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Zakona o osnovni šoli v e-obliki 

Strokovno besedilo in računalniško oblikovanje: Johann Laco 

Gornji Petrovci, september 2022 
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Spoštovani starši, drage učenke in učenci! 

 

 

Publikacija, ki je pred vami, vas bo popeljala skozi življenje in delo naše šole v šolskem letu 

2022/2023. 

 

Naša gobica vam bo tako kot vsako šolsko leto v pomoč, saj smo se potrudili, da bi vsebovala 

čim več podatkov iz programa Osnovne šole Gornji Petrovci. Tudi v letošnjem šolskem letu 

publikacijo izdajamo v skladu z zakonodajo v e-obliki.  

 

Med prednostnimi nalogami za novo šolsko leto smo si, ob raznih izobraževalnih ciljih, zadali: 

• trajnostni razvoj, 

• spodbudno učno okolje in 

• učenje učenja. 

 

Pri našem delu sledimo viziji naše šole, ki se glasi: "Znanje, vzgoja, odgovornost in varnost so 

naš kažipot v prihodnost." Iz vizije šole so razvidne vrednote, ki smo jih v času priprave 

vzgojnega načrta skupaj s starši in učenci postavili v ospredje. 

V upanju na dobro in korektno sodelovanje želim vsem uspešno šolsko leto 2022/2023.  

 

 Ravnatelj šole 

 Johann Laco 

 

 

 

file:///D:/OSGP/Desktop/VITR_za_2030-1.pdf
file:///D:/OSGP/Desktop/kako-do-spodbudnega-in-varnega-ucnega-okolja.pdf
file:///D:/OSGP/Desktop/Učenje%20učenja.pdf
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Osnovni podatki 

Podatki o šoli 

Osnovna šola Gornji Petrovci 

Gornji Petrovci 2 

9203 Petrovci 

Telefon:  (02) 556 90 20 

E−mail: o-gpetrovci@guest.arnes.si 

Spletna stran:  www.os-gpetrovci.si 

Davčna številka: 61749206 

Transakcijski račun: 01231 – 6030651230  

 

 

Kadrovski pogoji 

V šolskem letu 2022/2023 bodo na šoli poučevali naslednji učitelji: 

• Marijana Baraba v deležu 60 % 

• Tadeja Bencak Kerčmar, namestnica ravnatelja 

• Melita Bračko Hakl 

• Barbara Čeh 

• Tilen Matej Červek v deležu 18 % 

• Drago Gašpar 

• Ivanka Grah 

• Josip Gregorec – zaposlen na OŠ Šalovci, bo pri nas dopolnjeval svojo obvezo 

• Martina Horvat  

• Breda Kerčmar  

• Bojana Keršič Ružič 

• Darja Kuronja v deležu 65 % 

• Urška Marčič  

• Kristijan Marinič 

• Brigita Novak – vzgojiteljica 

• Renata Ropoša Januš 

• Anja Santl v deležu 50 % 

• Luka Ščavničar v deležu 50 % 

Svetovalna delavka, Dušanka Lainšček Grkinič, dopolnjuje svojo delovno obvezo na OŠ Šalovci.  

Na naši šoli dopolnjujejo svojo obvezo še: 

• specialna pedagoginja, Tadeja Slavic, zaposlena na OŠ IV Murska Sobota, 

• specialna pedagoginja, Sara Kramar, zaposlena na OŠ IV Murska Sobota in 

• specialna pedagogija, Valentina Zadravec, zaposlena na OŠ IV Murska Sobota. 

 

V enoti šole so zaposleni administrativno tehnični delavci:  

• tajnica VIZ 6 – Cvetka Gašpar,  

• hišnik – Ludvik Novak, 

• dva kuharja – Brigita Šlihthuber in Simon Malačič, 

• tri snažilke – Zdenka Balek, Elizabeta Polanec in Jožica Zrim. 

Mateja Meško je pomočnica ravnatelja in pedagoški vodja vrtca, ki deluje v sklopu našega zavoda. 
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Osnovni podatki 

Šolski okoliš 

Osnovna šola Gornji Petrovci je samostojni zavod. Ustanovitelj zavoda je Občina Gornji 

Petrovci.  

