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Ljubim sonce, nebo in čas, 

ki svobodni so kot jaz, 

in le eno si želim, 

da za srečo, ljubezen in mir 

ne bo nikdar ovir. 

Iz slovenske UNESCO himne 

 

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke,  

cenjeni sodelavci! 

 

Pred nami je novo šolsko leto, leto novih izzivov in želja po doseganju 

zastavljenih ciljev. 

Veseli smo, da lahko iz leta v leto predstavimo učencem vsebinsko 

bogatejšo ponudbo interesnih dejavnosti, kulturnih prireditev, dnevov 

dejavnosti in vsebin, ki jih izvajamo v okviru različnih projektov.  

Velik poudarek dajemo razvoju vseh vrst pismenosti, spodbujanju 

ustvarjalnosti učencev, e-učenju in poučevanju, uspešno pa izvajamo tudi 

nekatere akcije, s katerimi poleg kvalitetnega učenja in poučevanja 

vplivamo na primerno vedenje učencev ter njihovo izrabo prostega časa. 

Ob vsem tem pa se trudimo, da bi se učenci pri nas dobro počutili in da 

bi radi prihajali v šolo.  

Zelo pomembni kategoriji sta odnosi in sodelovanje. Sodelovanje 

prispeva k boljši klimi, boljšim odnosom in posledično tudi k boljšim 

rezultatom. Odnosi in sodelovanje v šolskem okolju temeljijo na 

nekaterih zakonitostih sodelovanja in sobivanja, pa vendar so hkrati 

nekaj nepredvidljivega, situacijskega, nekaj, čemur je potrebno posvečati 

veliko časa in previdnosti. 

Verjamem, da nam bo skupaj uspelo. 

 

Milan Šilak, prof. mat. 
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1. PODATKI O ŠOLI 

1.1 Kontaktni podatki 

Naslov šole: Osnovna šola Gorišnica 

Gorišnica 83 

2272 Gorišnica 

 

Ravnatelj: Milan Šilak 

Pomočnica ravnatelja:                     Klementina Lindič 

Pomočnica ravnatelja v vrtcu: Edita Kovač 

Tajnik VIZ:   Ksenija Petrovič 

  

Telefon:  

- ravnatelj 02 741 7552 

- tajništvo 02 741 7550 

 02 741 7551 

- fax                           02 741 7562 

- računovodstvo    02 741 7553 

- pomočnica ravnatelja        02 741 7556 

- pedagoginja (pomočnica 

  ravnatelja v vrtcu) 

02 741 7554 

  

E-mail: projekt1.osmbgo@guest.arnes.si 

Spletna stran šole: http://www.osgorisnica.eu/ 

 

Transakcijski račun: 01228-6030650698 

Davčna številka: 52630692 
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1.2 Ustanovitelj 

Ustanovitelj šole je Občina Gorišnica. 28. 9. 2013 je  

pričel veljati odlok o ustanovitvi Javnega zavoda  

JVIZ OŠ Gorišnica. 

1.3 Organi upravljanja  

RAVNATELJ je pedagoški vodja in poslovodni organ. Njegove naloge 

so določene v 49. členu ZOFVI in vseh drugih podzakonskih aktih  s 

področja vzgoje in izobraževanja, delovne zakonodaje in finančnih 

predpisov. 

 

SVET ŠOLE ima štiriletni mandat. Njegove pristojnosti so opredeljene v 

48. členu ZOFVI in 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah 

ZOFVI (UL RS, št. 58/2009). 

Sestavljajo ga: 

− trije predstavniki ustanovitelja,  

− trije predstavniki staršev,   

− pet predstavnikov delavcev. 

 

SVET STARŠEV skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v 

šoli. Njegove pristojnosti so opredeljene v 66. členu ZOFVI. 

 

Predstavnik staršev našega oddelka je: ___________________________ 

 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Ob%C4%8Dina_Gori%C5%A1nica_grb.gif
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1.4 Strokovni organi šole 

UČITELJSKI ZBOR sestavljajo vsi strokovni delavci šole, ki 

obravnavajo in odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-

izobraževalnim delom. 

 

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo učitelji, ki opravljajo 

vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Ta zbor obravnava 

vzgojno-izobraževalno delo in vse, kar je povezano z delom v tem 

oddelku. 

 

RAZREDNIK vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora in analizira 

vzgojne in učne rezultate ter vse, kar določa 63. člen ZOFVI. 

 

STROKOVNE AKTIVE na šoli sestavljajo učitelji istega predmeta 

oziroma predmetnih področij. Obravnavajo problematiko predmeta 

oziroma predmetnih področij in usklajujejo merila za ocenjevanje. 

1.5 Organiziranost učencev 

ŠOLSKA SKUPNOST je skupnost učencev šole, kjer predstavniki 

oddelčnih skupnosti posredujejo predloge, mnenja in pobude za delo 

šole. S tem so učenci aktivni sooblikovalci njenega življenja in dela. V 

okviru šolske skupnosti deluje tudi ŠOLSKI PARLAMENT. Mentorica 

šolske skupnosti in šolskega parlamenta je Maruša Mirnik. 

 

ODDELČNA SKUPNOST je skupnost učencev posameznega oddelka. 

Ure oddelčnih skupnosti so namenjene medsebojnemu spoznavanju in 

povezovanju, razreševanju nesoglasij ter načrtovanju skupnih ciljev. 

