

slovenščine, organizacija kulturnih dni, vodja projektov Kulturna 

šola, Memošola, Teden pisanja z roko, Teden ljubiteljske kulture, 

60-letnica šole, mentorica interesnih dejavnosti Šolski radio, 

Recitatorski krožek, Memo, Bralna in Eko bralna značka, 

Cankarjevo tekmovanje 6. in 7. razred,  lektoriranje šolskih gradiv, 

lektoriranje raziskovalnih nalog, članica komisije za podeljevanje 

statusov,  predsednica Sveta zavoda 

Karin Sirovina 

Dvornik  

učiteljica MAT in FIZ, učiteljica izbirnega predmeta Astronomija, 

mentorica krožkov Male sive celice in Hitri lončki, mentorica in 

organizatorka tekmovanja iz fizike in mentorica krožka Fizika na 

kvadrat, vodja šolskega projektnega tima Spirit, članica tima za 

kakovost, članica tima projekta “Zdrava šola”, članica tima 

Razvojne naloge Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje pod 

okriljem Zavoda za šolstvo 

Manja Kamšak  učiteljica obveznega in neobveznega izbirnega predmeta nemščina, 

učiteljica OPB, vodja aktiva OPB, mentorica nemške bralne 
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značke, interesna dejavnost nemščina (2. in 3. razred), mentorica 

Prostovoljstva, članica Zdrave šole, članica Ekošole, članica KUD 

(prireditev Velenje se predstavi), pisanje šolske kronike 

Andreja Majcen 

Mrkonjić  

učiteljica angleščine, razredničarka 8. b, vodja aktiva učiteljev tujih 

jezikov, mentorica angleške bralne značke 6.–9. r., izvajalka 

dopolnilnega pouka angl. v 7. r., izvajalka DSP iz angleščine od 6. 

do 9. r., članica tima za kakovost 

Jerneja Jovan učiteljica razrednega pouka, razredničarka 2. b, učiteljica v 

jutranjem varstvu, mentorica bralne značke S knjigo v svet ter Eko 

bralne značke, mentorica Šiviljskega krožka, krožka za ustvarjanje 

iz odpadnih materialov ter mentorica Bralnih uric za drugošolce, 

članica tima za kakovost ter članica tima SPIRIT 

Nina Praznik učiteljica razrednega pouka, razredničarka 1. b,  mentorica 

plesnega krožka v prvem razredu, učiteljica podaljšanega bivanja, 

mentorica slovenske  bralne značke,  vodja šolske skupnosti na 

razredni stopnji, članica tima za kakovost, poučevanje slovenščine 

za priseljence 

Petra Oder Čevnik razredničarka 2. a, vodja aktiva 2. razredov, izvajalka projekta 

Pomahajmo v svet, mentorica bralne značke S knjigo v svet, eko 

bralne značke in angleške bralne značke, mentorica interesne 

dejavnosti Igre brez meja, članica Razvojne naloge Ustvarjanje 

učnih okolij za 21. stoletje pod okriljem Zavoda za šolstvo 

mag. Andreja Oder 

Grabner  

učiteljica matematike, mentorica Razvedrilne matematike, 

mentorica za Vegovo tekmovanje 7. in  8. razred, organizatorka 

šolskega tekmovanja iz razvedrilne matematike in Vegovega 

tekmovanja Kenguru, izvajalka dopolnilnega pouka matematike 7. 

in 9. razred, razredničarka 8. a, vodja aktiva matematike, članica 

razvojnega tima projekta POGUM, članica tima za kakovost 

Andreja Ostruh  razredničarka 7. c, učiteljica glasbene umetnosti in zborovodkinja, 

mentorica ansambelske igre, članica tima SPIRIT 

Natalija Ožek – 

nadomešča Barbara 

Terglav Svara 

učiteljica angleškega jezika na razredni stopnji, mentorica angleške 

bralne značke v 1. triletju 
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Darja Emeršič  vodja POŠ Šentilj, razredničarka 4. c,  mentorica bralne značke in 

eko bralne značke, mentorica športnega krožka, mentorica natečaja 

v projektu EKO šola, članica Razvojne naloge Ustvarjanje učnih 

okolij za 21. stoletje po okriljem Zavoda za šolstvo, članica tima za 

pripravo prireditev za KS Šentilj, članica tima Zdrave šole, vodja 

aktiva 4. razredov 

Mojca Pirc 

 

pomočnica ravnatelja, učiteljica računalniških predmetov, ROID –  

organizatorka informacijskih dejavnosti, sodelovanje in tehnična 

pomoč pri projektih, v katerih sodeluje šola, mentorica in 

organizatorka tekmovanja v programiranju Scratch, članica KUD 

in ekošole 

Polonca Frankovič 

Guček 

učiteljica matematike, ROID – organizatorka informacijskih 

dejavnosti, mentorica in organizatorka tekmovanja Bober 

Mateja Podrzavnik učiteljica razrednega pouka, razredničarka 1. c in učiteljica v OPB; 

članica tima za pripravo 1. šolskega dne ob sprejemu prvošolcev; 

članica KUD-a, sodelovanje na šolskih in občinskih prireditvah s 

plesalci; mentorica bralne značke S knjigo v svet in eko bralne 

značke, mentorica plesnega krožka, mentorica Cici Vesele šole , 

članica tima projekta “Zdrava šola”, sodelovanje v projektu EKO 

šola, članica tima za pripravo prireditev za KS Šentilj 

Lidija Praunseis  razredničarka 1. a, mentorica bralne značke,  poverjenica za tisk, 

poučevanje slovenščine za priseljence, članica tima projekta 

“Zdrava šola”, članica za izvedbo inventure 

Suzana Pustinek  razredničarka 6. a, mentorica tekmovanja o znanju iz sladkorne 

bolezni, mentorica tekmovanja Ekokviz, članica tima projekta 

“Zdrava šola”, sodelovanje v projektu Ekošola, mentorica mladim 

raziskovalcem, vodja šolske prehrane 

Brigita Roškar  učiteljica v jutranjem varstvu, laborantka, varstvo vozačev in 

čakajočih na pouk, pomoč pri okraševanju šole in na prireditvah 

Nina Rozman  razredničarka 4. c, članica razvojnega tima projekta POGUM, 

mentorica Bralne značke in EKO bralne značke, koordinatorica 

EKOŠOLE, mentorica EKO krožka, EKO vrta, izvajanje aktivnosti  

EKOŠOLE, članica tima projekta Zdrava šola, učiteljica OPB, 

koordinatorica zbiralnih akcij starega papirja 
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Irena Sušec  razredničarka 4. b, koordinatorica za kulturne prireditve za 

razredno stopnjo, koordinatorica za matematična tekmovanja za 

razredno stopnjo, mentorica Bralne značke in Eko bralne značke, 

koordinatorica EKOŠOLE, predsednica inventurne komisije, 

mentorica lutkovnega in šiviljskega krožka 

mag. Renata Škodnik  učiteljica slovenščine v 6., 7., 8. in 9. razredu, razredničarka 9. a, 

vodja tima za kakovost, članica timov v projektu POGUM in v 

projektu o formativnem spremljanju, članica KUD-a, vodja 

nacionalnega projekta Rastem s knjigo na šoli, mentorica krožka 

Cankarjevo tekmovanje 8. in 9. razreda (priprava na Cankarjevo 

tekmovanje), mentorica krožka Šolsko novinarstvo, mentorica 

Bralne značke in EKO bralne značke 

Barbara Terglav  

Svara 

učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja, mentorica različnih 

natečajev, kot so Cinkarna Celje, likovni natečaji 

Kaja Kus učiteljica športa in izbirnih predmetov s področja športa, 

razredničarka 7. a, vodja aktiva športnih pedagogov, vodja projekta 

Zdrava šola, članica eko šole 

Hrabro Tratnik  učitelj geografije in zgodovine, mentor tekmovanja iz zgodovine in 

geografije 

Juma Valenčak učiteljica likovne umetnosti in izbirnih predmetov, sodelovanje na 

likovnih razpisih  

Damijan Vodušek  učitelj tehnike in tehnologije ter izbirnih predmetov s področja 

tehnike, član tima SPIRIT,  koordinator EKO ŠOLE, mentor 

raziskovalnih nalog, vodja aktiva tehnike in vodja tehniških dni, 

mentor ekip robotike 

Irena Zemljak  učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja, mentorica  projektov 

EKO ŠOLE 

Polonca Tomazini učiteljica v OPB, učiteljica NŠP,  koordinatorka EKO ŠOLE 

Maja Vertačnik razredničarka 2. c, mentorica Vesele šole na POŠ, mentorica bralne 

in eko bralne značke, mentorica ustvarjalnega krožka, mentorica 

natečaja v projektu EKO šola, članica tima Zdrava šola, članica 

tima za pripravo prireditev v KS Šentilj 

Špela Gaberšek razredničarka 7. b, učiteljica naravoslovja, biologije in kemije, 

učiteljica izbirnega predmeta Poskusi v kemiji in Kemija v 
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življenju, mentorica krožka Proteusovo tekmovanje, mentorica 

tekmovanja iz kemije, naravoslovja in kemijskih poskusov, 

sodelovanje v projektu Eko šola 

Žiga Krajnc učitelj angleščine, mentor angleške bralne značke, mentor in 

organizator tekmovanja iz angleščine za 7. r., mentor gledališkega 

krožka  

Monika Sušec učiteljica podaljšanega bivanja 

Mojca Mikolič učiteljica razrednega pouka, razredničarka 5. b, mentorica Vesele 

šole, učiteljica podaljšanega bivanja, mentorica Bralne značke in 

Eko bralne značke, mentorica kolesarskega krožka, članica tima za 

kakovost 

 

 

Ostali delavci 

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK NALOGE 

1. mag. Damjan Gašparič ravnatelj 

2. Mojca Pirc pomočnica ravnatelja 

3. 
Urška Žohar  računovodkinja 

4. 
Nataša Verdelj  poslovna sekretarka 

5. 
Barbara Polovšak  glavna kuharica 

6. 
Blanka Hanžič  kuharica, čistilka 

7. 
Klavdija Jamnik  kuharica 

8. 
Alenka Šatur kuharica 

9. 
Darinka Sovinc kuharica 

10. 
Cvetka Strahovnik  kuharica, čistilka 

11. 
Darinka Cvikl  čistilka 

12. 
Jasmina Butković čistilka 

13. 
Jožica Ravnikar čistilka 

14.  
Mirjana Pepič  čistilka 

15. 
Sedija Softić čistilka 
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16. 
Bogdan Logar  Hišnik 

17. 
Boštjan Plahuta Hišnik 

3 OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

3.1 OBVEZNI PREDMETNIK 

- tedensko število ur obveznega predmetnika (tabela) 
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3.2 DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 

 

Za dodatni in dopolnilni pouk imamo na razpolago 22 ur na centralni šoli in 5 ur na podružnični 

šoli.    

Dodatni in dopolnilni pouk se izvajata na podlagi učiteljevega priporočila za določeni 

predmet. 

Na razredni stopnji, od 1. do 5. razreda (11 ur), izvajamo v vsakem razredu po 1 uro 

dopolnilnega oziroma dodatnega pouka. Razdelitev ur je odvisna od strukture razreda oziroma 

od sposobnosti učencev. Dodatni in dopolnilni pouk potekata običajno po končanem pouku. 

V petem razredu izvajamo dopolnilni pouk 2 uri tedensko (vsaka učiteljica eno uro). Ena ura je 

namenjena dopolnilnemu pouku matematike, ena pa slovenščine. Pouk poteka zjutraj, 1. šolsko 

uro. 

Na predmetni stopnji, od 6. do 9. razreda (11 ur), so ure dopolnilnega pouka lahko 

organizirane pri vseh predmetih, odvisno od potreb učencev in presoje učiteljev, ki poučujejo 

posamezni predmet. Dopolnilni pouk izvajajo učitelji po posebnem razporedu, največkrat pa 

tisti učitelj, ki tudi sicer poučuje učenca pri rednem pouku. Namenjen je učencem, ki jim 

dojemanje snovi povzroča težave in potrebujejo dodatno razlago. Glavni namen je pomoč 

učencem pri osvojitvi temeljnih učnih ciljev. Dodatni pouk pa je namenjen učencem, ki 

presegajo določene standarde znanja pri posameznem predmetu, želijo svoje znanje poglobiti 

in razširiti ter se pripravljajo na različna tekmovanja. Poteka v času pred poukom ali po njem, 

po dogovoru z učenci.  

 

Udeležba na dopolnilnem in dodatnem pouku je za učence prostovoljna. Učitelj lahko učencem 

obiskovanje le-teh priporoča, o prisotnosti in vsebini dela pa vodi ustrezno pedagoško 

dokumentacijo. Neobiskovanje dopolnilnega pouka onemogoča dodatno učiteljevo pomoč 

otroku, ki tako pomoč nujno potrebuje. 

 

3.3 OBLIKE DIFERENCIACIJE 

 

Notranja diferenciacija se izvaja od 1. do 9. razreda pri pouku vseh predmetov in pri drugih 

oblikah organiziranega dela tako, da učitelj v oddelku oziroma učni skupini diferencira delo z 

učenci glede na njihove zmožnosti. 
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Fleksibilna diferenciacija v 6. in 7. razredih se izvaja v manjših učnih skupinah pri 

slovenščini, matematiki in angleščini v obsegu do ene ure tedensko.  