Šolski okoliš naše šole zajema naslednje vasi: Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, Košarovci, 

Križevci, Lucova, Martinje, Neradnovci, Peskovci, Stanjevci, Šulinci, Ženavlje, Kukeč in 

Panovci. Navedeni šolski okoliš je hkrati tudi vzgojno-varstveni okoliš.  
 

 

 

Organizacija šole 

Pouk v šoli poteka enoizmensko. S poukom začnemo ob 7.50 in zaključimo ob 14.15. Odpiralni 

čas vrtca je od 6.00 do 16.30. 

V okviru zavoda imamo 9 oddelkov v programu osnovne šole in štiri oddelke v vrtcu. 

Podaljšano bivanje imamo sistemizirano v obsegu 2,16 oddelka in je organizirano do 16. ure. 

Skupine so organizirane fleksibilno, saj lahko le na ta način zadostimo normativom.  

 

 

Šolski prostor 

v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, zajema zunanje športne objekte, 

zelenice in prostore šole. 

 

 

Podatki o učencih 

razred fantje dekleta skupaj 

1. razred 7 9 16 

2. razred 10 3 13 

3. razred 8 3 11 

4. razred 9 10 19 

5. razred 12 9 21 

6. razred 10 5 15 

7. razred 6 6 12 

8. razred 6 8 14 

9. razred 4 6 10 

Šola skupaj 72 59 131 
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Šolski koledar 

 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 

PO   5 12 19 26  3 10 17 24 31   7 14 21 28 

TO   6 13 20 27  4 11 18 25   1 8 15 22 29 

SR   7 14 21 28  5 12 19 26   2 9 16 23 30 

ČE  1 8 15 22 29  6 13 20 27   3 10 17 24  

PE  2 9 16 23 30  7 14 21 28   4 11 18 25  

SO  3 10 17 24  1 8 15 22 29   5 12 19 26  

NE  4 11 18 25  2 9 16 23 30   6 13 20 27  

 DECEMBER JANUAR FEBRUAR 

PO   5 12 19 26  2 9 16 23 30   6 13 20 27 

TO   6 13 20 27  3 10 17 24 31   7 14 21 28 

SR   7 14 21 28  4 11 18 25   1 8 15 22  

ČE  1 8 15 22 29  5 12 19 26   2 9 16 23  

PE  2 9 16 23 30  6 13 20 27   3 10 17 24  

SO  3 10 17 24 31  7 14 21 28   4 11 18 25  

NE  4 11 18 25  1 8 15 22 29   5 12 19 26  

 MAREC APRIL MAJ 

PO   6 13 20 27   3 10 17 24  1 8 15 22 29 

TO   7 14 21 28   4 11 18 25  2 9 16 23 30 

SR  1 8 15 22 29   5 12 19 26  3 10 17 24 31 

ČE  2 9 16 23 30   6 13 20 27  4 11 18 25   

PE  3 10 17 24 31   7 14 21 28  5 12 19 26  

SO  4 11 18 25   1 8 15 22 29  6 13 20 27  

NE  5 12 19 26   2 9 16 23 30  7 14 21 28  

 JUNIJ JULIJ AVGUST 

PO    5 12 19 26  3 10 17 24 31   7 14 21 28 

TO    6 13 20 27  4 11 18 25   1 8 15 22 29 

SR    7 14 21 28  5 12 19 26   2 9 16 23 30 

ČE   1 8 15 22 29  6 13 20 27   3 10 17 24 31 

PE   2 9 16 23 30  7 14 21 28   4 11 18 25  

SO  3 10 17 24  1 8 15 22 29   5 12 19 26  

NE  4 11 18 25  2 9 16 23 30   6 13 20 27  

 

 

Legenda: 

SIVO OBARVANA POLJA – NI POUKA 

PRAZNIKI – rdeče označeni datumi 

POČITNICE – modro označeni datumi 
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RAZLAGA KOLEDARJA 
 

Četrtek, 1. 9. 2022 Začetek pouka  

POČITNICE: 

