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1. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 

 

Osnovna šola Velika Nedelja je javni zavod s področja izobraževanja. 

Šola spada pod pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 

Ustanovitelj šole je občina Ormož. 

 

Naslov  šole: 

Osnovna  šola  Velika  Nedelja 

Velika Nedelja 13 

2274 Velika Nedelja 

Davčna št.: 82142211, nismo zavezanci za DDV 

Matična številka: 5090148000 

Tr: 01287-6030673997 (UJP Slovenska Bistrica) 

Šifra PU: 67393 

 

Tel.: 02 71 36 200, 051 34 77 33 

Fax: 02 71 36 205 

e-mail: o-vn.mb@guest.arnes.si 

spletna stran: http:// www.osvelikanedelja.si 

ravnatelj: Anton  Žumbar, prof. 

pomočnik  ravnatelja: Marjan  Škvorc, univ. dipl. psiholog 

 

Podružnična  šola  Podgorci 

Podgorci  81 

2273  Podgorci 

Tel.:02 71 92 230, 231 

Pedagoški vodja: Irena Bezjak, profesorica razrednega pouka 

 

Vrtec  Podgorci 

Podgorci  81/a 

2273  Podgorci 

Tel.:02 71 92 286 

pomočnica ravnatelja vrtca: Nataša Gregur, univ. dipl. psiholog 

  

mailto:o-vn.mb@guest.arnes.si
http://www.osvelikanedelja.si/
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2. UVOD V  publikacijo za šolsko leto 2018/19 

Publikacija je izdelana izključno v elektronski obliki in je dosegljiva na spletni strani šole na 

naslovu www.osvelikanedelja.si.  

Kazalo je aktivno. To pomeni, da program z istočasnim pritiskom na tipko Ctrl in klikom z 

miško na izbrano temo, avtomatično preskoči na izbrano stran v besedilu.  

 
3. SVET  ŠOLE,  SVET  STARŠEV  in  ŠOLSKI  SKLAD 

3.1. Svet šole 

 

Svet zavoda OŠ Velika Nedelja deluje v naslednji sestavi: 

zap. št. priimek ime predstavnik 

1.  Kumer Emil ustanovitelja 

2.  Mušič  Marjan ustanovitelja 

3.  Stanič  Nataša ustanovitelja 

4.  Sok Igor staršev 

5.  Kokol Rudi staršev 

6.  Meško Barbara staršev 

7.  Bezjak  Irena zaposlenih 

8.  Korpar  Alenka zaposlenih 

9.  Rajh Vekoslav zaposlenih 

10.  Skok Saša zaposlenih 

11.  Vernik Trofenik Teja zaposlenih 

 

Predsednica Sveta zavoda Osnovne šole Velika Nedelja je Irena Bezjak, prof. RP. 

 

3.2. Svet staršev 

Svet staršev OŠ Velika Nedelja deluje v naslednji sestavi: 

Zap. št. Priimek in Ime 
Predstavnik/ca 

oddelka 

1.  Ozmec Tjaša 1. a 

2.  Kirič Mateja 1. b 

3.  Škrlec Mateja 2. a 

4.  Mori Silva 2. b 

5.  Klemenčič Damijan 3. a 

6.  Kokol Rudi 3. b 

7.  Jurša Mirjana 3. c 

8.  Plohl Andreja 4. a 

9.  Hergula Tadej 4. b 

10.  Slana Monika 5. a 

11.  Ozmec Matej 5. b 

12.  Leben Anita 6. a 

13.  Jamer Mihaela 7. a 

14.  Meško Barbara 7. b 



6 

 

Zap. št. Priimek in Ime 
Predstavnik/ca 

oddelka 

15.  Kocjančič Simon 8. a 

16.  Lah Tamara 9. a 

17.  Krajnc Klavdija 9. b 

18.  Muhič Mitja Zvezdice 

19.  Majcen Sabina Pikijeva igralnica 

20.  Ozmec Maja Navihanci 

21.  Bezjak David Vidkova igralnica 

 

Predsednik/ca Sveta staršev je …………………….. 

 

3.3. Upravni odbor šolskega sklada 

 

Upravni odbor šolskega sklada OŠ Velika Nedelja ima predsednika in šest članov.  Deluje v 

naslednji sestavi: 

Zap. št. 

člana 
priimek ime predstavnik status 

   staršev predsednik 

1.    staršev član 

2.    staršev član 

3.    staršev  član 

4.    centralne šole član 

5.    podružnične šole član 

6.    vrtca član 

 

Predsednik/ca upravnega odbora Šolskega sklada je ……………………….  
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4. KOLEDAR 2018-2019 

 

1. začetek pouka: 3.9.2018 

2. sobota, 29.9.2018: nadomeščanje ponedeljka, 24.12.2018 

3. jesenske počitnice: 29. in 30.10. ter 2.11. 2018 (3 dni) 

4. novoletne počitnice: 27., 28., 31. 12. 2018 (3 dni) 

5. sobota, 2.2.2019: POUK 

6. zimske počitnice: 18.02. do 22.02. 2019 (5 dni) 

7. prvomajske počitnice: 29. in 30. 04. (ponedeljek, torek) 2019 (2 dni)  

8. sobota, 11.5.2019: nadomeščanje petka, 3.5.2018 

9. PRAZNIKI: 

31. oktober (sreda) – dan reformacije 

1. november (četrtek) – dan spomina na mrtve 

25. december (torek)– božič 

26. december (sreda)– dan samostojnosti in enotnosti 

1. in 2. januar (torek, sreda) – novo leto 

8. februar (petek) – kulturni praznik 

22. april (ponedeljek) – velikonočni ponedeljek 

27. april (sobota) – dan upora proti okupatorju 

1. in 2. maj (sreda, četrtek) – praznik dela 

25. junij – dan državnosti 

26.6. – 31.8. 2018 - poletne počitnice 

 

Zaključek prvega ocenjevalnega obdobja za vse učence je četrtek, 31. 01. 2019. 

Zaključek šolskega leta za učence devetih razredov je petek, 14. junij 2019, za vse ostale pa 

ponedeljek, 24. junij 2019. 
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SEPTEMBER (KIMAVEC) 2018 

 

 1.9.2018 sob  

 2.9.2018 ned  

1.  3.9.2018 pon  

2.  4.9.2018 tor  

3.  5.9.2018 sre  

4.  6.9.2018 čet  

5.  7.9.2018 pet  

 8.9.2018 sob  

 9.9.2018 ned  

6.  10.9.2018 pon  

7.  11.9.2018 tor  

8.  12.9.2018 sre  

9.  13.9.2018 čet Prvi skupni RS in GU (Podg.-16.30; Vel. Ned.-17.30) 

10.  14.9.2018 pet  

 15.9.2018 sob  

 16.9.2018 ned  

11.  17.9.2018 pon  

12.  18.9.2018 tor 3. PK 

13.  19.9.2018 sre  

14.  20.9.2018 čet  

15.  21.9.2018 pet  

 22.9.2018 sob  

 23.9.2018 ned                                                                        

16.  24.9.2018 pon TD, 1.-3. r. 

17.  25.9.2018 tor  

18.  26.9.2018 sre  

19.  27.9.2018 čet  

20.  28.9.2018 pet  

21.  29.9.2018 sob nadomeščanje ponedeljka, 24.12.2018; ŠD, 1.-9. r: 

 30.9.2018 ned  
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OKTOBER (VINOTOK) 2018 

 

22.  1.10.2018 pon  

23.  2.10.2018 tor  

24.  3.10.2018 sre Šola v naravi 9.razred; KD, 1. r.; ND, 9. r.  

25.  4.10.2018 čet Šola v naravi 9.razred; TD, 9. r. 

26.  5.10.2018 pet Šola v naravi 9.razred; ŠD, 9. r.  

 6.10.2018 sob  

 7.10.2018 ned  

27.  8.10.2018 pon  

28.  9.10.2018 tor KD, 1.-3. r. 

29.  10.10.2018 sre  

30.  11.10.2018 čet GU (Podg.-16.30; Vel. Ned.-17.30) 

31.  12.10.2018 pet ŠD, 6.-8. r. 

 13.10.2018 sob  

 14.10.2018 ned  

32.  15.10.2018 pon  

33.  16.10.2018 tor  

34.  17.10.2018 sre 4. PK 

35.  18.10.2018 čet  

36.  19.10.2018 pet  

 20.10.2018 sob  

 21.10.2018 ned  

37.  22.10.2018 pon  

38.  23.10.2018 tor  *Dan OZN 

39.  24.10.2018 sre  

40.  25.10.2018 čet  

41.  26.10.2018 pet  

 27.10.2018 sob  

 28.10.2018 ned  

 29.10.2018 pon Jesenske počitnice 

 30.10.2018 tor Jesenske počitnice 

 31.10.2018 sre Dan  reformacije 
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NOVEMBER (LISTOPAD)  2018 

 

 1.11.2018 čet Dan spomina na mrtve 

 2.11.2018 pet Jesenske počitnice 

 3.11.2018 sob  

 4.11.2018 ned  

42.  5.11.2018 pon  

43.  6.11.2018 tor  

44.  7.11.2018 sre ND, 9. r. 

45.  8.11.2018 čet GU (Podg.-16.30; Vel. Ned.-17.30) 

46.  9.11.2018 pet  

 10.11.2018 sob  

 11.11.2018 ned  

47.  12.11.2018 pon  

48.  13.11.2018 tor  

49.  14.11.2018 sre  

50.  15.11.2018 čet  

51.  16.11.2018 pet  

 17.11.2018 sob  

 18.11.2018 ned   

52.  19.11.2018 pon  

53.  20.11.2018 tor  

54.  21.11.2018 sre ND, 8. r. 

55.  22.11.2018 čet 5.PK 

56.  23.11.2018 pet  

 24.11.2018 sob  

 25.11.2018 ned  

57.  26.11.2018 pon  

58.  27.11.2018 tor  

59.  28.11.2018 sre  

60.  29.11.2018 čet  

61.  30.11.2018 pet  
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DECEMBER (GRUDEN) 2018 

 

 1.12.2018 sob  

 2.12.2018 ned  

62.  3.12.2018 pon  

63.  4.12.2018 tor  

64.  5.12.2018 sre  

65.  6.12.2018 čet TD, 1.-9. r. 

66.  7.12.2018 pet  

 8.12.2018 sob  

 9.12.2018 ned  

67.  10.12.2018 pon  

68.  11.12.2018 tor KD, 7.-9. r. 

69.  12.12.2018 sre  

70.  13.12.2018 čet GU (Podg.-16.30; Vel. Ned.-17.30) 

71.  14.12.2018 pet  

 15.12.2018 sob  

 16.12.2018 ned  

72.  17.12.2018 pon 6. PK 

73.  18.12.2018 tor  

74.  19.12.2018 sre  

75.  20.12.2018 čet  

76.  21.12.2018 pet Proslava-Dan samostojnosti in enotnosti 

 22.12.2018 sob  

 23.12.2018 ned  

 24.12.2018 pon Prosto-nadomeščamo v soboto, 29.9. 

 25.12.2018 tor Božič 

 26.12.2018 sre Dan  samostojnosti  in  enotnosti 

 27.12.2018 čet Novoletne  počitnice 

 28.12.2018 pet Novoletne  počitnice 

 29.12.2018 sob  

 30.12.2018 ned  

 31.12.2018 pon Novoletne  počitnice 
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JANUAR (PROSINEC) 2019 

 

 1.1.2019 tor Novo leto 

 2.1.2019 sre Novo leto 

77.  3.1.2019 čet  

78.  4.1.2019 pet  

 5.1.2019 sob  

 6.1.2019 ned  

79.  7.1.2019 pon  

80.  8.1.2019 tor  

81.  9.1.2019 sre  

82.  10.1.2019 čet GU (Podg.-16.30; Vel. Ned.-17.30) 

83.  11.1.2019 pet  

 12.1.2019 sob  

 13.1.2019 ned  

84.  14.1.2019 pon  

85.  15.1.2019 tor TD, 8. r. 

86.  16.1.2019 sre  

87.  17.1.2019 čet  

88.  18.1.2019 pet  

 19.1.2019 sob  

 20.1.2019 ned  

89.  21.1.2019 pon  

90.  22.1.2019 tor  

91.  23.1.2019 sre  

92.  24.1.2019 čet  

93.  25.1.2019 pet  

 26.1.2019 sob  

 27.1.2019 ned  

94.  28.1.2019 pon  

95.  29.1.2019 tor 1. redovalna konferenca za 1.-9. razred 

96.  30.1.2019 sre  

97.  31.1.2019 čet  Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 
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FEBRUAR (SVEČAN) 2019 

 

98.  1.2.2019 pet KD, 4.r, 6, r. 

99.  2.2.2019 sob POUK-2. odstavek 4. čl. Pravilnika o šolskem koledarju 

 3.2.2019 ned  

100.  4.2.2019 pon  

101.  5.2.2019 tor ŠD, 5., 6., 8., 9. r. 

102.  6.2.2019 sre  

103.  7.2.2019 čet Občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

 8.2.2019 pet Slovenski kulturni praznik 

 9.2.2019 sob  

 10.2.2019 ned  

104.  11.2.2019 pon Šola v naravi 4.razred; ND, 4., 5.  r. 

105.  12.2.2019 tor Šola v naravi 4.razred 

106.  13.2.2019 sre Šola v naravi 4.razred; TD, 4. r 

107.  14.2.2019 čet GU (Podg.-16.30; Vel. Ned.-17.30); Šola v naravi 4.razred; ŠD, 4. r. 

108.  15.2.2019 pet Informativni dan; Šola v naravi 4.razred; TD, 4. r. 

 16.2.2019 sob Informativni dan 

 17.2.2019 ned  

 18.2.2019 pon ZIMSKE  POČITNICE 

 19.2.2019 tor ZIMSKE  POČITNICE 

 20.2.2019 sre ZIMSKE  POČITNICE 

 21.2.2019 čet ZIMSKE  POČITNICE 

 22.2.2019 pet ZIMSKE  POČITNICE 

 23.2.2019 sob  

 24.2.2019 ned  

109.  25.2.2019 pon  

110.  26.2.2019 tor  

111.  27.2.2019 sre 7. PK 

112.  28.2.2019 čet  
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MAREC (SUŠEC) 2019 

 

113.  1.3.2019 pet  

 2.3.2019 sob  

 3.3.2019 ned  

114.  4.3.2019 pon Šola v naravi 7.razred; ND, 7. r. 

115.  5.3.2019 tor Šola v naravi 7.razred; pust; TD, 1.-5. r.; ŠD, 7. r. 

116.  6.3.2019 sre Šola v naravi 7.razred; TD, 7. r. 

117.  7.3.2019 čet Šola v naravi 7.razred 

118.  8.3.2019 pet Šola v naravi 7.razred 

 9.3.2019 sob  

 10.3.2019 ned  

119.  11.3.2019 pon ND, 6. r. 

120.  12.3.2019 tor  

121.  13.3.2019 sre  

122.  14.3.2019 čet GU (Podg.-16.30; Vel. Ned.-17.30); 

123.  15.3.2019 pet  

 16.3.2019 sob  

 17.3.2019 ned  

124.  18.3.2019 pon  

125.  19.3.2019 tor  

126.  20.3.2019 sre  

127.  21.3.2019 čet 8. PK 

128.  22.3.2019 pet 
Igrajmo se gledališče 2018 – območno srečanje otroških gledaliških skupin 

(Velika Nedelja); KD, 1.-9. r. 

 23.3.2019 sob  

 24.3.2019 ned  

129.  25.3.2019 pon Proslava ob materinskem dnevu VN (ob 17.00) 

130.  26.3.2019 tor  

131.  27.3.2019 sre  

132.  28.3.2019 čet  

133.  29.3.2019 pet  

 30.3.2019 sob  

 31.3.2019 ned  
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APRIL (MALI  TRAVEN) 2019 

 

134.  1.4.2019 pon  

135.  2.4.2019 tor  

136.  3.4.2019 sre  

137.  4.4.2019 čet ND, 7. r. 

138.  5.4.2019 pet  

 6.4.2019 sob  

 7.4.2019 ned  

139.  8.4.2019 pon  

140.  9.4.2019 tor ND, 4. a 

141.  10.4.2019 sre  

142.  11.4.2019 čet GU (Podg.-16.30; Vel. Ned.-17.30); ND, 4. b 

143.  12.4.2019 pet  

 13.4.2019 sob  

 14.4.2019 ned  

144.  15.4.2019 pon 9. PK; TD, 7. r, 

145.  16.4.2019 tor  

146.  17.4.2019 sre ŠD, 1.-5. r. 

147.  18.4.2019 čet  

148.  19.4.2019 pet  

 20.4.2019 sob  

 21.4.2019 ned  

 22.4.2019 pon Velikonočni ponedeljek 

149.  23.4.2019 tor  

150.  24.4.2019 sre  

151.  25.4.2019 čet ND, 1.-3. r 

152.  26.4.2019 pet  

 27.4.2019 sob Dan upora proti okupatorju 

 28.4.2019 ned  

 29.4.2019 pon Prvomajske počitnice 

 30.4.2019 tor Prvomajske počitnice 
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MAJ (VELIKI  TRAVEN) 2019 

 

 1.5.2019 sre Praznik dela 

 2.5.2019 čet Praznik dela 

 3.5.2019 pet PROSTO – nadomeščamo v soboto, 11.5. 

 4.5.2019 sob  

 5.5.2019 ned  

153.  6.5.2019 pon Začetek razrednih izpitov za učence, ki se izobraž. na domu – 1. do 9.r.-1. rok; 

154.  7.5.2019 tor NPZ 6. in 9. r. – SLJ 

155.  8.5.2019 sre TD, 7. r.; Dan Evrope,  

156.  9.5.2019 čet 
NPZ 6. in 9. r. – MAT 

GU (Podg.-16.30; Vel. Ned.-17.30); TD, 6, 8. r.; ND, 7. r.; Dan Evrope;  

157.  10.5.2019 pet  

158.  11.5.2019 sob ŠD, 1.-9. r. 

 12.5.2019 ned  

159.  13.5.2019 pon NPZ 6. r.–TJA, NPZ 9. r.–3. predmet (TJA) 

160.  14.5.2019 tor ND, 6. r. 

161.  15.5.2019 sre  

162.  16.5.2019 čet  

163.  17.5.2019 pet  

 18.5.2019 sob  

 19.5.2019 ned  

164.  20.5.2019 pon  

165.  21.5.2019 tor 10. PK 

166.  22.5.2019 sre  

167.  23.5.2019 čet  

168.  24.5.2019 pet  

 25.5.2019 sob  

 26.5.2019 ned  

169.  27.5.2019 pon  

170.  28.5.2019 tor  

171.  29.5.2019 sre  

172.  30.5.2019 čet  

173.  31.5.2019 pet  
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JUNIJ (ROŽNIK) 2019 

 

 1.6.2019 sob  

 2.6.2019 ned  

174.  3.6.2019 pon  

175.  4.6.2019 tor ND, 1.-3. r. 

176.  5.6.2019 sre  

177.  6.6.2019 čet  

178.  7.6.2019 pet  

 8.6.2019 sob  

 9.6.2019 ned  

179.  10.6.2019 pon Šola v naravi 5.razred 

180.  11.6.2019 tor 2. RK za 9. r.; Šola v naravi 5.razred 

181.  12.6.2019 sre Šola v naravi 5.razred; ND, 9. r. 