 

V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in angleščini izvaja pouk v manjših učnih 

skupinah, ki so opredeljene s cilji oziroma standardi znanja v učnih načrtih (zunanja 

diferenciacija).  

 

V skladu s Pravilnikom o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli in v skladu z 

odločitvijo Sveta zavoda bomo v 8. in 9. razredu na Osnovni šoli Gustava Šiliha Velenje v 

šolskem letu 2022/23 izvajali zunanjo diferenciacijo pouka pri matematiki, slovenščini in 

angleščini v manjših učnih skupinah. 

Manjše učne skupine oblikujejo strokovni aktivi posameznih predmetov v dogovoru z učenci. 

Na podlagi dobre prakse so osnovno vodilo pri razporejanju učencev njihove zmožnosti, 

delovne navade in organizacija pouka. 

 

V skladu z normativi in standardi smo na naši šoli oblikovali naslednje skupine: 

 

6. razred (3 oddelki, 62 učencev) –  4 skupine; 

7. razred (3 oddelki, 59 učencev) –  4 skupine; 

8. razred (3 oddelki, 63 učencev) –  4 skupine; 

9. razred (2 oddelka,  49 učencev) – 4 skupine.  
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3.4 INDIVIDUALNA POMOČ UČENCEM        

 

Glede na šolsko zakonodajo se v redni izobraževalni program vključujejo tudi otroci s 

posebnimi potrebami, ki jim je na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

izdana odločba o usmeritvi. 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja na podlagi izdane odločbe o usmeritvi, izvajajo pa jo 

učitelji, specialno rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi, logopedi, psihologi. Izvaja se 

individualno ali v skupini, v razredu ali izven njega, v skladu z določili odločbe.  

V skupino otrok s posebnimi potrebami spadajo: učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovno 

motnjo, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, otroci z avtističnimi motnjami in otroci z motnjami v duševnem razvoju. 

Za učence in njihove starše šola pripravi ustrezen individualizirani program, ki mu učitelji 

sledijo, timski sestanki pa so namenjeni evalvaciji napredka in morebitnim spremembam 

programa. Na timskem sestanku so prisotni starši učenca, njegov razrednik, učitelji, ki izvajajo 

individualno pomoč, šolska svetovalna služba in po potrebi tudi ravnatelj. 

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

Namenjena je učencem, ki imajo učne težave. Učence za učno pomoč predlagajo razredniki ali 

šolska svetovalna služba. Izvaja jo univ. dipl. soc. ped. Nina Zbičajnik. 

 

Pomoč učencem  z drugega govornega področja – priseljencem (»Tujci«)  

Učenci, ki so se na našo šolo vpisali z drugega govornega področja, so lahko vključeni k 

dodatnim uram slovenskega jezika, ki jih financira Ministrstvo za šolstvo v prvem letu prepisa 

učenca v drugo govorno področje. Te ure bodo na šoli izvajale Mateja Kunc, Nina Praznik in 

Lidija Praunseis. 
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3.5 DELO Z NADARJENIMI UČENCI    

 

Na naši šoli posvečamo posebno skrb nadarjenim učencem. Delo z njimi izvajamo na podlagi 

koncepta »Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli«. Osnovni cilj 

koncepta je doseči višjo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela in slediti temeljnim načelom 

za delo z nadarjenimi. 

V šolskem letu 2022/2023 bo potekalo evidentiranje nadarjenih učencev ter identifikacija 

evidentiranih učencev osmega razreda (glede na možnosti pa tudi evidentirane učence sedmega 

razreda). 

Za vse evidentirane in identificirane nadarjene učence imamo pripravljen individualiziran 

program dela, pri načrtovanju katerega so aktivno sodelovali učenec, njegovi starši in učitelji. 

Poleg odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci izvajamo tudi njihovo kontinuirano spremljanje. 

Na osnovi evalvacij dopolnjujemo in načrtujemo nove programe dela. 

Koordinatorica dela z nadarjenimi učenci je Nina Zbičajnik,  pri izvedbi programov pa 

sodelujejo vsi pedagoški delavci šole in tudi nekateri zunanji sodelavci. 

 

3.6 OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR    

 

Na matični  šoli delujejo trije pevski zbori: 

Gustijev pevski zbor deluje v okviru interesnih dejavnosti in vključuje učence 1. in 2. 

razredov. V šolskem letu 2022/23 prične z delovanjem v mesecu oktobru, in sicer ob 

ponedeljkih, 6. šolsko uro. (Za delo je predvidenih 30 ur.).  

Otroški pevski zbor, ki vključuje učence 3., 4. in 5. razredov, deluje skozi vse šolsko leto z 

vajami ob ponedeljkih in četrtkih, 7. šolsko uro.  

Mladinski pevski zbor, ki vključuje učence od 6. do 9. razreda, deluje skozi vse šolsko leto z 

vajami ob ponedeljkih, torkih, sredah in četrtkih, 8. šolsko uro. V mesecu januarju načrtujejo 

dvodnevne pevske  priprave.  

Na podružnični šoli Šentilj prav tako deluje otroški pevski zbor, ki vključuje pevce od 1. 

do 5. razreda in ima vaje ob petkih, dve šolski uri. 

Vsi zbori nastopajo na šolskih prireditvah in prireditvah na občinski ravni ter se udeležujejo 

priložnostnih tekmovanj v svoji kategoriji. Vaje so prilagojene epidemiološkim razmeram. 

Vse zbore vodi zborovodkinja Andreja Ostruh.  
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3.7 INTERESNE DEJAVNOSTI        

 

Ime dejavnosti Mentor/-ica Predv. št. ur 

BARLE Tatjana PRAVLJIČNI KROŽEK 20 

BARLE Tatjana KAMIŠIBAJ 15 

BUKOVEC  Špela FOLKLORA POŠ ŠENTILJ 25 

EMERŠIČ Darja  ŠPORTNI KROŽEK 25 

FENDRE Metka ANGLEŠKO TEKMOVANJE 6. R. 20 

FENDRE Metka KUL(T)URA 5 

FENDRE Metka ANG. BZ 10 

FLEGO Breda KAMIŠIBAJ 1 25 

FLEGO Breda KAMIŠIBAJ 2 25 

FRANGEŠ Roman NOGOMET  8 

GABERŠEK Špela PROTEUSOVO TEKMOVANJE 20 

GRUDNIK Jožica DRAMSKI KROŽEK (POŠ) 25 

HRNČIČ Biserka CANKARJEVO TEKMOVANJE – 

ORGANIZACIJA 

25 

HRNČIČ Biserka SLOVENSKA BZ po  številu 

opravljenih BZ 

JERONČIČ Niko ODBOJKA DEČKI – 6.–7. r. 8 

JERONČIČ Niko ODBOJKA DEČKI – 8.–9. R. 8 

JOVAN Jerneja USTVARJAMO IZ ODPADNIH 

MATERIALOV (2. RAZRED) 

20 

JOVAN Jerneja ŠIVILJSKI KROŽEK (4. razred) 25 

KAMŠAK Manja PROSTOVOLJSTVO 10 

KAMŠAK Manja NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 10 

KAMŠAK Manja NEMŠČINA 2 15 

KAMŠAK Manja NEMŠČINA 3 15 

KANDUTI Romea ČEBELARSKO TEKMOVANJE 25 

KEŠMER Blanka ŠOLSKA SKUPNOST 10 

KOPRIVNIK Tanja PLANINSKI KROŽEK  30 

KUMER Sabina USTVARJALNICA (1. razred) 20 
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KROFEL Jolanda LOGIKA 25 

KROFEL Jolanda REŠUJEM, TEKMUJEM, 

ZMAGUJEM 

25 

KUNC Mateja BRALNA ZNAČKA po  številu 

opravljenih BZ 

KUNC Mateja RECITATORSKI KROŽEK 20 

KUNC Mateja ŠOLSKI RADIO 20 

KUNC Mateja CANKARJEVO TEKMOVANJE 6., 7. 

r. 

10 

KUNC Mateja MEMO 10 

MAJCEN MRKONJIĆ 

Andreja 

PRIPRAVLJENI  NA IZZIVE  18 

MAJCEN MRKONJIĆ 

Andreja 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 10 

KUS Kaja ODBOJKA DEKLICE 6.–7. r. 15 

KUS Kaja ODBOJKA DEKLICE 8.–9. r. 15 

ODER ČEVNIK Petra IGRE BREZ MEJA 20 

ODER GRABNER 

Andreja 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA 20 

ODER GRABNER 

Andreja 

REŠUJEM, TEKMUJEM, 

ZMAGUJEM 

30 

OSTRUH Andreja ANSAMBELSKA IGRA 15 

OSTRUH Andreja GUSTI PEVSKI ZBOR 30 

Polona Guček Frankovič BOBER 15 

PIRC Mojca SCRATCH 15 

PODRZAVNIK Mateja PLESNI KROŽEK (POŠ) 25 

PRAZNIK Nina PLESNI KROŽEK, 1. RAZRED  25 

PUSTINEK Suzana OKOLJSKA VZGOJA 10 

PUSTINEK Suzana TEKMOVANJE IZ ZNANJA O 

SLADKORNI BOLEZNI 

10 

PUSTINEK Suzana ZLATA KUHALNICA 20 

ROŠKAR Brigita DEKORACIJA 30 
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ROZMAN Nina EKOKROŽEK 10 

ROZMAN Nina EKOVRT IN EKOŠOLA 10 

SIROVINA DVORNIK 

Karin 

MALE SIVE CELICE 15 

SIROVINA DVORNIK 

Karin 

FIZIKA NA KVADRAT 30 

SIROVINA DVORNIK 

Karin 

HITRI LONČKI 15 

ŠKODNIK Renata CANKARJEVO TEKMOVANJE 8., 9. 

r. 

30 

ŠKODNIK Renata ŠOLSKO NOVINARSTVO  20 

ŠKODNIK Renata BRALNA ZNAČKA po  številu 

opravljenih BZ 

KORDIŠ Marjeta TABORNIKI 25 

TOMAZINI Polonca EKOŠOLA (POŠ)  5 

VERTAČNIK Maja USTVARJANJE 20 

VERTAČNIK Maja VESELA ŠOLA (POŠ) 20 

KRAJNC Žiga ANGLEŠKA TEKMOVANJA 7. r. 25 

KRAJNC Žiga ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA po  številu 

opravljenih BZ 

KRAJNC Žiga GLEDALIŠKI KROŽEK 30 

MIKOLIČ Mojca VESELA ŠOLA  20 

ROZMAN Nina LUTKE 20 

SUŠEC Irena ŠIVILJSKI KROŽEK (4., 5. razred) 20 

SUŠEC Irena LUTKE 20 

 

• Interesne dejavnosti na podružnični šoli   

Ime dejavnosti Mentor/ica Predv. št. ur 

VESELA ŠOLA (POŠ) Maja VERTAČNIK 15 

PLESNE URICE Mateja PODRZAVNIK 25 

TABORNIKI (POŠ) Marjeta KORDIŠ 25 

FOLKLORA POŠ ŠENTILJ Špela BUKOVEC 25 
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EKOŠOLA (POŠ)  Polonca TOMAZINI 5 

GLEDALIŠKI KROŽEK (POŠ) Jožica GRUDNIK 20 

ŠPORTNI KROŽEK Darja EMERŠIČ 25 

USTVARJANJE Maja VERTAČNIK 20 

 

3.8 IZBIRNI PREDMETI – OBVEZNI IN NEOBVEZNI    

 

Šola učencem ponudi predmete iz družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega 

sklopa. Ponuditi mora najmanj šest izbirnih predmetov, od tega obvezno pouk tujega jezika, 

nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih 

predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Na željo staršev je 

učenec lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, če obiskuje glasbeno šolo z javno 

veljavnim programom. S takšno rešitvijo se želi navedene učence razbremeniti pri obveznem 

delu programa v osnovni šoli. Za 7., 8. in 9. razrede se bodo izvajali naslednji izbirni predmeti: 

 IZBIRNI PREDMET Razred Učitelj Št. sk. 

1.  Poskusi v kemiji 8. r. Špela Gaberšek 1 

2.  Kemija v življenju 9. r. Špela Gaberšek 1 

3.  Izbrani šport odbojka 7. a, b, c N. Jerončič, K. Kus 2 

4.  Šport za zdravje 8. a, b, c R. Frangeš,  K. Kus 2 

5.  Šport za sprostitev 9. a, b R. Frangeš,  K. Kus 2 

6.  Obdelava gradiv: kovine 9. r.  Damijan Vodušek 1 

7.  Obdelava gradiv: les 8. r. Damijan Vodušek 1 

8.  Robotika v tehniki  8. r. Damijan Vodušek 2 

9.  Elektronika v robotiki 9. r. Damijan Vodušek 1 

10.  Vzgoja za medije – Radio, Tisk 7.–9. r. Mateja Kunc 1 

11.  Urejanje besedil 7. r. Mojca Pirc 1 

12.  Nemščina 7., 8. in 9. r. Manja Kamšak 3 

13.  Multimedija 8. r. Mojca Pirc 1 

14.  Likovno snovanje I, II, III 7.–9. r. Juma Valenčak 3 

15.  
ASTRONOMIJA: daljnogledi in 

planeti 
7.–9. r. 