Jesenske: ponedeljek – petek, 31. 10. 2022 – 4. 11. 2022 

Novoletne: ponedeljek – ponedeljek, 26. 12. 2022 – 2. 1. 2023 

Zimske: ponedeljek – petek, 30. 1. 2023 – 3. 2. 2023 

Prvomajske: četrtek – torek, 27. 4. 2023 – 2. 5. 2023 

Poletne: ponedeljek – četrtek, 26. 6. 2023 – 31. 8. 2023 

Četrtek – 15. 6. 2023 Zaključek pouka za učence 9. razreda, razdelitev zaključnih spričeval in

 obvestil 

Petek – 23. 6. 2023 Zaključek pouka za učence ostalih razredov, razdelitev spričeval in obvestil 

 

PRAZNIKI IN DRUGI POUKA PROSTI DNEVI: 

Ponedeljek, 31. 10. 2022 dan reformacije 

Torek, 1. 11. 2022 dan spomina na mrtve 

Nedelja, 25. 12. 2022 božič 

Ponedeljek, 26. 12. 2022 dan samostojnosti in enotnosti 

Nedelja, 1. 1. 2023 novo leto 

Ponedeljek, 2. 1. 2023 novo leto 

Sreda, 8. 2. 2023 Prešernov dan 

Ponedeljek, 10. 4. 2023 velikonočni ponedeljek 

Četrtek, 27. 4. 2023 dan upora proti okupatorju 

Ponedeljek, 1. 5. 2023 praznik dela 

Torek, 2. 5. 2023 praznik dela 

Nedelja, 25. 6. 2023 dan državnosti 

* Dan šole v skladu z letnim delovnim načrtom (razne aktivnosti). 

* Prazniki, ki sovpadajo v čas počitnic, sobot in nedelj so tudi prikazani. 

* Šola pri pripravi letnih delovnih načrtov za šolsko leto 2022/2023 nameni ustrezno pozornost 

državnim praznikom (priprava proslav ob obeležitvi praznikov) 

 

OCENJEVALNA OBDOBJA: 

* Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023, 
* Drugo ocenjevalno obdobje traja od 28. januarja 2023 do 23. junija 2023, razen za učence 9. 

razreda, za katere traja pouk do 15. junija 2023. 

 

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE: 

Petek, 17. 2. 2023 

Sobota, 18. 2. 2023 

 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

1. rok od 16. 6. 2023 do vključno 29. 6. 2023 za učence 9. razreda 

 od 26. 6. 2023 do vključno 7. 7. 2023 za učence 1. do 8. razreda 

2. rok od 18. 8. 2023 do 31. 8. 2023 za učence od 1. do 9. razreda  

 

Rok za ocenjevanje znanja znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

3. 5. – 15. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda 

3. 5. – 23. 6. 2023 1. rok učenci 1. do 8. razreda 

18. 8. – 31. 8. 2023 2. rok  učenci 1. do 9. razreda 
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Nacionalno preverjanje znanja  

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda. Izvede se v enem roku. 

Če se bo izvedlo poskusno preverjanje v 3. razredu, se bomo poskusnemu preverjanju 

priključili. 

1. 9. 2022 –  četrtek Objava sklepa ministra o izboru tretjega predmeta v 9. razredu 

30. 11. 2022 –  sreda  Zadnji dan za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda 

4. 5. 2023 –  četrtek NPZ iz slovenščine v 6. in 9. razredu 

8. 5. 2023 –  ponedeljek NPZ iz matematike v 6. in 9. razredu 

10. 5. 2023 –  sreda NPZ iz tretjega predmeta (glasbena umetnost) v 9. razredu 

  NPZ iz tujega jezika nemščine v 6. razredu 

 

Za pripravo in izvedbo nacionalnega preverjanja znanja ter vrednotenja preizkusov znanja v 

osnovni šoli je odgovoren ravnatelj, ki v skladu z navodili za izvedbo pripravi podrobnejši 

izvedbeni načrt šole. Ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole imenuje namestnika za izvedbo 

nacionalnega preverjanja znanja. 

Ravnatelj po zaključku nacionalnega preverjanja znanja v posameznem šolskem letu na osnovi 

analiz dosežkov po posameznih predmetih pripravi skupno poročilo o izvedbi ter analizo 

dosežkov nacionalnega preverjanja znanja v šoli, kar je tudi sestavni del letnega poročila o 

realizaciji letnega delovnega načrta šole. Ravnatelj ukrepe za izboljšanje dosežkov učencev 

vključi v letni delovni načrt šole za naslednje šolsko leto. 