182.  13.6.2019 čet GU (Podg.-16.30; Vel. Ned.-17.30) ; Šola v naravi 5.razred; ŠD, 5. r.; TD, 9. r. 

183.  14.6.2019 pet 
Zaključek razrednih izpitov za učence, ki se izobražujejo na domu – 9. r.-1. rok; 

Zaključek pouka 9.r; KD, 9. r., Valeta; Šola v naravi 5.razred 

 15.6.2019 sob  

 16.6.2019 ned  

184.  17.6.2019 pon začetek izpitov za predmetne in popravne izpite 9.r-1.rok 

185.  18.6.2019 tor 2. RK za 1.–8. r.; TD, 6. r. 

186.  19.6.2019 sre Zaključna ekskurzija 1.- 8. r 

187.  20.6.2019 čet ŠD, 6.-8. r. 

188.  21.6.2019 pet ŠD, 1.-3. r.; ND, 5., 6. r. 

 22.6.2019 sob  

 23.6.2019 ned  

189.  24.6.2019 pon 

Proslava pred dnevom državnosti in zaključek pouka za učence od 1. do 8. r 

Zaključek razrednih izpitov za učence, ki se izobraž. na domu – 1. do 8.r.-1. rok; 

KD, 1.-8. r. 

 25.6.2019 tor Dan državnosti 

 26.6.2019 sre začetek izpitov za predmetne in popravne izpite 1.-8.r-1.rok 

 27.6.2019 čet 11. PK 

 28.6.2019 pet  

 29.6.2019 sob  

 30.6.2019 ned  
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JULIJ (MALI  SRPAN) 2019 

 

 1.7.2019 pon zaključek izpitov za predmetne in popravne izpite 9.r-1.rok 

 2.7.2019 tor  

 3.7.2019 sre  

 4.7.2019 čet  

 5.7.2019 pet  

 6.7.2019 sob  

 7.7.2019 ned  

 8.7.2019 pon  

 9.7.2019 tor zaključek izpitov za predmetne in popravne izpite 1. do 8.r-1.rok 

 10.7.2019 sre  

 11.7.2019 čet  

 12.7.2019 pet  

 13.7.2019 sob  

 14.7.2019 ned  

 15.7.2019 pon  

 16.7.2019 tor  

 17.7.2019 sre  

 18.7.2019 čet  

 19.7.2019 pet  

 20.7.2019 sob  

 21.7.2019 ned  

 22.7.2019 pon  

 23.7.2019 tor  

 24.7.2019 sre  

 25.7.2019 čet  

 26.7.2019 pet  

 27.7.2019 sob  

 28.7.2019 ned  

 29.7.2019 pon  

 30.7.2019 tor  

 31.7.2019 sre  
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AVGUST (VELIKI  SRPAN) 2019 

 

 1.8.2019 čet  

 2.8.2019 pet  

 3.8.2019 sob  

 4.8.2019 ned  

 5.8.2019 pon  

 6.8.2019 tor  

 7.8.2019 sre  

 8.8.2019 čet  

 9.8.2019 pet  

 10.8.2019 sob  

 11.8.2019 ned  

 12.8.2019 pon  

 13.8.2019 tor  

 14.8.2019 sre  

 15.8.2019 čet Marijino vnebovzetje 

 16.8.2019 pet  

 17.8.2019 sob  

 18.8.2019 ned  

 19.8.2019 pon 

Začetek predmetnih, razrednih in popravnih izpitov ter izpitov učencev, ki se 

izobražujejo na domu – 1. do 9. r.-2. rok 

začetek izpitov za predmetne in popravne izpite 1. do 9.r-2.rok 

 20.8.2019 tor  

 21.8.2019 sre  

 22.8.2019 čet 1.PK 

 23.8.2019 pet  

 24.8.2019 sob  

 25.8.2019 ned  

 26.8.2019 pon  

 27.8.2019 tor  

 28.8.2019 sre  

 29.8.2019 čet 2. PK; 

 30.8.2019 pet Zaključek izpitov ter izpitov učencev, ki se šolajo na domu 1. do 9. r.-2. rok 

 31.8.2019 sob  
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5. UČENCI  IN  ODDELKI 

5.1. Število učencev in oddelkov 

 

šola Število  

učencev 

skupaj 

1.-5.r 6.-9-r Število  

oddelkov 

Število 

učencev  

v OPB 

Število  

oddelkov 

PB 

Velika Nedelja 230 102 128 12 84 4 

podružnica Podgorci 75 75 - 5 63 3 

skupaj 305 177 128 17 147 7 

 

5.2. Oddelki 

Vseh 305 učencev je  razporejenih v 17 oddelkov.  Od tega je na podružnični šoli 5 oddelkov 

(po en oddelek od 1. do 5. razreda) in 12 oddelkov na centralni šoli (po en oddelek 1., 2., 4., 5., 

6. in 8. razreda ter po dva oddelka 3., 7. in 9. razreda.  

Razpored učencev po razredih in oddelkih:  

 

2018/19 razrednik 
Št. 

učencev 
deklice dečki 

matična 

učilnica 
sorazrednik 

1.a Plohl Aleksandra 22 15 7 I/2-1.A Vanja Kvar 

1.b Cvetko S. Silvija 9 5 4 Pdg-1.r Skok Marko 

2.a Čeh Tamara 15 5 10 I/3-2.A Rajh  Mateja 

2.b Bezjak Irena 16 5 11 Pdg-2.r Rudolf  K. Andreja 

3.a Kostanjevec Ksenja 14 6 8 II/1-3.A Škvorc Marijan 

3.b Megla Klara 15 6 9 I/3-3.B Rajh Marija 

3.c Gašperič Alenka 14 7 7 Pdg-3.r Kumer Petra 

4.a Korpar Alenka 17 8 9 II/2-4.a Alt Jožica 

4.b Turkl Kosi Eva 19 9 10 Pdg-4.r Miklašič Zdenka 

5.a Zorli Peter 19 10 9 II/3-5.a Majcen Matejka 

5.b Kovačec Darja 17 7 10 Pdg-5.r Ivanuša Teodora 

6.a Skok Saša 27 15 12 
Pritl./1-

MAT 

Šoštarič 

Aleksandra 

7.a Majcen Nada 17 3 14 SLO Lazar Marija 

7.b Meško Angelca 23 10 13 TUJ 
Vernik Trofenik 

Teja 

8.a Bezjak Stanislav 26 13 13 BIO Bezjak Jernej 

9.a Lešničar Milko 17 12 5 TIT Janžekovič Nada 

9.b Črnivec Gordana 18 12 6 ZGO Kosi Mojca 

 Skupaj RS+PS 305 148 157   

 

 

5.3. Izobraževanje na domu 

V šolskem letu 2018/19 se bosta na domu izobraževala dva učenca in sicer po en učenec iz 7. 

in 9. razreda. Razredniki jim bodo v skladu s pravili na dom pošiljali obvestila o izvajanju 

dejavnosti in druga obvestila. V skladu z zakonskimi predpisi bodo ti učenci opravljali razredne 

izpite, ki bodo v zakonsko predvidenem roku in sicer: 
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ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 

od 6. 5. do vključno 24.6.2018 1.rok učenci od 1. do  8. razreda 

od 19. 8. do vključno 30.8.2018 2.rok učenci od 1. do  8. razreda 

 

5.4. Učenci in šolski okoliš   

V našo šolo sta vključena dva (2) učenca, ki sta stalno prijavljena izven našega šolskega okoliša.  

Osnovna šola Število učencev 

Osnovna šola Sveti Tomaž 2 

Skupaj: 2 

 

En (1) učenec iz našega šolskega okoliša obiskuje OŠ Ormož, štirje (4) pa OŠ  Gorišnica. 

 

5.5. Učenci v prihodnje   

V našo šolo je trenutno vključenih 305 učencev.  Spodnja tabela prikazuje predvideno rast 

števila učencev v naslednjih letih (podatki so povzeti po aplikaciji Sokol na MIZŠ):       

                      

 

 

leto skupaj 

2018/19 305 

2019/20 305 

2020/21 320 

2021/22 323 

2022/23 336 

2023/24 343 

 

 

 

 

Podatki o rojstvih na področju KS Velika Nedelja in KS Podgorci:  

 

 

 

Leto 

rojstva 
skupaj dečki deklice 

2013 34 24 10 

2014 41 20 21 

2015 43 21 22 

2016 40 22 18 

2017 46 27 19 
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6. ORGANIZACIJA  POUKA 

6.1. Dnevna organizacija pouka in malice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. – 5. r (VN in Podgorci) 

ČAS DEJAVNOST TRAJANJE (min) 

7.30 - 7.55 Predura:  25 

8.00 – 8.20 zajtrk  20 

8.20 - 9.05 1. ura  45 

9.10 - 9.55 2. ura  45 

9.55 - 10.15 malica 20 

10.15-11.00 3. ura 45 

11.05 - 11.50 4. ura  45 

11.55 - 12.40 5. ura  45 

12.40 - 13.00 
Kosilo in 

rekreacijski odmor 
20 

13.00 - 13.45 6. ura  45 

 

6. – 9.r  

ČAS DEJAVNOST TRAJANJE (min) 

7.30 - 8.15 Predura 45 

8.20 - 9.05 1. ura  45 

9.05 - 9.25 malica 20 

9.25 - 10.10 2. ura  45 

10.15-11.00 3. ura 45 

11.05 - 11.50 4. ura  45 

11.50 - 12.10 
Kosilo in 

rekreacijski odmor 
20 

12.10 - 12.55 5. ura  45 

13.00 - 13.45 6. ura  45 

13.50 - 14.35 7. ura  45 
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6.2. Program  osnovnošolskega  izobraževanja 

Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program. 

Obvezni program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti.  

Razširjeni program obsega individualno in skupinsko pomoč, dopolnilni in dodatni pouk, 

interesne dejavnosti, podaljšano bivanje, jutranje varstvo in šolo v naravi.   

Predmet Tedensko število ur 

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

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3.5 4.5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Tuji Jezik - 2 2 2 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena umetnost 2 2 2 1.5 1.5 1 1 1 1 

Družba - - - 2 3 - - - - 

Geografija - - - - - 1 2 1.5 2 

Zgodovina - - - - - 1 2 2 2 

Domovinska in državljanska kultura in etika - - - - - - 1 1 - 

Spoznavanje okolja 3 3 3 - - - - - - 

Fizika - - - - - - - 2 2 

Kemija - - - - - - - 2 2 

Biologija - - - - - - - 1.5 2 

Naravoslovje - - - - - 2 3 - - 

Naravoslovje in tehnika - - - 3 3 - - - - 

Tehnika in tehnologija - - - - - 2 1 1 - 

Gospodinjstvo - - - - 1 1.5 - - - 

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Izbrani predmet 1 - - - - - - 2/1 2/1 2/1 

Izbrani predmet 2 - - - - - - 1 1 1 

Izbrani predmet 3 - - - - - - 1 1 1 

Oddelčna skupnost - - - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Št. predmetov 6 6 6 8 9 11 14 16 14 

Št. ur tedensko 20 21 22 24 26 26 29,5 30 30 

Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Indiv. in skupinska pomoč otrokom z uč. težavami 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Neobvezni drugi tuj jezik 2 - - 2 2 2 2 2 2 

Neobvezni izbirni predmeti - - - 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 
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6.3. Izbirni  predmeti 

Izbirne predmete šola v skladu z zakonodajo izvaja za učence 7., 8. in 9. razreda. Učenec izbere 

dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi 

starši. Seznam izbirnih predmetov prikazuje spodnja tabela: 

 

Izvajalec Predmet Razred 
št. ur/ 

teden 

 Obvezni izbirni predmeti 2018-19  19 

Bezjak Stanko,  

Miklašič Zdenka 
Šport za sprostitev 7. 2 

Lešničar Milko Obdelava gradiv: les 7. 1 

Skok Saša Sonce, Luna, Zemlja 7. 1 

Šoštarič Aleksandra Vzgoja za medije, radio 7. 1 

Majcen Nada Nemščina I 7. 2 

Bezjak Stanko Ples 7., 8., 9. 1 

Lazar Marija Osnovni vbodi in tehnike vezenja 7., 8., 9. 1 

Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 
Šport za zdravje 8. 2 

Muršec Božidar Likovno snovanje II 8. 1 

Saša Skok Daljnogledi in planeti 8. 1 

Bezjak Stanko Izbrani šport – nogomet 9. 1 

Lešničar Milko Elektrotehnika 9. 1 

Muršec Božidar Likovno snovanje III 9. 1 

Črnivec Gordana Gledališče in drama 9. 1 

Meško Angela Nemščina III 9. 2 

 

 

 

6.4. Neobvezni izbirni  predmeti 

V šolskem letu 2018/19  predmetnik uvaja neobvezni izbirni drugi tuji jezik v celotni 3. triadi 

in neobvezni izbirni predmet nemščina, tehnika, umetnost, računalništvo v celotni 2. triadi. 

Izvajanje predmetov je odvisno od števila prijav učencev. Skupine se oblikujejo znotraj triade.  

 

RAZRED: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Predmet Tedensko število ur 

Obvezni prvi tuji jezik-

angleščina 
- 2 2 2 3 4 4 3 3 

Neobvezni izbirni prvi tuji 

jezik angleščina 
2 - - - - - - - - 
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Neobvezni izbirni drugi tuji 

jezik nemščina 
- - - - - - 2 2 2 

Neobvezni izbirni predmet 

NEMŠČINA, TEHNIKA, 

UMETNOST, 

RAČUNALNIŠTVO 

- - - 2/1 2/1 2/1 - - - 

 

V šolskem letu 2018/19 na OŠ Velika Nedelja izvajamo naslednje neobvezne izbirne predmete: 

izvajalec Neobvezni izbirni predmet razred 
št. ur/ 

teden 

Petra Kumer Angleščina 1.A (VN) 1. 2 

Petra Kumer Angleščina 1.B (Podg.) 1. 2 

Miklašič Zdenka Šport-Podg. 4., 5. 1 

Majcen Nada Nemščina-Podg. 4., 5. 2 

Meško Angelca Nemščina-VN 4., 5., 6. 2 

Lešničar Milko Tehnika-VN 4., 5., 6. 1 

Bezjak Stanko Šport-VN 4., 5., 6. 1 

  skupaj 11 

 

 

6.5. Dopol. in dodatni pouk ter individ. in skupinska pomoč 

Dopolnilni pouk (DP) šola organizira za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju.  

Dodatni pouk (DD) šola organizira za tiste učence, ki pri posameznih predmetih presegajo 

določene standarde znanja.  

Individualno in skupinsko pomoč (ISP) šola organizira za učence z učnimi težavami in za 

učence, ki snov z lahkoto usvojijo. Prvim pomagamo  usvojiti vsaj temeljne cilje predmeta, pri 

drugih pa usvojeno snov nadgradimo.  

Na razredni stopnji od 1. do vključno 5. razreda učitelji izvajajo 0,5 ure dopolnilnega pouka, 

0,5 ure dodatnega pouka in 0,5 ure individualne in skupinske pomoči na oddelek, kar je v skladu 

s predmetnikom.   

Na predmetni stopnji od 6. do vključno 9. razreda učitelji izvajajo ure dopolnilnega pouka, 

dodatnega pouka ter ure individualne in skupinske pomoči v skladu s predmetnikom. Ure so 

porazdeljene kot kaže spodnja tabela.  

  

ISP       

RAZR 6.r 7.r 8.r 9.r SKUPAJ 

MAT  1  2 3 

SLO 1  1 1,5 3,5 

Skupaj 

izvajamo 
1 1 1 3,5 6,5 

OBVEZNO 0,5 1 0,5 1 3 

RAZLIKA 0,5 0 0,5 2,5 3,5 
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Dp       

RAZR 6.r 7.r 8.r 9.r SKUPAJ 

MAT 1 1   2 

SLO  0,5 1 1 2,5 

KEM   1 1 2 

NAR  0,5   0,5 

FIZ    1 1 

skupaj 1 2 2 3 8 

OBVEZNO 0,5 1 0,5 1 3 

RAZLIKA 0,5 1 1,5 2 5 

 

DD       

RAZR 6.r 7.r 8.r 9.r SKUPAJ 

MAT 1 1 1 1 4 

SLO    1 1 

KEM   1 1 2 

ZGO    1 1 

skupaj 1 1 2 4 8 

OBVEZNO 0,5 1 0,5 1 3 

RAZLIKA 0,5 0 1,5 3 5 
      

      

vse skupaj 1,5 1 3,5 7,5 13,5 

 

Iz zgornjih tabel je razvidno, da šola na predmetni stopnji poleg obveznih ur izvaja še dodatne 

3,5 ure ISP, 5 ur dopolnilnega pouka in 5 ur dodatnega pouka. Skupaj torej poleg obveznih 25,5 

ur pouka pomoči učencem izvajamo še dodatnih 13,5 ur.  

 

6.6. Program dela z nadarjenimi učenci 

V konceptu osnovne šole je dano precej poudarka delu z nadarjenimi učenci. Delo naših 

pedagoških delavcev sledi tem smernicam: 

 

  z individualizacijo pouka 

 z dodatnim poukom: dodatni pouk poteka za učence od prvega do devetega razreda. 

Učenci se vključujejo v dogovoru med učiteljem, učencem in starši. Glede na potrebe 

učencev izvajamo več ur dodatnega pouka kot ga prizna (plača) država. 

 z urami individualne in skupinske pomoči: ure individualne in skupinske pomoči so 

namenjene učencem s primanjkljaji na določenem (učnem) področju ali nadarjenim 

učencem. Več kot polovico ur, namenjenih individualni in skupinski pomoči, 

izkoristimo za delo z nadarjenimi učenci. Tako omogočamo poglabljanje in bogatitev 

znanja na več področjih. Tudi ure individualne in skupinske pomoči izvajamo v večjem 

obsegu, kot ga prizna država. 
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 s pripravami na tekmovanja: učenci se uspešno vključujejo v tekmovanja iz znanja, 

športna tekmovanja ter v tekmovanja s področja tehnike. Tekmovanja iz znanja 

pokrivajo različna področja in lahko zadovoljijo različne interese otrok. Na tekmovanja 

se učenci v šoli pripravljajo skupinsko pod vodstvom mentorjev in individualno izven 

šole.  

 z vključevanjem v skupine za delo z nadarjenimi učenci: 

o 5. razred: razvijanje logičnega mišljenja, sklepanja, ustvarjalnosti (različne  

miselne in besedne naloge) 

o 6. razred: razvijanje ustvarjalnosti, širjenje besedišča (križemkražem) 

 delavnica za identificirane nadarjene učence, tabor za nadarjene učence (21. in 22. 9. 

2018; astronomske delavnice) 

 

6.7. Dodatna strokovna pomoč (DSP) 

V zadnjih letih je vedno več učencev s specifičnimi učnimi težavami. Takšne učence na šoli 

evidentiramo in podamo predlog komisiji za dodeljevanje odločb, ki deluje v okviru Zavoda za 

šolstvo. Trenutno imamo  s takimi odločbami 15 učencev, ki imajo skupno  44 ur DSP.  29 ur 

je sistemiziranih in 25 ur je učne pomoči. Sistemizirane ure izvajajo specialni in rehabilitacijski 

pedagog, socialni pedagog, šolski pedagog in šolski psiholog.  Učno pomoč izvajajo razredni 

in predmetni učitelji.  