Karin Sirovina 

Dvornik 
1 

16. 

 
Matematična delavnica 8. r. Andreja Oder Grabner 1 



 

Letni delovni načrt 2022/2023 

 

34 

 

 

 

 

  

17. Računalniška omrežja 9. r. Mojca Pirc 1 

 
NEOBVEZNI  IZBIRNI 

PREDMET 
Razred Učitelj Št. sk. 

1.  Nemščina 4., 5., 6. r. Manja Kamšak 1 

2.  Tehnika 4., 5., 6. r. Damijan Vodušek 2 

3.  Šport 4., 5., 6. r. Niko Jerončič 3 

4.  Računalništvo 4., 5., 6. r. Mojca Pirc 2 

5.  Šport POŠ 4., 5. c Polonca Tomazini 2 

6.  Računalništvo POŠ 4., 5. c. Mojca Pirc 1 
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3.9 ŠOLA V NARAVI  

 

Učenci od 4. do 9. razreda se bodo v letošnjem šolskem letu udeležili šol v naravi. Te bodo 

izvedene v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti.  Peti in šesti razredi niso v CŠOD. 

Razred Program Lokacija Izvajalec Termin 

4. a, b, c, 

d 

Pohodništvo Trije kralji 

na Pohorju 

Hotel Jakec 19.–21. 6. 2023 

5. a, b, c 
Plavanje Radenci Zdravilišče 

Radenci 

5.–9. 6. 2023 

6. razred Smučanje 
Kope Turistični center 

Kope 

6.–10. 2. 2023 

7. razred 

Naravoslovno-

družboslovni-

športni 

Trije Kralji 

na Pohorju 
Hotel Jakec 22.–26. 5. 2023 

8. razred 

Naravoslovno - 

družboslovni-

športni 

Trije kralji 

na Pohorju 

Hotel Jakec 22.–26. 5. 2023 

 

 9. razred 

Naravoslovno - 

družboslovni-

športni 

CŠOD 

Rakov 

Škocjan 

CŠOD 27. 2.–3. 3. 2023 

 

3.10 STROKOVNE EKSKURZIJE   

Razred Ime ekskurzije Čas izvedbe 

1. / / 

2. / / 

3. / / 

4. / / 

5. Rimska Celeia in jama Pekel junij 2023 

6. Panonski svet junij 2023 

7. 
Geoss (zaradi objektivnih okoliščin lahko pride do 

sprememb) 

junij 2023 

8. Gorenjska: Vrba, Bohinj, Radovljica junij 2023 
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9. Ljubljana junij 2023 

3.11 PROGRAM ŠPORTNIH DNI    

 

Športni dnevi od 1. do 5. razreda 

 

 

  

Športni dnevi od 6. do 9. razreda 

 

 

 

  

Športni dan termin koordinator 

Dan slovenskega športa 

Jesenski pohod (1.–5. razred) 

23. 9. 2022 

oktober 2022 

Kaja Kus, 

razredničarke 

Zimski pohod s športnimi 

dejavnostmi 

Smučanje (5. razred) 

januar/februar 2023 
razredničarke 

 “Gusti hodi” 19. 4. 2023  razredničarke 

Otroška olimpiada (4., 5. razred) maj 2023  razredničarke 

Kros ali troboj (2., 3. razred) 

Igre z žogo 

Plavanje (5. razred) 

april 2023 

junij 2023 
 razredničarke 

Športni dan Termin koordinator 

Dan slovenskega športa 23. 9. 2022 Kaja Kus 

Zimski športni dan februar 2023 Kaja Kus 

Gusti hodi 19. 4. 2023 Kaja Kus 

Atletska olimpiada 25. maj 2023 Kaja Kus 

Športne igre junij 2023 Kaja Kus 
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Podružnična šola Šentilj  
 

 

 

 

3.12 PROGRAM NARAVOSLOVNIH DNI   

 

Razred Naravoslovni dan Termin 
Koordinator 

1. Zobna miška na obisku  oktober 2022 
Lidija 

Praunseis, 

Nina Praznik,  

Promet   oktober 2022 
Lidija 

Praunseis, 

Nina Praznik,  

Zdrava prehrana: Slovenski 

tradicionalni zajtrk 

november 2022 
Lidija 

Praunseis, 

Nina Praznik,  

2. Moj rojstni dan oktober 2022 
Petra Oder 

Čevnik, 

Jerneja Jovan 

Skrb za zdravje: naši zobki 

 

oktober 2022 
 Petra Oder 

Čevnik, 

Jerneja Jovan 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

 

18. november 2022 

 

Petra Oder 

Čevnik, 

Jerneja Jovan  

3. Skrb za zdravje v dogovoru z ZD 

Velenje 

Uršula Kotnik, 

Tatjana Barle 

Tradicionalni slovenski zajtrk, zdrava 

prehrana 

18. november 2022 
Uršula Kotnik, 

Tatjana Barle 

Športni dan Termin Koordinator 

Dan slovenskega športa 23. 9. 2022 Špela Bukovec 

Testiranje za ŠVK april  2023 razredničarke 

Zimske aktivnosti (1.–4. r.) januar 2023 Darja Emeršič 

Olimpiada 25. 5. 2023 Špela Bukovec 

Planinski pohod (1.–4. r.) junij 2023 Darja Emeršič 

Smučanje (5. r.) januar 2023 Špela Bukovec 

Plavanje (5. r.) junij 2023 Špela Bukovec 
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Potovanje skozi preteklost našega 

mesta 

marec 2023 
Uršula Kotnik, 

Tatjana Barle 

4. Tradicionalni slovenski zajtrk 18. november 2022 
Irena Sušec, 

Nina Rozman , 

Romea 

Kanduti 

Prazniki nas družijo marec 2023 
Irena Sušec, 

Nina Rozman , 

Romea 

Kanduti 

Sprehod skozi preteklost Velenja 10. 5. 2023 
Irena Sušec, 

Nina Rozman , 

Romea 

Kanduti 

5. Tradicionalni slovenski zajtrk  november 2022 
Tanja 

Koprivnik, 

Mojca Mikolič 

Jama Pekel maj/junij 2022 
Tanja 

Koprivnik, 

Mojca Mikolič 

Pitna voda 

ali  

Dejavniki okolja 

marec 2023 

 

junij 2023 

Tanja 

Koprivnik, 

Mojca Mikolič 

 

6. Mozirski gaj 12. 9. 2022 
Suzana 

Pustinek 

Energija 17. 10. 2022 
Špela 

Gaberšek 

Travnik  16. 5. 2023 
Suzana 

Pustinek 

7. Živalski vrt 20. 10. 2022 
Špela 

Gaberšek 

Organizmi v naravnem okolju maj 2023 
Špela 

Gaberšek 

Življenje v mlaki in ob njej 19. 5. 2023 
Suzana 
Pustinek 

8. Hiša eksperimentov in živalski vrt 7. 9. 2022 
Karin S. 

Dvornik 

Hrana, vonji in okusi 27. 3. 2023 
Špela 

Gaberšek 

Organizmi v naravnem okolju maj 2023 
Jolanda Krofel 

9. Energija 27. 10. 2022 
Špela 

Gaberšek 

Mikrobiologija in biotehnologija 28. 3. 2023 
Špela 

Gaberšek 



 

Letni delovni načrt 2022/2023 

 

39 

 Življenje v mlaki in ob njej 6. 6. 2023 
Suzana 

Pustinek 

 

Podružnična šola Šentilj 
 

 

Razred Naravoslovni dan Termin Koordinator 

1. 
Promet oktober 2022 

Mateja Podrzavnik 

Zdrava prehrana; tradicionalni 

slovenski zajtrk 

18. 11. 2022 
Mateja Podrzavnik 

Skrb za zdravje (sistematika) jan./febr. 2023 
Mateja Podrzavnik 

2.  
Skrb za zdrave zobke oktober 2022 

Maja Vertačnik 

Tradicionalni slovenski zajtrk 18. november 

2022 
Maja Vertačnik 

Vreme – veter in vremenska 

hišica 

april 2023 
Maja Vertačnik 

3.  
Skrb za zdravje – zdravniški 

pregled 

po razporedu 
Jožica Grudnik 

Tradicionalni slovenski zajtrk, 

zdrava prehrana 

18. november 

2022 
Jožica Grudnik 

Potovanje skozi preteklost 

našega mesta – grad 

marec 2023 
Jožica Grudnik 

4. 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk 18. november 

2022 
Darja Emeršič 

Prazniki nas družijo 27. 3. 2023  
Darja Emeršič 

Sprehod skozi preteklost 

Velenja 

10. 5. 2023 
Darja Emeršič 

5. 
Tradicionalni slovenski zajtrk 28. november 

2022 

Špela Bukovec 

 
Jama Pekel maj/junij 2023 Špela Bukovec 

 

 
Dejavniki okolja ali pitna 

voda 

junij 2023 ali 

marec 2023 

Špela Bukovec 
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3.13 PROGRAM KULTURNIH DNI   

 

Razredna stopnja 1.–3. razred 

Kulturni dan Termin koordinator 

Dnevi kulturne evropske dediščine 24. 9.–8. 10. 2022 razredničarke 

Predpraznični kulturni dan 23. december 2022  razredničarke 

Ogled predstave Peter Nos, 

pustovanje 

 februar 2023  razredničarke 

Projektni dan ob 60-letnici šole marec 2023  razredničarke  

 

 

Razredna stopnja 4. in 5. razred 

Kulturni dan Termin koordinator 

Teden evropske kulturne dediščine 5. r. oktober 2022 razredničarke 

Obisk dedka Mraza in ogled filma,  

4., 5. r. 

23. december 2022  razredničarke 

PROJEKTNI DAN OB 60-LETNICI 

ŠOLE  4., 5. r. 

marec/april 2023 Mateja Kunc 

razredničarke 

GALERIJA VELENJE: LOV ZA 

SPOMENIKI 4. r. 

3., 4., 5. maj 2022 Kunc 
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Predmetna stopnja 

6. razred 

Kulturni dan Termin koordinator 

1. Glasbena predstava S 

harmoniko po svetu – polovični 

23. 11. 2022 Mateja Kunc 

2. Muzikal NPZ –Najboljši 

Prijatelji Zmeraj – polovični 

8. 12. 2022 Mateja Kunc 

3. Film Gajin svet 2 in delavnica 

varne rabe spleta – polovični  

15. 12. 2022 Mateja Kunc 

4. Predstava Skrivno društvo 

KRVZ – polovični 

20. 1. 2023 Mateja Kunc 

5. 60-letnica šole 18. 4.  2023 Mateja Kunc 

 

7.–9. razred 

Kulturni dan Termin koordinator 

1. Ogled predstave Reformatorji 

na odru – polovični  

26. 10. 2022 Mateja Kunc 

2. Glasbena predstava S 

harmoniko po svetu – polovični 

23. 11. 2022 Mateja Kunc 

3. Muzikal NPZ – Najboljši 

Prijatelji Zmeraj – polovični 

8. 12. 2022 

 

Mateja Kunc 

 

4. Film Gajin svet 2 in delavnica 

varne rabe spleta – polovični 
15. 12.  2022 Mateja Kunc 

5. 60-letnica šole 18. 4.  2023 Mateja Kunc 

 

Podružnična šola Šentilj 

Kulturni dan Termin Koordinator 

Dnevi evropske kulturne dediščine 

(1., 2., 3., 4. celodnevni, 5. razred 

delni) 

24. 9.–8. 10. 2022 razredničarke 

Povodni mož Ambrož 5. r. (delni) 14. 9. 2022 Špela Bukovec 

Predpraznični čas  

(1., 2., 3., 4. in 5. r.) 

23. 12. 2022 razredničarke 
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Projektni dan ob 60. letnici šole GŠ 

(1., 2., 3., 4. in 5. razred) 

marec 2023 razredničarke 

½ pust, ½ bralna značka (1., 2., 3. 

r.) 

21. feb./maj 2023 razredničarke  

1.–3. r. 

 

 

3.14  PROGRAM TEHNIŠKIH DNI   

Razred Tehniški dan Termin koordinator 

1. 

Pikin dan  13. september 2022 Nina Praznik,  

Lidija Praunseis 

Po praznikih diši december 2022 Nina Praznik,  

Lidija Praunseis 

Robotika januar/februar 2023 Nina Praznik,  

Lidija Praunseis 

2. 

Pikine delavnice 13. september 2022 Petra Oder Čevnik, 

Jerneja Jovan 

Robotika oktober 2022 Damijan Vodušek, 

Petra Oder Čevnik, 

Jerneja Jovan 

Vetrnice marec 2023 Petra Oder Čevnik, 

Jerneja Jovan 

3. 

Pikine ustvarjalne delavnice 15. september Uršula Kotnik, 

Tatjana Barle 

Diši po praznikih: izdelovanje 

božično-novoletnih izdelkov 

November Uršula Kotnik, 

Tatjana Barle 

Gradimo čiste elektrarne po dogovoru Damijan Vodušek 

4. 