Dosežki učencev se vpišejo v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je 

priloga k spričevalu 6. razreda in 9. razreda. 

 

 

Obvezni izbirni predmeti 

 

 AI1 AI2 AI3 OGL ŠSP ŠZZ GKL LS1 RAD Skupaj 

Število ur 2 2 2 1 1 1 1 1 4 12 

Sistemizacija 0,091 0,091 0,091 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,545 

 

AI 1 angleščina I 

AI 2 angleščina II 

AI 3 angleščina III 

OGK obdelava gradiv les 

ŠSP šport za sprostitev 

ŠZZ šport za zdravje 

GKL gledališki klub 

LS1 likovno snovanje 1 

RAD vzgoja za medije - radio 

 

Neobvezni izbirni predmeti 

Neobvezne izbirne predmete izvajamo: 

• v prvem razredu – nemščino, 

• v četrtem, petem in šestem razredu v treh skupinah angleščino. 
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Načrt pisnega ocenjevanja znanja 

 

1. ocenjevalno obdobje 

 26.9. 

30.9. 

3.10.- 

7.10. 

10.10.- 

14.10. 

17.10.- 

21.10. 

24.10.- 

28.10. 

31.10.- 

4.11. 

7.11.- 

11.11. 

14.11.- 

18.11. 

21.11.-

25.11. 

28.11.-

2.12. 

5.12.- 

9.12. 

12.12.- 

16.12. 

19.12.- 

23.12. 

26.12.- 

2.1. 

3.1.- 

6.1. 

9.1.- 

13.1. 

16.1. 

20.1. 

23.1- 

27.1. 

3. 
     

Je
se

n
sk

e 
p
o
či

tn
ic

e        

N
o
v
o
le

tn
e 

p
o
či

tn
ic

e     

                

4. 
  MAT   SLJ   NIT DRU       

                

5. 
  MAT  SLJ  DRU  NIT  TJN      

                

 

2. ocenjevalno obdobje 

 30.1.- 

3.2. 

6.2.- 

10.2. 

13.2.- 

17.2. 

20.2.- 

24.2. 

27.2.- 

3.3. 

6.3.- 

10.3. 

13.3.- 

17.3. 

20.3.- 

24.3. 

27.3.- 

31.3. 

3.4.- 

7.4. 

11.4.- 

14.4. 

17.4.- 

21.4. 

24.4.- 

26.4. 

27.4.- 

2.5. 

3.5.- 

5.5. 

8.5.- 

12.5. 

15.5.- 

19.5. 

22.5.- 

26.5. 

29.5.- 

2.6. 

3. 

Z
im

sk
e 

p
o
či

tn
ic

e           TJN  

P
rv

o
m

aj
sk

e 

p
o
či

tn
ic

e 

     

                 

4. 
 MAT   SLJ TJN     NIT   MAT NIT SLJ  

                 

5. 
  N2A MAT  SLJ DRU   NIT     TJN MAT  

              SLJ   

 

1. obdobje: 1.9.2022 – 31.1.2023 2. obdobje: 1.2.2023 – 23.6.2023 
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1. ocenjevalno obdobje 

 26.9. 

30.9. 

3.10.- 

7.10. 

10.10.- 

14.10. 

17.10.- 

21.10. 

24.10.- 

28.10. 

31.10.- 

4.11. 

7.11.- 

11.11. 

14.11.- 

18.11. 

21.11.-

25.11. 

28.11.-

2.12. 

5.12.- 

9.12. 

12.12.- 

16.12. 

19.12.- 

23.12. 

26.12.- 

2.1. 

3.1.- 

6.1. 

9.1.- 

13.1. 

16.1. 

20.1. 

23.1- 

27.1. 