 

6.8. Dnevi  dejavnosti  

V program šole spadajo  tudi dnevi dejavnosti. Med te spadajo kulturni dnevi (KD), 

naravoslovni dnevi (ND), tehniški dnevi (TD) in športni dnevi (ŠD).  Spodnja tabela prikazuje 

zakonsko določeno število ur po posameznih razredih. 

 

 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r. 8.r 9.r skupaj 

ND 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

TD 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 

KD 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 

ŠD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 

 

DNEVI DEJAVNOSTI 2018/19:  1. - 9. razred 
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Raz-

red 
Dejavnosti Vsebina Dan Datum Vodja 

1
. 
R

A
Z

R
E

D
 

Naravoslovni 

dnevi 

Eksperimentalni dan Četrtek 25. 4. 2019 
Saška Plohl, 

Silvija C. Stolec 

Dominkova domačija – 

Bilo je nekoč 
Torek 4. 6.  2019 

Saška Plohl, 

Silvija C. Stolec 

Zaključna ekskurzija – 

Maribor 
Sreda 19. 6. 2019 

Saška Plohl, 

Silvija C. Stolec 

     

Tehniški dnevi 

Pikin festival Ponedeljek 24. 9. 2018 
Saška Plohl, 

Silvija C. Stolec 

Božično-novoletne 

delavnice – Bilo je nekoč 
Četrtek 6. 12. 2018 

Saška Plohl, 

Silvija C. Stolec 

Pustne delavnice Torek 5. 3. 2019 
Saška Plohl, 

Silvija C. Stolec 

     

Kulturni dnevi 

Sprejem prvošolcev v 

šolsko skupnost 
Sreda 3. 10. 2018 

Saška Plohl, 

Silvija C. Stolec 

Gledališče Ptuj Torek 9. 10. 2018 
Saška Plohl, 

Silvija C. Stolec 

Ogled revije otroških 

gledaliških skupin 
Petek 22. 3. 2019 

Saška Plohl, 

Silvija C. Stolec 

Zaključna prireditev Ponedeljek 24. 6. 2019 
Saška Plohl, 

Silvija C. Stolec 

     

Športni dnevi 

Orientacijski pohod Sobota 29. 9. 2018 
Saška Plohl, 

Silvija C. Stolec 

Zimske aktivnosti  februar 2019 
Saška Plohl, 

Silvija C. Stolec 

Medrazredno tekmovanje 

v elementarnih igrah 
Sreda 17. 4. 2019 

Saška Plohl, 

Silvija C. Stolec 

Pohod Sobota 11. 5. 2019 
Saška Plohl, 

Silvija C. Stolec 

Dejavnosti Zlati sonček Petek 21. 6. 2019 
Saška Plohl, 

Silvija C. Stolec 
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Raz-

red 
Dejavnosti Vsebina Dan Datum Vodja 

2
. 
R

A
Z

R
E

D
 

Naravoslovni 

dnevi 

Eksperimentalni dan Četrtek 25. 4. 2019 
Tamara Čeh, 

Irena Bezjak 

Dominkova domačija – 

Bilo je nekoč 
Torek 4. 6. 2019 

Tamara Čeh, 

Irena Bezjak 

Zaključna ekskurzija – 

Rogatec 
Sreda 19. 6. 2019 

Tamara Čeh, 

Irena Bezjak 

     

Tehniški dnevi 

Pikin festival Ponedeljek 24. 9. 2018 
Tamara Čeh, 

Irena Bezjak 

Božično-novoletne 

delavnice – Bilo je nekoč 
Četrtek 6. 12. 2018 

Tamara Čeh, 

Irena Bezjak 

Pustne delavnice Torek 5. 3. 2019 
Tamara Čeh, 

Irena Bezjak 

     

Kulturni dnevi 

Gledališče Ptuj Torek 9. 10. 2018 
Tamara Čeh, 

Irena Bezjak 

Slovenski kulturni praznik Četrtek 7. 2. 2019 
Tamara Čeh, 

Irena Bezjak 

Ogled revije otroških 

gledaliških skupin 
Petek 22. 3. 2019 

Tamara Čeh, 

Irena Bezjak 

Zaključna prireditev Ponedeljek 24. 6. 2019 
Tamara Čeh, 

Irena Bezjak 

     

Športni dnevi 

Orientacijski pohod Sobota 29. 9. 2018 
Tamara Čeh, 

Irena Bezjak 

Zimske aktivnosti  februar 2019 
Tamara Čeh, 

Irena Bezjak 

Mednarodno tekmovanje v 

elementarnih igrah 
Sreda 17. 4. 2019 

Tamara Čeh, 

Irena Bezjak 

Pohod Sobota 11. 5. 2019 
Tamara Čeh, 

Irena Bezjak 

Dejavnosti Zlati sonček Petek 21. 6. 2019 
Tamara Čeh, 

Irena Bezjak 
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Raz-

red 
Dejavnosti Vsebina Dan Datum Vodja 

3
. 
R

A
Z

R
E

D
 

Naravoslovni 

dnevi 

Dominkova domačija – 

Bilo je nekoč 
Torek 4. 6. 2019 

Ksenja Kostanjevec 

Klara Megla, 

Alenka Gašperič 

Eksperimentalni dan Četrtek 25. 4. 2019 

Ksenja Kostanjevec 

Klara Megla, 

Alenka Gašperič  

Zaključna ekskurzija – 

Ljubljana 
Sreda 19. 6. 2019 

Ksenja Kostanjevec 

Klara Megla, 

Alenka Gašperič 
     

Tehniški dnevi 

Pikin festival 
Ponedelj

ek 
24. 9. 2018 

Ksenja Kostanjevec 

Klara Megla, 

Alenka Gašperič 

Božično-novoletne 

delavnice – Bilo je nekoč 
Četrtek 6. 12. 2018 

Ksenja Kostanjevec 

Klara Megla, 

Alenka Gašperič 

Pustne delavnice Torek 5. 3. 2019 

Ksenja Kostanjevec 

Klara Megla, 

Alenka Gašperič 
     

Kulturni dnevi 

Gledališče Ptuj Torek 9. 10. 2018 

Ksenja Kostanjevec 

Klara Megla, 

Alenka Gašperič 

Slovenski kulturni praznik Četrtek 7. 2. 2019 

Ksenja Kostanjevec 

Klara Megla, 

Alenka Gašperič 

Ogled revije otroških 

gledaliških skupin 
Petek 22. 3. 2019 

Ksenja Kostanjevec 

Klara Megla, 

Alenka Gašperič 

Zaključna prireditev 
Ponedelj

ek 
24. 6. 2019 

Ksenja Kostanjevec 

Klara Megla, 

Alenka Gašperič 
     

Športni dnevi 

Orientacijski pohod Sobota 29. 9. 2018 

Ksenja Kostanjevec 

Klara Megla, 

Alenka Gašperič 

Zimske aktivnosti  februar 2019 

Ksenja Kostanjevec 

Klara Megla, 

Alenka Gašperič 

Mednarodno tekmovanje v 

elementarnih igrah 
Sreda 17. 4. 2019 

Ksenja Kostanjevec 

Klara Megla, 

Alenka Gašperič 

Pohod Sobota 11. 5. 2019 

Ksenja Kostanjevec 

Klara Megla, 

Alenka Gašperič 

Štafetne igre Petek 21. 6. 2019 

Ksenja Kostanjevec 

Klara Megla, 

Alenka Gašperič 
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Raz-

red 
Dejavnosti Vsebina Dan Datum Vodja 

4
. 
R

A
Z

R
E

D
 

Naravoslovni 

dnevi 

Vodni biotop (CŠOD ) Ponedeljek 11. 2. 2019 
Alenka Korpar, 

Eva T. Kosi 

Skrb za zdravje 
Torek 

Četrtek 

9. 4. 2019 

11. 4. 2019 

Alenka Korpar, 

Eva T. Kosi 

Zaključna ekskurzija 

Goričko 
Sreda 19. 6. 2019 Alenka Korpar 

     

Tehniški dnevi 

Božično-novoletne 

delavnice – Bilo je nekoč 
Četrtek 6. 12. 2018 

Alenka Korpar, 

Eva T. Kosi 

Odlitki živalskih stopinj 

(CŠOD) 
Sreda 13. 2. 2019 

Alenka Korpar, 

Eva T. Kosi 

Pust – Bilo je nekoč Torek 5. 3. 2019 
Alenka Korpar, 

Eva T. Kosi 

Orientacija ( CŠOD ) Petek 15. 2. 2019 
Alenka Korpar, 

Eva T. Kosi 

     

Kulturni dnevi 

Gledališka predstava Petek 1. 2. 2019 Gordana Črnivec 

Ogled revije gledaliških 

skupin 
Petek 22. 3. 2019 

Alenka Korpar, 

Eva T. Kosi 

Zaključna prireditev Ponedeljek 24. 6. 2019 Saša Skok 

     

Športni dnevi 

Kros Sobota 29. 9. 2018 
Alenka Korpar, 

Eva T. Kosi 

Zimske aktivnosti Torek 5. 2. 2019 
Alenka Korpar, 

Eva T. Kosi 

Pohod (CŠOD ) Četrtek 14. 2. 2019 
Alenka Korpar, 

Eva T. Kosi 

Atletika Sreda 17. 4. 2019 
Alenka Korpar, 

Eva T. Kosi 

Pohod Sobota 11. 5. 2019 
Alenka Korpar, 

Eva T. Kosi 

 



32 

 

  

 Raz-

red 
Dejavnosti Vsebina Dan Datum Vodja 

5
. 
R

A
Z

R
E

D
 

Naravoslovni 

dnevi 

Skrb za zdravo življenje Ponedeljek 11. 2. 2019 
Darja Kovačec, 

Peter Zorli 

Življenje v morju in na 

kopnem (šola v naravi) 
Petek 14. 6. 2019 

Darja Kovačec, 

Peter Zorli 

Zgodovina domačega 

kraja  
Petek 21. 6. 2019 

Peter Zorli , 

Darja Kovačec 

     

Tehniški dnevi 

Božično-novoletne 

delavnice 
Četrtek 6. 12. 2018 

Darja Kovačec, 

Peter Zorli 

Pustne delavnice Torek 5. 3. 2019 
Darja Kovačec, 

Peter Zorli 

Šolska ekskurzija - Koper Sreda 12. 6. 2019 
Peter Zorli , 

Darja Kovačec 

Vodno zajetje Četrtek 20. 6. 2019 
Darja Kovačec, 

Peter Zorli 

     

Kulturni dnevi 

Ogled revije otroških 

gledaliških skupin 
Petek 22. 3. 2019 

Darja Kovačec,  

Peter Zorli 

Šolski muzej Ljubljana Sreda 19. 6. 2019 
Darja Kovačec, 

Peter Zorli 

Zaključna prireditev Ponedeljek 24. 6. 2019 
Darja Kovačec, 

Peter Zorli 

     

Športni dnevi  

Kros sobota 29. 9. 2018 Peter Zorli 

Zimske aktivnosti Torek 5. 2. 2019 Stanko Bezjak 

Atletika Sreda 17. 4. 2019 Darja Kovačec 

Pohod Petek 11. 5. 2019 Peter Zorli 

Pohod (šola v naravi) Četrtek 13. 6. 2019 Darja Kovačec 
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Raz-

red 
Dejavnosti Vsebina Dan Datum Vodja 

6
. 
R

A
Z

R
E

D
 

Naravoslovni 

dnevi 

Zdravje Ponedeljek 11. 3. 2019 Lazar Marija 

Travnik, Mozirski gaj Torek 14. 5. 2019 
Majcen Matejka, 

Lazar Marija 

Zelišča  Petek 21. 6. 2019 Majcen Matejka 

     

Tehniški dnevi 

Božično-novoletne 

delavnice 
Četrtek 6. 12. 2018 Skok Saša 

Dan Evrope Četrtek 9. 5. 2019 Skok Saša 

Domače obrti  Torek 18. 6. 2019 Lešničar Milko 

Ekskurzija Sreda 19. 6. 2019 Skok Saša 

     

Kulturni dnevi 

Gledališka predstava Petek 1. 2. 2019 Skok Saša 

Igrajmo se gledališče Petek 22. 3. 2019 Skok Saša 

Zaključna prireditev Ponedeljek 24. 6. 2019 Skok Saša 

     

Športni dnevi 

Kros  Sobota 29. 9. 2018 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Pohod Sreda 17. 10. 2018 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Zimski športni dan Torek 5. 2. 2019 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Atletika Sobota 11. 5. 2019 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Športne igre Četrtek 20. 6. 2019 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 
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Raz-

red 
Dejavnosti Vsebina Dan Datum Vodja 

7
. 
R

A
Z

R
E

D
 

Naravoslovni 

dnevi 

Življenje v okolici Pece Ponedeljek 4. 3. 2019 Bezjak Stanko 

Zdravje Ponedeljek 15. 4. 2019 Lazar Marija 

Dan Evrope  Četrtek 9. 5. 2019 
Majcen Nada, 

Meško Angelca 

     

Tehniški dnevi  

Božično-novoletne 

delavnice 
Četrtek 6. 12. 2018 

Majcen Nada, 

Meško Angelca 

Izdelava harmonik Sreda 6. 3. 2019 Bezjak Stanko 

Evropa Sreda 8. 5. 2019 
Majcen Nada, 

Meško Angelca 

Ekskurzija Sreda 19. 6. 2019 
Majcen Nada, 

Meško Angelca 

     

Kulturni dnevi  

Gledališče Torek 11. 12. 2018 
Majcen Nada, 

Meško Angelca 

Igrajmo se gledališče Petek 22. 3. 2019 
Majcen Nada, 

Meško Angelca 

Zaključna prireditev Ponedeljek 24. 6. 2019 
Majcen Nada, 

Meško Angelca 

     

Športni dnevi  

Kros Sobota 29. 9. 2018 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Pohod Sreda 17. 10. 2018 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Zimski športni dan Torek 5. 3. 2019 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Atletika  Sobota 11. 5. 2019 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Športne igre Četrtek 20. 6. 2019 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 
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Raz-

red 
Dejavnosti Vsebina Dan Datum Vodja 

8
. 
R

A
Z

R
E

D
 

Naravoslovni 

dnevi 

Prehrana in gibanje Sreda 21. 11. 2018 Lazar Marija 

Zdravje Petek 4. 4. 2019 Lazar Marija 

Ekskurzija Sreda 19. 6. 2019 Bezjak Stanko 

     

Tehniški dnevi  

Božično-novoletne 

delavnice 
Četrtek 6. 12. 2018 Bezjak Stanko 

Poklicna orientacija Torek 15. 1. 2019 Škvorc Marjan 

Mreže teles Ponedeljek 15. 4. 2019 Kosi Mojca 

Dan Evrope Četrtek 9. 5. 2019 Bezjak Stanko 

     

Kulturni dnevi  

Gledališče Torek 11. 12. 2018 Bezjak Stanko 

Igrajmo se gledališče Petek 22. 3. 2019 Bezjak Stanko 

Zaključna prireditev Ponedeljek 24. 6. 2019 Bezjak Stanko 

     

Športni dnevi  

Kros Sobota 29. 9. 2018 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Pohod Sreda 17. 10. 2018 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Zimski  Torek 5. 2. 2019 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Atletika Torek 11. 5. 2019 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Športne igre Sobota 20. 6. 2019 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 
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Raz-

red 
Dejavnosti Vsebina Dan Datum Vodja 

9
. 
R

A
Z

R
E

D
 

Naravoslovni 

dnevi  

ŠVN:Peca in okolica Sreda 3. 10. 2018 
Lešničar Milko, 

Črnivec Gordana 

Prehrana in gibanje  Sreda 7. 11. 2018 Lazar Marija 

Valeta Sreda 12. 6. 2019 
Lešničar Milko, 

Črnivec Gordana 

     

Tehniški dnevi  

ŠVN; Peca Četrtek 4. 10. 2018 
Lešničar Milko, 

Črnivec Gordana 

Božično-novoletne 

delavnice 
Četrtek 6. 12. 2018 

Lešničar Milko, 

Črnivec Gordana 

Zdravje Torek 7. 5. 2019 Majcen Matejka 

Valeta četrtek 13. 6. 2019 
Lešničar Milko, 

Črnivec Gordana 

     

Kulturni dnevi  

Gledališče Torek 11. 12. 2018 
Lešničar Milko, 

Črnivec Gordana 

Igrajmo se gledališče Petek 22. 3. 2019 
Lešničar Milko, 

Črnivec Gordana 

Valeta Petek 14. 6. 2019 
Lešničar Milko, 

Črnivec Gordana 

     

Športni dnevi  

Kros  Sobota 29. 9. 2018 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Pohod ŠVN Petek 5. 10. 2018 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Zimski Torek 5. 2. 2019 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Atletika Sobota 11. 5. 2019 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 

Športne igre Sreda 12. 6. 2019 
Bezjak Stanko, 

Miklašič Zdenka 
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6.9. Šola v naravi 

Del učno-vzgojnih vsebin bodo učenci izvajali tudi izven šolskih zgradb. Takšno obliko 

izobraževanja imenujemo šola v naravi. Letos bodo to obliko izobraževanja izvajali 4., 5., 7. in 

9. razredi. Šola v naravi se bo za posamezen razred izvajala le, če bodo k temu dali soglasje 

starši, ki tudi krijejo stroške. V primeru, da bo število danih in ne danih soglasij približno enako, 

bomo šolo v naravi izvedli samo s tistimi učenci, katerih starši so dali pozitivno soglasje. Ostali 

učenci bodo nameravane dneve dejavnosti istočasno izvajali v šoli pri Veliki Nedelji. Stroške 

šole v naravi za 5. razred delno krije tudi država.  Podrobnejše informacije bodo razredniki 

staršem posredovali na razrednih roditeljskih sestankih. Šola je termine v Centrih šolskih in 

obšolskih dejavnostih že rezervirala. Kraji in datumi so vidni v spodnji tabeli. V primeru, da se 

šole v naravi učenci ne bodo udeležili, mora šola termin pravočasno odpovedati.  

Šola je staršem v začetku septembra ponudila v podpis Pogodbe, s katero so starši svojega 

otroka prijavili v Šolo v naravi in hkrati izbrali plačilo na od enega do deset obrokov.  

 

kraj razred 
št. 

učencev 
od do nastanitev v 

Kočevje 4. 35 11. 2. 2019 15. 2. 2019 CŠOD, Dom Jurček 

Debeli Rtič, 

Ankaran 
5. 38 10. 6. 2019 14. 6. 2019 

Mladinski dom 

Rdečega križa 

Slovenije, Ankaran 

Mežica 7. 39 4. 3. 2019 8. 3. 2019 CŠOD, Dom Peca 

Mežica 9. 34 3. 10. 2018 5. 10. 2018 CŠOD, Dom Peca 

 

6.10. Plavalni tečaji 

Plavalni tečaji za tretje in prve razrede bodo potekali od 5. do 16. novembra 2018 na bazenu 

Gimnazije Ormož.   

Obisk bazena je za učence brezplačen in bo potekal po razporedu, ki ga bo pripravil športni 

aktiv.  

Izvedbo plavalnega tečaja za učence 3. razreda bodo opravili razredniki ob pomoči 

usposobljenih vaditeljev plavanja Plavalnega kluba Ptuj. 

Na bazen v ormoško gimnazijo pošljemo vse učence od vključno 1. do vključno 9. razreda.  