Robotika oktober 2022 Irena Sušec, 

Nina Rozman , 

Romea Kanduti 

OBDELAVA PAPIRNIH 

GRADIV 

november 2022 Irena Sušec, 
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 Nina Rozman, 

Romea Kanduti 

OBDELAVA LESA februar 2023 Irena Sušec, 

Nina Rozman, 

Romea Kanduti  

ELEKTRIKA marec 2023 Irena Sušec, 

Nina Rozman, 

Romea Kanduti 

5. 

Toplotni izolatorji (polovični) 
oktober, november 

2022 

Tanja Koprivnik, 

Mojca Mikolič 

Vetromer, padalo, balon  
december 2022 Tanja Koprivnik, 

Mojca Mikolič 

Gugalnica in tehtnica  
maj 2023 Tanja Koprivnik, 

Mojca Mikolič 

Gibanje se prenaša 
junij 2023 Tanja Koprivnik, 

Mojca Mikolič 

Gradimo čiste elektrarne 

(polovični) 

junij 2023 Damijan Vodušek, 

Tanja Koprivnik, 

Mojca Mikolič 

6. 

Odpadek naj ne bo samo 

odpadek 29. 9. 2022 Vodušek, MZPM 

Uvod v robotiko 30. 9. 2022 Vodušek 

Zgradimo si mesto mar./apr. 2023 Vodušek 

Svet čarovnije in tehnologij marec 2023 

Vodušek, Vzorčno 

mesto 

7. 

SPIRIT: naredimo učilnico na 

prostem 27.9. 2022 Vodušek 

Osnove pnevmatike 28.10. 2022 Vodušek 

Svet čar. Ali obisk GEN-i mar./maj 2023 Damijan Vodušek 

Programirajmo 8. 5. 2023 Vodušek, Pirc 
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8. 

Varujmo in ohranimo 

Šaleško dolino marec/april  2023 Vodušek, MZPM  

Svet čarovnije in tehnologij marec 2023 

Vodušek, vzorčno 

mesto 

Robotika 10. 5. 2023 Vodušek 

Obisk delavnic MIC 8. 5. 2023 Vodušek 

9. 

Pnevmatika v praksi 29. 9. 2022 Vodušek 

ŠCV se predstavi 30. 9. 2022 Vodušek 

Svet čarovnije in tehnologij marec 2023 

Vodušek, vzorčno 

mesto 

Priprava na valeto junij 2023 razredničarki 

 

 

 

Podružnična šola Šentilj   

Razred Tehniški dan Termin Koordinator 

1. 
Pikin dan 12. 9. 2022 Mateja Podrzavnik 

Robotika  september 2022 Mateja Podrzavnik 

EKO dan: Po praznikih 

diši 

december 2022 Mateja Podrzavnik 

2.  
Pikin dan 12. 9. 2022 Maja Vertačnik 

Diši po praznikih december 2022 Maja Vertačnik 

Robotika oktober 2022 Maja Vertačnik 

3. 
Pikin dan 12. september 2022 

Jožica Grudnik 

Diši po praznikih: 

izdelovanje božično - 

novoletnih izdelkov 

december 2022 
Jožica Grudnik 

Robotika oktober 2022 
Jožica Grudnik 

4. 

 

Robotika september, oktober 

2022 
Darja Emeršič 

Obdelava papirnih gradiv 

– hišica iz kartona 

november 2022 
Darja Emeršič 

Izdelava vozička – 

Obdelava lesa 

februar 2023 

 
Darja Emeršič 
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ELEKTRIKA marec 2023 
Darja Emeršič 

5. 
Toplotni izolatorji 

Gradimo čiste elektrarne 

oktober 2022 

november 2022 

Špela Bukovec  

Damijan Vodušek 

Veter, padalo, balon december 2022 Špela Bukovec 

Gugalnica in tehtnica 

 

maj 2023 Špela Bukovec 

Gibanje se prenaša junij 2023 Špela Bukovec 

 

 

3.15 PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE                   

3.15.1  IZBOLJŠATI AKTIVNO VLOGO UČENCEV PRI POUKU 

Učitelji želimo, da bi učenci v šoli bolj aktivno pristopili k delu, k reševanju problemov, da bi 

naloge reševali samostojno ali v okviru sodelovalnega učenja, da bi se učili tudi drug od drugega 

in izboljševali svoje izdelke in znanje. Želimo, da bi učenci izboljšali svojo koncentracijo in bi 

bili sposobni dalj časa in bolj zavzeto vztrajati pri delu in reševanju problemov. Želimo tudi, da 

inovativno podajajo svoje mnenje in podajajo predloge, kako pristopiti k reševanju problemov. 

  

Učitelji Osnovne šole Gustava Šiliha Velenje so 5. 12. 2021 na učiteljskem zboru s pomočjo 

anketnih obrazcev za področji izboljšav za naslednje razvojno obdobje izbrali cilja:  

- Učenci prevzamejo aktivnejšo vlogo pri učenju. 

- Več znanja, da bodo imeli učenci pri pouku aktivnejšo vlogo. 

 

3.15.2 PROJEKT SPIRIT      

V šolskem letu 2022/23 smo se vključili v projekt SPIRIT Slovenija. Ta projekt je namenjen 

vzpodbujanju podjetništva pri učencih. Učenci 7. razredov bodo imeli tehniški dan, kjer bodo 

razvijali ideje za učilnico na prostem. Te ideje bo skupina 30 učencev poskušala realizirati. 

Mentorji projekta so: Damijan Vodušek, Andreja Ostruh, Žiga Krajnc, Jerneja Jovan, Metka 

Fendre in Karin Sirovina Dvornik. 
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3.15.3 PROJEKT FORMATIVNEGA SPREMLJANJA 

V tem šolskem letu nadaljujejo in zaključujejo s sodelovanjem v projektu FS pod okriljem 

ZRSŠ. Razvojna naloga Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje je neka vrsta nadaljevanje 

razvojne naloge Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme, ki smo razvijali 

v zadnjih letih in dosegli zelo dobre rezultate.  

Razvojno skupino  sestavljajo člani, ki jih  koordinira Uršula Kotnik. Tim sestavljajo: Uršula 

Kotnik, Karin Sirovina Dvornik, Darja Emeršič, Mojca Mikolič, Petra Oder Čevnik, mag. 

Andreja Oder Grabner in mag. Renata Škodnik.  Cilj, ki smo si ga zadale za letošnje šolsko 

leto, je razširiti ekipo in vpeljati elemente formativnega spremljanja v aktivne oblike pouka. 

 

3.15.4 SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 

Shema šolskega sadja pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ob finančni 

pomoči Evropske unije in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in 

zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. 

Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje 

pojava prekomerne telesne teže pri otrocih (ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa).  

Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno 

razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer pa je velik poudarek tudi na 

izobraževalnih in promocijskih aktivnostih. 

 

OSTALI PROJEKTI, KI SE BODO IZVAJALI 

3.15.5 PROJEKT TUJI JEZIK ANGLEŠČINA V 1.  RAZREDU 

V letošnjem šolskem letu naša šola nadaljuje uvajanje tujega jezika v 1. razredu. Učenje jezika 

poteka preko pesmi, gibanja, iger in pravljic, vsebine jezika pa se prepletajo z vsebinami drugih 

predmetov. Angleščina v 2. in 3. razredu pa je že nekaj let redna stalnica in torej uvrščena na 

urnik vseh učencev.   

 

3.15.6 STRPNA ŠOLA: PROJEKT POMAHAJMO V SVET 

je mednarodni projekt, preko katerega otroke med seboj povezujemo preko video omrežja, kjer 

se lahko v živo vidijo, spoznavajo druge kulture, običaje in načine življenja. Otroci si lahko 
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pokažejo, kako se igrajo, kakšne pesmi pojejo, v kakšnem okolju živijo, kakšno hrano jedo, 

kakšen jezik govorijo itd. 

Namen projekta je, da otroke preko različnih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na 

rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s 

posebnimi potrebami, do starejših. V šolskem letu 2022/23 bodo v projektu sodelovali učenci 

2. a razreda. 

3.15.7  KULTURNA ŠOLA  

V okviru Kulturne šole bomo skrbeli za kakovostno delovanje na različnih kulturnih področjih: 

glasbenem, folklornem, gledališkem, lutkovnem, literarnem, novinarskem, likovnem, plesnem, 

filmskem, multimedijskem in v varovanju kulturne dediščine. V naše kulturno delovanje bomo 

vključili večje število učencev in učiteljev, šolske skupine pa bodo sodelovale na revijah, 

srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju 

dosežkov. Prirejali bomo kulturne dogodke, namenjene učencem, in kulturne programe za širšo 

lokalno javnost.  Aktivno se bomo vključili v projekta Dnevi evropske kulturne dediščine in 

Teden ljubiteljske kulture. Vodja projekta je Mateja Kunc. 

3.15.8  EKO ŠOLA 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in 

izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med 

učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni 

skupnosti in širše. Zelena zastava je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim 

šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for 

Environmental Education). 

Naša šola se udeležuje različnih projektov in drugih aktivnosti, ki jih Ekošola ponuja: 

• Ne zavrzi oblek, ohrani planet, 

• Mlekastično, izberem domače, 

• Hrana ni za tjavendan, 

• Eko paket, 

• Mladi v svetu energije, 

• Šolska vrtilnica, 

• Ekobranje za ekoživljenje, 

• Ekokviz. 

 

Eko koordinatorji: Nina Rozman, Irena Sušec, Damijan Vodušek. 
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3.15.9  ZBIRALNE AKCIJE  

• starega papirja, 

• hrane za živali (prostovoljstvo), 

• zbiranje rabljenih oblačil in igrač. 

 

3.15.10 IZBIRNE AKTIVNOSTI: 

• tradicionalni slovenski zajtrk,  

• medvrstniški odnosi (Veliki brat, velika sestra), 

• Jaz zate, ti zame – evropski teden zmanjševanja odpadkov. 

 

3.15.11 SODELOVANJE Z VRTCI 

Sodelovanje z vrtci in šolo aktivno poteka že od uvedbe 9-letke v OŠ. Namen sodelovanja je 

povezovanje vrtca in šole na različnih vzgojno-učnih področjih s poudarkom na kulturi. Naše 

medsebojno sodelovanje se je v zadnjih letih okrepilo in je preraslo v projekt Z roko v roki po 

poti kulture (2011/12), Z roko v roki po poti ustvarjanja (2012/13), Z roko v roki po poti 

sodelovanja (2013/14), Z roko v roki po poti druženja (2014/15),  Z roko v roki po poti igre 

(2015/16), Z roko v roki na poti ohranjanja zdravja in narave (2016/17),  Z roko v roki skozi 

šolska vrata (2017/18), Z roko v roki po poti ustvarjanja kamišibaja (2018/19), Z roko v roki 

po poti pravljičnega butaja (2019/20), Z roko v roki po poti uličnega gledališča (2020/21),  Z 

roko v roki po poti namiznega gledališča (2021/22) in letos Z roko v roki v pravljični svet 

(2022/23). Cilj celoletnega projekta je namenjen bogatenju življenja in dela otrok v vrtcu in šoli 

na različnih področjih.  Z medsebojnimi obiski v obliki  različnih kulturnih predstav in delavnic 

na različnih področjih  omogočajo predšolskim otrokom lažji prehod iz vrtca v šolo. Hkrati pa 

medsebojno sodelovanje učiteljev in vzgojiteljic omogoča medsebojno izmenjavo izkušenj in 

novosti,  ki vplivajo na večjo strokovnost pri delu z otroki v vrtcu in šoli. Ciljna skupina so 

starejši predšolski otroci in vzgojiteljice iz vrtcev ter učenci 1. triade OŠ z učiteljicami. 

 

3.15.12 RASTEM S KNJIGO  

Tudi v šolskem letu 2022/2023  poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem 

s knjigo« – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvaja 

Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, javnimi in zasebnimi 
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srednjimi šolami ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami in srednjimi šolami v zamejstvu. Predvidoma v mesecu novembru 2022 bodo naši 

sedmošolci obiskali Mestno knjižnico Velenje in spoznali delo knjižnice, v dar pa bodo dobili 

tudi knjigo, ki jo bomo pri pouku podrobno obravnavali.  

Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so:  

• spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega 

leposlovja;  

• promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja; 

• spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih 

knjižnic;  

• motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v 

založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega 

slovenskega mladinskega leposlovja. 

Vodja projekta je Barbara Mesner. 

 

3.15.13 KAKOVOST  

Tim za kakovost v šolskem letu 2022/23 sestavljajo: mag. Renata Škodnik (vodja), Andreja 

Majcen Mrkonjić, mag. Andreja Oder Grabner, Urška Kotnik, Darja Emeršič, Karin Sirovina 

Dvornik, Jerneja Jovan, Nina Praznik, Mojca Mikolič in ravnatelj mag. Damjan Gašparič.  

 

Vodja tima bo septembra na Svetu zavoda predstavila Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 

2021/22. 