6. 
   MAT  

Je
se

n
sk

e 
p
o
či

tn
ic

e 

 SLJ    ZGO  

N
o
v
o
le

tn
e 

p
o
či

tn
ic

e 

SLJ  MAT  

      TJN   NAR       

7. 
   MAT   TJN TIT GEO  ZGO MAT  SLJ   

   SLJ CŠOD     NAR       

8. 
TJA   SLJ  MAT  TIT  ZGO KEM   SLJ  MAT 

    CŠOD   TJN  BIO  FIZ     

9. 
   GEO   MAT TJN  BIO SLJ MAT  ZGO   

  SLJ  CŠOD     KEM FIZ      

 

2. ocenjevalno obdobje 

 30.1.- 

3.2. 

6.2.- 

10.2. 

13.2.- 

17.2. 

20.2.- 

24.2. 

27.2.- 

3.3. 

6.3.- 

10.3. 

13.3.- 

17.3. 

20.3.- 

24.3. 

27.3.- 

31.3. 

3.4.- 

7.4. 

11.4.- 

14.4. 

17.4.- 

21.4. 

24.4.- 

26.4. 

27.4.- 

2.5. 

3.5.- 

5.5. 

8.5.- 

12.5. 

15.5.- 

19.5. 

22.5.- 

26.5. 

29.5.- 

2.6. 

5.6.- 

9.6. 

6. 

Z
im

sk
e 

p
o
či

tn
ic

e 

 N2A TJN  SLJ GUM  GOS   SLJ  

P
rv

o
m

aj
sk

e 
p
o
či

tn
ic

e 

   MAT   

    MAT     NAR GEO     TJN   

7. 
  TJN AI1  GUM  SLJ MAT  NAR   DKE TIT ZGO MAT  

          GEO    SLJ TJN   

8. 
  AI2 TJN/TJA GEO  GUM MAT FIZ KEM BIO   ZGO TIT  MAT FIZ 

      DKE SLJ       SLJ TJN/TJA   

9. 
  AI3 TJN SLJ  GUM  GEO KEM SLJ    FIZ ZGO   

 FIZ   MAT      BIO    TJN MAT   

 

1. obdobje: 1.9.2022 – 31.1.2023 2. obdobje: 1.2.2023 – 23.6.2023 ( 9. razred do 15. 6. 2023) 
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Predmetnik 

 

 
SLO MAT TJN LUM GUM DRU GEO ZGO DKE SPO FIZ KEM BIO NAR NIT TIT GOS ŠPO SK 

1. razred 6 4  2 2     3        3 20 

2. razred 7 4 2 2 2     3        3 23 

3. razred 7 5 2 2 2     3        3 24 

4. razred 5 5 2 2 1,5 2         3   3 23,5 

5. razred  5 4 3 2 1,5 3         3  1 3 25,5 

Skupaj razredni pouk 30 22 9 10 9 5 0 0 0 9 0 0 0 0 6 0 1 15 116 

6. razred 5 4 4 1 1  1 1      2  2 1,5 3 25,5 

7. razred 4 4 4 1 1  2 2 1     3  1  2 25 

8. razred 3,5 4 3 1 1  1,5 2 1  2 2 1,5   1  2 25,5 

9. razred 4,5 4 3 1 1  2 2   2 2 2     2 25,5 

Skupaj predmetni pouk 17 16 14 4 4 0 6,5 7 2 0 4 4 3,5 5 0 4 1,5 9 101,5 
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Manjše učne skupine 

Pouk v manjših skupinah - fleksibilno diferenciacijo - lahko v skladu z zakonodajo izvajamo v 

5. razredu celo šolsko leto in v 4. razredu v zadnji tretjini šolskega leta v pri slovenščini, 

matematiki in nemščini pri največ četrtini ur.  

Medpredmetno povezovanje 

Medpredmetno povezovanje se pojavlja kot sodobna zahteva po večji kakovosti usvojenega 

znanja v šoli. V današnji pedagoški praksi je namreč pouk močno predmetno strukturiran (tudi 

urnik ga razbije), zato so učne vsebine razdrobljene na manjše dele, med različne učne 

predmete, znotraj teh pa še na posamezne ure pouka.  

Medpredmetno povezovanje predstavlja didaktični pristop, kjer učitelj poskuša določeno 

vsebino podati in obravnavati čim bolj celostno, tako da isti problem poskuša osvetliti z 

različnih vidikov. Na ta način učenci resnično doživijo povezanost in soodvisnost predmetov 

ter si ustvarjajo holistično sliko problema.  