Vodi jo predsednik, ki zastopa oddelčno skupnost v šolski skupnosti. 
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1.6 Šolski okoliš 

Je istoveten s teritorijem občine Gorišnica. Vključuje 11 vasi: Moškanjci, 

Gajevci, Muretinci, Zagojiči, Cunkovci, Mala vas, Zamušani, Formin, 

Gorišnica, Placerovci, Tibolci. 

1.7 Šolski sklad   

Namen sklada je zvišati standard pouka, pomagati pri nakupu 

nadstandardne opreme in financirati dejavnosti in potrebe posameznega 

razreda in skupine, ki niso sestavine vzgojno-izobraževalnega programa 

in se ne financirajo iz javnih sredstev. Sredstva pridobiva iz donacij, 

prispevkov občanov in staršev, zapuščin in drugih virov.  

Številka računa ŠOLSKEGA SKLADA OŠ Gorišnica: 01228-

6030650698. 

1.8 Denarne zadeve   

Denarne zadeve lahko v šoli  urejate ob sredah, od 7.30 do 8.30.  

Računovodkinja je Sonja Zorli. 
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2. PREDSTAVITEV PROGRAMA 

2.1 Predmetnik 

V šolskem letu 2022/2023 bomo realizirali 35 tednov pouka (deveti 

razred 32 tednov).  
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2.2 Izbirni predmeti 

2.2.1 Obvezni izbirni predmeti 

Izmed ponujenih obveznih izbirnih predmetov v družboslovno-

humanističnem ter naravoslovno-matematičnem sklopu in glede na 

normative, ki veljajo pri oblikovanju učnih skupin, so se učenci odločili 

za naslednje izbirne predmete: 

Sedmi razred: 

 Šahovske osnove 1 (Klementina Lindič) 

 Obdelava gradiv – les (Bogdan Meglič) 

 Šport za zdravje (Gorazd Šket, Zdravko Tobijas) 

  Računalništvo – urejanje besedil (Boštjan Rihtar) 

 Ples (Zdravko Tobijas) 

 

Osmi razred: 

 Šport za sprostitev (Gorazd Šket, Zdravko Tobijas) 

 Šolsko novinarstvo (Mateja M. Pevec) 

 Obdelava gradiv – umetne mase (Bogdan Meglič) 

 Računalništvo – multimedija (Boštjan Rihtar) 

 Likovno snovanje 2 (Boštjan Rihtar) 

 

Deveti razred: 

 Računalništvo – računalniška omrežja (Boštjan Rihtar) 

 Šahovske osnove 1 (Klementina Lindič) 

 Izbrani šport – nogomet (Gorazd Šket) 

 Izbrani šport – odbojka (Zdravko Tobijas) 

 Obdelava gradiv – kovine (Bogdan Meglič) 

 Vzgoja za medije – tisk (Mateja M. Pevec) 
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2.2.2 Neobvezni izbirni predmeti           

V šolskem letu 2022/2023 bodo lahko učenci 4., 5. in 6. razredov 

obiskovali naslednje neobvezne izbirne predmete: 

 Tehnika (Boštjan Rihtar) 

 Šport (Zdravko Tobijas, Gorazd Šket) 

 Nemščina (Tina Brodnjak Kokot) 

 Umetnost (Maja Bencek) 

 

Učenci 7., 8. in 9.  razredov bodo lahko obiskovali neobvezni izbirni 

predmet nemščina. Učiteljica Tina Brodnjak Kokot 

 

Učenci 1. razredov bodo lahko obiskovali neobvezni izbirni predmet prvi 

tuji jezik angleščina. Učiteljica Jelka Zaviršek.. 

 

2.3 Manjše učne skupine pri slovenščini, matematiki in prvem 

tujem jeziku – angleščini 

V 6., 7., 8. in 9. razredu poteka delo pri slovenščini, matematiki ali 

angleščini v manjših učnih skupinah.   

Spremenjeni 40. člen Zakona o osnovni šoli osnovnim šolam omogoča, 

da določeno število ur pouka slovenščine, matematike in tujega jezika 

izvajajo v manjših učnih skupinah. Šola je pri oblikovanju manjših učnih 

skupin avtonomna. Ob spreminjanju Pravilnika o normativih in 

standardih za VIZ bodo določena tudi nova merila za oblikovanje 

manjših učnih skupin v skladu s 40. členom ZOsn, do takrat pa se skupine 

oblikujejo v skladu z 32. členom Pravilnika o normativih in standardih, ki 

določa merila za izvedbo diferenciacije.         
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2.4 Preverjanje in ocenjevanje znanja           

Preverjanje in ocenjevanje znanja temelji na določilih Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 

šoli. 

S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega 

cilje oziroma standarde znanja iz učnih načrtov, in ni namenjeno 

ocenjevanju znanja. 

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri 

učenec dosega v učnem načrtu določene cilje oziroma standarde znanja. 

Učitelj ocenjevanje znanja opravi po obravnavi učnih vsebin in po 

opravljenem preverjanju znanja iz teh vsebin. 

Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, 

praktični in drugi izdelki, projektno delo in nastopi učencev. Pri vsakem 

predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse obdobje, ko se predmet 

izvaja. Pri ocenjevanju znanja učenca mora biti zagotovljena javnost 

ocenjevanja. 

V 1. in 2. razredu osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi 

ocenami, od 3. do 9. razreda pa s številčnimi ocenami. 