1. Prvi razred ima 10 urni tečaj navajanja na vodo Zlati sonček  (5 krat na teden po 2 uri) 

2. Drugi razred ima 2 uri športne vzgoje na bazenu (1 krat po 2 uri) 

3. Tretji razred ima 20 urni tečaj plavanja (5 krat na teden po 4 ure) 

4. Četrti razred ima 2 uri športne vzgoje na bazenu (1 krat po 2 uri) 

5. Peti razred ima 2 uri športne vzgoje na bazenu (1 krat po 2 uri) 

6. Šesti, sedmi, osmi in deveti razred imajo 2 uri športne vzgoje na bazenu (1 krat po 2 uri)  

Vse ure so v okviru obveznega programa. Pri izvedbi ur plavanja na bazenu moramo upoštevati 

normativ 8 neplavalcev ali 12 plavalcev na skupino.  

 

6.11. Oddelki podaljšanega  bivanja 

Učenci od 1. do vključno 5. razreda se lahko vključijo tudi v oddelke podaljšanega bivanja 

(OPB). Sodelovanje v OPB je prostovoljno. Starši morajo svojega otroka v OPB prijaviti.  
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V tem šolskem letu imamo ŠTIRI oddelke podaljšanega bivanja na centralni šoli in TRI na 

podružnici. MIZŠ je šoli v posebni odločbi priznalo 59 ur tedensko za centralno šolo in 49 ur 

tedensko za podružnično šolo.  

Oddelke podaljšanega bivanja (OPB) šola organizira za učence od 1. do 5. razreda. Ura 

podaljšanega bivanja traja 50 minut. Učenci so v OPB lahko od 12.00 do 16.10 ure.  

Kosilo za učence, ki so v OPB, poteka od 12.50 naprej.  

 

ČAS DEJAVNOST TRAJANJE 

(min) 

12.00 - 12.50 1. ura  

sprostitvena dejavnost 

50 

12.50 - 13.40 2. ura  

kosilo in aktivni odmor 

50 

13.40 - 14.30 3. ura  

samostojno učenje 

50 

14.30 - 15.20 4. ura  

ustvarjalno preživljanje časa 

50 

15.20 - 16.10 5. ura  

ustvarjalno preživljanje časa 

50 

 

6.12. Dežurstvo, spremstvo in varstvo učencev 

Razredna stopnja (1. – 5.r) – velja za centralno in podružnično šolo 

 Od 5.30 do 8.00 je odprt oddelek jutranjega varstva za učence 1.razreda. Izvaja ga učitelj 

jutranjega varstva.  

 Od 7.00 do 8.15 je odprt oddelek jutranjega varstva za ostale učence. Izvaja ga dežurni 

učitelj.  

 Ob 8.00 odidejo učenci v spremstvu razrednikov od 1. do 5. razreda na zajtrk. Tisti 

učenci, ki nimajo zajtrka, ostanejo z dežurnim učiteljem v učilnici.  

 Med glavnim odmorom za malico in kosilo je organizirano dežurstvo na hodnikih in v 

jedilnici. Dežurstvo izvajajo trije (3) strokovni delavci šole.  

 Po končanem pouku prevzame učence učitelj podaljšanega bivanja.  

 Učenci, ki niso vključeni v oddelek podaljšanega bivanja in nimajo drugih aktivnosti, 

odidejo domov v spremstvu staršev oz. samostojno. 

 Učenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom ali kombijem, počakajo do svoje vožnje v 

oddelku varstva vozačev. 

 Na avtobus ali kombi učenci odidejo v spremstvu zaposlenega na šoli.  
 

Predmetna stopnja (6. – 9.r)  

 Učenci praviloma pridejo v šolo največ 15 minut pred začetkom pouka ali drugih 

dejavnosti.  

 Od 7.00 do 8.15 je odprt oddelek jutranjega varstva. Izvaja ga dežurni učitelj.  

 Med glavnim odmorom za malico in odmorom za koslilo je organizirano dežurstvo na 

hodnikih in v jedilnici. Dežurstvo izvaja pet (5) strokovnih delavcev šole za vsak odmor 

posebej. 

 Po zaključenih aktivnostih učenci odidejo domov. 

 Učenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom ali kombijem in tudi tisti učenci, ki čakajo na 

prevoz staršev, počakajo do svoje vožnje v učilnici, kjer je dežurni učitelj. V času 

ugodnega vremena dežurni učitelj namesto učilnice lahko izbere tudi šolski atrij ali 

prostor pred šolo ali v bližini šole.  
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 K uram športne vzgoje v telovadnici odidejo učenci v spremstvu zaposlenega na šoli, ki 

ga določi ravnatelj. Od 1.9.2018 do 31.12.2018 to delo opravlja oseba, ki je zaposlena 

preko javnih del na delovnem mestu informator. V kolikor bomo uspeli pri prijavi na 

razpis za javna dela tudi v obdobju od 1.1.2018 do 30.6.2018, bo to delo potekalo na 

enak način. V kolikor nam delovnega mesta informator ne uspe obdržati, bomo 

spremstvo otrok v športno dvorano organizirali na drug način. 

 

6.13. Interesne  dejavnosti 

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti (ID).  

V tem šolskem letu bomo izvajali tiste ID iz spodnje tabele, za katere bo izkazan dovolj velik 

interes s strani učencev. ID se bodo izvajale v prostorih centralne šole pri Veliki Nedelji, v 

prostorih podružnične šole v Podgorcih, v eni od obeh telovadnic ali na prostem.  

Učenci lahko izbirajo med ID, ki so navedene v spodnjih tabelah.  

zap.št. Interesna  dejavnost- VN razred Izvajalec 

1.  Vesela šola 7.-9. Teja V. Trofenik 

2.  Razvedrilna matematika 5.-9. Mojca Kosi 

3.  Logična pošast 5.-9. Mojca Kosi 

4.  Logika 6.-9. Saša Skok 

5.  Kuharstvo 6.-7. Marija Lazar 

6.  Znanje o sladk.  bolezni 8.-9. Marija Lazar 

7.  Naravoslovje 6. Marija Lazar 

8.  Športni krožek 1. in 2. Mateja Rajh 

9.  Folklora 1.-5. Matejka Majcen 

10.  Biološki krožek 8.-9. Matejka Majcen 

11.  Rokomet 6.-7. Stanko Bezjak 

12.  Rokomet 8.-9. Stanko Bezjak 

13.  Badminton 6.-9. Stanko Bezjak 

14.  Nogomet 6.-9. Stanko Bezjak 

15.  Brihtne glavice 2. Nina Belšak 

16.  Logična pošast 3. Ksenja Kostanjevec 

17.  Računalništvo 1.-9. Stanko Zamuda 

18.  Likovni krožek 5.-9. Božidar Muršec 

19.  Dramski krožek 4.-8. Alenka Korpar 

20.  Vesela šola 4.-6. Alenka Korpar 

21.  Logična pošast 4. Alenka Korpar 

22.  Kolesarski krožek 4., 5. Peter Zorli 

23.  Šolsko novinarstvo 6.-9. Saša Šoštarič 

24.  Rokomet deklice 6.-9. Zdenka Miklašič 

25.  Križemkražem 6.-9. Marjan Škvorc 
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zap.št. Interesna  dejavnost- VN razred Izvajalec 

26.  Otroški pevski zbor 1.-5. Tea Ivanuša 

27.  Mladinski pevski zbor 6.-9. Tea Ivanuša 

 

zap.št. 
Interesna  dejavnost - 

Podgorci 
razred 

Izvajalec 

1.  Znanje za tekmovanje 1.-5. Eva Turkl Kosi 

2.  Vesela šola 4., 5. Eva Turkl Kosi 

3.  Zabavna matematika 4., 5. Darja Kovačec 

4.  Športni krožek 1.-3. Alenka Gašperič 

5.  Cici vesela šola 1.-3. Irena Bezjak 

6.  
Vrtnarsko ustvarjalni 

krožek 
1.-5. Irena Bezjak 

7.  ID kolesarski 4 4. Darja Kovačec 

8.  ID kolesarski 5 5. Darja Kovačec 

9.  Računalniški krožek 2.-5. Stanko Zamuda 

10.  Rdeči križ 5. Andreja Rudolf Kekec 

 

6.14. Proslave  in  prireditve  

Učenci bodo skupaj z učitelji pripravili več kulturnih prireditev. Namenjene bodo staršem, 

sošolcem, lokalni skupnosti in drugim. Podroben razpored prireditev je razviden iz spodnje 

tabele. 

 

CENTRALNA  ŠOLA  VELIKA  NEDELJA 

 NASLOV DATUM 
ORGANIZACIJSKI 

VODJA  

1.  
Sprejem prvošolcev v šolsko 

skupnost 
3. 10. 2018 

Teja V. Trofenik, 

Nina Žnidarič 

2.  
Prireditev ob dnevu starejših 

občanov 
9. 11. 2018 Aleksandra Plohl 

3.  
Proslava ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti 
21. 12. 2018 

Majcen Nada, 

Meško Angelca 

4.  
Proslava ob slovenskem kulturnem 

prazniku-občinska proslava 
7. 2. 2019 

Silvija Cvetko 

Stolec, Nina 

Žnidarič 

5.  
Praznovanje rojstnih dni – Center 

starejših občanov 
28. 2. 2019 

Aleksandra Plohl, 

Nina Žnidarič 

6.  
Prireditev ob materinskem dnevu 

KS 
25. 3. 2019 

Klara Megla, 

Aleksandra Šoštarič 
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7.  Zaključek Bralne značke 23. 4. 2019  
Irena Skok 

Mojsilovič 

8.  Sprejem bodočih prvošolcev Maj 2019 
Teja Vernik 

Trofenik 

9.  Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2019 
Nina Žnidarič, Saša 

Skok 

 

Projekt – Severolandija - Alenka Korpar, Nina Žnidarič (december) 

Projekt gledališka igra devetošolci – Gordana Črnivec 

Projekt – Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo – Nina Žnidarič 

Projekt gledališka igra – Alenka Korpar, Nina Žnidarič (marec) 

Projekt POŠ Kresniček-Alenka Korpa, Nina Žnidarič 

 

OŠ VELIKA NEDELJA podružnica Podgorci 

PRIREDITVE IN PROSLAVE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 

 NASLOV DATUM 
ORGANIZACIJSKI 

VODJA  

1.  Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost 3. 10.  2018 
Nina Žnidarič,  

Teja V. Trofenik 

2.  Srečanje starejših občanov 12. 10. 2018 
Eva Turkl Kosi,  

Tea Ivanuša 

3.  Obdarovanje dedka Mraza December  Darja Kovačec 

4.  
Proslava ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti 
22. 12. 2018 

Petra Kumer,  

Irena Bezjak 

5.  
Občinska proslava pred slovenskim 

kulturnim praznikom 
7. 2. 2019 Silvija C. Stolec 

6.  Prireditev ob materinskem dnevu 14. 3. 2019 
Alenka Gašperič, 

Irena Bezjak 

7.  
Zaključek tekmovanja za Meškovo bralno 

priznanje 
April 2019 

Irena Skok 

Mojsilovič  

8.  Sprejem bodočih prvošolcev Maj 2019 

Eva Turkl Kosi, 

Silvija Cvetko 

Stolec 

9.  Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2019 Aleksandra Šoštarič 
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6.15. Projekti 

Učenci bodo skupaj z učitelji sodelovali v različnih projektih. Nekateri se nadaljujejo iz 

prejšnjega šolskega leta, nekaj pa je tudi novih.  

Z. 

št. 
Ime projekta Vodja Sodelavci sodelovanje Kratek opis projekta 

1.  
Rastem s 

knjigo 

Irena Skok 

Mojsilovič 
 

Sodelovanje s 

Knjižnico 

Ormož 

V projektu smo že več 

let. Projekt se izvaja 

za učence 7. razreda. 

Učenci spoznavajo 

pomen branja in 

bralne pismenosti. 

2.  
Policist Leon 

svetuje 

Darja 

Kovačec 
Peter Zorli 

Sodelovanje s 

policijsko 

postajo Ormož 

V projektu smo že več 

let. Projekt se izvaja 

za učence 5. razreda. 

Učenci spoznavajo 

pomen varnosti v 

cestnem prometu. 

3.  

Shema 

šolskega 

sadja in 

mleka  

Milko 

Lešničar 

razredniki, 

kuharice, 

Vanja Bokša 

Sodelovanje z 

Ministrstvom 

za kmetijstvo 

V projektu smo že več 

let. Projekt se izvaja 

za učence od 1. do 9. 

razreda. Učenci 

spoznavajo pomen 

uživanja sadja in 

mleka ter vzpodbuja 

nabavo sadja in mleka 

v okviru kratkih verig 

pri domačih 

dobaviteljih.  Učenci 

spoznavajo pomen 

uživanja sadja in 

mleka in pridelavo 

obeh v lokalnem 

področju. Sadje je 

učencem vedno 

dostopno v prostoru 

šolske jedilnice.   
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Z. 

št. 
Ime projekta Vodja Sodelavci sodelovanje Kratek opis projekta 

4.  

Tradicionalni 

slovenski 

zajtrk 

(petek, 16. 

11. 2018) 

Milko 

Lešničar 

razredniki, 

kuharice 

Sodelovanje z 

Ministrstvom 

za kmetijstvo 

V projektu smo že več 

let. Projekt se izvaja 

za učence od 1. do 9. 

razreda. Učenci 

spoznavajo pomen 

zajtrka in pomena 

uživanja slovenske 

hrane ter posredno 

nakupa lokalnih živil.   

5.  Zdrava šola 
Ksenja 

Kostanjevec 
 

Sodelovanje z 

NIJZ 

V projektu smo že več 

let. Projekt se izvaja 

za učence od 1. do 9. 

razreda. Učenci 

spoznavajo pomen 

zdravega načina 

življenja. 

6.  Zlati sonček 

Razredniki 

1. in 2. 

razreda 

razredniki 

Sodelovanje s 

Športnim 

zavodom 

Planica 

V projektu smo že več 

let. Projekt se izvaja 

za učence 1. in 2. 

razreda. Učenci 

spoznavajo pomen 

plavanja za zdravje 

posameznika. V 

okviru tega projekta se 

vsak učenec nauči 

plavati.  

7.  
Gledališki 

projekt - 9.r,  

Gordana 

Črnivec 

Milko 

Lešničar, 

Nina Žnidarič 

Sodelovanje s 

KS Velika 

Nedelja in KD 

Simon 

Gregorčič 

Velika Nedelja  

S tem projektom se 

ukvarjamo že več let. 

Projekt se izvaja za 

učence od 9. razreda. 

Učenci pripravijo 

gledališko predstavo, s 

katero se v začetku 

februarja predstavijo 

ostalim učencem, 

staršem in drugi 

zainteresirani javnosti.  
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Z. 

št. 
Ime projekta Vodja Sodelavci sodelovanje Kratek opis projekta 

8.  Dan Evrope 
Angelca 

Meško  
Nada Majcen 

Občina Ormož, 

Aktiv 

ravnateljev 

občin Ormož, 

Središče ob 

Dravi in Sv. 

Tomaž  

Projekt teče šesto leto. 

Učenci 7. razreda 

bodo predstavili eno 

državo Evropske 

unije. Predstavitev bo 

v Ormožu v 

četrtek, 9. 5. 2019. 

9.  
Popestrimo 

OŠ - POŠ 

Nina 

Žnidarič 
 

Društva in 

organizacije v 

kraju in občini 

POŠ je evropski 

projekt, ki ga 

financirata MIZŠ in 

Evropski socilani 

sklad. Več o projektu 

je zapisano v razdelku 

spodaj. 

10.  Go-car-go 
Milko 

Lešničar 
 ŠC Ptuj 

Gre za dodelavo 

avtomobilčka na 

podvozje, ki ga 

prejmemo iz ŠC Ptuj 

11.  
Zborovski 

bum 
Tea Ivanuša   

Združen nastop 

pevskih zborov iz več 

kot 100 OŠ. 

 

6.16. Popestrimo OŠ 

V okviru POŠ-a ponujamo paleto vsebinsko bogatih dejavnosti, ki bodo potekale med leti 2016 

do 2021. Vsaka dejavnost se bo izvajala v raznolikih delavnicah, primernih za različne starostne 

skupine. Z dejavnostmi POŠ-a krepimo ključne kompetence učencev za vseživljenjsko učenje, 

ki jih je v že leta 2006  sprejel Evropski parlament. Te so: sporazumevanje v materinščini, 

socialne in državljanske kompetence, kulturna zavest in izražanje, samoiniciativnost in 

podjetnost,  digitalna pismenost, naravoslovna in matematična kompetenca, sporazumevanje v 

tujem jeziku, učenje učenja. 

Dejavnosti bodo potekale med tednom, nekatere pa ob sobotah in v času počitnic. Namenjene 

so učencem matične in podružnične šole. Sodelovali bomo z javnimi zavodi, nevladnimi 

organizacijami in gospodarskimi družbami iz lokalnega okolja. Izvedli bomo naslednje 

dejavnosti: pot do znanja, raziskovalna naloga, bralni klub, brihtne glavice, popestrimo dan, 

ekoklub, odrska umetnost, ustvarjalnica, med nami živijo in počitniške delavnice.  

Ker pa je program POŠ 2016-21 podnaslovljen z izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev 

kompetenc šolajočih, bomo v tem šolskem letu skušali strokovnim delavcem iz šol 

vzhodnokohezijske regije predstaviti primere naše prakse (na primeru odrske ustvarjalnosti 

spevoigre Kresniček) in tako zadostiti pogojem v razpisu. 

V skladu z zahtevami projekta, bomo sproti pripravljali, vodili in hranili tudi vso potrebno 

dokumentacijo (mesečna poročila, poročila o kazalnikih, vprašalnike, zahtevke …) in jo 

pravočasno oddajali na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

POŠ dejavnost Predvidene aktivnosti 2018/19 
POT DO ZNANJA 

 

Individualna in skupinska učna pomoč učencem od 1. do 9. razreda (od 

septembra do junija). 

Sodelovanje pri izvedbi delavnic za nadarjene učence (fotografske 

delavnice). 
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ODRSKA 

UMETNOST 

(spodbujanje 

komunikacijskih 

veščin, samozavesti, 

socialnih veščin) 

Dramski krožek za učence od 4. do 8. razreda, kjer bomo pripravljali 

predstavo, s katero bomo nastopili na Srečanju otroških gledaliških skupin 

v mesecu marcu. 

Dramski krožek za učence 4. in 5. razreda, s katerim bomo pripravljali 

gledališko predstavo za nastop na Severolandiji v Ormožu v  decembru 

(sodelovanje z drugimi zavodi) in na Dedku Mrazu. 

Sodelovanje pri pripravi gledališke predstave devetošolcev (Akademija za 

punce). 

Otroci pojejo slovenske pesmi (priprava predtekmovanja, občinskega 

tekmovanja – december/januar). 

Priprava občinske prireditve ob Prešernovem dnevu. 

Priprava prireditve ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta. 

Dramski krožek – Kresniček – za učence od 4. do 9. razreda in sodelovanje 

s šolami (OŠ Gorišnica, OŠ Markovci) ter gostovanje s predstavo na teh 

šolah. 

RAZISKOVALNA 

NALOGA 

(spodbujanje 

raziskovanja) 

Raziskovalna naloga na temo 200-letnice šolstva v Podgorcih. 

Raziskovalna naloga bo predstavljena na tekmovanju Mladih raziskovalcev 

Slovenije (marec - regijsko; maj - državno). 