Medpredmetno povezovanje načrtujejo strokovni delavci v svojih individualnih načrtih in 

letnih pripravah. 

Delo oddelčnih skupnosti 

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka, v kateri bodo 

učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavali posamezna vprašanja.  

Svoje cilje si razredne skupnosti oblikujejo same, izhajajo pa v glavnem iz Konvencije o 

človekovih pravicah, osnov bontona, okoljske vzgoje, trajnostnega razvoja, ciljev eko in zdrave 

šole, zdrave prehrane, vzgojnega načrta, pravil hišnega reda itd.. Razen tega obravnavajo in 

rešujejo učne in vzgojne probleme, razvijajo medsebojne odnose, sodelovanje, prijateljstvo. 

Spoznavajo socialne veščine, ki so pomembne za uspešno razreševanje nastalih situacij v 

oddelku. Strpnost do drugačnosti in razvijanje pozitivne samopodobe sta pogoj za pozitiven 

odnos do svojega naravnega in družbenega okolja. Podrobne teme in cilji razrednih ur so 

vpisani v individualnih programih razrednikov. 

 

Delo skupnosti učencev šole   

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov 

povezujejo v skupnost učencev šole. Šolska skupnost je hkrati tudi šolski parlament, saj smo 

šola z enim oddelkom vsakega razreda.  

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov 

povezujejo v skupnost učencev šole. Šolska skupnost je hkrati tudi šolski parlament, saj smo 

šola z enim oddelkom vsakega razreda. 

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli 

skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli. 

Šolska skupnost oz. šolski parlament se sklicuje najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega 

parlamenta je ravnatelj, lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole. Otroški šolski parlament 

razpravlja o vprašanjih, ki jih predlagajo učenci sami, lahko pa jih predlagajo tudi delavci šole 

oz. mentor. 

Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko poda tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo 

pobudo za sklic predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj oziroma mentor dolžan 

sklicati šolski parlament. 

  



Osnovna šola Gornji Petrovci  Delovni program za šolsko leto 2022/2023 

13 

Dejavnosti šolskega parlamenta 

• Oblikovanje programa dela. 

• Sestanki z izvoljenimi predstavniki razrednih skupnosti in spremljanje življenja in dela 

šole. 

• Sprejem prvošolcev v skupnost učencev šole. 

• Izvedba otroškega parlamenta: Duševno zdravje otrok in mladih. 

Šolski parlament bo predvidoma sklican dvakrat v tem letu; pogovarjali se bodo o aktualnih 

temah s predstavniki razrednih skupnosti kot tudi drugimi učenci. Mentorica šolskega 

parlamenta je učiteljica Barbara Čeh. 

Dnevi dejavnosti 

Dejavnost Razred 

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

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Skupaj dni dejavnosti 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

Tehniški dnevi 

Razredna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

I. triada 4. r. in 5. r. 

1 Po urah  
celo šolsko 

leto 
5 5 razredniki 

2 
Spletne učilnice 

Varni internet 
september 5 5 

Martina Horvat 

razredniki 

3 Evropska vas (Slovenija) marec/april 5 5 

Bojana  

Keršič Ružič, 

razredniki 

4 Šola v naravi (tehniški izdelek)  junij / 5 
Bojana  

Keršič Ružič 

 

Predmetna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

1 Evropska vas april/maj 5 Urška Marčič 

2 

 

CŠOD – 7., 8. in 9. razred 

 

Zgodovina za zgod(b)oljube 

oktober 

 
5 5 5 5 

Breda Kerčmar, 

Drago Gašpar, 

Barbara Čeh, 

Urška Marčič 

3 
Priprava na bazar/okrasitev šole 

Obdelava umetnih snovi 

november 

december 

5 

 

 

5 

5 

 

5 

 

Tilen Červek, 

Drago Gašpar 

4 Ekskurzija maj/junij 5 5 5 5 Breda Kerčmar 



Osnovna šola Gornji Petrovci  Delovni program za šolsko leto 2022/2023 

14 

Naravoslovni dnevi 

 