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri 

tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri 

čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Pri 

predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri 

tedensko, se znanje učenca oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri 

čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. 
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2.5 Dnevi dejavnosti 

Dnevi dejavnosti omogočajo samostojnejše ustvarjalno delo učencev. 

Dejavnosti se povezujejo ali izvajajo samostojno. Programi so 

prilagojeni razvojni stopnji učencev. Nekatere dejavnosti bomo v petem 

razredu izvajali v Letni šoli v naravi in v sedmem razredu v Zimski šoli v 

naravi. V tretjem razredu se bodo učenci udeležili dvodnevnega tabora. 

Vseh dejavnosti ne moremo izvajati na domačem terenu. Finančna 

udeležba staršev je potrebna za kritje avtobusnih prevozov, vstopnin in 

strokovnega vodenja.  

2.5.1 Kulturni dnevi  

PRVI RAZRED 

oktober, Ptuj Ogled gledališke predstave 

december, Maribor Ogled kino predstave 

januar, Maribor Ogled gledališke predstave 

april, Gorišnica Dan šole 

 

DRUGI RAZRED 

oktober, Ptuj Ogled gledališke predstave 

december, Maribor Ogled kino predstave 

januar, Maribor Ogled gledališke predstave 

april, Gorišnica Dan šole 

 

TRETJI RAZRED 

oktober, Ptuj Ogled gledališke predstave 

december, Maribor Ogled kino predstave 

januar, Maribor Ogled gledališke predstave 

april, Gorišnica Dan šole 
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ČETRTI RAZRED 

december, Maribor Ogled gledališke predstave 

april, Gorišnica Dan šole 

maj, Gorišnica Zaključek bralne značke 

 

PETI RAZRED 

december, Maribor Ogled gledališke predstave 

april, Gorišnica Dan šole 

maj, Gorišnica Zaključek bralne značke 

 

ŠESTI RAZRED 

december, Maribor Ogled glasbeno gledališke predstave 

april, Gorišnica Dan šole 

junij Zaključna ekskurzija 

 

SEDMI RAZRED 

december, Maribor Ogled glasbeno gledališke predstave 

april, Gorišnica Dan šole 

junij Zaključna ekskurzija 

 

OSMI RAZRED 

september, Izola CŠOD 

januar, Ljubljana Ogled glasbeno gledališke predstave 

april, Gorišnica Dan šole 

 

DEVETI RAZRED 

september, Celje Poklici prihodnosti 

januar, Ljubljana Ogled glasbeno gledališke predstave 

april, Gorišnica Dan šole 
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2.5.2 Naravoslovni dnevi  

 

PRVI RAZRED 

september, Gorišnica Gozd 

november, Gorišnica Zdrava šola 

junij, Radenci Zaključna ekskurzija  

(Sikalozoo) 

 

 

DRUGI RAZRED 

november, Gorišnica Zdrava šola 

marec, Gorišnica Voda, gozd 

junij, Maribor Zaključna ekskurzija  

(Pohorska vzpenjača in akvarij) 

 

 

TRETJI  RAZRED 

november, Gorišnica Zdrava šola 

maj, Gorišnica Življenjska okolja 

junij, Rogatec Zaključna ekskurzija 

 

 

ČETRTI RAZRED 

oktober, Muretinci Življenje v srednjem veku 

februar, Formin Ogled HE Formin 

junij, Prekmurje Zaključna ekskurzija 
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PETI RAZRED 

junij, Šempeter Zaključna ekskurzija 

junij, Poreč Morje-dom rastlin in živali 

junij, Poreč Izlet z ladjo  

 

ŠESTI RAZRED 

november, Gorišnica Tokovi in energija 

april, Formin Kmetija Forminka 

maj, Maribor Botanični vrt 

 

SEDMI  RAZRED 

december, Rogla CŠOD 

januar, Gorišnica Izdelava celice 

maj, Ormož Ormoške lagune 

 

OSMI RAZRED 

september, Izola CŠOD 

september, Izola CŠOD 

januar, Ljubljana Hiša eksperimentov,  

Prirodoslovni muzej 

 

DEVETI RAZRED 

oktober, Gorišnica Raziskovanje domače pokrajine 

januar, Ljubljana Hiša eksperimentov,  

Prirodoslovni muzej 

maj, Gorišnica Spolna vzgoja,  

sapopodoba 
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2.5.3 Športni dnevi 

 

PRVI RAZRED 

september, Gorišnica Jesenski kros 

januar, Gorišnica Igre na snegu 

april, Gorišnica Testiranje za ŠVK 

maj, Moškanjci  Zlati sonček-rolanje 

maj, Ptuj Plavalni tečaj 

 

DRUGI RAZRED 

september, Gorišnica Jesenski kros 

januar, Gorišnica Igre na snegu 

april, Gorišnica Testiranje za ŠVK 

maj, Moškanjci  Zlati sonček-rolanje 

maj, Ptuj Plavalni tečaj 

 

TRETJI RAZRED 

september, Gorišnica Jesenski kros 

januar, Gorišnica Igre na snegu 

april, Gorišnica Testiranje za ŠVK 

maj, Moškanjci  Zlati sonček-rolanje 

maj, Ptuj Plavalni tečaj 

 