  

BRIHTNE 

GLAVICE 

(spodbujanje 

naravoslovnih 

veščin) 

Izdvajanje enostavnih naravoslovnih eksperimentov in vaje iz logike za 

učence od 1. do 5. razreda in priprava na tekmovanje iz naravoslovja 

Kresnička, Razvedrilne matematike ter logike Logična pošast. Udeležba na 

šolskem in državnem tekmovanju. 

Nastop na Malih sivih celicah 7.–9. r. (predtekmovanje v septembru). 

BRALNI KLUB 

(spodbujanje 

bralne pismenosti) 

Pravljične urice za učence 1.–5. r. in literarne delavnice (bralni klub) za 6.–

9. razreda. Priprava učencev na tekmovanje HiBra (Hitro branje) in 

Maraton poezije. 

Priprava aktivnosti za učence ob slovenskih dnevih knjige in dnevu 

mladinske književnosti v sodelovanju z MCO/gRajskim centrom ali 

Knjižnico Ormož.  

POPESTRIMO 

DAN 

 

Dejavnosti za krepitev zdravega življenjskega sloga – športne dejavnosti in 

kuharske delavnice. 

EKOKLUB 

(ekološke vsebine) 

Sodelovanje s Centrom ponovne uporabe Ormož. Ozaveščanje učencev in 

skrb za ločevanje odpadkov in varčevanje z vodo/elektriko na šoli. 

Čistilna akcija ob dnevu za spremembe (v okolici šole). 

 

USTVARJALNICA 

(spodbujanje 

ustvarjalnosti) 

Ustvarjalne delavnice za učence 1.–5. razreda. 

POČITNIŠKE 

DELAVNICE 

(kvalitetno 

preživljanje 

prostega časa) 

Počitniške delavnice v času jesenskih (oktober), zimskih (februar) in 

poletnih počitnic, ki potekajo od 6.00 do 16.00. 
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6.17. Nacionalni  preizkusi  znanja – NPZ 

Ob koncu 2. in 3. triade (torej v 6. in 9. razredu) se znanje učencev preverja z nacionalnim 

preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. 

NPZ- opravljajo vsi učenci 6. in 9. razreda.  

Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi 

ocenjevalci izvede NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. 

Tretji predmet določi minister tako, da 1. septembra izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda 

določi predmet iz katerega se bo v tekočem šolskem letu izvedlo NPZ na posamezni osnovni 

šoli. V šolskem letu 2018/19 je za našo šolo določil tuj jezik angleščino (TJA).  

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca NPZ. Dosežki NPZ so dodatna informacija 

o znanju učencev. Podatki in analize o dosežkih NPZ se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol. 

Pisanje NPZ je za učence obvezno. 

Koledar NPZ: 

 

razred SLJ MAT TJA  

6. 
torek,  

7. 5. 2019 

četrtek,  

9. 5. 2019 

ponedeljek, 

13. 5. 2019 
 

9. 
torek,  

7. 5. 2019 

četrtek,  

9. 5. 2019 

ponedeljek, 

13. 5. 2019 
 

 

6.18.  Diferenciacija  in  nivojski  pouk 

Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo 

z učenci glede na njihove zmožnosti. (40. člen Zakona o OŠ) 

V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih 

območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ ene četrtine ur, 

namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah. Pouk v manjših učnih 

skupinah se v 4. razredu začne izvajati v mesecu aprilu. (40. člen Zakona o OŠ) 

Na OŠ Velika Nedelja izvajamo pouk v manjših učnih skupinah pri ¼  ur pri SLO, ANG in 

MAT v 4.ab, 5.ab, 6.a in 7.ab. 

V 8. in 9. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih 

območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira z razporeditvijo 

učencev v manjše učne skupine. (40. člen Zakona o OŠ). 

Na OŠ Velika Nedelja izvajamo pouk v manjših učnih skupinah pri vseh urah slovenščine, 

prvega tujega jezika in matematike v 8.a in 9.ab.  

 

6.19. Fleksibilni  predmetnik 

V fleksibilni predmetnik so zajeti naslednji predmeti: 

predmet razred 
se poučuje v 

polletju 
opombe 

Likovno snovanje III 9. 2.  

Likovno snovanje II 8. 1.  

Gledališče in drama 9.ab 1.  

Elektrotehnika 9. 1.  
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6.20.  Zaključne  ekskurzije  

Zaključne ekskurzije bomo izvedli v sredo, 19. junija 2019, za 1., 2., 3., 4., 6., 7. in 8. razred. 

9. razred bo zaključno ekskurzijo opravil v CŠOD, Dom Peca, 5. razred pa bo zaključno 

ekskurzijo opravil v Šoli v naravi na morju.    

Zaključne ekskurzije za 1., 2., 3., 4., 6., 7. in 8. razred bodo potekale po naslednjem programu:  

 

 

ra

z. 

št. 

uč. 

 

relacija 

odhod 
 

spremljevalci datum ura 

1. 31 Maribor 
19. 06. 

2019 
8.00 

Aleksandra Plohl, Vanja Kvar, 

Silvija C. Stolec, Marko Skok 

2. 31 Rogatec 

19. 06. 

2019 7.00 

Tamara Čeh, Irena Bezjak, 

Mateja Rajh, Andreja K. 

Rudolf 

3. 43 Ljubljana  

19. 06. 

2019 7.00 

Ksenja Kostanjevec, Klara 

Megla, Alenka Gašperič, Petra 

Kumer, Marija Rajh 

4. 36 Goričko 
19. 06. 

2019 
7.00 

Alenka Korpar, Eva Turkl 

Kosi, Jožica Alt 

5. 36 Koper 
12. 06. 

2019 
8.00 

Darja Kovačec, Peter Zorli, 

Zdenka Miklašič 

6. 27 
Gorenjska – Bled, 

Planica 

19. 06. 

2019 
6.00 Saša Skok, Aleksandra Šoštarič  

7. 39 

Gorenjska – Bled, 

Planica 

19. 06. 

2019 6.00 

Nada Majcen, Angelca Meško, 

Marija Lazar, Teja Vernik 

Trofenik  

8. 26 
Gorenjska – Bled, 

Planica 

19. 06. 

2019 
6.00 Stanko Bezjak, Jernej Bezjak 

 

6.21. Valeta  

Valeta za deveti razred bo v petek, 14. 6. 2019.  

 

6.22. Šolska  knjižnica 

Delo v šolski knjižnici je dejavnost, s katero pomaga OŠ uresničevati vzgojnoizobraževalno 

funkcijo. Knjižničarke učence učimo uporabljati knjižnično gradivo, razvijamo in 

dopolnjujemo delo, ki teče na podlagi obveznega učnega programa v razredih. Zavedamo se, 

da je posledica branja literature tudi višja bralna pismenost, zato učence motiviramo za branje 

s priporočilnimi seznami za Bralno značko, pripovedujemo pravljice, predstavljamo različne 

avtorje, sodelujemo pri projektih… 

V šolski knjižnici si lahko učenci izposodijo razno knjižno in neknjižno gradivo. Rok izposoje 

za knjižno gradivo je 15 dni, za neknjižno pa 3 dni. Članarina je brezplačna. V knjižnici lahko 

učenci sami dostopajo do gradiva, ki si ga predhodno lahko preko računalniškega sistema 

COBISS poiščejo v seznamu.  

Učenci lahko v knjižnici pišejo seminarske naloge, referate in drugo. Urnik šolske knjižnice: 

 

OŠ Velika 

Nedelja 
pon tor sre čet pet 

odpiralni čas 

knjižnice 

8:00-10:30 

12.00-12.45 

8:00-10:30 

12.00-14.00 

8:00-10:30 

12.00-14.00 

8:00-10:30 

 

8:00-10:30 
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OŠ Podgorci pon tor sre čet pet 

odpiralni čas 

knjižnice 
/ 8.00-8.20 12.00-14.00 / 

7.30-8.15 

10.15-12.00 

 

6.23. Tekmovanja 

Tekmovanja, ki se jih učenci v okviru šole lahko udeležijo, so razdeljena na štiri področja:  

a) tekmovanja iz znanja  

b) športna tekmovanja 

c) tekmovanja in srečanja s področja kulture  

d) tekmovanja s področja tehnike 
Koledar tekmovanj je v nadaljevanju. Za sodelovanje na posameznem tekmovanju se odločijo 

učitelji in mentorji. Odločitev je seveda odvisna tudi od pripravljenosti učencev, da bi 

tekmovali. Večine tekmovanj se naša šola udeleži.  

KOLEDAR TEKMOVANJ V ZNANJU za šolsko leto 2018/2019 

Naziv tekmovanja šolsko področno državno 

Tekmovanje Kresnička (1. – 7. r.) 6. 2. 2019   

Tekmovanje v znanju astronomije 

za Dominkova priznanja  

(7. – 9. r.) 

6. 12. 2018  12. 1. 2019 

Tekmovanje iz znanja logike  

(1. – 9. r.) 
27. 9. 2018  20. 10. 2018 

Rač. tekmovanje Bober  

(2. – 9. r.) 
12. – 16. 11. 2018  12. 1. 2019 

Tekmovanje v razvedrilni 

matematiki 

(1. – 9.r; državno od 6. – 9.r.) 

3. 12. 2018  26. 1. 2019 

Tekmovanje v znanju angleščine – 

8. r . 
15. 10.2018  19. 11. 2018 

Tekmovanje v znanju angleščine – 

9. r. 
14. 11. 2018 17. 1. 2019 20. 3. 2019 

Tekmovanje v znanju nemščine – 

9. r. 
22. 11. 2018  12. 3. 2019 

Tekmovanje v znanju zgodovine 

(8. – 9. r.) 
4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019 

Tekmovanje v znanju geografije 

(6. – 9. r.) 
15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019 

Tekmovanje iz znanja slovenščine 

za Cankarjevo priznanje  

(4. –  9. r.) 

11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019 
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Tekm. iz slovenščine za 

Cankarjevo priznanje Mehurčki 

(1. –  3. r.) 

5. 4. 2019   

Tekmovanje iz znanja kemije za 

Preglova priznanja  

(8. –  9. r.) 

21. 1. 2019  30. 3. 2019 

Tekmovanje iz znanja 

biologije  za Proteusovo priznanje  

(8. –  9. r.) 

24. 1. 2019  23. 3. 2019 

Tekmovanje v znanju fizike za 

Stefanova priznanja  

(8. – 9. r.) 

6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019 

Tekmovanje iz znanja matematike 

za Vegova priznanja  

(5. – 9. r.) 

21. 3. 2019  13. 4. 2019 

Vesela šola (4. – 9. r.) 13. 3. 2019  10. 4. 2019 

Mednarodni matematični Kenguru 

(1. – 4. r.) 
21. 3. 2019   

Tekmovanje iz znanja tehnologij 

(8. – 9. r.) 
16. 10. 2018  1. 12. 2018 

Male sive celice (7. – 9. r.) 18. 9. 2018   

Tekmovanje v znanju o sladkorni 

bolezni (6. –  9. r.) 
12. 10. 2018  17. 11. 2018 

Kaj veš o prometu (5. – 9. r.)    
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6.24.  Prevoz  otrok 

Za vse učence in učenke, ki imajo po zakonu pravico do brezplačnega prevoza s šolskim  

avtobusom ali kombijem, bo tudi letos organizirani prevoz.  

 

7.25.1.  Šolski avtobus 

Avtobus bo zjutraj učence pripeljal do šole. Po pouku bo odpeljal s parkirišča pred šolo.  

Za šolsko leto 2018/19 prevozništvo opravlja Pajnkiher Karl s.p., ki ga je občina Ormož leta 

2015 izbrala z javnim razpisom  za dobo 4 leta. Zjutraj sta dve vožnji, prav tako tudi popoldan.  

 

Urnik voženj šolskega avtobusa: 

 

ZJUTRAJ: pon – petek 

1.vožnja:  

Osluševci 41 – Cvetkovci Gasilski dom - Cvetkovci 20 - Cvetkovci 

(avtobusna postaja) - Osluševci (podvoz) -  Osluševci 51 - Podgorci 

(šola) - Bresnica 5b - Bresnica 48 - Podgorci (šola) -Sodinci 5 - 

Vičanci 14 - Sodinci 5 - Senešci 9 - Velika Nedelja (šola) 

6.45 

2.vožnja:  

Osluševci 41 – Cvetkovci Gasilski dom - Cvetkovci 20 - Cvetkovci 

(avtobusna postaja) - Osluševci (podvoz) -  Osluševci 51 - Podgorci 

(šola) - Bresnica 5b - Bresnica 48 - Podgorci (šola) -Sodinci 5 - 

Vičanci 14 - Sodinci 5 - Senešci 9 - Velika Nedelja (šola) 

7.30 

 

POPOLDAN: 
pon – 

četrtek 

petek 

1.vožnja:  

Velika Nedelja šola - Senešci 9 - Sodinci 5 - Vičanci 14 - 
-- 12.35 

2.vožnja:  

Velika Nedelja šola - Podgorci šola - Bresnica 5b - Bresnica 

48 - Podgorci šola - Osluševci 41 - Cvetkovci Gasilski dom  - 

Cvetkovci 20 - Cvetkovci avtobusna postaja - Velika Nedelja 

šola 

13.50 12.50 

3.vožnja:  

Velika Nedelja šola - Senešci 9 - Sodinci 5 - Vičanci 14 -

Sodinci 5 - Podgorci šola - Bresnica 5b - Bresnica 48 - 

Podgorci šola — Osluševci 41 - Cvetkovci Gasilski dom  - 

Cvetkovci 20 - Cvetkovci avtobusna postaja  

14.40 14.40 

 

7.25.2. Šolski kombi 

 

KOMBI – VELIKA  NEDELJA 

 

Relacija Odhod Prihod 

ZJUTRAJ 1. vožnja: 

Vičanci 23-Vičanci breg-Senešci breg-Šola VN 
6.10 6.20 

ZJUTRAJ 2. vožnja: 

Šola VN-Šardinje(Gričar)-Lunovec-Vičanci breg-

Senešci breg-Šola VN 

6.20 6.35 

ZJUTRAJ 3. vožnja: 6.35 6.45 



51 

 

Šola VN-Šardinje 48-Lunovec-Vičanci breg-Senešci 

breg-Šola VN 

ZJUTRAJ 4. vožnja: 

Šola VN-Šardinje-Lunovec-Vičanci breg-Senešci breg-

Šola VN 

6.50 7.00 

Skupaj zjutraj:   

POPOLDAN  1. vožnja: 

Šola VN-Šardinje-Lunovec-Vičanci breg-Senešci breg-

Šola VN 

13.20 13.45 

POPOLDAN   2. vožnja: 

Šola VN-Šardinje 1-Lunovec-Vičanci breg-Senešci 

breg-Šola VN 

13.45 14.10 

POPOLDAN 3. vožnja: 

Šola VN-Šardinje 48-Lunovec-Vičanci breg-Senešci 

breg-Šola VN 

14.10 14.35 

POPOLDAN 4. vožnja: 

Šola VN- Sodinci 74-Vičanci 23 
14.40 14.55 

 

KOMBI – PODGORCI 

 

Relacija Odhod Prihod 

ZJUTRAJ 1. vožnja:  

Vel. Nedelja-Sodinci dolina-Sodinci breg-Podg.šola 
7.00 7.10 

ZJUTRAJ 2. vožnja:  

Podg.šola-Ritmerk-Bresnica desni breg-Podg.šola 
7.10 7.30 

ZJUTRAJ 3. vožnja:  

Podg.šola-Bresnica levi breg-Podg.šola 
7.30 7.40 

ZJUTRAJ 4. vožnja:  

Podg.šola-Cvetkovci-Podg.šola 7.40 7.55 

   

POPOLDAN 1. vožnja: 

Podg.šola-Bresnica levi breg (do odcepa za Roškar)-

Podg.šola 

15.00 15.10 

POPOLDAN 2. vožnja: 

Podg.šola-Ritmerk-Bresnica desni breg-Podg.šola 
15.10 15.20 

POPOLDAN 3. vožnja: 

Podg.šola-Sodinci breg-Sodinci dolina-Podg.šola 
15.20 15.30 

POPOLDAN 4. vožnja: 

Podg.šola-Cvetkovci-Podg. šola 
15.30 15.45 

 

Prevozništvo opravlja Prevozništvo Gašparič iz Sodincev. Kontaktna številka šoferja je 041 

72 88 85. 

 

7.25.3. Varna  pot v  šolo 

Centralna šola: 

Učenci, ki prihajajo v šolo iz južne strani,  hodijo do šole in iz nje po hodniku za pešce, oziroma 

po stopnicah. Ostali hodijo po cesti, ki nima hodnika za pešce. Varna šolska pot je označena.  
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Učenci vozači vstopajo na avtobus pred šolo. Če pozimi zaradi poledice avtobus ne more 

pripeljati pred šolo, učenci vstopajo in izstopajo na avtobusni postaji pred trgovino Mercator 

ali na parkirišču pri vrtcu.  

Pri odhodu v telovadnico in nazaj učence spremlja odrasla oseba, zaposlena v šoli.  

 

Podružnična šola: 

Učenci, ki prihajajo v šolo iz jugo-vzhodne strani,  hodijo do šole in iz nje po hodniku za pešce. 

Ostali hodijo po cesti, ki nima hodnika za pešce. Varna šolska pot je označena. 

Učenci vozači vstopajo in izstopajo iz šolskega avtobusa na avtobusni postaji.  

 

Učitelji bodo učence v šoli, oziroma starše na govorilnih urah in roditeljskih sestankih, 

opozarjali, da: 

 naj otrok hodi v šolo po poti, ki je varna  

 naj gre od doma pravočasno, da ne bo izbiral nevarnih bližnjic 

 učenci prvih razredov naj okrog vratu nosijo rutice  

 naj ob zmanjšani vidljivosti nosijo odsevna telesa 

 

8. PREHRANA v šoli 

8.1. Zakon o šolski prehrani 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/2013 in 46/2014) v povezavi 

z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.  

Po Zakonu o šolski prehrani je šola v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse 

učence, ki se nanjo prijavijo. Kot dodatno ponudbo šola lahko organizira tudi zajtrk, kosilo in 

popoldanski malico.  

Svet šole je 8.9.2014 sprejel Pravila šolske prehrane, v katerih je opredelil natančnejše 

postopke, ki zagotavljajo evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov ter določil čas in 

način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki in načine seznanitve 

učencev in staršev.  

Po Zakonu o šolski prehrani mora šola pri organizaciji šolske prehrane upoštevati smernice za 

prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno 

izobraževanje na 135. dopisni seji dne 11. 8. 2010 ter Priročnik z merili kakovosti za javno 

naročanje hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.  

Po Zakonu o šolski prehrani mora šola sestavo malice ustrezno prilagoditi tistim učencem, ki 

skladno s smernicami za prehranjevanje tovrstno prilagoditev potrebujejo, ostale obroke pa 

prilagodi v skladu s svojimi zmožnostmi.  

Po Zakonu o šolski prehrani šola v svojih prostorih in na površinah, ki sodijo v šolski prostor, 

ne sme imeti nameščenih prodajnih avtomatov za distribucijo hrane in pijače; izjema so 

zbornice oziroma prostori, namenjeni izključno zaposlenim, kjer so lahko nameščeni prodajni 

avtomati za distribucijo toplih napitkov. 

Na šoli ponujamo tri obroke: zajtrk, malico in kosilo. Staršem priporočamo, da učenec v šoli 

koristi vsaj dva od treh obrokov.  