V šolskem letu 2022/23 bo tim za kakovost vodil proces samoevalvacije na šoli. Tim bo v 

povezavi z drugimi timi na šoli, oblikoval konkretne cilje izboljšav za šolsko leto 2022/23 in 

izdelal akcijski načrt, bdel bo nad izvajanjem aktivnosti in beleženjem rezultatov. Tim načrtuje 

in organizira izvajanje aktivnosti, spremlja in usmerja delo, predvidi zbiranje podatkov, jih 

zbira in interpretira. Člane kolektiva bo seznanjal z delom in rezultati. Ob koncu šolskega leta 

bo zbral podatke o doseganju izbranih ciljev izboljšav, jih interpretiral in zapisal 

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2022/23. 

 

Vodja tima za kakovost je mag. Renata Škodnik. 
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3.15.14 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru 

prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, 

pomenu kmetijske dejavnosti za okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, 

gospodarske dejavnosti in za širše okolje. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o 

pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih 

aktivnosti. Dolgoročni cilj je vplivati na izboljšanje odnosa do hrane, njene pridelave, varovanja 

okolja in zdravja populacije. V okviru tega projekta bodo na razredni stopnji izvedeni 

naravoslovni dnevi. 

 

3.15.15 MEMOŠOLA   

Pred šestimi leti  smo se priključili projektu Memošola, katerega namen je spodbujati miselno 

aktivnost učencev in med njimi krepiti zavedanje o pomembnosti »treniranja« možganov. 

Projekt je na državni ravni zadnja 4 leta v mirovanju, a bomo za učence tudi v novem šolskem 

letu pripravili delavnice urjenja spomina in hitrega branja. Če bodo na državni ravni organizirali 

tekmovanje v pomnjenju in hitrem branju, bomo oboje izvedli tudi na šoli in se v primeru 

uspešnosti udeležili tudi državnega tekmovanja. Vodja projekta je Mateja Kunc. 

 

3.15.16 ZDRAVA ŠOLA  

Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje je vključena v projekt »Slovenska mreža zdravih šol«. 

Mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Za nacionalno usklajevanje je pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje, regijsko pa mreže 

koordinirajo območne enote nacionalnega inštituta za javno zdravje. Aktualna vsebinska rdeča 

nit 2022/2023 je: MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI, ki zajema vsa področja zdravja. Pod ta 

naslov sodijo teme zdravega življenjskega sloga (duševno zdravje – obvladovanje stresa, 

izboljšanje komunikacije, čuječnost, mediacija, izboljševanje duševnega zdravja, higienska 

poročila glede COVID-19 situacije, zdrava prehrana, več gibanja med poukom in doma, prosti 

čas ...).  

 

V preteklem šolskem letu smo z učenci ob naravoslovnih dnevih pripravljali zdrave obroke in 

se tudi nasploh veliko pogovarjali o zdravi prehrani v vsakdanjem življenju. Vključili smo se v 

Dukatfit izziv, kjer smo učitelji skupaj z učenci v enem tednu pretekli 10 kilometrov. S 
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kolebnico smo sodelovali v akciji Skači s kolebnico, preskoči covid in v izzivu tekmovali z 

drugimi šolami. V času šolanja od doma smo učencem prve triade omogočili vodeno uro športa, 

preko spletne platforme Microsoft Teams. Dodatno smo vzpodbujali osnovnošolske otroke k 

oblikovanju zdravega življenjskega sloga ter nevtralizirali negativne posledice pretežno 

sedečega življenjskega sloga in neustreznih prehranjevalnih navad otrok in mladine. Učenci so 

v sklopu dodatnih ur poleg zdravega načina življenja spoznavali vrsto zanimivih športnih 

panog, ki se jim v rednem učnem načrtu nameni manj časa. Posvetili smo se tudi vzgoji in 

izobraževanju v digitalnem svetu ter poskušali najti pristope, kako preprečevati zasvojenosti s 

psihoaktivnimi snovmi. Aktivno smo objavljali članke v reviji Schools for health in Europe, 

kjer smo predstavili primere dobrih praks.  

 

Vodja projekta je Kaja Kus. Člani tima pa so: Špela Bukovec, Urška Fonda, Mateja Podrzavnik, 

Suzana Pustinek, Barbara Terglav Svara, Natalija Ožek, Romea Kanduti, Nina Rozman, Lidija 

Praunseis, Karin Sirovina Dvornik in Manja Kamšak. 
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3.16 TEČAJI 

• ŠOLA PLAVANJA: 1., 2. in 3. r.    

Učenci 1. in 2. razreda se udeležijo osnovnega tečaja plavanja na zimskem kopališču Velenje. 

Tečaj sofinancira MO Velenje. 

Učenci 3. razreda imajo krajši program plavanja (10 ur), ki se prav tako izvaja na zimskem 

kopališču Velenje. Tečaj izvajajo usposobljeni učitelji plavanja športne zveze Velenje. 

 

• PLESNE VAJE ZA UČENCE 9. RAZREDA 

V okviru priprav na valeto vsako leto organiziramo tudi 10-urni plesni tečaj za učence 9. 

razreda, ki učencem omogoča pridobitev osnovnega plesnega znanja.  Plesni tečaj izvaja plesna  

šola Devžej. 

V mesecu juniju bodo imeli učenci 9. razreda še ponovitvene vaje. 

Valeta bo izvedena 13. junija v Domu kulture Velenje (dogovor ravnateljev velenjskih šol).  
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3.17 TEKMOVANJA    

 

Tudi letos bomo učence spodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz 

posameznih predmetnih področij.  

 

 Razred Šolsko 

tekm. 

Področno 

tekm. 

Državno 

tekm. 

Koordinator 

Preglovo 

priznanje 

8.,9. 16. 1. 2023 25. 3. 2023 6. 5. 2023 Špela Gaberšek 

Proteusovo 

priznanje 

8., 9. 19. 10. 2022 / 2. 12. 2022 Špela Gaberšek 

Sladkorna 

bolezen 

8., 9. 14. 10. 2022 / 19. 11. 

2022 

Suzana Pustinek 

Odbojka 7.–9.     Kaja Kus 

Niko Jerončič 

Namizni tenis 6.–9.    Kaja Kus 

R. Frangeš 

Streljanje z 

zračno puško 

5.–9.    Kaja Kus 

R. Frangeš 

Smučanje 6.–9.    N Jerončič 

 

Kros 

 

1.–9. 

   Kaja Kus 

R. Frangeš 

N. Jerončič 

Bukovec POŠ 

Cankarjevo 

tekmovanje   

8.–9. 

4.–7. 

29. 11. 2022 

4. 4. 2023 

17. 1. 2023 11. 3. 2023 Hrnčič, Kunc, 

Škodnik, 

razredničarke 4. 

in 5. razredov 

Cankarjevo 

Mehurčki 

 1.–3. 4. 4. 2023 

 

/ / Hrnčič 

Razredničarke 1. 

triade 

Tekmovanje iz 6. 14. 12. 2022 / 21. 2. 2023 Metka Fendre 
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angleščine 6. r. 

Tekmovanje iz 

angleščine 8. r. 

8. 22. 11. 2022 / 30. 3. 2023 Metka Fendre 

Tekmovanje iz 

angleščine 9. r. 

9. 22. 11. 2022 / 30. 3. 2023 Metka Fendre 

Vesela šola 4.–9. 8. 3. 2023 / 12. 4. 2023 Mojca Mikolič 

Maja Vertačnik 

Akvatlon DP 2.–9.   5. 6. 2023 Špela Bukovec 

Smučarski skoki 1.–4.   1. 3. 2023 Špela Bukovec 

Logika 2.–9. 29. 9. 2022 22. 10. 2022 12. 11. 

2022 

Jolanda Krofel 

Vegovo 

tekmovanje 

1.–9.  16. 3. 2023 5. 4. 2023 22. 4. 2023 Andreja Oder 

Grabner 

Razvedrilna 

matematika 

2.–9. 30. 11. 2022 / 25. 2. 2023 Andreja Oder 

Grabner 

Geografsko 

tekmovanje 

6.–9.    Hrabro Tratnik 

Zgodovinsko 

tekmovanje 

8., 9.    Hrabro Tratnik 

Kresnička 6., 7. 6. 4. 2023 / / Špela Gaberšek 

Tekmovanje iz 

kemijskih 

poskusov 

8., 9.    14. 11. 

2022 

Špela Gaberšek 

Stefanovo 

tekmovanje 

8., 9. 15. 2. 2023 13. 4. 2023 13. 5. 2023 Karin Sirovina 

Dvornik 

Male sive celice 7.–9.  13. 9. 2022 / / Karin Sirovina 

Dvornik 

Hitri lončki 7.–9. 

 

6. 9. 2022 
 

9. 9. 2022 

 

oktober Karin Sirovina 

Dvornik 

 

Bober 4.–9. Prvi ali 

drugi teden 

v novembru 

  Polonca Guček 

Frankovič 
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* Športna tekmovanja potekajo po posebnem koledarju športne zveze Velenje in MŠŠ. 

 

 

 

3.18 KULTURNE PRIREDITVE   

 

V tem šolskem letu bomo vsi zaposleni in učenci posvetili pozornost tudi posameznim 

kulturnim prireditvam. Izvajali jih bomo v šoli in tudi izven nje, saj želimo svoje dejavnosti 

predstaviti čim širši publiki. Obenem želimo, da bi pri teh prireditvah sodelovali tudi starši in 

drugi zunanji sodelavci, če nam bodo to dovoljevali varnostni zdravstveni ukrepi – COVID-19. 

Mesec Ime prireditve Termin 
Koordinator 

SEPTEMBER 

 

sprejem prvošolcev na matični 

šoli 

1. 9. 2022 
Lidija Praunseis, 

Nina Praznik, Sabina 

Kumer, Breda Flego 

sprejem prvošolcev na 

podružnici 

 1. 9. 2022 

 

Mateja Podrzavnik, 

Marjeta Kordiš,  

Jožica Grudnik 

Velenje se predstavi 24. 9. 2022   
Manja Kamšak 

Mala Napotnikova galerija 6. 10. 2022  
Juma Valenčak 

Dnevi evropske kulturne 

dediščine 

24. 9.–8. 10. 

2022 

razredničarke 1. 

triletja 

OKTOBER Dnevi evropske kulturne 

dediščine 

24. 9.–8 . 10. 

2022 

razredničarke 1. 

triletja 

Komemoracija v Starem Velenju 
27. 10. 2022 Mateja Kunc 

Komemoracija v Šentilju 28. 10. 2022 Jožica Grudnik 

NOVEMBER Radijska oddaja ob 

tradicionalnem slovenskem 

zajtrku 

18. 11. 2022 
Mateja Kunc 

 

Rastem s knjigo november 

2022 

knjižničarka in 

učiteljice slovenščine 

 

DECEMBER 

Sodelovanje na dejavnostih ob 

veselem decembru (krasitev 

smrečice na gradu, natečaj za 

najlepšo voščilnico 

prva polovica 

decembra 

2022 

Razredničarke 

Tekmovanje 

Scratch 

4.–9. r. 13.1.2023  12. 3. 2023 Mojca Pirc 
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Praznični koncert 7. 12. 2022 
Andreja Ostruh, 

Mateja Kunc 

Predpraznični šolski radio 23. 12. 2022 
Mateja Kunc 

Dedek Mraz 23. 12. 2022 
razredničarke, Mateja 

Kunc 

JANUAR Teden pisanja z roko 23.–27. 1. 

2023 

Mateja Kunc 

FEBRUAR Minute za Prešerna – obeležitev 

slovenskega kulturnega praznika 

7. 2. 2023 
razredničarke od 1. 

do 5. razreda, 

učiteljice slovenščine  

MAREC Pozdrav pomladi – območna 

revija pevskih zborov  

15. in 17. 

marec 2023 

Andreja Ostruh 

Mamici za praznik 16. 3. 2023 
Darja Emeršič, 

Špela Bukovec, 

Jožica Grudnik 

APRIL Prireditev ob 60-letnici šole 18. 4. 2023 
Mateja Kunc in ekipa 

za oblikovanje 

prireditve ob 60-

letnici šole 

MAJ 
obisk prireditve v času izvajanja 

NPZ – za devetošolce 

začetek maja 

2023 

ravnatelj, 

razredničarki devetih 

razredov 

različne kulturne dejavnosti naše 

šole v okviru Tedna ljubiteljske 

kulture 

19.  5.–18. 6. Mateja Kunc 

Bralna značka konec maja 

2023 

knjižničarka 

Zlata bralna značka konec maja 

2023 

knjižničarka 

JUNIJ 
Kamišibaj festival v Velenju začetek junija 

2023 

Breda Flego 

zaključna prireditev za 

devetošolce oz. sprejem pri 

ravnatelju, valeta 

drugi teden v 

juniju 2023 

Renata Škodnik, 

Biserka Hrnčič 

Kviz o Sloveniji – obeležitev 

dneva državnosti 

23. 6. 2023 
Aktiv družboslovja 

Proslava ob dnevu državnosti –   

KS Šentilj 

23. 6. 2023 Mateja Podrzavnik 
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Poleg rednih interesnih dejavnosti naše šole bo dodatno ponujena možnost, da se učenci v 

popoldanskih ali večernih urah v spremstvu mentorice udeležijo kulturnega dogodka –  

KUL(t)URA. Gre za letno izbrane gledališke, pevske ali plesne predstave, ki učence poleg 

doživljajskih užitkov nagovarjajo s svojo tematiko ter jim ob tem širijo kulturna ter druga 

obzorja. Ponujene predstave mentorica Metka Fendre učencem in staršem predhodno vsebinsko 

predstavi. 