ČETRTI RAZRED 

september, Moškanjci Jesenski kros 

oktober, Gorišnica  Pohod 

januar, Gorišnica Igre na snegu 

april, Gorišnica ŠV karton 

junij, Gorišnica Spretnostni poligon 
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PETI RAZRED 

september, Moškanjci Jesenski kros 

oktober, Gorišnica Kolesarjenje 

oktober, Haloze Pohod 

april, Gorišnica ŠV karton 

junij, Poreč Športne igre 

 

 

ŠESTI–DEVETI RAZREDI 

september, Moškanjci Jesenski kros 

oktober, Haloze Pohod 

januar, Gorišnica/Maribor 

/Ptuj/Trije Kralji 

Zimske aktivnosti 

april, Gorišnica Testiranje 60m/600m 

junij, Gorišnica/Ptuj/ 

Gorišnica z okolico 

Vodne aktivnosti in pohod 

 

2.5.4 Tehniški dnevi  

PRVI RAZRED 

november, Gorišnica Novoletne delavnice 

februar, Gorišnica Pust 

marec, Gorišnica Pomladne delavnice 

 

DRUGI RAZRED 

november, Gorišnica Novoletne delavnice 

februar, Gorišnica Pust 

marec, Gorišnica Pomladne delavnice 
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TRETJI RAZRED 

november, Gorišnica Novoletne delavnice 

februar, Gorišnica Pust 

marec, Gorišnica Pomladne delavnice 

 

ČETRTI RAZRED 

oktober, Gorišnica Ju3 na cesti 

november, Gorišnica Novoletne delavnice 

april, Gorišnica Električni krogi 

junij, Ptuj Ogled mesta Ptuj 

 

PETI RAZRED 

oktober, Gorišnica Ju3 na cesti 

november, Gorišnica Novoletne delavnice 

januar, Gorišnica Gonila 

junij, Poreč Izdelovanje izdelka 

 

ŠESTI RAZRED 

oktober, Gorišnica Ju3 na cesti 

november, Gorišnica Novoletne delavnice 

april, Gorišnica Letenje 

maj, Gorišnica 3D modeliranje 

 

SEDMI  RAZRED 

september, Celje Poklici prihodnosti 

oktober, Gorišnica Zv0zi 

november, Gorišnica Novoletne delavnice 

december, Rogla CŠOD 
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OSMI RAZRED 

september, Izola CŠOD 

oktober, Gorišnica Zv0zi 

november, Gorišnica Novoletne delavnice 

april, Gorišnica Letenje 

 

DEVETI RAZRED 

september, Gorišnica Kreativnost+odgovornost=prihodnost 

oktober, Gorišnica Zv0zi 

november, Gorišnica Novoletne delavnice 

junij, Gorišnica Priprava na valeto 

2.6 Druge dejavnosti šole 

20 urni plavalni tečaj bo izveden v Termah Ptuj za učence 2. razredov. 

Stroške plačajo: MIZŠ, starši in Občina Gorišnica. Na željo staršev se 

lahko organizira 10-urni plavalni tečaj tudi za prvošolce, ni pa 

sofinanciran s strani MIZŠ. 

Učenci 8. razredov gredo v CŠOD Breženka od 12. do 16. 9. 2022. 

Stroške plačajo starši in Občina Gorišnica (avtobusni prevoz).  

Učenci 7. razredov se bodo udeležili zimske šole v naravi na Rogli od 12. 

do 16. 12. 2022. Stroške plačajo MIZŠ, starši in Občina Gorišnica. 

Učenci 5. razredov se bodo od 5. do 9. 6. 2023 udeležili letne šole v 

naravi v VIRC Poreč. Stroške plačajo starši in Občina Gorišnica 

(avtobusni prevoz). 

Učenci 3. razredov se bodo udeležili dvodnevnega tabora na Pohorju ob 

koncu šolskega leta. Stroške plačajo starši in Občina Gorišnica 

(avtobusni prevoz).  

Za učence 8. in 9. razredov bo kot nadstandardni program organizirana 

strokovna ekskurzija v London spomladi 2023. 
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2.7 Predvidene interesne dejavnosti 

Praviloma se pričnejo izvajati meseca oktobra in trajajo do konca 

meseca maja (razen vaj pevskega zbora, logike in sladkorne bolezni).   

 

NAZIV MENTOR/-ICA 

Nemške urice (od 1. do 3. razreda) Alexandra H. Bezjak 

Stanka Šterbal 

 

Planinski krožek (od 1. do 3. razreda) Andreja Masten, 

Anja Kancler, 

Renata Obran 

 

Šahovski krožek (2. in 3. razred) Klementina Lindič 

Plesni krožek (od 4. do 6. razreda) Irena Forštnarič 

Šahovski krožek (od 4. do 9. razreda) Anita Voršič 

Vesela šola (od 4. do 9. razreda) Aleš  Pevec 

Logika (od 6. do 9. razreda) Patricija K. Rom 

Bralna značka (od 6. do 9. razreda) Mihaela Žgalin 

Literarni krožek (od 6. do 9. razreda) Mateja M. Pevec 

Angleška bralna značka  

(od 6. do 9. razreda) 

Maja Dobljekar, 

Suzana Bečan,  

Jelka Zaviršek 
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Geografski krožek (od 6. do 9. razreda) Albina Kukovec 