 

8.2. Zajtrk 

Splošno znano je, da ima zelo malo učencev zjutraj doma zajtrk. Strokovnjaki s področja 

prehrane opozarjajo, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva, saj dvigne raven sladkorja v 

krvi in dopolni zaloge pomembnih hranil, ki so se izčrpale med nočnim počitkom in obnovo 

telesa. Če telo in možgani zjutraj ne prejmejo dovolj glukoze, se hranila še naprej le porabljajo, 

kar se pokaže v nezbranosti, slabšem spominu in utrujenosti. Velja, da tisti otroci, ki zajtrkujejo, 

v šoli veliko bolje sodelujejo. To potrjujejo strokovnjaki za prehrano, zdravniki in tudi številne 

raziskave.  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=111596
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201446&stevilka=1916
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/PRIROCNIK_Z_MERILI_KAKOVOSTI-ZADNJA_VERZIJA_V_OBJAVI_.doc
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/PRIROCNIK_Z_MERILI_KAKOVOSTI-ZADNJA_VERZIJA_V_OBJAVI_.doc
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Iz tega razloga bomo tudi v tem šolskem letu na naši šoli nadaljevali z zajtrkom, ki bo 

organiziran za vse učence od 1. do 5. razreda v času od 8.55 do 8.20. Ker je v preteklih letih, 

kljub ponudbi, zajtrk imelo zelo malo učencev iz predmetne stopnje, smo ga že v prejšnjem 

šolskem letu ukinili. Kot nadoemestilo za zajtrk smo vpeljali malico ob 9.05.  

 

8.3. Malica 

Malica za učence od šestega do devetega razreda je po prvi uri pouka, to je ob 9.05, za učence 

od prvega do petega razreda pa po drugi uri pouka, to je ob 9.55.  

Cena malice v šolskem letu 2018/2019 za učenca znaša 0,80 € dnevno, za prejemnika 

subvencije je malica brezplačna.  

Za vse učence bomo praviloma štirikrat na leto pripravili samopostrežno malico (ruski bife). 

Ta dan bo učencem na razpolago veliko različnih vrst hrane od različnih vrst kruha, raznih 

namazov, različnih vrst klobas, hrenovke, jogurti, razni napitki, sadje in drugo. To obliko 

malice, ki je pri učencih seveda zelo priljubljena, bomo izvedli ob naslednjih priložnostih:  

 ob tednu otroka 

 pred odhodom na božične in novoletne počitnice 

 za veliko noč 

 ob zaključku šole 

To obliko malice izvajamo predvsem z namenom vzgajati učence, saj se naučijo obnašanja ob 

ponudbi samopostrežnega zajtrka v hotelih in restavracijah, kamor vedno pogosteje učenci 

odhajajo skupaj s svojimi starši. S strani staršev v zadnjih letih dobivamo vedno več povratnih 

informacij, da so otroci toliko ozaveščeni, da tudi njih vzgajajo v smislu »na krožnik si daj 

toliko, kolikor poješ in se raje večkrtat vrni, kot pa puščaš hrano na krožniku«.  

 

8.4. Kosilo 

Kosilo si lahko v skladu s Pravilnikom o prehrani naročijo vsi učenci, zaposleni in drugi 

uporabniki.  

 

ura razred Kdo? 

11.55 - 12.10 6. – 9.  

12.40 – 13.00 1. – 5. 
Tisti učenci razredne stopnje, ki imajo šesto šolsko uro (to 

je od 13.00) dalje pouk ali odhajajo domov 

13.00 – 13.30 1. – 5. 
Tisti učenci razredne stopnje, ki so v tem času v oddelku 

podaljšanega bivanja. 

 

Kosila lahko učenci ali njihovi starši prijavijo ali odjavijo en dan prej v tajništvu šole ali 

najpozneje zjutraj do osme ure za tekoči dan.  

Učenci si pred odhodom na posamezni obrok v razredu ali v jedilnici obvezno umijejo roke. 

Učenci med obrokom uporabljajo papirnate prtičke, ki jih po uporabi odvržejo. Vsak učenec po 

zaužitem obroku počisti za seboj. Po vsakem obroku bo mize očistila še čistilka.  

 

8.5. Plačilo prehrane in drugih obveznosti 

Vse obeznosti lahko starši poravnajo: 

 s trajnikom preko banke  

 s položnico 

 z gotovino v tajništvu šole (ko bomo to možnost uvedli)  

Enak način plačevanja velja za vse ostale stroške, ki nastajajo čez leto (npr.: dnevi dejavnosti, 

šole v naravi...). 
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8.6. Shema šolskega sadja in mleka 

Shema šolskega sadja in mleka je ukrep skupne kmetijske politike. Namen ukrepa je povečati 

porabe sadja in zelenjave ter mleka in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže 

in debelosti pri otrocih. K aktivnemu sodelovanju  je  pristopila  tudi  Slovenija,  kjer se ukrep 

izvaja v skoraj 90% osnovnih šol. Šole poleg redne šolske prehrane brezplačno razdeljujejo 

mleko ter sadje in zelenjavo, pri čemer morajo smiselno uporabljati določbe zakona, ki ureja 

šolsko prehrano v delu, ki se nanaša na organizacijo šolske prehrane. 

Na spletni strani Shema šolskega sadja in zelenjave  lahko učenci, starši, šole in drugi najdete 

informacije o izvajanju ukrepa ter različna gradiva v zvezi s sadjem in zelenjavo ter mlekom. 

V  Shemo šolskega sadja (SŠS) in mleka smo vključeni že peto leto.  V tem šolskem letu sta se 

obe shmeni združili. Tudi v šolskem letu 2018/19 smo se prijavili in bili tudi letos izbrani. V 

okviru te sheme učenci enkrat na teden dobijo brezplačen obrok svežega sezonskega sadja in 

mleka. Sadje nabavljamo od domačih lokalnih pridelovalcev. Učenci dobivajo jabolka, grozdje, 

hruške, breskve, marelice, jagode in drugo razpoložljivo sadje domačih pridelovalcev.  

 

9. INFORMIRANJE in EVIDENTIRANJE 

9.1. Odsotnost od pouka 

Razredniki, sorazredniki in  vsi ostali strokovni delavci se bomo skupaj z vodstvom šole trudili, 

da bi bila odsotnost učencev od pouka minimalna. Ko pa bo kljub temu do odsotnosti prišlo, 

bomo od staršev dosledno zahtevali, da opravičijo izostanek njihovega otroka od pouka.  

 

9.2. Elektronski dnevnik in redovalnica 

Že peto leto zapored uporabljamo elektronski dnevnik in elektronsko redovalnico preko spletne 

aplikacije Lopolis. Klasičnih dnevnikov v pisni obliki ne uporabljamo več. Starši lahko 

zaprosijo za brezplačen dostop do internetne aplikacije, kjer lahko za svojega otroka spremljajo 

ocene in izostanke.   

 

10. SODELOVANJE  S  STARŠI 

V tem razdelku so opredeljene skupne in osebne govorilne ure ter roditeljski sestanki. 

 

10.1.  Skupne govorilne ure 

V Podgorcih se govorilna ura začne ob 16.30 in traja do 18.00. Pri Veliki Nedelji se govorilna 

ura začne ob 17.30 in traja do 19.00.  

 

Zap. št. datum 

1.  četrtek, 13. 09. 2018 

2.  četrtek, 11. 10. 2018 

3.  četrtek, 08. 11. 2018 

4.  četrtek, 13. 12. 2018 

5.  četrtek, 10. 01. 2019 

6.  četrtek, 14. 02. 2019 

7.  četrtek, 04. 03. 2019 

8.  četrtek, 11. 04. 2019 

9.  četrtek, 09. 05. 2019 

10.  četrtek, 13. 06. 2019 

 

  

http://www.shemasolskegasadja.si/
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10.2. Osebne govorilne ure strokovnega delavca  

Vsak strokovni delavec ima ob redni mesečni GU tudi svojo osebno mesečno GU. Vsaj enkrat 

na mesec je torej strokovni delavec za starše dosegljiv tudi izven rednih GU. Strokovni delavec 

je v okviru osebne GU dosegljiv  praviloma 45 minut. 

 

Z. š. PRIIMEK IME dan v tednu ura prostor 

1.  ALT Jožica Četrtek 11.10-11.50 Zbornica 

2.  BEZJAK Irena 2. sreda v mesecu 10.15-11.00 Zbornica 

3.  BEZJAK Jernej 
2. četrtek v 

mesecu 
11.05-11.50 Zbornica 

4.  BEZJAK Stanko 
1. četrtek v 

mesecu 
12.10-12.50 Zbornica 

5.  
CVETKO 

STOLEC 
Silvija 2. petek v mesecu 9.10-9.50 Zbornica 

6.  ČEH Tamara 
2. četrtek v 

mesecu 
10.20-11.00 Zbornica 

7.  ČRNIVEC Gordana Torek 11.00-11.50 Zbornica 

8.  GAŠPERIČ Alenka Sreda 9.10-9.50 Zbornica 

9.  IVANUŠA Teodora Sreda 8.20-9.00 Zbornica 

10.  JANŽEKOVIČ Nada 2. torek v mesecu 11.05-11.50 Matematika 

11.  KORPAR Alenka 
2. ponedeljek v 

mesecu 
11.05-11.50 Zbornica 

12.  KOSI Mojca 2. sreda v mesecu 10.15-11.00 Zbornica 

13.  
KOSTANJEV

EC 
Ksenja 

2. četrtek v 

mesecu 
9.10-9.55 zbornica 

14.  KOVAČEC Darja 2. sreda v mesecu 10.15-11.00 Zbornica 

15.  KUMER Petra 2. torek v mesecu 13.00-13.45 Biologija 

16.  KVAR Vanja ponedeljek 8.20-9.00 Zbornica 

17.  LAZAR Marija 
1. ponedeljek v 

mesecu 
9.25-10.00 Biologija 

18.  LEŠNIČAR Milko Petek 8.20-9.00 Tehnika 

19.  MAJCEN Matejka 2. sreda v mesecu 12.10-12.55 Zbornica 

20.  MAJCEN Nada 2. sreda v mesecu 8.25-9.05 Zbornica 

21.  MEGLA Klara 2. torek v mesecu 10.15-11.00 Zbornica 

22.  MEŠKO Angelca 2. petek v mesecu 8.20-9.00 Zbornica 

23.  MIKLAŠIČ Zdenka 2. sreda v mesecu 10.15-11.00 Zbornica 

24.  MURŠEC Božidar Sreda 12.10-12.55 Zbornica 

25.  PLOHL Aleksandra 2. torek v mesecu 8.20-9.00 Zbornica 

26.  RAJH Marija 
2. četrtek v 

mesecu 
12.00-12.45 Zbornica 
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Z. š. PRIIMEK IME dan v tednu ura prostor 

27.  RAJH Mateja Torek 8.20-9.05 Zbornica 

28.  
RUDOLF 

KEKEC 
Andreja 2. torek v mesecu 12.10-12.55 Zbornica 

29.  SKOK Marko Sreda 10.15-11.00 Zbornica 

30.  SKOK Saša Četrtek 11.10-11.50 Zbornica 

31.  ŠKVORC Marijan Ponedeljek 8.00-9.00 
Pisarna 

pomočnika 

32.  ŠOŠTARIČ Aleksandra Sreda 12.10-12.55 Zbornica 

33.  TURKL KOSI Eva 2. petek v mesecu 9.05-9.55 Zbornica 

34.  
VERNIK 

TROFENIK 
Teja Ponedeljek 13.00-14.00 

Pisarna 

pedagoginje 

35.  ZORLI Peter 
2. četrtek v 

mesecu 
10.15-11.00 Zbornica 

36.  ŽUMBAR Anton po dogovoru  
pisarna 

ravnatelja 

 

10.3.  Roditeljski sestanki  

V šolskem letu 2018/19 bomo organizirali izvedbo dveh razrednih roditeljskih sestankov in 

sicer:   

sestanek datum ura kraj vsebina izvajalec 

      

1. razredni RS 
13. 09.  

2018 

16.30

17.30 

Podgorci 

V. Nedelja 
Program dela in volitve razrednik 

2. razredni RS po izbiri razrednika razrednik 

 

V šolskem letu 2018/19 bomo organizirali tudi izvedbo dveh skupnih roditeljskih sestankov in 

sicer:   

sestanek datum ura kraj vsebina izvajalec 

1. skupni RS 
11. 10.  

2018 

16.30

17.30 

Podgorci 

V. Nedelja 

Samoevalvacijsko 

poročilo 2017/18 in 

navodila za starše v 

šolskem letu 2018/19 

ravnatelj 

2. skupni RS 
8.11. 

2018 
17.30 V. Nedelja Predavanje za starše  zunanji 

 

10.4. Redovalne konference 

V šolskem letu 2018/19 se bomo strokovni delavci sestali na treh redovalnih konferencah 

(RK), ki bodo potekale po naslednjem razporedu:  

 

PK dan datum ura kraj vsebina izvajalec 

1. RK torek 
29. 1. 

2019 
14.30 Velika Nedelja 

Učni uspeh 

1. – 9. razred 

ravnatelj in 

razredniki 

2. RK torek 
11. 6. 

2019 
14.30 Velika Nedelja 

Učni uspeh 

9. razred 

ravnatelj in 

razredniki 

3. RK torek 
18. 6. 

2019 
14.30 Velika Nedelja 

Učni uspeh 

1. – 8. razred 

ravnatelj in 

razredniki 

1. in 3. RK bomo izvajali vsi oddelki matične in podružnične šole skupaj. 
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11. DRUGO 

 

11.1. Pouk in oprema za pouk 

Pouk poteka z uporabo informacijsko komunikacijske (IK) tehnologije, saj sta v vseh učilnica 

nameščena računalnik in projektor, v desetih učilnicah pa tudi elektronska tabla.  

Učilnice za pouk so dovolj svetle in prostorne.  

Leta 2011 smo uspeli zamenjati okna v vseh učilnicah, kjer niso bila zamenjana že prej.  

Leta 2012 smo popolnoma preuredili kuhinjo in spremljajoče prostore.  

Leta 2013 smo uredili vzhodni del fasade na starem delu šole. 

Leta 2014 smo uredili še severno, zahodno in južno fasado na starem delu šole. 

Leta 2015 smo preuredili učilnice in namestili senčila na okna.  

Leta 2016 smo prebarvali nekaj hodnikov in učilnic ter prenovili obe kopalnici v Športni 

dvorani Velika Nedelja.  

V letu 2018 se je izvedla celovita energetska sanacija šole Velika Nedelja in Športne dvorane 

Velika Nedelja.  

Opremljenost z učili je dokaj dobra. V okviru razpoložljivih sredstev pa fond učil in učnih 

pripomočkov iz leta v leto povečujemo. Tako smo leta 2014 s pomočjo sponzorskih in 

donatorskih sredstev in s pomočjo šolskega sklada nabavili 16 prenosnih računalnikov za 

računalniško učilnico. V letu 2015 smo uspeli s prijavo na razpis MIZŠ za nabavo 6 

računalnikov. Polovico sredstev je prispevalo ministrstvo, drugo polovico pa občina Ormož.  

V okviru projekta Popestrimo Osnovno šolo smo nabavili 11 prenosnih računalnikov. 

Nabavili smo nekaj projektorjev in zamenjali iztrošene.  

V letu 2017 smo se prijavili na razpis SIO 2020.   

V okviru najemne pogodbe imamo  štiri barvne fotokopirne stroja (dva na centralni in enega na 

podružnični šoli ter enega v Vrtcu Podgorci). Fotokopiranja učencem ne zaračunavamo. 

Podpisali smo pristopno izjavo s SAZOR-jem in lahko fotokopiramo tudi avtorsko začitena 

dela.  

 

11.2. Zdravstveno varstvo otrok 

Za zdravstveno varstvo skrbi šolski dispanzer, za zobozdravstveno varstvo pa šolska zobna 

ambulanta ZD Ormož.  V okviru šole otrok ne bomo vozili na zdravstvene preglede v ZD 

Ormož. Za redno opravljanje zdravstvenih pregledov svojih otrok morajo poskrbeti starši.  

V okviru projekta Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) bodo določeno število ur 

zdravstveno vzgojo na šoli opravljali delavci ZD Ormož.  

Te iste delavce pa bomo še naprej vključevali v predavanja na raznih delavnicah ob 

naravoslovnih in tehniških dnevih.   

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur. L. RS 

št.19/98 vključno s spremembami) opredeljuje vzgojo za zdravje otrok z vsebino in terminskim 

načrtom za posamezno osnovno šolo, od 1. do 9. razreda (v šolskem letu po 2 šolski uri v 

vsakem razredu). 

 

Namen sodelovanja med učitelji in zdravstvenimi delavci je izboljšanje izvajanja vzgoje za 

zdravje, s ciljem krepitve zdravega življenjskega sloga in zmanjševanje škodljivih vplivov na 

zdravje šolarjev. 

 

12. PROMETNA varnost  

  

Otrok naj hodi v šolo po poti, ki je varna. Naj gre od doma pravočasno, da ne bo izbiral nevarnih 

bližnjic. Učenci prvih razredov naj okrog vratu nosijo rutice. Vsi učenci naj ob zmanjšani 

vidljivosti nosijo odsevna telesa.  
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Z A K O N 

O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPrCP) 

  

7. člen (ZPrCP) 

(odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov) 

Starši, skrbniki ter rejniki so dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad otrokom ali 

mladoletnikom, ko je ta udeležen v cestnem prometu.  

Opustitev dolžne skrbi ali nadzorstva iz prejšnjega odstavka nastopi zlasti tedaj, ko starši, 

skrbniki oziroma rejniki omogočijo, dovolijo ali dopustijo, da otrok ali mladoletnik ravna v 

nasprotju s predpisi tega zakona.  

Z globo 200 eurov se kaznujejo za prekršek starši, skrbniki oziroma rejniki, katerih otrok ali 

mladoletnik stori prekršek po tem zakonu, pa je prekršek posledica opustitve dolžne skrbi ali 

nadzorstva nad njim.  

V primeru opustitve dolžne skrbi ali nadzorstva nad otrokom ali mladoletnikom so osebe iz 

prvega odstavka tega člena dolžne plačati stroške iz 18., 19. in 36. člena tega zakona.  

  

34. člen (ZPrCP) 

(zaščitna čelada) 

(3) Otrok mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Enako 

velja tudi takrat, kadar se vozi na kolesu kot potnik.  

(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek: 3. starš, skrbnik, rejnik ali spremljevalec otroka, 

kadar otrok med vožnjo kolesa kot voznik, jahač ali potnik ne uporablja zaščitne čelade.  

  

83. člen (ZPrCP) 

(udeležba pešcev v cestnem prometu) 

(1) Pešci morajo uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev  

Pešec ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževati na njem, prav tako ne sme nanj nenadoma 

stopiti.  

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo hoditi pešci po vozišču tam, kjer ni pločnika, 

pešpoti ali kolesarske steze. Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje.  

Izjemoma lahko pešci hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje, kjer je to zanje varneje 

(nepregledni ovinek, ovira na vozišču ipd.).  

Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta oddaljen od njega manj kot 100 

metrov. Pešec ne sme prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce, če sta smerni vozišči fizično 

ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta.   

Pešec mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po najkrajši poti. Preden stopi na vozišče, se 

mora prepričati, če to lahko varno stori.  

Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, 

tretjega, četrtega, šestega, sedmega ali osmega odstavka tega člena.  