Učenci bodo v okviru Šolskega radia poleg že naštetih oddaj pripravljali še druge oddaje o 

pomembnih dnevih in praznikih, šolski novinarji pa bodo pisali prispevke za spletno stran in 

lokalni časopis. 

Območnih srečanj folklornih skupin in revij pevskih zborov v organizaciji JSKD se bomo 

udeležili v primeru ugodne epidemiološke slike; če bomo na njih uspešni, pa tudi regijskih in 

državnih srečanj. 

Udeleževali se bomo različnih likovnih in literarnih natečajev. 

Ohranili bomo sodelovanje z vrtci na kulturnem področju, učenci 4. in 5. razredov bodo koristili 

glasbeni abonma v glasbeni šoli.  

Program kulturnih dejavnosti je le okviren in se bo skozi šolsko leto spreminjal, dopolnjeval  

oziroma bo prilagojen razmeram, povezanimi s COVID-19. 

 

3.19 VZGOJNA DEJAVNOST NA ŠOLI  

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA   

Šolska svetovalna služba je namenjena otrokom, staršem in pedagoškim delavcem na šoli. 

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko 

svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje 

pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da 

pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. 

Cilj dela svetovalne službe v šoli je, da pomaga in sodeluje, da bi vzgojno-izobraževalna 

ustanova kot celota in vsi njeni posamezni deli čim bolj učinkovito uresničevali zastavljene 

vzgojno-izobraževalne cilje.  

Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje in neposredna pomoč na naslednjih področjih 

dela: 

• učenje in poučevanje; 

• šolska kultura, vzgoja, klima, red; 
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• telesni, osebni in socialni razvoj;  

• vpis v 1. razred; 

• učenci s posebnimi potrebami; 

• karierna orientacija; 

• socialno-ekonomske stiske. 

 

Šolsko svetovalno delo na šoli opravljajo psihologinja Blanka Kešmer, socialna delavka Urška 

Fonda in socialna pedagoginja Nina Zbičajnik.  
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4 PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV    

 

4.1 UČITELJSKI ZBOR 

 

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole. Njegove naloge so: 

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

delom; 

• daje mnenje o letnem delovnem načrtu; 

• predlaga uvedbo nadstandardnih 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 in pomočnika ravnatelja; 

• odloča o vzgojnih ukrepih; 

• opravlja  druge naloge v skladu z zakonom. 

 

Konference in učiteljski zbori 

Učiteljske zbore za vse učitelje bomo organizirali praviloma vsak drugi petek, 1. šolsko uro, 

konference pa bodo potekale po zastavljenem časovnem razporedu. Na učiteljskih zborih se 

obravnava načrt dela za tekoči teden in tekoča problematika. Tudi srečanja aktivov se planirajo 

vsaj enkrat mesečno. 

 

 

4.2 ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR 

Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem 

oddelku. 

Njegove naloge so: 

• obravnava vzgojno-izobraževalno tematiko v oddelku; 

• oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo; 

• odloča o vzgojnih ukrepih; 

• opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
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4.3 RAVNATELJ 

Področje vodenja:  

• organizacija, načrtovanje in vodenje šole; 

• priprava programa razvoja šole; 

• priprava predloga letnega delovnega načrta; 

• načrtovanje, spremljanje in analiza izobraževanja strokovnih delavcev; 

• oblikovanje predloga nadstandardnih programov; 

• zagotavljanje izvrševanja odločb državnih organov; 

• organizacija delitve dohodka in osebnega dohodka; 

• priprava publikacije šole; 

• priprava poročil; 

• sprejemanje zakonodaje in usklajevanje internih aktov z obstoječo zakonodajo; 

• organizacija, razporeditve in zamenjava kadrov; 

• sprotno preverjanje finančnega stanja in razporejanje finančnih sredstev; 

• skrb za materialna sredstva na šoli, popravila in nabavo novih; 

• pomoč pri vodenju sveta staršev, sveta šole; 

• povezovanje s krajevnimi skupnostmi šolskega okoliša, podjetji in ustanovami; 

• sprotno preverjanje dela in poslovanja v kuhinji; 

• preverjanje kvalitete in varnosti naprav v šoli, menjava in modernizacija opreme; 

• sodelovanje z MO Velenje; 

• sodelovanje na aktivu ravnateljev OŠ Velenje; 

• zastopanje in predstavljanje šole. 

 

Področje pedagoškega vodenja:  

• načrtovanje in usklajevanje vzgojno-izobraževalnega dela; 

• priprava in vodenje pedagoških konferenc; 

• vodenje redovalnih konferenc; 

• vodenje tedenskih sestankov; 

• hospitacije pri pouku in analiza hospitacij; 

• uvajanje inovacij v šolo, preverjanje učinka inovacij, občasni sestanki z učitelji, ki 

uvajajo inovacije; 

• sodelovanje s strokovnimi aktivi; 
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• vodenje strokovnih skupin ob posebni pedagoški problematiki; 

• sodelovanje na aktivih ravnateljev in seminarjih za ravnatelje; 

• analiza vzgojno-izobraževalnega dela ob konferencah in na koncu šolskega leta; 

• uvajanje nove učne tehnologije v učno-vzgojni proces, preverjanje uporabe; 

• sodelovanje s starši, organizacija roditeljskih sestankov, govorilnih ur; 

• sodelovanje v projektih šole; 

• skrb za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev; 

• sodelovanje z Zavodom za šolstvo RS. 

 

Hospitacije  

V šolskem letu 2022/23 bomo nadaljevali z medsebojnimi hospitacijami. Učitelji 1. triletja bodo 

hospitirali v 2. triletju, učitelji 2. triletja pa v 3. triletju. Učitelji predmetnega pouka bodo 

vključeni v hospitacije pri svojih kolegih istega predmetnega področja. Opazovali bomo 

elemente formativnega spremljanja in izvajali se bodo učni sprehodi. Nekatere hospitacije bo 

izvedel samo ravnatelj. Ravnatelj bo hospitiral tudi na razrednih urah oddelčnih skupnosti. 

Spremljanje bo nenapovedano in po dogovoru. 

 

4.4 RAZREDNIK  

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 naloge v skladu z zakonom. 

Razredniki: 

1. A: Lidija Praunseis, 

1. B: Nina Praznik, 

1. C: Mateja Podrzavnik 

2. A: Petra Oder Čevnik, 

2. B: Jerneja Jovan, 

2. C: Maja Vertačnik, 

3. A: Uršula Kotnik, 

3. B: Tatjana Barle, 

3. C: Jožica Grudnik, 

4. A: Romea Kanduti, 

4. B: Irena Sušec, 
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4. C: Nina Rozman, 

4. D: Darja Emeršič,  

5. A: Tanja Koprivnik,  

5. B:  Mojca Mikolič, 

5. C: Špela Bukovec, 

6. A: Suzana Pustinek, 

6. B: Sabina Kumer, 

6. C: Mateja Kunc, 

7. A: Kaja Kus,  

7. B: Špela Gaberšek, 

7. C: Andreja Ostruh, 

8. A: mag. Andreja Oder Grabner,   

8. B: Andreja Majcen Mrkonjić, 

8. C: Jolanda Krofel, 

9. A:  mag. Renata Škodnik, 

9. B: Biserka Hrnčič.   

 

4.5 STROKOVNI AKTIVI 

 

Na šoli imamo deset strokovnih aktivov ter devet aktivov posameznih predmetov. Člani aktivov 

obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajujejo merila za 

ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, 

obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z 

letnim delovnim načrtom.  

 

4.6 PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA UČITELJEV  

 

Dogovor o izbiri izobraževanja za celoten kolektiv je sledeč: šola organizira skupno 

izobraževanje za celoten kolektiv. V primeru da se delavec želi vključiti v izobraževalne 

vsebine, ki so aktualne za izboljšavo dela na šoli, se mu to omogoči. 
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4.7 DEŽURSTVA UČITELJEV IN VARNOST NA ŠOLI       

 

Za varnost in red na šoli bodo v šolskem letu 2022/23 skrbeli dežurni učitelji. 

Mesta in dnevi dežurstev so določeni z urnikom dežuranja, ki smo ga sprejeli na začetku 

šolskega leta. 

V nočnem času je objekt varovan z alarmnim sistemom podjetja AKTIVA varovanje.  Za 

varnost je zadolžena Nataša Verdelj. 

 

ČAS DEŽURANJA 

Dežurni učitelj na hodnikih opravlja svoje dolžnosti med VSAKIM odmorom. Prostor 

dežurstva je dogovorjen na sestanku učiteljskega zbora. 

Hišnik je zadolžen tudi za nadzor učencev ob jutranjem prihodu v šolo. 

DEŽURNA ČISTILKA: skrbi za redno razkuževanje kljuk in miz. 

NALOGE DEŽURNIH UČITELJEV: 

1. Skrb za red, varnost in zdravje učencev na hodnikih. 

2. Skrb za čistočo na hodnikih in straniščih ter primerno razsvetljavo. 

3. V času epidemiološke situacije je poostren nadzor pri vhodu v šolo in vsi učenci in 

učitelji se morajo ravnati po hišnem redu. 

 

4.8 KNJIŽNICA            

 

V šolski knjižnici predstavlja temeljno knjižnično dejavnost sistematično zbiranje in strokovna 

obdelava ter ureditev knjižničnega gradiva v COBISS-u (knjig, revij …).  Poleg omenjenega 

pa je pomembna naloga šolske knjižnice predstavljanje in promocija knjižničnega gradiva ter 

motiviranje učencev in strokovnih delavcev za njeno uporabo in uporabo njenega gradiva. 

V knjižnici poteka tudi učenje učnih spretnosti in razvijanje sposobnosti, kot so učenje 

spretnosti uporabe knjižnice (iskanje, pridobivanje informacij in gradiva), njenih informacijskih 

virov, sodelovanje pri učenju raziskovalnih in referenčnih spretnosti, sodelovanje knjižnice pri 

navajanju učencev na samostojno učenje (branje, gledanje, poslušanje, predelavo gradiva, 

informacij v skladu z namenom in ciljem, ki vključuje, poleg obvladovanja temeljnih sestavin, 

tudi razumevanje, pisanje, organizacijo predstavitve ter uporabe lastne interpretacije). 

Poslanstvo šolske knjižnice je navajanje njenih uporabnikov na vseživljenjsko učenje. S tem 

knjižničarka prispeva k njihovemu informacijskemu opismenjevanju. 
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ČLANSTVO 

Ob vpisu na OŠ Gustava Šiliha Velenje vsak učenec postane član šolske knjižnice. Tudi delavci 

šole so člani te knjižnice. Vpisnine in članarine ni. 

 

URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE 

Učenci in delavci šole imajo možnost uporabe knjižnice in njenega gradiva v dopoldanskem 

času, in sicer vsak dan od 7.15 do 14.00. Knjižnica je zaprta, kadar knjižničarka nadomešča 

oziroma izvaja druge oblike vzgojno-izobraževalnega procesa. Kadar v knjižnici poteka pouk, 

izposoja ni mogoča. 

 

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

Knjige si uporabniki lahko izposodijo za 21 dni, po tem času je mogoče izposojo podaljšati za 

14 dni. Gradivo, uvrščeno na priporočilni seznam za bralno značko, eko bralno značko in 

domače branje, si učenec lahko izposodi za 14 dni. Podaljšanje tega gradiva ni mogoče. 

Učenci si lahko izposodijo največ 3 enote knjižničnega gradiva. S tem želimo omogočiti vsem 

učencem pretočnost, raznolikost in preglednost nad izposojenim gradivom. 

Na dom si ni mogoče izposoditi referenčnega gradiva (enciklopedije, leksikoni …) ter 

neknjižnega gradiva, saj so namenjeni uporabi pri pouku. 

Knjižnica ne zaračunava zamudnine. Če uporabnik gradiva ne vrne v določenem 

izposojevalnem roku, si drugega gradiva ne more izposoditi. 

 

ODŠKODNINE ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO 

S knjižnim gradivom morajo uporabniki skrbno ravnati. Pisanje, podčrtavanje, barvanje, 

mečkanje in trganje knjig je prepovedano. Poškodovano ali izgubljeno knjigo učenec nadomesti 

z novo ali pa plača ceno nakupa nove knjige. 

 

BRALNA ZNAČKA  

Z branjem za bralno značko pričnemo 17. septembra, ob dnevu zlatih knjig, in zaključimo 23. 

aprila, ob svetovnem dnevu knjige. 

Za bralno značko tekmujejo učenci od 1. do 9. razreda. Uvodna ura poteka v šolski knjižnici, 

kjer učence seznanimo s priporočilnimi seznami in številom potrebnih prebranih knjig. 

Priporočilne sezname sestavi knjižničarka. Učenci 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja (VIO) 
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morajo prebrati najmanj 4 knjige, od tega ena pesniška zbirka; učenci 2. VIO najmanj 5 knjig, 

od tega ena pesniška zbirka in učenci 3. VIO najmanj 6 knjig, od tega ena pesniška zbirka.  Da 

so knjigo prebrali, dokažejo v razgovoru z učiteljico ali pa z oddanimi zapiski o prebranih 

knjigah. 