Šolski ansambel (7. razred) Boštjan Rihtar 

Lego robotika (od 7. do 9. razreda) Bogdan Meglič 

Plesni krožek (od 7. do 9. razreda) Tina B. Kokot 

Otroški in mladinski pevski zbor  Aleš Pevec 

Šolska skupnost (1 predstavnik vsakega 

oddelka) 

 

Maruša Mirnik 

Prehrana (1 predstavnik vsakega 

oddelka) 

Mateja M. Pevec 
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2.8 Zgodnje poučevanje tujega jezika 

2.8.1 Zgodnje učenje nemščine 

Učiteljici Alexandra Hojnik Bezjak in Stanka Šterbal ponujata učencem 

prve triade NEMŠKE URICE kot fakultativno obliko poučevanja tujega 

jezika. Program je s strani staršev plačljiv. 
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3. PRIKAZ ORGANIZACIJE DELA ŠOLE    

3.1 Šolski koledar                 

S poukom smo pričeli v četrtek, 1. septembra 2022. Zadnji dan pouka za 

devete razrede bo 15. junija 2023, za vse ostale razrede pa se pouk konča 

23. junija 2023.  

 

 

 

2 

 

0 

 

2 

 

2 

četrtek 1. september začetek pouka 

ponedeljek–petek 31.oktober –  

4. november 

jesenske počitnice 

ponedeljek 31. oktober dan reformacije 

torek 1. november dan spomina na mrtve 

nedelja 25. december božič 

ponedeljek 26. december dan samostojnosti in 

enotnosti 

ponedeljek–

ponedeljek 

26. december 

– 2. januar 

novoletne počitnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nedelja in 

ponedeljek 

1. in 2.  

januar 

novo leto 

petek 27. januar zaključek 1.  

ocenjevalnega obdobja 

ponedeljek–petek 30.  januar – 

3. februar 

zimske počitnice za 

učence z območja JV 

Slovenije (razen občin: 

Ribnica, Sodražica, Loški 

Potok, Kočevje, Osilnica 



S t r a n  | 27 

 

 

 

 

2 

 

0 

 

2 

 

3 

in Kostel), koroške, 

podravske, pomurske, 

savinjske in spodnjeposav 

statistične regije 

sreda 8. februar Prešernov dan 

ponedeljek–petek 6. – 10. 

februar 

zimske počitnice za 

učence z območja 

gorenjske, goriške, 

notranjsko in obalno-

kraške, osrednjeslovenske 

in zasavske statistične 

regije ter občin JV Slo: 

Ribnica, Sodražica, Loški 

Potok, Kočevje, Osilnica 

in Kostel 

ponedeljek 13. februar Pouka prost dan za 

učence z območja 

gorenjske, goriške, 

notranjsko in obalno-

kraške, osrednjeslovenske 

in zasavske statistične 

regije ter občin JV SLO: 

Ribnica, Sodražica, Loški 

Potok, Kočevje, Osilnica 

in Kostel (na podlagi drugega 

odstavka 7. člena Pravilnika o 

šolskem koledarju za OŠ) 
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petek in sobota 17. in 18. 

februar 

informativna dneva za 

vpis v srednje šole 

ponedeljek 10. april velikonočni ponedeljek 

četrtek 27. april dan upora proti 

okupatorju 

četrtek–torek 27. 4.–2. maj prvomajske počitnice 

ponedeljek, torek 1. in 2. maj praznik dela 

četrtek 15. junij zaključek 2. 

ocenjevalnega obdobja za 

učence 9. razreda; 

razdelitev spričeval in 

obvestil 

petek 23. junij zaključek 2. 

ocenjevalnega obdobja za 

učence od 1. do 8. 

razreda; razdelitev 

spričeval in obvestil; pouk 

in proslava pred dnevom 

državnosti 

nedelja 25. junij dan državnosti 

 ponedeljek–četrtek 27. junij – 

31. avgust 

poletne počitnice 
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Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

16. junij–29. junij 2023 1. rok učenci 9. razreda 

26. junij–7. julij 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. avgust–31. avgust 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

3. maj–15. junij 2023 1. rok učenci 9. razreda 

3. maj–23. junij 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. avgust–31. avgust 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 

Datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. in 9. 

razreda 

REDNI ROK PREDMET 

četrtek, 4. maj 2022 

ponedeljek, 8. maj 2022 

sreda, 10. maj 2022 

NPZ iz slovenščina 

NPZ iz matematika 

NPZ iz tujega jezika za 6. razred 

NPZ iz etika za 9. razred 
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3.2 Učitelji razredniki 

1. a Andreja Masten 

     Stanka Šterbal, druga strokovna delavka 

1. b  Renata Obran 

     Marjeta Horvat, druga strokovna delavka 

2. a Alenka Lorenčič Širec  

2. b Anja Kancler  

3. a Alexandra Hojnik Bezjak 

3. b           Suzana Vaupotič 

4. a Anita Voršič 

4. b Irena Forštnarič 

5. a Maja Bencek 

5. b Manja Bezjak 

6. a Maruša Mirnik 

6. b Tina Erhatič 

7. a   Mihaela Žgalin 

7. b Tihana Bezdrob 

8. a Iva Trop 

8. b Maja Dobljekar 

      9.    a Tina Brodnjak Kokot 

9. b Albina Kukovec 
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3.3 Predmetni učitelji 