  

84. člen (ZPrCP) 

(označitev pešcev) 

(2) Pešec, ki ponoči hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju, kjer ni pločnika ali pešpoti, 

po vozišču ali tik ob njem, mora nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, 

svetilko, ki oddaja belo svetlobo, ki je vidna s sprednje in zadnje strani ali odsevni telovnik živo 

rumene ali oranžne barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, ali odsevnik iz drugega 

odstavka 87. člena tega zakona.  

(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki ni označen v skladu z določbami tega 

člena.  

*ponoči= »ponoči« je čas od sončnega zahoda do sončnega vzhoda  
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87. člen (ZPrCP) 

(varstvo otrok) 

Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu na 

strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega odsevna 

površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2.  

Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg 

odsevnika iz prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.  

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne 

osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, 

skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo 

v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo 

starši, skrbniki oziroma rejniki.  

Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, skrbniki oziroma 

rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s 

prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom.  

O kršitvi določb tega zakona, ki jo stori otrok ali mladoletnik, mora pooblaščena uradna oseba 

obvestiti njegove starše, skrbnike oziroma rejnike.  

  

88. člen (ZPrCP) 

(prevoz oseb – otrok) 

(14) Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti otrok, 

manjši od 150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi. V 

motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, 

mlajših od treh let, otroci starejši od treh let in manjši od 150 cm pa se smejo prevažati le na 

sedežih, ki niso prednji sedeži. Otrok ni dovoljeno prevažati v nazaj obrnjenem zadrževalnem 

sistemu v sedežu za potnike, zaščitenem s prednjo zračno blazino, razen če je zračna blazina 

deaktivirana mehanično.  

(17) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega 

člena.  

  

93. člen (ZPrCP) 

(kolesa in kolesa s pomožnim motorjem) 

Vozniki koles morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh 

prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v 

smeri vožnje.  

Vozniki koles morajo voziti drug za drugim, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva 

vzporedno, če širina poti to omogoča.  

Med vožnjo s kolesom je prepovedano:  

 voditi, vleči ali potiskati druga vozila, razen vleke priklopnih vozil iz četrtega in petega 

odstavka tega člena;  

 pustiti se vleči ali potiskati;  

 prevažati predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji;      

 voziti druge osebe, razen če ta zakon ne določa drugače.  

(6) Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka mlajšega od osem let, če je na kolesu pritrjen 

poseben sedež za otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti 

prilagojene velikosti otroka. Sedež za otroka mora biti narejen tako, da:  

 ustreza velikosti otroka;  

 je trdno povezan s kolesom;  

 je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zmanjšuje preglednosti in gibljivosti;  

 onemogoča poškodovanje otroka.  
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Na kolesu in v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, sme prevažati otroka le polnoletna 

oseba.  

Voznik kolesa mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgano na sprednji strani žaromet 

za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja 

rdečo svetlobo. Na zadnji strani kolesa mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh 

pedal rumene ali oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.  

Parkirano kolo mora biti postavljeno tako, da ne ovira prometa.  

Določbe tega člena se uporabljajo tudi za kolo s pomožnim motorjem.  

Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki prevaža otroka na 

kolesu ali kolesu s pomožnim motorjem in v priklopnem vozilu, ki je dodano tema voziloma, v 

nasprotju z določbo šestega, osmega ali desetega odstavka tega člena.  

Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z 

določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, sedmega ali devetega odstavka tega člena.  

  

Z A K O N 

O VOZNIKIH (ZVoz) 

(pogoji za vožnjo koles in koles s pomožnim motorjem) 

  

Otrok do šestega leta starosti sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju za pešce, v spremstvu 

polnoletne osebe pa tudi v območju umirjenega prometa.  

Otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem 

prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja 

največ dva otroka.  

Ne glede na prejšnji odstavek sme učitelj, ki v osnovni šoli usposablja otroke v vožnji kolesa, 

spremljati največ pet otrok hkrati, če so drugi vozniki na to opozorjeni s predpisano prometno 

signalizacijo. Med opravljanjem kolesarskega izpita spremstvo iz prejšnjega odstavka ni 

potrebno, če so drugi vozniki na to opozorjeni s predpisano prometno signalizacijo.  

V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi 

veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.  

Kolo s pomožnim motorjem sme voziti v cestnem prometu otrok od 12. do 14. leta starosti, ki 

ima pri sebi kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.  

Starostni pogoj za pridobitev pravice voziti kolo in kolo s pomožnim motorjem izpolni otrok z 

nastopom koledarskega leta, v katerem dopolni predpisano starost.  

Otrok se usposobi za vožnjo kolesa, ko opravi kolesarski izpit in dobi v osnovni šoli kolesarsko 

izkaznico.  

Program usposabljanja za vožnjo kolesa, program kolesarskega izpita in obrazec kolesarske 

izkaznice predpiše minister, pristojen za šolstvo.  

  

85. člen (ZVoz) 

(odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov) 

Starši, skrbniki oziroma rejniki so dolžni skrbeti in izvajati nadzorstvo nad otrokom ali 

mladoletnikom, ko je ta udeležen v cestnem prometu.   

Opustitev dolžne skrbi in nadzorstva iz prejšnjega odstavka nastopi zlasti tedaj, ko starši, 

skrbniki oziroma rejniki omogočijo, dovolijo ali dopustijo, da otrok ali mladoletnik ravna v 

nasprotju z določbami tega zakona.  

Z globo 200 eurov se kaznujejo za prekršek starši, skrbniki oziroma rejniki, čigar otrok ali 

mladoletnik stori prekršek po tem zakonu, pa je prekršek posledica opustitve dolžne skrbi in 

nadzorstva nad njim.  

  

Celotna zakonodaja je dostopna na portalu RS Državni zbor, zakonodaja;  http://www.dz-

rs.si/index.php in  portalu Policije, zakonodaja in dokumenti; http://www.policija.si/  

http://www.dz-rs.si/index.php
http://www.dz-rs.si/index.php
http://www.dz-rs.si/index.php
http://www.dz-rs.si/index.php
http://www.dz-rs.si/index.php
http://www.policija.si/
http://www.policija.si/
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Vodja policijskega okoliša Velika Nedelja je policist Dušan Leben    (tel: 041 55 86 77, 

dusan.leben@policija.si)   

Policijska postaja Ormož, tel: 02 741 08 60, pp_ormoz.pumb@policija.si  
  
 

13. PROGRAM  VRTCA 

 
13.1. Program vrtca 

 

Vrtec glede na trajanje izvaja dnevni program, ki traja devet ur in se izvaja celodnevno v 

okviru poslovnega časa vrtca.  

Dnevni program je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, 

varstvo in prehrano otrok.  

 

Izvajamo javno veljavni program predšolske vzgoje, ki je Kurikulum za vrtce - potrjen na 

Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje marca 1999. Kurikulum je nacionalni 

dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. Cilj kurikula je večje upoštevanje 

človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven 

udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti 

pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu 

ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči. Razdeljen je na 6 področij: 

GIBANJE, JEZIK, MATEMATIKA, DRUŽBA, NARAVA in UMETNOST. 

 

V skupine lahko vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, ki so po trenutno veljavni 

zakonodaji z Odločbo o usmeritvi usmerjeni v Program predšolske vzgoje s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oz. so integrirani v redne oddelke. Z otroki s 

posebnimi potrebami delamo po nacionalno sprejetih »Navodilih h Kurikulu za vrtce v 

programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami«. 

 

 

13.2. Razporeditev otrok v skupine 

 

IME 

SKUPINE 

ŠT. 

IGRALNICE 

IN IGRALNA 

POVRŠINA 

VRSTA 

ODDELKA, 

STAROST 

OTROK IN 

NORMATIV 

ŠTEVILO 

VKLJUČE

NIH 

OTROK 

ZAPOSLENI V 

ODDELKU 

VZGOJITE

LJICA 

POM. 

VZGOJITE

LJICE 

VIDKOVA 

IGRALNICA 

IGRALNICA 

št. 1, 

41,1 m2 

Heterogeni 

oddelek; 

4 in 5 let 

(19) 

20* Silva Mori Marija Čuš 

NAVIHANCI 

IGRALNICA 

št. 2, 

42,1 m2 

Heterogeni 

oddelek; 

3 in 4 leta 

(19) 

19* Irena Kupčič 
Lidija 

Brumen 

PIKIJEVA 

IGRALNICA 

IGRALNICA 

št. 3, 

35,8 m2 

Homogeni 

oddelek; 

2 do 3 leta 

(12) 

11 
Andreja 

Žnidarič 

Martina 

Šoštarič 
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ZVEZDICE 

IGRALNICA 

št. 4, 

27,7 m2 

Homogeni 

oddelek; 

1 do 2 leti 

(12) 

9** 
Blanka 

Pavlović 
Danica Fras 

 
 

SKUPAJ 

 

4 oddelki 

 

59 otrok 
  

 

 

13.3. Organizacija dela 

 

OBRATOVALNI ČAS VRTCA je vsak delovni dan v tednu od 5.30 do 16.00. 

PEDAGOŠKI DELAVCI 

 

Ime in priimek, delovno 

mesto 

SKUPINA (oddelek)/ 

starostno obd. 

Zahtevana 

sočasnost 

Zagotovljena 

(dejanska) 

sočasnost 

Silva Mori, 

vzgojiteljica 
VIDKOVA IGRALNICA 

(heterogeni odd. 4 in 5 let) 

 

2. starostno obd. 

4 ure 4,5 ure 
Marija Čuš, 

vzgojiteljica pomočnica 

Irena Kupčič, 

vzgojiteljica 
NAVIHANCI 

(heterogeni odd. 3 in 4 leta) 

2. starostno obd. 

4 ure 5 ur 
Lidija Brumen, 

vzgojiteljica pomočnica 

Blanka Pavlović, 

vzgojiteljica 
ZVEZDICE 

(homogeni odd. 1 do 2 leti) 

 

1.starostno obd. 

6 ur 6 ur 
Danica Fras, 

vzgojiteljica pomočnica. 

Andreja Žnidarič, 

vzgojiteljica 
PIKIJEVA IGRALNICA 

(heterogeni odd. 2 in 3 leta) 

1.starostno obd. 

6 ur 6 ur 
Martina Šoštarič, 

vzgojiteljica pomočnica 

Manuela Majhenič, 

vzgojiteljica pomočnica 

Pokriva podaljšan poslovalni čas vrtca, pokriva odmore 

zaposlenih, da se zagotovi sočasnost, pomoč v oddelkih 1. 

starostnega obdobja, pokriva znižano obvezo zaposlenih 

Nataša Gregur, 

svetovalna delavka, 

pomočnica ravnatelja za 

vrtec 

V deležu opravlja svetovalno delo za vrtec; pedagoško in 

organizacijsko vodi vrtec 

 

Vsi otroci se zjutraj do 7.30 zbirajo v igralnici št. 1. Ob 7.30 se razdružijo v svoje igralnice, 

razen Zvezdice in Navihanci ostanejo do 7.45 v ig. št. 2. Zvezdice so v svoji igralnici od 7.45. 

Popoldne ob 14.30 otroke iz Vidkove igralnice prevzame vzgojiteljica pomočnica Manuela 

Majhenič. Vsi otroci se združijo v ig. št. 1 ob 15.00.  

 

13.4. Aktivnosti vrtca 

 

RUTINSKE DEJAVNOSTI V VRTCU 

Za otroke prvega starostnega obdobja: 

 Sprejem otrok, umirjanje otrok, zadovoljevanje potrebe po varnosti, sprejetosti; poudarek 

je na individualnem pristopu v odnosu vzgojiteljica – otrok; dejavnosti po kotičkih (skupno 
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branje slikanic, igre z ljubkovalnimi igračami in drugimi ustreznimi igračami za to starost 

otrok). 

 Gibalne minute, gibalne igre, razgibavanja z drobnimi pripomočki, rajalne igre… 

 Nega otrok, higiena, priprava na obroke prehrane in prehrana otrok (zajtrk, kosilo, malica). 

 Spontane in načrtovane igralne aktivnosti v kotičkih z različnimi pripomočki, razvijanje 

spretnosti in pridobivanje novih izkušenj in znanj iz področij: narave, družbe, jezika, 

gibanja, umetnosti in matematike (poudarek na komunikaciji). 

 Gibalne igre, rajalne igre, igre na igrišču in igralih, naravna gibanja, krajši sprehodi. 

 Počitek otrok glede na  potrebe (dopoldne in popoldne). 

 Individualne dejavnosti v kotičkih, skupinske dejavnosti v vrtcu, na igrišču in na prostem 

ter odhodi domov. 

 

Za otroke drugega starostnega obdobja in kombiniranih oddelkov: 

 Sprejem otrok v oddelke, zadovoljevanje potrebe po varnosti, sprejetosti; poudarek je na 

individualnem pristopu v odnosu vzgojiteljica – otrok. 

 Dejavnosti po željah in izbiri otrok v različnih kotičkih, individualni pogovori otrok z 

vrstniki in odraslimi v oddelku, različne družabne in ustvarjalne igre. 

 Gibalne minute, gimnastične vaje, vadbene ure, gibalne in plesne igre. 

 Higiena, priprava na obroke, prehranjevanje, higiena zob. 

 Raznovrstne usmerjene in dejavnosti po izbiri otrok v kotičkih, na prostem in v igralnicah 

iz področij: narave, družbe, matematike, jezika, gibanja s sprehodi, z orientacijskimi pohodi 

ter iz umetnosti (glasbena, likovna in plesna vzgoja), raziskovanje, preizkušanje, 

primerjanje, vključevanje v interesne dejavnosti za pridobivanje novih spoznanj in izkušenj 

ter nadgrajevanje in bogatenje otrokovih znanj. 

 Individualne in skupinske dejavnosti v vrtcu in na prostem, aktivni ali pasivni počitek ter 

obiskovanje obogatitvenih dejavnosti. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA OTROKE 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA OTROKE CILJNA SKUPINA 

SEPTEMBER 

Prvo informativno srečanje s starši novincev- 30. 8. 2018 Starši novincev 

Oddelčni roditeljski sestanki- 17. 9. 2018 (15.30) 

 

Prvi skupni roditeljski sestanek -17. 9. 2018 (16.30) 

Vsi starši 

 

Vsi starši 

Obeležimo prvi jesenski dan- 21. 9. 2018- obiranje 

grozdja, sodelovanje s TD Podgorci 

Vsi otroci po oddelkih 

25. 9. 2018- ogled železniške makete pri g. Sladnjaku- 

TKD dogodek ob 9.30 

Vsi otroci 

26. 9. 2018- zobna preventiva- prvi obisk med. sestre za 

zobno preventivo 

Vsi otroci 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA OTROKE CILJNA SKUPINA 

OKTOBER, NOVEMBER 

TEDEN OTROKA- 1.-5.10.2018 

»PROSTI ČAS«  

Osredotočili se bomo na pomen kvalitetnega 

preživljanja prostega časa. 

 

Vse vzgojiteljice vodijo 

dejavnosti na ravni oddelkov, 

povezane z vsebino tedna 

otroka in prilagojeno razvojnim 

značilnostim otrok 

1.-5. 10. 2018 - Jesenski kros- koordinira S. Mori Vsi otroci - prilagojeno 

razvojnim značilnostim otrok 
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4. 10. 2018- srečanje s starši- pohod do Stanice- TKD 

dogodek ob 15.30 

Vsi otroci in starši 

15. 10. 2017- svetovni dan hoje- Orientacijski pohod 2. starostno obd. 

15. 10. 2017 – svetovni dan hoje- Pohod s prijatelji v 

okolici vrtca 

1. starostno obd. 

26. 10. 2018- razstava na temo Vlak nekoč in danes- 

otvoritev razstave- TKD dogodek ob 9.30 

Vsi otroci  

Poskrbimo za varnost- spoznajmo številko 112 

sodelovanje s knjižničarko Leonido Šumenjak- prvi teden 

novembra (5.-9. 11. 2018) 

Vsi otroci in zaposleni  

12.-16. 11. 2018- Teden strpnosti »STOP 

OBREKOVANJU« 

(realizacija 5.-9. 11. 2018) 

2. starostno obd. 

16. 11. 2017 -Tradicionalni slovenski zajtrk- Medeni 

zajtrk 

Sodelovanje s pesmijo Lojzeta Slaka- Čebelar 

Vsi otroci, znotraj svojih skupin 

EVAKUACIJA- oktober ali november 2018- izvedba v 

dogovoru s šolo 

Vsi otroci 

DECEMBER 

Miklavževanje- obdaritev otrok (suho sadje) Vsi otroci 

Izdelovanje božičnih in novoletnih izdelkov  in okrasitev 

jelke 

Vsi otroci po oddelkih, 

razvojnim značilnostim 

primerno 

Rajanje ob novoletni jelki- glasbeno plesno dopoldne 

(datum bo določen naknadno) 

Vsi otroci 

Obdaritev otrok od 1 do 7 let in obisk Dedka Mraza 

(finančno pokriva Občina Ormož)- popoldne na Stanici v 

sodelovanju s Prleškimi železničarji (TKD projekt), s 

kratko gledališko igrico - termin bo določen naknadno 

Vsi otroci (tudi tisti, ki vrtca ne 

obiskujejo) 

JANUAR, FEBRUAR 

Teden brez TV in računalnika (življenje nekoč in danes)- 

dogovor z Muzejem Ormož (ga. Nevenka Korpič Lesjak)- 

TKD projekt  

Vsi otroci 

Radosti na snegu (odvisno od vremena)- termin bo 

določen naknadno 

Vsi otroci 

7. 2. 2019, obeležimo slov. kulturni praznik- obisk 

knjižničarke Leonide Šumenjak 

Vsi otroci, prilagojeno 

razvojnim značilnostim 

MAREC, APRIL 

5.3.2019- pust- udeležba na Ormoški povorki- starejša 

skupina- TKD projekt 

Starejša skupina 

ZDRAVSTVENA PREVENTIVA- obiski med. sestre 

Marjane Kelenc 

Osebna higiena – sreda, 13. 3. 2019 

Zdrav način življenja- sreda 20. 3. 2019 

Prva pomoč za otroke in preprečevanje poškodb- sreda, 

27. 3. 2019  

Ko medvedek zboli – petek, 29. 3. 2019 

Vsi otroci 

 

 

 

Najstarejša skupina 

 

Mlajše skupine 

2. 4. 2019, obeležimo mednarodni dan knjig za otroke, 

obisk knjižničarke Leonide Šumenjak 

Vsi otroci, razvojnim 

značilnostim prilagojeno 
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1 dan med 23. in 26. 4. 2019 - Poskrbimo za varnost- 

obisk gasilcev, policije, slov. vojske 

Vsi otroci, razvojnim 

značilnostim prilagojeno 

MAJ, JUNIJ 

maj 2019- RAZISKUJEMO TRAVNIK - termin bo 

določen naknadno 

Vsi otroci, razvojnim 

značilnostim prilagojeno 

9. 5. 2018- Kolesarčki (prometna preventiva- povabimo 

tudi 1. r.) 