Podelitev bralnih značk je povezana s svečanostjo, najpogosteje je srečanje s pisateljem ali 

pesnikom, ki svečano podeli bralne značke. 

Učenci, ki usvojijo bralno značko v vseh razredih, so zlati bralci. 

Koordinatorica bralne značke na šoli je knjižničarka. 

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 

V okviru projekta učenci od 3. do 9. razreda tudi letos lahko izbirajo izmed raznolikih vsebin 

glede na določeno priporočeno stopnjo jezika. Učenci o prebranih knjigah pripravijo izpiske, ki 

jih predstavijo učiteljicam angleščine. S sodelovanjem pri angleški bralni znački učence 

spodbujamo k ljubezni do knjig in angleškega jezika. 

V 1. in 2. razredu pa poteka angleška bralna značka kar v okviru pouka angleščine. Tako v ta 

namen skupaj preberemo 2 knjigi ter se o njih pogovorimo. Tako učenci že v nižjih razredih 

pridobivajo avtentičen tuj jezik iz knjig ter jim hkrati privzgajamo ljubezen do tuje literature.  

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 

V okviru projekta učenci od 4. do 9. razreda berejo knjige v nemškem jeziku. Knjige si lahko 

učenci sposodijo v šolski knjižnici. Učenci o prebranih knjigah pripravijo izpiske, ki jih 

predstavijo učiteljici Manji Kamšak. S sodelovanjem pri nemški bralni znački učence 

spodbujamo k branju nemških knjig, kjer si učenci bogatijo besedni zaklad v tujem jeziku. 

 

EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE 

Beremo tudi v okviru Ekošole. V letošnjem šolskem letu si prav tako želimo vzpodbujati 

učence, da bi z branjem knjig z ekološko tematiko še naprej na najučinkovitejši način, preko 

ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest in s tem prispevali k razvoju okoljskega 

izobraževanja slovenskih ekošol.    

Z branjem začnemo v mesecu septembru, zaključimo pa konec meseca aprila. Učenci 1. triade 

morajo za uspešno opravljeno eko bralno značko prebrati najmanj dve knjigi iz priporočilnega 

seznama, ki ga pripravi knjižničarka; učenci 2. triade morajo prebrati najmanj dve knjigi ali več 

in prebrati en članek iz časopisov ali revij, ki obravnavajo teme z ekološko vsebino; učenci 3. 
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triade morajo prebrati najmanj dve knjigi iz seznama in zavzeti stališče članka, ki obravnava 

ekološko tematiko iz časopisa ali revije. Vsebino knjig predstavijo sodelujoči učenci svojim 

mentoricam prek pogovora, lahko si pripravijo zapise, ilustracije v obliki plakata, miselne 

vzorce o prebranem delu oziroma lastna razmišljanja. 

 

UČBENIŠKI SKLAD 

Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga je 

šola ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo in šport RS. Iz učbeniškega sklada si 

učenci lahko izposodijo le komplete učbenikov, ki jih je šola določila za posamezni razred. 

Izposoja učbenikov od 1. do 9. razreda je v šolskem letu 2022/23 brezplačna. Izposojevalnino 

bo pokrilo MŠŠ. Šolski učbeniški sklad vodi skrbnica – šolska knjižničarka, pri razdeljevanju 

pa ji pomagajo vsi razredniki oziroma učitelji šole. Učenci so dolžni z učbeniki skrbno ravnati. 

Za poškodovane in izgubljene učbenike se plača odškodnina v skladu s Pravilnikom o 

upravljanju učbeniških skladov. 

 

RASTEM S KNJIGO 

V povezavi z Mestno knjižnico Velenje bomo v letošnjem šolskem letu ponovno vključeni v 

nacionalni projekt Rastem s knjigo.  Sedmošolci prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob 

posebej za to priložnost organiziranem obisku Mestne knjižnice Velenje. Obisk knjižnice poleg 

prejema knjige vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z 

najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.  

 

 

4.9 SPREMLJANJE DELA UČITELJEV IN POVRATNA INFORMACIJA   

 

V tem šolskem letu bo potekalo spremljanje in ocenjevanje vseh strokovnih, tehničnih in 

administrativnih delavcev šole v skladu z uredbo. Ravnatelj bo hospitiral pri učnih urah 

strokovnih delavcev po časovnem planu spremljanja, predlaganega s strani vodij aktivov 

razredne in predmetne stopnje. Področja hospitiranja, spremljanja in ocenjevanj strokovnih 

delavcev bodo določena s strani ravnatelja. Ravnatelj bo spremljal delo strokovnih delavcev 

tudi s svojo prisotnostjo na sestankih aktivov ter z obiski v šoli v naravi. 
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5 PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI   

5.1 GOVORILNE URE                                          

Pedagoški delavci imajo v dopoldanskem času enkrat tedensko govorilne ure za starše. Časovno 

razporeditev posameznih ur najdete v seznamu pedagoških delavcev 

Popoldanske govorilne ure na matični šoli (če ni sporočeno drugače) potekajo drugi četrtek v 

mesecu od 17.00 do 18.00. Na Podružnični šoli Šentilj pa vsak tretji četrtek v mesecu od 17.00 

do 18.00. 

Na popoldanskih govorilnih urah se lahko starši pogovorijo z otrokovim razrednikom in vsemi 

učitelji, ki ga učijo.  

Govorilne ure se bodo izvajale ob upoštevanju vseh priporočil v zvezi s COVID-19. 

 

Ime in priimek 
predmet, 

ki ga poučuje 
razrednik govorilne ure 

Lidija Praunseis razredna učiteljica 1. A 

torek, 11.55–12. 40, 

po dogovoru: e-pošta ali telefon 

ali osebno predhodna najava 

Nina Praznik razredna učiteljica 1. B 

četrtek., 11.55–12.40 

po dogovoru: e-pošta ali telefon 

ali osebno predhodna najava 

Breda Flego druga učiteljica v 

1. razredu 

1. B in 

OPB 

četrtek, 11.55–12.40 

po dogovoru: e-pošta ali telefon 

ali osebno predhodna najava 

Sabina Kumer druga učiteljica v 

1. razredu 
1. A 

po dogovoru: e-pošta ali telefon 

ali osebno predhodna najava 

Petra Oder Čevnik razredna učiteljica 2. A Ponedeljek, 11. 55–12. 40 

Jerneja Jovan razredna učiteljica 2. B torek, 10.15–11.00 

Uršula Kotnik razredna učiteljica 3. A 
torek, 9.10–9.55, 

po predhodnem naročilu 

Tatjana Barle razredna učiteljica 3. B 

četrtek, 11.05–11.50, 

po dogovoru: e-pošta, telefon ali 

osebna predhodna najava 
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Romea Kanduti razredna učiteljica 4. A ponedeljek, 11.05–11.50 

Irena Sušec razredna učiteljica 4. B petek, 9.10–9.55 

Nina Rozman razredna učiteljica 4. C 

ponedeljek, 10.15–11.00, po 

telefonu ali e-pošti 

nina.rozman@os-gsve.si 

Tanja Koprivnik razredna učiteljica 5. A 
torek, 8.20–9.05, 

po predhodnem naročilu 

Mojca Mikolič razredna učiteljica 5. B 
torek, 9.10–9.55 

po dogovoru: e-pošta ali telefon  

Suzana Pustinek BIO, NAR, GOS 6. A 

sreda, 11.05–11.50 oz. po 

dogovoru prek e-pošte ali 

telefona 

Sabina Kumer LUM 6. B 

sreda, 11.05–11.50 oz. po 

dogovoru preko e-pošte ali 

telefona 

Mateja Kunc SLJ, RAD,  TISK, 

DSP priseljenci 
6. C 

petek, 9.10–9.55 oz. po 

dogovoru – po predhodnem 

naročilu preko e-pošte  

Kaja Kus ŠPO, IŠP, ŠZZ, 

ŠSZ 
7 A 

po dogovoru: e-pošta ali telefon 

ali osebno –  predhodna najava 

Špela Gaberšek NAR, BIO, KEM, 

POK, KEŽ 
7. B 

torek, 11.05–11.50 oz. po 

dogovoru preko e-pošte 

Andreja Ostruh GUM 7. C 

po dogovoru v torek 9.10–9.55: 

mail – andreja.ostruh@os-

gsve.si 

mag. Andreja Oder 

Grabner 
MAT 8. A 

četrtek, 9.10–9.55 oz. po 

dogovoru prek e-pošte 

Andreja Majcen 

Mrkonjič 
TJA 8. B 

po dogovoru preko e-pošte: 

četrtek, 10.15–11.00 

Jolanda Krofel MAT, TIT 8. C 

četrtek, 9.10–9.55  oziroma 

po dogovoru preko e-pošte ali 

telefona 

mailto:andreja.ostruh@os-gsve.si
mailto:andreja.ostruh@os-gsve.si
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mag. Renata Škodnik SLJ, ZGO, DKE 9. A 

po predhodnem dogovoru, mail: 

renata.skodnik@guest.arnes.si 

sreda, 11.55–12.40 

Biserka Hrnčič 
SLJ 

 
9. B 

torek, 8.20–9.05 oziroma 

po dogovoru: e-pošta ali telefon 

Hrabro Tratnik GEO, ZGO 9. A 

sreda 12.45–13.30 oz. po 

dogovoru prek e-pošte ali 

telefona 

Metka Fendre TJA  
po predhodnem dogovoru po e-

pošti: četrtek, 10.15–11.00 

Karin Sirovina 

Dvornik 
MAT, FIZ  

torek, 11.05–11.50, 

po predhodnem dogovoru ali po 

e-pošti 

Damijan Vodušek TIT, ROB, OGL, 

OGK, NTE, EZR 
 

po dogovoru: e-pošta –

damijan.vodusek@guest.arnes.si 

Roman Frangeš ŠPO  petek, 11.05–11.50 

Niko Jerončič ŠPO  petek, 11.05–11.50 

Žiga Krajnc TJA, SLJ  

četrtek, 11.05–11.50, po 

predhodnem dogovoru prek e-

pošte. 

Manja Kamšak NEM, OPB  
po dogovoru:  

ponedeljek 11.05–12.50 

Mojca Pirc MME, UBE, 

ROM, NRA 
 

po dogovoru: prek e-pošte ali 

telefona 

mag. Damjan 

Gašparič 
ravnatelj  

po dogovoru: prek e-pošte ali 

telefona 

Natalija Ožek 

(nadomešča Barbara 

Terglav Svara) 

TJA   po dogovoru prek e-pošte 
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Polonca Guček 

Frankovič 
MAT  

torek, 11.05–11.50 

oz. po dogovoru: prek e-pošte 

Urška Fonda ISP, OPB, 

svetovalno delo 
 

po dogovoru: prek e-pošte ali 

telefona 

Brigita Roškar JV  
po dogovoru: e-pošta ali telefon 

ali osebno predhodna najava 

Barbara Terglav 

Svara 
OPB  

ponedeljek, 11.05–11.50 ali po 

dogovoru: e-pošta ali telefon ali 

osebno predhodna najava 

Milena Kaiser DSP  po dogovoru: e-pošta ali telefon 

ali osebno predhodna najava 

 

 

 

Pedagoški delavci PODRUŽNIČNE ŠOLE ŠENTILJ                                              

ime in priimek 
Predmet, 

ki ga poučuje 
Razrednik Govorilne ure 

Mateja Podrzavnik razredna učiteljica 1. c 

PON., 11.45–12. 30 

po dogovoru: e-pošta ali 

telefon ali osebno 

predhodna najava 

Marjeta Kordiš  
druga učiteljica v  

1. razredu 
1. c 

TOR., 8.15–9.00 

po dogovoru: e-pošta ali 

telefon ali osebno 

predhodna najava 

Maja Vertačnik razredna učiteljica 2. c sreda,  10.00–10.45 

Jožica Grudnik razredna učiteljica 3. c ponedeljek, 10.00–10.45 

Darja Emeršič razredna učiteljica 4. d torek, 10.45–11.30 

Špela Bukovec razredna učiteljica 5. c petek, 10.45–11.30 

Irena Zemljak OPB  četrtek, 11.30–12.15 
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Polonca Tomazini OPB, NŠP  
torek, 11.30–12.15; po 

dogovoru preko e-pošte 

Natalija Ožek 

(nadomešča Barbara 

Terglav Svara) 

TJA  ponedeljek, 11.05–11.50 

Andreja Ostruh GUM  

po dogovoru: e-pošta ali 

telefon ali osebno 

predhodna najava 

Mojca Pirc NRA  

po dogovoru: e-pošta ali 

telefon ali osebno 

predhodna najava 

 

 

 

5.2 RODITELJSKI SESTANKI IN SKUPNE GOVORILNE URE                    

V šolskem letu 2022/2023 je  načrtovan 1. skupni roditeljski sestanek za vse starše učencev 

matične šole in podružnične šole Šentilj. Sestanki bodi izvedeni v oddelkih ob varnostnih 

ukrepih. Predavanje za starše zaradi nastale zdravstvene situacije letošnje leto ni načrtovano. 