UČITELJ PREDMET 

Bečan Suzana TJA 

Anja Cvetko GOS, ŠPO 

Pevec Aleš GUM, OPZ, MPZ 

Zaviršek Jelka TJA, neobvezni izbirni predmet 

Maja Dobljekar TJA, DKE 

Žgalin Mihaela SLJ, DKE, knjižnica 

Lovrec Marija SLJ 

Bezdrob Tihana SLJ, knjižnica 

Albina Kukovec GEO 

Kramberger Rom Patricija MAT 

Matjašič Pevec Mateja SLJ, NAR, obvezni izbirni predmet 

Brodnjak Kokot Tina ZGO, neobvezni izbirni predmet  

Meglič Bogdan TIT, FIZ, obvezni izbirni predmet 

Rihtar Boštjan LUM, TIT, obvezni in neobvezni 

izbirni predmet 

Erhatič Tina MAT, KEM, NAR 

Šket Gorazd ŠPORT, obvezni in neobvezni izbirni 

predmet 

Tobijas Zdravko ŠPORT, obvezni in neobvezni izbirni 

predmet 

Trop Iva BIO, MAT 

Klementina Lindič obvezni izbirni predmet, ŠPO 

 

   

Opomba: Seznam ne vsebuje podatkov o učiteljih, ki bodo opravljali morebitna nadomeščanja za 

določen čas v teku šolskega leta. 
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3.4 Sodelovanje s starši 

Informacije o delu šole in učni uspešnosti otrok so staršem na voljo na 

roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Načrtovali smo jih enkrat 

mesečno v popoldanskem času, in sicer praviloma vsak  drugi ponedeljek 

v mesecu ob 17.00 za starše učencev od 1. do 4. razreda in ob 18. uri za 

starše učencev od 5. do 9. razreda oziroma po  dogovoru. 

V tem času lahko starši osebno kontaktirate tudi svetovalno službo ali 

vodstvo šole. Dobrodošla je predhodna najava. 

Vsi strokovni delavci imajo vsak teden v dopoldanskem času tudi 

individualne govorilne ure (razpored na oglasni deski in spletni strani 

šole). Staršem priporočamo, da se predhodno najavijo (sporočilo za 

učitelja naj bo v beležki, svojo namero pa lahko javijo tudi po telefonu v 

tajništvo).  

V primeru težav in stisk otrok, nejasnosti ali nestrinjanja z ravnanji 

strokovnih delavcev šole, se starši najprej pogovorijo z dotičnim 

strokovnim delavcem. Če z razgovorom nejasnosti ne morejo razrešiti, 

zaprosijo za razgovor pri razredniku, šolski svetovalni službi ali vodstvu 

šole.  

Nenapovedani obiski staršev v šoli izven govorilnih ur oz. roditeljskih 

sestankov, z namenom pridobivanja informacij o ocenah in uspehu otrok, 

niso možni. Učitelji namreč k pouku ne smejo zamujati in pri izvajanju 

učnovzgojnega procesa ne smejo biti moteni.  

Starši lahko kontaktirajo učitelje in druge zaposlene tudi po elektronski 

pošti. Elektronski naslovi strokovnih, administrativnih in vodstvenih 

delavcev so objavljeni na šolski spletni strani. 
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3.5 Šolski zvonec 

0. ura   7.40– 8.25 1. odmor  8.25–8.30 

1. ura    8.30–9.15 2. odmor  9.15–9.35 

2. ura    9.35–10.20 3. odmor 10.20–10.40 

3. ura  10.40–11.25 4. odmor 11.25–11.30 

4. ura 11.30–12.15 5. odmor 12.15–12.20 

5. ura 12.20–13.05 6. odmor 13.05–13.10 

6. ura 13.10–13.55 7. odmor 13.55–14.15 

7. ura 14.15–15.00   

 

3.6 Šolska svetovalna služba 

Šolska svetovalna delavka svetuje učencem in staršem ter sodeluje z 

učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji 

razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno 

svetuje. Pedagoginja je Edita Kovač. Dosegljiva je vsak dan v 

dopoldanskem času do 11. ure in v času govorilnih ur. V letošnjem 

šolskem letu bo svetovalno delo opravljala tudi Maruša Mirnik. Urnik je 

objavljen na vratih pisarne in na spletni strani šole. 
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3.7 Mobilna svetovalna služba     

3.7.1 Individualna in skupinska pomoč učencem                      

Namenjena je učencem, pri katerih se kažejo splošne ali specifične učne 

težave. Učenci, ki imajo učne težave, so lahko s pisnim soglasjem staršev 

deležni te pomoči. Z odkrivanjem vzrokov in nudenjem ustreznih načinov 

učne pomoči skušamo tudi učencem, ki nimajo individualiziranega 

programa, omogočiti učno uspešnost z oblikovanjem izvirnega delovnega 

projekta pomoči. Opredelijo se učne težave in prilagoditve skupaj v 

dogovoru z učitelji, starši in učencem.  

3.7.2 Dodatna strokovna pomoč 

Specialna pedagoginja: Andrea Turk Mezgec 

Logopedinja: Suzana Ciglarič 

Socialna pedagoginja: Kristina Podgorelec 

Psihologinja: Tina Kajzer Hameršak 

Dodatne strokovne pomoči so deležni učenci, ki imajo posebne potrebe in  

so na našo šolo usmerjeni z odločbo o usmeritvi in so vključeni v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Dodatno strokovno pomoč izvajajo zunanji strokovni delavci in učitelji, 

ki medsebojno sodelujejo, skupaj s starši in po potrebi tudi z zunanjimi 

strokovnjaki.  