Najstarejši predšolski otroci 

27. -31. 5. 2019- teden športnih aktivnosti Vsi otroci, razvojnim 

značilnostim prilagojeno 

Maj 2019 - Miniolimpijada v Ormožu- termin bo določen 

naknadno 

Najstarejši otroci 

Junij 2019- Slovo minimaturantov od vrtca Najstarejši, predšolski otroci 

12. 6. 2019 - zaključek projekta Mali sonček s podelitvijo 

priznanj in medalj (gost: Igor Plohl, predstavitev 

paraolimpijskih športov)  

Vsi otroci 

Zaključek šolskega leta (zaključni izleti z vlakom- v 

različne smeri) – termin bodo določile vzg. v dogovoru s 

starši- TKD projekt 

Vsi otroci in starši 

 

DEJAVNOSTI V POLETNIH MESECIH 

V mesecu JULIJU in AVGUSTU so zaradi manjšega števila otrok skupine združene po 

starosti otrok. Strokovne delavke, ki vodijo združene oddelke, pripravijo načrt vzgojnih 

dejavnosti za poletni čas. Pri tem upoštevajo razvojne značilnosti otrok in strukturo združenih 

oddelkov, vremenske razmere in možnosti v poletnih mesecih. Enakomerno so zastopana vsa 

področja Kurilukla. Predvidevajo se naslednje aktualne dejavnosti za otroke: 

- Igre s peskom 

- Igre z vodo 

- Naravoslovne dejavnosti (poizkusi) 

- Dejavnosti načrtovane skupaj z otroki (različni naravni in odpadni materiali) 

 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

so dejavnosti, ki bodo potekale kot medpodročne dejavnosti. Vanje se bodo otroci vključevali 

glede na interes za posamezno vsebino. Izvajale jih bodo strokovne delavke vrtca znotraj svoje 

delovne obveze, ali zunanji sodelavci, ki imajo seveda za to določene certifikate. Za starše 

obogatitvene dejavnosti ne predstavljajo dodatnega stroška. Namen obogatitvenih dejavnosti je 

predvsem v dodatni ponudbi aktivnosti v popoldanskem času (po kosilu), ki so že zastopane v 

redni dejavnosti, vendar na nekoliko višjem, zahtevnejšem nivoju. Namenjene so starejšim 

otrokom (starim od 4 do 6 let) in otrokom, ki ne potrebujejo počitka. Starši otroke s posebno 

prijavnico vpišejo v izbrano obogatitveno dejavnost, razen v lutkovni abonma, ki je namenjen 

vsem otrokom. 

 

Dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci 

 

OBOGATITVENA 

DEJAVNOST 

Namenjeno 

otrokom 

Organizator/ izvajalec 

 Plavalno 

opismenjevanje 

5-6 let stari 

otroci 
17.– 21. 12. 2018 

OŠ Velika Nedelja, VI enota Podgorci/ 

izvajalec: Plavalni klub Ptuj 
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 Lutkovni abonma Vsi otroci dijaki, starejša skupina otrok, vzgojiteljice, 

sodelovanje s šolo; po dogovoru  

 Mali raziskovalec 5-6 let stari 

otroci 

Maja Botolin Vaupotič (RK Ormož)- 1 krat 

tedensko (oktober do maj) 

 Kolesarčki 5-6 let stari 

otroci 

OŠ Velika Nedelja, VI enota Podgorci / 

izvajalec: Jumicar d.o.o. (9. 5. 2019) 

 

Dejavnosti, ki jih izvajajo strokovne delavke vrtca 

 

OBOGATITVENA 

DEJAVNOST 

Namenjeno 

otrokom 

Izvajalec 

Pevski zbor 4-6 let stari 

otroci 

Blanka Pavlović; 1 krat tedensko (od 

oktobra do maja) 

Folklora 4-6 let stari 

otroci 

Martina Šoštarič, Maša Kokot; 1 krat 

tedensko (od oktobra do maja) 

Angleščina 5-6 let stari 

otroci 

Silva Mori (1 krat tedensko (od oktobra 

do maja) 

 

DODATNE DEJAVNOSTI 

So različne dejavnosti, ki so lahko tudi s področij dejavnosti kurikula (ples, tuj jezik, športne, 

glasbene dejavnosti, različne delavnice ...). V vrtcu se izvajajo predvsem na željo staršev. 

Izvajajo jih zunanji izvajalci v prostorih vrtca, proti plačilu staršev ali brezplačno- odvisno od 

ponudnika. Dodatna dejavnost časovno ne sme posegati v program vrtca in se lahko izvaja šele 

takrat, ko se spraznijo posamezni prostori vrtca. Vrtec v času izvajanja dejavnosti ne prevzema 

odgovornosti za vključene otroke, zanje odgovarja izvajalec. Starši otroka prevzamejo od 

izvajalca dodatne dejavnosti, otrok se po preteku dejavnosti ne vrača več v skupino. Predlagajo 

jih lahko starši in ponujajo zunanji ponudniki. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijejo 

starši sami. 

 

V šolskem letu 2018/2019 so staršem in otrokom ponujene Glasbene urice po Willems metodi- 

izvajalka: Klavdija Zorjan Škorjanec. 

 

CELOLETNI PROGRAMI NA NIVOJU VRTCA in PROJEKTI 

 

 Zdravje v vrtcu (koordinatorka Andreja Žnidarič) in Zdravstveno preventivo izvajamo 

po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo ter s pomočjo ZD Ormož. V 

dejavnostih ozaveščamo otroke in odrasle o pomenu zdrave prehrane, zdravega načina 

življenja, skrbi za zdravo in čisto okolje ter o pomenu vsakodnevnih gibalnih aktivnosti v 

naravi. 

Redno nas obiskuje medicinska sestra, ki izvaja vzgojo za zobno in ustno higieno. 

Sodelujemo pa tudi s pediatrično ambulanto ZD Ormož, s strani katere nas obišče tudi 

medicinska sestra vsaj 2 krat letno. Medicinske sestre in vzgojiteljice bodo pri svojem delu 

še posebej pozorne na higienske navade otrok in o tem osveščale tudi starše. 

 

 Prometno ozaveščanje otrok se izvaja kot medpodročna dejavnost in je namenjena 

vzpodbujanju in razvijanju občutka lastne odgovornosti zase. Otroke seznanimo z 

nevarnostmi na cesti in jih vzpodbujamo k pravilni reakciji in ravnanju. Pri realizaciji teh 

sodelujemo z rajonskim policistom, ki se aktivno vključuje v naš vzgojno-izobraževalni 

program. Pri tem programu veliko pomaga tudi vzgled staršev in vzgojiteljev. Skupaj bomo 

skrbeli da bodo naši otroci samostojni, varni in preudarni, ko se bodo znašli sami na cesti. 
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V okviru tega področja za vse otroke, stare od 5 do 6 let, bomo spomladi organizirali 

dejavnost KOLESARČKI (v sodelovanju z donatorji iz lokalnega okolja, Policijsko postajo 

Ormož, Sveta za preventivo v prometu pri Občini Ormož in podjetja Jumicar d.o.o.). 

 

 Mali sonček vsebuje različne dejavnosti s področja gibanja, ki jih strokovne delavke 

umestijo v svoje delovne načrte, saj so del redne dejavnosti. Program se izvaja v vseh 

skupinah otrok. Namen teh dejavnosti je v obogatitvi redne gibalne vzgoje s sodobnimi 

športnimi aktivnostmi in ozaveščati otroke in starše o pomenu gibanja za zdrav razvoj. 

Raziskave so pokazale, da obstaja povezanost med gibalnim in intelektualnim razvojem 

(gibalne aktivnosti za razvijanje koordinacije- skladnosti gibanja in ravnotežje so zelo 

povezane s kognitivnimi (spoznavnimi) sposobnostmi). 

 

 EKO vsebine bomo v okviru medpodročnih dejavnosti izvajali v sklopu rednih programov 

oddelkov z naslednjimi cilji: učinkovito rabo naravnih virov (voda, odpadki, energija), 

vzgajanje za okoljsko odgovornost, vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju 

(uvajanje ekološko predelane hrane, gibanje), spoznavanje, sajenje, uporaba zdravilnih 

rastlin. Otroci spoznavajo pomen sodelovanja vseh v družbi za življenje. 

 

 GOZDNI VRTEC; V šolskem letu 2018/2019 prvič pristopamo k mreži gozdnih vrtcev in 

šol. Gozdni vrtec pomeni uporabo bližnjega gozda oz. naravnega okolja za igro, gibanje in 

učenje, ki ga izberemo na osnovi kriterijev, kot so dostopnost, zdravje in varnost. Pomeni 

tudi redno, pogosto - tedensko ali štirinajstdnevno obiskovanje gozda (ali drugega 

naravnega okolja), skozi celo leto. Pri dejavnostih upoštevamo zmožnosti otrok in njihove 

individualne lastnosti.  Raziskovanje in učenje ima značilnosti odprtega učenja, pomembno 

pa je tudi dobro počutje vseh v naravnem okolju. Sodelovali bodo otroci skupin Vidkova 

igralnica, Navihanci in Pikijeva igralnica. 

 

 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK je osrednje dogajanje Dneva slovenske 

hrane, ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije in ga obeležujemo tretji petek v 

novembru. Sestavljen  je iz kruha, mleka, masla, medu in jabolka. Otroci spoznavajo 

pomen zdrave prehrane in telesne aktivnosti za zdravje, pomen zajtrka in rednega 

zajtrkovanja, koristi uživanja lokalne hrane, pomen kmeta kot pridelovalca hrane, pomen 

čebele in njene povezanosti s kmetijstvom in hrano ter ob tem razvijajo pozitiven odnos do 

narave, okolja in ravnanja z odpadki. Spoznavajo tudi pomen krepitve zdravja, tradicionalne 

kulinarične pomembnosti, ter pomen in načine kulturnega uživanja obrokov. V projektu 

sodelujejo vsi oddelki. 

 

 TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE; Z vključitvijo v projekt Teden kulturne dediščine 

2018 (22. 9. 2018- 6. 10. 2018) smo se odločili, da bomo vsebino oz. izhodišče za vse 

vzgojne aktivnosti na ravni enote ohranili skozi celo šolsko leto. Tako bomo z 

vsakodnevnimi dejavnostmi v vrtcu med letom, ter še posebej v času med 22. septembrom 

in 6. oktobrom 2018, poglobljeno obravnavali področje kulturne in naravne dediščine. 

Aktivnosti bomo povezali z dejavnostmi v okviru Kurikula za vrtce. Tri dejavnosti smo 

prijavili kot dogodek ob tednu kulturne dediščine na Zavodu za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije (ZVKDS). Ostale dejavnosti pa bomo v okviru projekta izvajali skozi celo šolsko 

leto. Povezali in sodelovali bomo z zunanjimi kulturnimi  ustanovami, društvi za ohranjanje 

kulturne dediščine in posamezniki, ki delujejo v našem kraju in ohranjajo kulturno 

dediščino našega okolja. Poudarek bomo dali metodi odprtega učnega okolja (spoznavanje 

dediščine), spodbujanju ustvarjalnosti ter medgeneracijskem povezovanju. Ker imamo v 

našem kraju delujočo prav posebno društvo: DRUŠTVO ZA OHRANJANJE DEDIŠČINE 

PRLEŠKI ŽELEZNIČAR smo se odločili, da bo sodelovanje s tem društvom naša 
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izhodiščna točka. Omenjeno društvo ima v Osluševcih muzejsko urejeno zbirko »Stanica«, 

vsebinsko povezano z vlakom in železniško zgodovino v tem kraju. V projektu sodelujejo 

vse skupine otrok, koordinatorica projekta na nivoju vrtca je vzg. Andreja Žnidarič. 

 

 TEDEN STRPNOSTI- STOP OBREKOVANJU; V namen spodbujanja strpnosti med 

otroki bomo v okviru Mednarodnega dneva strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, 

letos prvič v vrtcu obeležili ta dan. V tednu 16. novembra bomo po navodilih 

Izobraževalnega centra Eksena izvedli delavnico na temo strpnosti, ki jo vsako leto 

pripravijo avtorice projekta. Program za delavnice je pripravljen po strokovnih načelih, 

skladno z načeli Unescove Deklaracije načelih strpnosti, Bele knjige o vzgoji in 

izobraževanju in kurikuluma za vrtce ter so zasnovane tako, da jih lahko vzgojiteljice 

samostojno izvedejo v okviru svojih rednih aktivnosti. Pri izvedbi bo sodelovala tudi 

svetovalna delavka vrtca, namenjene pa so otrokom skupin Vidkova igralnica in Navihanci. 

 

 POMAHAJMO V SVET (SAY HALLO TO THE WORLD) je mednarodni projekt, 

preko katerega otroke v vrtcih med seboj povezujemo preko video omrežja, kjer se lahko v 

živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Velik poudarek je namenjen predvsem 

spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. Otroci si lahko 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, njim zanimivih dejavnosti motiviramo in 

jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do 

tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd. S tem bomo pripomogli h 

kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in spoštovanju, še posebno sedaj, ko postaja 

svet vedno bolj odprt in dostopen. Vrtec se bo s sodelovanjem pri projektu potegoval tudi 

za časten naziv "Strpen vrtec«. Znanje, ki ga bomo majhni in veliki v projektu »Pomahajmo 

v svet« pridobivali, nas bo vodilo k razumevanju, razumevanje pa k sprejemanju. 

Koordinacijo projekta bo prevzela vzg. Silva Mori, sodelovali pa bodo otroci Vidkove 

igralnice. 

 

 

13.5. Sodelovanje s starši 

Informativni in oddelčni roditeljski sestanki 

Informativni roditeljski sestanek za novince za š.l. 2018/19 je bil realiziran 30. 8. 2018. 

Skupni roditeljski sestanek in prvi oddelčni roditeljski sestanki so bili realizirani 17. 9. 2018. 

 

Drugi skupni in oddelčni roditeljski sestanki bodo za vrtec realizirani v dogovoru s starši, v 

začetku junija 2019. 

 

Srečanja in delavnice s starši, z otroki in s strokovnimi delavkami vrtcev 

Starši sodelujejo pri pripravi in organizaciji ter izvedbi različnih delavnic, namenjenih njim in 

njihovim otrokom, pod vodstvom strokovnih delavk vrtca. Dejavnosti so povezane s 

praznovanji, s športnimi aktivnostmi posamezne skupine in izvajanjem določenih nalog v 

projektih, ki potekajo na nivoju zavoda (v začetku in ob zaključku šolskega leta) ali na nivoju 

posameznega oddelka (po letnem načrtu vzgojiteljice). 
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Pogovorne ure 

Pogovorne ure izvajajo vzgojiteljice in svetovalna delavka, enkrat mesečno 1,5 ure. 

Vzgojiteljice se na oddelčnem roditeljskem sestanku s starši oddelka dogovorijo za 

najprimernejši dan in uro. Pogovorne ure se lahko najhitreje pričnejo po zaključenem delovnem 

času vzgojiteljice v oddelku, to je po 14.30 uri.  

Teme pogovorov so namenjene individualnim in poglobljenim pogovorom staršev z 

vzgojiteljico oz. svetovalno delavko o: 

 počutju otroka v vrtcu, 

 o otrokovih interesih in potrebah, 

 o adaptaciji otroka v skupini, o socializaciji, sprejemanju in upoštevanju dogovorjenih 

pravil v skupini  in v vrtcu, 

 o močnih področjih otroka, njegovem razvoju in napredku na vseh področjih, 

 o posebnostih in šibkih področjih otroka, 

 o skupnih nalogah in  aktivnostih za odpravo šibkih področij.  

 

Pomoč staršem in izobraževanja za starše 

Družina je primarna celica otrokovega razvoja. Vrtec sodi v sekundarno celico, vendar pa se 

moramo zavedati nujnosti tesnega sodelovanja in povezovanja družine in vrtca, saj glede na 

čas, ki ga otroci preživijo v družini in v vrtcu, prevzemamo oboji veliko odgovornost za 

optimalni razvoj predšolskih otrok. Če bomo združili moči, znanje in zaupanje, bomo prav 

gotovo pripomogli k odgovornemu odraščanju naših otrok.  

Na izobraževanja in srečanja za starše bodo vabljeni tudi drugi strokovni delavci vrtca, z 

namenom da poglobimo medsebojno sodelovanje, razvijemo še boljše medsebojno zaupanje, 

spoštovanje in odgovorno ravnanje v vzgoji naših otrok. 

Vrtec na svojih področjih dejavnosti lahko staršem: 

 Nudi podporo pri soočanju s težavami starševstva, ki jih današnji čas prinaša. 

 Pomaga širiti socialne mreže, v katerih lahko starši poiščejo podporo. 

 Informira starše o konkretni podpori v kriznih časih (kje in pri katerih institucijah lahko 

poiščejo pomoč in podporo). 

 Informira starše o čustvenem in socialnem razvoju otrok in njihovih potrebah ter 

razvojnih značilnostih. 

 Pripravlja teme predavanj, delavnic po predlogu staršev. 

 Pripravlja informativna gradiva v kotičkih za starše. 

 

Svet staršev: 

 Skupina Vidkova igralnica: David Bezjak, Cvetkovci 58, 2273 Podgorci  

 Skupina Navihanci: Maja Ozmec, Cvetkovci 49, 2273 Podgorci 

 Skupina Pikijeva igralnica: Sabina Majcen, Strjanci 19, 2273 Podgorci 

 Skupina Zvezdice: Mitja Muhič, Bresnica 20 b, 2273 Podgorci 

 

13.6. Sodelovanje z okoljem  

OŠ Podgorci; souporaba telovadnice in knjižnice (po šolskem urniku), sodelovanje na kulturnih 

prireditvah in prireditvah za otroke; sodelovanje pri evakuaciji 

ZD Ormož; zobna preventiva in obisk zobne sestre, preventivni zobozdravstveni pregled; obisk 

medicinske sestre pediatrične ambulante 

GD Podgorci; evakuacija 

Policijska Postaja Ormož; varnost v prometu 

KTV Ormož: po dogovoru  

Radio Prlek: po dogovoru; snemanje oddaje Male nogice 
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Knjižnica Ormož; obisk knjižničarke 

Gimnazija Ormož; praksa dijakov 

TD Podgorci; nastopi otrok, obiranje grozdja 

JSKD Ormož; revije in srečanja 

 

 

13.7. Mentorstvo pripravnikom 

 

V okviru projektne zaposlitve »Pomočnik vzgojitelja sem 2018« še do 30. 10. 2018 teče 

opravljanje pripravništva in priprava na strokovni izpit 1 pomočnici vzgojiteljice. Projektne 

zaposlitve ali druge oblike opravljanja pripravništva bomo realizirali skladno z obstoječimi 

razpisi.  

 

13.8. Sodelovanje s srednjimi šolami (predšolska vzgoja) 

 

Vrtec Podgorci sodeluje z Gimnazijo Ormož, ki izobražuje bodoče vzgojitelje. S tem 

namenom omogočamo dijakom usposabljanje na delovnem mestu. 

 

 

14. ZAKLJUČEK  

V pričujoči publikaciji boste našli večino odgovorov na večino vprašanj, ki se vam bodo 

postavljala skozi šolsko leto. Zato najprej poglejte v publikacijo. Če odgovora ne najdete, 

poglejte na domačo spletno stran. Lahko nas tudi pokličete po telefonu.   

Ob težjih vprašanjih je najbolje, da se oglasite v šoli. Najprej poiščite razrednika. Če ga ne 

najdete ali vam ne zna odgovoriti, odgovor poiščite v svetovalni službi, v tajništvu (če je 

vprašanje finančne narave), pri pomočniku ravnatelja ali pri ravnatelju.   

Ljudje po svoji naravi nismo tekmovalna bitja, pač pa sodelovalna. Poslušajmo torej naravo in 

strpno sodelujmo. Skupaj bomo gotovo uspeli.   

Hvala.   

                                                                                          ravnatelj:   

                                                                                          Anton Žumbar, prof.   

          

   

 