 

Razred tema rod. sestanka čas izvedbe 

 matična šola podružnica 

1. Uvodni: sprejem prvošolcev 1. 9. 2022 1. 9. 2022 

Predstavitev dela v 1. razredu 
6. 9. 2022 6. 9. 2022 

Mamici za praznik  
 16. 3. 2023 
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Analiza dela v šolskem letu in zaključna 

prireditev 
junij 2023 junij 2023 

2.  Predstavitev dela v 2. razredu  september 

2022 
6.  9.  2022 

Mamici za praznik POŠ Šentilj   16. 3. 2023 

Zaključna prireditev z analizo dela junij 2023 junij 2023 

3. Predstavitev dela v 3. razredu  september 

2022 
6. 9. 2022 

Zaključna prireditev z analizo dela junij 2023 junij 2023 

4. Uvodni roditeljski sestanek 6. 9. 2022 6. 9. 2022 

Šola v naravi Trije Kralji maj 2023 

Mamici za praznik POŠ Šentilj 16. 3. 2023 

5. Uvodni roditeljski sestanek 6. 9. in 6. 9. 2022 

POŠ: 6. 9. 2022 

Naučimo Velenje smučati januar 2023 

POŠ: januar 2023 

Plavalna šola v naravi, kolesarski izpit maj 2023 

POŠ: maj 2023 

6.  Uvodni roditeljski sestanek 8. 9. 2022 

Zimska šola v naravi februar 2023 

Zaključna ekskurzija, uspeh, priprave na 7. r.  maj 2023 

7. Predstavitev dela v šolskem letu 2022/2023 8. 9. 2022 

Šola v naravi april 2023 

Zaključna ekskurzija, analiza dela v 7. 

razredu 

junij 2023 

8. Predstavitev dela v šolskem letu 2022/2023 8. 9. 2022 

Šola v naravi  april 2023 

zaključna ekskurzija, analiza dela v 8. 

razredu, priprava na 9. razred 

junij 2023 
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5.3 SVET STARŠEV 

 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši 

izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.  

  

Naloge sveta: 

• predlaga nadstandardne programe; 

• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; 

• daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o LDN; 

• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki; 

• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom; 

• voli predstavnike staršev v Svet zavoda; 

• opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

Sestanki sveta staršev:   

• sestanek: september 2022, 

• sestanek: (po potrebi). 

 

5.4 SVET ZAVODA 

 

Svet zavoda upravlja zavod. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov 

delavcev OŠ Gustava Šiliha Velenje in trije predstavniki staršev. 

 

Naloge sveta so: 

• imenuje in razrešuje ravnatelja; 

9. 
Predstavitev dela v šolskem letu 2022/2023 8. 9. 2022 

Šola v naravi, poklicna orientacija 
januar 2023 

Učni uspeh, NPZ, valeta, zaključna 

ekskurzija 
maj 2023 
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• sprejema program razvoja zavoda; 

• sprejema LDN in poročilo o njegovi uresničitvi; 

• odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov; 

• obravnava poročila o izobraževalni problematiki; 

• odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca; 

• odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu; 

• sprejema pravila in druge splošne akte zavoda; 

• določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune; 

• predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti; 

• daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih; 

• razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda; 

• sprejema program razreševanja presežnih delavcev; 

• odloča o najemanju kreditov; 

• imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije; 

• v soglasju z ustanoviteljem odloča o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje 

skupnih administrativnih in računovodskih in za opravljanje drugih skupnih del in 

nalog; 

• opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi splošnimi akti zavoda. 

 

Sestanki Sveta zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje:   

• 1. seja: 26. 9. 2022, 

• 2. seja: februar 2023, 

• 3. seja: junij 2023. 
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6 PREHRANA V ŠOLI   

   

Za vse učence je na šoli organizirana prehrana. Za vse pripravljamo malice, kosila pa za učence, 

ki to želijo. Učenci imajo v skladu s kriteriji možnost uveljavljati pravico do subvencionirane 

prehrane. Zaželeno je, da vsak učenec zaužije v šoli vsaj en obrok dnevno. Vsi učenci malicajo 

v glavnem odmoru. Čas kosila je med 12.00 in 13.30.  

 

 Cena 

Malica za učence od 1. do 9. razreda 0,90 € 

Kosilo za učence od 1. do 5. razreda 3,00 € 

Kosilo za učence od 6. do 9. razreda 3,30 € 

Zajtrk v jutranjem varstvu 0,90 € 

Popoldanska malica v OPB 0,90 € 

Kosilo – zaposleni 5,00 € 

Malica – zaposleni  1,00 € 

Zunanji abonenti – kosilo 7,00 € 

KOSILO – UČENCI ŠENTILJ 3,00 € 

 

VRTCI 

 

Malice in kosila učenci plačujejo s položnicami. Učenci imajo v primeru utemeljenih 

zdravstvenih omejitev možnost dietne prehrane. V šolski kuhinji bomo pripravljali tudi kosila 

za zunanje abonente in dva oddelka vrtca. V letošnjem šolskem letu se bomo skušali še bolj 

približati domači, ekološko pridelani in sveže pripravljeni hrani. Vključeni smo v projekta 

»Shema šolskega sadja« in “Tradicionalni slovenski zajtrk”. 

S 13. decembrom 2014 je stopila v veljavo Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju 

informacij potrošnikom. Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar 

so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za ne predpakirana živila, ponujena za prodajo 

končnemu potrošniku, objavljeni na javnem mestu. Seznami sestavin ali proizvodov, ki 

povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t. i. alergeni), so navedeni v Prilogi II Uredbe 

1169/2004. 
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V šoli upoštevamo omenjeno uredbo tako, da je od 15. 12. 2014 na jedilniku poleg jedi v 

oklepaju zapisano tudi, kateri alergen jed vsebuje.  

Vodja šolske prehrane je Suzana Pustinek. 
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7 ŠOLSKI PREVOZI IN VARSTVO VOZAČEV 

 

Šolske prevoze izvajata APS in NOMAGO po sledečem urniku: 

 

ODHOD PREVOZNIK 
ODHODNA 

POSTAJA 
VMESNE POSTAJE PRIHODNA POSTAJA 

7.00 

7.25 
APS Ložnica 

križišče Polzela–Arnače 

Zg. Laze (Anžič, Jevšnik, Jerbar, 

Vrbnjak) 

Sp. Laze 

Silova (Bunderla) 

 

PRESTOP IZ AVTOBUSA APS NA 

NOMAGOV AVTOBUS – za učence 

matične šole (Velenje) 

 

Učenci podružnične OŠ se peljejo 

dalje. 

 

Silova (transformator) 

Podkraj (Strehar) 

Podružnica Šentilj 

Velenje 

(OŠ Antona Aškerca) 

7.55 APS Ložnica 

Sp. Kavče 

Zg. Kavče 

križišče Kavče 

Velenje 

(OŠ Antona Aškerca) 

13.05 APS 
OŠ Antona 

Aškerc 

 

Relacija kot ob 7.25 – PELJE TUDI ČEZ KAVČE in  SKOZI ZG. IN SP. LAZE. 

 

14.05 APS 
OŠ Antona 

Aškerc 

 

Relacija kot ob 7.25 – PELJE TUDI ČEZ KAVČE – NE PELJE ČEZ ZG. IN SP. 

LAZE 

 

 

 
 

ODHOD PREVOZNIK 
ODHODNA 

POSTAJA 
VMESNE POSTAJE PRIHODNA POSTAJA 

6.50 NOMAGO Podkraj (Strehar) 

Silova (transformator) 

Silova (Bunderla) 

Arnače (gostilna Pirh) 

križišče Polzela–Arnače 

Ložnica 

križišče Polzela–Arnače 

Laze 

križišče Kavče 

Velenje 

(OŠ Antona Aškerca) 

7.50 NOMAGO Podkraj Silova (transformator) Velenje 



 

Letni delovni načrt 2022/2023 

 

78 

(Strehar) Silova (Bunderla) 

Arnače (gostilna Pirh) 

križišče Polzela–Arnače 

Laze 

križišče Kavče 

(OŠ Antona Aškerca) 

14.10 NOMAGO Cvetličarna Iris 

križišče Kavče 

Laze (pri Steinerju) 

križišče Polzela–Arnače) 

Arnače (gostilna Pirh) 

Silova (transformator) 

Podkraj (Strehar) 

Silova (Bunderla) 

Sp. Laze 

Zg. Laze (Anžič, Jevšnik, Jerbar, 

Vrbnjak) 

Laze 

križišče Kavče 

Velenje 

 

 

 

REDNA LINIJA: 

 

 

 

Za učence vozače je organizirano varstvo v knjižnici oz. učilnicah po razporedu. Natančen 

zemljevid poti s fotografijami postaj je mogoče videti na spletni strani šole, sam zemljevid 

voženj pa je izobešen pred šolskimi vrati in v 2. avli pred zbornico. 

  

ODHOD PREVOZNIK 
ODHODNA 

POSTAJA 
VMESNE POSTAJE 

PRIHODNA 

POSTAJA 

6.40 NOMAGO Vinska Gora 

 

Zg. Črnova (pri Obircu) 

Zg. Črnova 

Velenjka 

 

Velenje 

(AP Velenje) 

7.45 NOMAGO Vinska Gora 

 

Zg. Črnova (pri Obircu) 

Zg. Črnova 

Velenjka 

 

Velenje 

(AP Velenje) 

13.00 NOMAGO 
Velenje 

(AP Velenje) 

 

Velenjka 

Zg. Črnova 

Zg. Črnova (pri Obircu) 

 

Vinska Gora 
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8 DODATNA DEJAVNOST V PROSTORIH ŠOLE IN NAJEM 

PROSTOROV   

 

Tudi v tem šolskem letu omogočamo občanom, društvom in organizacijam najem šolskih 

prostorov za potrebe izobraževalnega, kulturnega in športno-rekreativnega udejstvovanja. 

Najem poteka izključno v dogovoru z ravnateljem šole. Popust na najemnino lahko uveljavljajo 

tisti uporabniki prostorov, ki izvajajo dejavnosti za učence naše šole, za društvo upokojencev 

ter društva in organizacije s statusom invalidske organizacije. Vsi uporabniki so dolžni prostor 

zapustiti v brezhibnem in čistem stanju in o morebitnih poškodbah obvestiti tehnično osebje, ki 

je v tem času na šoli. Vse morebitne pripombe in predlogi uporabe ter najema prostorov se 

urejajo pri ravnatelju šole. 

Prostore oddajamo v najem: Premogovniku Velenje, Športnemu klubu Kendo, Karate klubu 

Tiger, ŽRK – rokomet za deklice, Judo šoli Jaka, Košarkarskemu klubu Elektra in Namizno-

teniškemu klubu TEMPO Velenje, Joga Maribor. 
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9 ZAKLJUČNA MISEL RAVNATELJA 

  

Pred vami je nov LDN za šolsko leto 2022/23, v katerem smo si podobno kot v prejšnjih letih 

zastavili visoke cilje in sledili naši viziji, da skupaj rastemo, se učimo in vzgajamo s srcem. 

Vsakemu posamezniku zagotovimo pot do optimalnega znanja. Naj bo šola uspešna za vse.  

Pri načrtovanju dela za novo šolsko leto bomo sledili epidemiološki sliki razširjenosti COVID-

19 ter načrtovane in zastavljene dejavnosti prilagodili nastalim razmeram.  

Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje bo ostala tudi v tem šolskem letu  inovativna in ustvarjalna 

šola, ki omogoča učencem razvijanje kompetenc za 21. stoletje in učiteljem profesionalno 

učenje. Kot ravnatelj šole bom spodbujal razvoj učenja in sistematično spremljanje ter 

evalviranje dosežkov.   

Da bi to dosegli, smo tudi v novem šolskem letu ponudili ob obveznem pouku številne in 

raznolike aktivnosti, kot so: šole v naravi, najrazličnejše interne in razvojne projekte, kot so 

Zdrava šola, Eko šola, Kulturna šola, Razvojna naloga FS, Projekt Spirit, Gusti hodi, Gustijeve 

igre brez meja, Sprejem pri ravnatelju (devetošolci), Veliki brat, velika sestra, Z roko v roki na 

poti ustvarjanja, različna tekmovanja in proslave, delo z nadarjenimi. Vse to so dejavnosti, kjer  

bodo lahko učenci urili in izkazovali svoje sposobnosti. 

V letošnjem šolskem letu bomo v mesecu aprilu 2023 s proslavo obeležili praznovanje 60. 

obletnice šole. Ustrezno temu smo v LDN načrtovali aktivnosti in dogodke za pripravo na ta 

slavnostni dogodek.   

Nov LDN prinaša novosti in nove izzive, ki jih bomo skupaj uresničevali.  V primeru izrednih 

dogodkov si pridružujemo pravico med šolskim letom prilagoditi ali spremeniti posamezne 

dejavnosti, zapisane v LDN-ju  v skladu z obstoječimi učnimi načrti in razpoložljivimi sredstvi. 

  

LDN je nastal na sestankih aktiva predmetne in razredne stopnje in je plod skupnega dela. 

                                                                           

        Podpis ravnatelja: 

 

LDN je bil potrjen na sestanku Sveta zavoda OŠ Gustava Šiliha 26. 9. 2022.  

 

Podpis predsednice Sveta zavoda  

OŠ Gustava Šiliha Velenje: 
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10 URADNE ZABELEŽKE 

 