Za vsakega učenca se oblikuje individualiziran program s pripadajočimi 

prilagoditvami. Program oblikuje strokovna skupina, ki jo imenuje 

ravnatelj. Programu, ki se izvaja skozi celo šolsko leto, sledi evalvacija. 
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3.8 Dodatni in dopolnilni pouk           

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano 

snovjo na zahtevnejši ravni. Poteka prvo ali zadnjo uro pouka. 

Dodatnemu in dopolnilnemu pouku je namenjena ena ura tedensko na 

oddelek, večji poudarek se daje dodatnemu pouku. 

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti 

ali iz kakšnega drugega razloga težave s snovjo, zato se izvaja občasno. 

 

3.9 Jutranje varstvo 

Jutranje varstvo se izvaja od 6.30 do 8.30 za učence 1. razredov. 

Učiteljici v jutranjem varstvu sta Albina Kukovec in Klementina Lindič. 

Za učence drugega in tretjega razreda je organizirano varstvo. 

 

3.10 Podaljšano bivanje 

Učenci od 1. do 5. razreda se lahko na željo staršev vključijo v 

podaljšano bivanje. Podaljšano bivanje traja od 12.20 do 16.30. Zaradi 

varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj OPB napoti učenca 

predčasno iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev. Podaljšano 

bivanje vodijo: Stanka Šterbal, Marjeta Horvat, Renata Obran, Andreja 

Masten, Anja Hribar, Anja Cvetko, Andreja Kolarič, Marija Lovrec, 

Suzana Bečan, Albina Kukovec, Aleš Pevec in Katja Prejac. 

 



S t r a n  | 36 

 

3.11 Šolska knjižnica 

Šolska knjižnica je namenjena učencem in delavcem šole. Uporabniki si 

lahko izposodijo knjige z različnih tematskih področij. 

3.11.1 Učbeniški sklad 

Preko šolske knjižnice si lahko učenci vsako leto brezplačno izposodijo 

tudi učbenike iz učbeniškega sklada, ki jih na koncu šolskega leta vrnejo. 

Učenci prejmejo v mesecu maju obvestila za starše in naročilnice za 

izposojo učbenikov za naslednje šolsko leto. Naročilnice je potrebno 

oddati do roka, ki je naveden na naročilnici. 

Uporabnik sklada je po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov po 

5. členu tega pravilnika dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne 

poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. 

Učenci prejmejo učbenike za naslednje šolsko leto ob koncu šolskega leta 

ali prve dni v septembru. 

3.11.2 Mladinski tisk 

- vrtec: CICIDO in  MOJ MALI PLANET 

- učenci 1. triade: CICIBAN in CICI ZABAVNIK 

- učenci 2. triade: PIL in MOJ PLANET 

- učenci 3. triade: PIL in GEA 

Vse  priporočljive revije lahko naročite pri poverjenici za mladinski tisk, 

Klementini Lindič, pomočnici ravnatelja. 
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3.12  Šolska prehrana  

Učenci se lahko naročijo na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in 

popoldansko malico. Želeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en 

obrok. 

Učenci od 1. do 5. razreda malicajo od 9.15 do 9.35, učenci od 6. do 9. 

razreda malicajo od 10.20 do 10.40. Kosilo in popoldansko malico lahko 

učenci dobijo od 12.20 do 14.15. 

 

3.12.1 Prijava in odjava prehrane  

Prijave na prehrano se po zakonu o šolski prehrani urejajo pisno, 

praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, lahko tudi kadarkoli 

med šolskim letom, in sicer na predpisanem obrazcu, ki je na spletni 

strani šole. Oddano prijavo lahko starši na predpisanem obrazcu 

kadarkoli prekličejo. 

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno 

odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj 

en delovni dan prej, oziroma kosilo in popoldansko malico za isti dan in 

sicer do 8.30. ure. Nepravočasna odjava subvencionirane prehrane 

pomeni za starše plačilo polne cene. 

Ne glede na določila v prejšnjem odstavku ima učenec, ki se zaradi 

bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma 

prevzeti obroka, pravico do subvencije za malico oz. kosilo za prvi dan 

odsotnosti. 
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3.12.2 Subvencije  

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno 

izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje 

pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije: 

- do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so 

upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na 

osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto 

povprečne plače v RS. 

 

- do polne subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih 

povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 

dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. 

     

 

Vloge za subvencije urejate na Centru za socialno delo. 

 

 

3.13  Zdravstveno varstvo   

Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični zdravstveni 

pregledi, za učence 1. in 6. razreda je organizirano cepljenje, pri učencih 

prvega razreda pa se opravi tudi slušni pregled. Vse sistematske preglede 

izvajajo v Pediatrični in družinski ordinaciji Dr. Šolman na Ptuju.  

Prav tako omogočamo sistematične preglede zob in učenje pravilnega 

čiščenja in nege zob. Za učence skrbijo v Zobozdravstvenem Zavodu Sok 

v Gorišnici in v Zobozdravstvu OE Ptuj. 
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3.14 Varna pot v šolo 

Varnost v prometu ni le enkraten nasvet ali opozorilo, pomeni način 

življenja. Šola in starši s svojim zgledom in prometno vzgojo oblikujemo 

varne udeležence v prometu. Učence prvi šolski dan seznanimo z varnimi 

potmi v šolo, z nevarnostmi v prometu in kako se jim izognemo. Varna 

pot v šolo ni nujno najkrajša. Izbirajo naj med varnimi potmi, čeprav so 

malo daljše. Za večjo varnost prvošolci nosijo dobro vidne rumene 

rutice. Učenci kolesarji obvezno uporabljajo čelade. 

Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da smejo otroci v prometu 

samostojno sodelovati šele, ko so se starši oziroma skrbniki prepričali, 

da so otroci sposobni razumeti nevarnost v prometu ter da so seznanjeni 

s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s 

prometom. 

Na poti v prvi razred osnovne šole ter domov morajo imeti učenci 

spremstvo, pri čemer je spremljevalec lahko tudi otrok med 10. in 14. 

letom starosti, če to dovolijo učenčevi starši. 

 

 

3.15 Šolski prevoz  

Avtobusni prevoz za redne šolske prevoze v letošnjem šolskem letu 

zagotovlja občina Gorišnica, prevoznik pa je podjetje Arriva. 

Vozni red je objavljen na šolski spletni strani in v avli šole. 
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3.16 Postopek dodelitve statusa 

Status perspektivnega oz. vrhunskega športnika ter status perspektivnega 

oz. vrhunskega mladega umetnika na novo ureja novela Zakona o 

osnovni šoli v 51. členu (ZOsn-UPB3). Pridobitev statusa predlagajo 

starši učenca. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. 

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in 

starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini 

in roki za ocenjevanje znanja. Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz 

dogovora, mu šola lahko status odvzame. Več informacij in obrazci za 

vlogo se nahajajo na spletni strani šole. 
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4. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV  

Dolžnosti rediteljev:   

 pregled učilnice pred pričetkom pouka,  

 obveščanje učiteljev o morebitnih izostankih učencev (za točne navedbe 

odgovarja reditelj),  

 v primeru, da 5 minut po pričetku učne ure ni učitelja, to sporoči pomo-

čnici ravnatelja,  

 urejanje učilnice po končani učni uri,  

 po navodilu učitelja pomoč pri izvedbi ure,  

 obveščanje razrednika, svetovalne službe, pomočnice ravnatelja ali 

ravnatelja šole v primerih, ko je potrebno takojšnje ukrepanje,  

 v primeru odsotnosti rediteljev njuno vlogo opravljata reditelja prejšnje-

ga tedna.  

 

Dolžnosti učenca so: 

 da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole,  

 da izpolni osnovnošolsko obveznost,  

 da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejav-

nosti,  

 da skrbno izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti, 

 da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,  

 da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža 

zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih učencev in 

delavcev šole,  

 da spoštuje pravila hišnega reda, da varuje premoženje šole ter lastnino 

učencev in delavcev šole,  

 da se v šoli in izven šole spoštljivo vede do mlajših otrok, vrstnikov in 

odraslih,  

 da sodeluje pri akcijah urejanja šole in šolske okolice, za katere se 

učenci dogovorijo v okviru oddelčne ali šolske skupnosti učencev.  
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Pravice učenca so:                                                                        

 da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,  

 da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,  

 da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civili-

zacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur,  

 da šola ne dopušča diskriminatornega obravnavanja otrok glede na spol, 

rasno in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in 

druge okoliščine,  

 da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z 

zakonom in splošnimi predpisi,  

 da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in indivi-

dualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,  

 da se pri pouku upošteva otrokova radovednost ter razvojne značilnosti, 

predznanje in individualne posebnosti,  

 da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu 

razvoju znanosti in otrok,  

 da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno infor-

macijo,  

 da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,  

 da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju programa 

pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev 

šole,  

 da se lahko svobodno in brez negativnih posledic izreče o vseh 

vprašanjih življenja in dela na šoli, ki ga zadevajo,  

 da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev 

šole in šolskega parlamenta učencev,  

 da sodeluje pri ocenjevanju,  

 da sodeluje pri dogovorjenih skupnih akcijah.  
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5. HIŠNI RED 

Na podlagi 34. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gorišnica in v skladu z 31.a 

členom ZoOŠ (UPB3, Ur. l.  81/06) in po predhodno opravljeni 

obravnavi na svetu staršev in potrditvi na učiteljskem zboru, je ravnatelj 

šole sprejel 

HIŠNI RED OŠ GORIŠNICA 

 

Osnovna šola Gorišnica  določa s hišnim redom vprašanja, pomembna 

za nemoteno življenje in delo v šoli, in sicer:  

1. splošne določbe; 

2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor;  

3. poslovni čas in uradne ure; 

4. uporaba šolskega prostora; 

5. organizacija nadzora; 

6. ukrepi za zagotavljanje varnosti;  

7. vzdrževanje reda in čistoče; 

8. prehodne in končne določbe. 

 

Hišni red je objavljen na spletni strani OŠ Gorišnica. 
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6. BELEŽKE 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 



S t r a n  | 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacija 2022/2023 

 

Založila: Osnovna šola Gorišnica 

Zanjo: Milan Šilak 

Naklada: 5 izvodov 

Računalniško oblikovanje: Klementina Lindič 

Izvedba, tisk: Alinea tisk 

 

S spremembo Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 87/2011) 

predstavitev šole v obliki tiskane publikacije ni več obvezna. 

 

Gorišnica, september 2022 
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