 

Razredna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

I. triada 4. r. in 5. r. 

1 Shema šolskega sadja/ TSZ november 5 5 

Bojana  

Keršič Ružič, 

Brigita Novak, 

razredniki 

2 
Po urah (sadovnjak, kmetija, 

Korenika, bober ...) 

celo šolsko 

leto 
5 5 razredniki 

3 
Ekskurzija I. triada (Grad Vulkanija) 

Šola v naravi (Postojnska jama) 
junij 

5 

  

 

5 

Ivanka Grah, 

Kristijan 

Marinič 

 

 

 

 

 

Predmetna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

1 

Zdravstvena vzgoja - sistematski 

pregledi, zobozdravstvena vzgoja, 

ogled filma »KAPA« 

 

 

15. 12. 2022 

5 5 5 5 

razredniki, 

Dušanka 

Lainšček Grkinič 

2 

 

CŠOD – 7., 8. in 9. razred 
  

 

5 

 

5 

 

5 

Breda Kerčmar, 

Drago Gašpar, 

Barbara Čeh, 

Delavnica v Lucovi  5    Urška Marčič 

3 Shema šolskega sadja/ TSZ  5 5 5 5 
Martina Horvat, 

Marijana Baraba 
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Kulturni dnevi 

 

Razredna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

I. triada 4. r. in 5. r. 

1 

Proslave:  

Sprejem prvošolčkov 

Dobrodelna prireditev (2. 12. 2022) 

Dan samostojnosti in enotnosti 

Prešernov dan  

Dan državnosti, zaključna proslava 

celo šolsko 

leto 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

organizatorji 

proslav, 

razredniki 

2 Kino predstava 16. 12. 2022 5 5 

Ivanka Grah, 

Brigita Novak, 

razredniki 

3 
Šolska knjižnica/zaključek bralne 

značke 

celo šolsko 

leto 
5 5 Barbara Čeh 

4 Knjižnica/galerija april 5 / 

Melita  

Bračko Hakl, 

Tadeja Bencak 

Kerčmar 
 

 

 

 

Predmetna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

1 

Proslave (dobrodelna, dan 

samostojnosti in enotnosti, 

Prešernov dan, zaključna proslava) 

 5 5 5 5 nosilci proslav 

2 

 

CŠOD – 7., 8. in 9. razred 

 

Človek ustvarja in gradi 

oktober 

 

 

 

5 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

  

Breda Kerčmar, 

Drago Gašpar, 

Barbara Čeh, 

Urška Marčič, 

Martina Horvat 

3 Gledališka predstava, terarij 17.10.2022 5 5 5 5 
Luka Ščavničar, 

Darja Kuronja 
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Športni dnevi 

Razredna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

I. triada 4.r. in 5.r. 

1 Dan športa (23. september) 
23. 

september 
5 5 

Tadeja  

Bencak Kerčmar, 

Kristijan Marinič 

2 Pohod oktober 5 5 

Tadeja Bencak 

Kerčmar, 

razredniki 

3 

Expano 

 

Šola v naravi (plavanje) 

maj 

 

junij 

5 

 

  

 

 

5 

Tadeja  

Bencak Kerčmar, 

Kristijan Marinič 

4 

Športno-vzgojni karton/ 

kolesarjenje 

Šola v naravi (športne igre/ pohod) 

april 

 

junij 

3 

2 

  

 

2 

3 

razredniki 

5 
Zimski športni dan 

vodne igre (4. in 5. razred ŠVN) 

januar 

junij 

3 

2 

3 

2 
razredniki 

 

 

Predmetna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

1 Športne igre september 5 5 5 5 Josip Gregorec 

2 
CŠOD – 7., 8. in 9. razred 

Expano 
oktober 5 5 5 5 Josip Gregorec 

3 
CŠOD – 7., 8. in 9. razred 

Pohod/orientacija 
oktober 5 5 5 5 Josip Gregorec 

4 Bowling 15. 12. 2022 5 5 5 5 Josip Gregorec 

5 Plavanje maj/junij 5 5 5 5 Josip Gregorec 

 

 

 

  



Osnovna šola Gornji Petrovci  Delovni program za šolsko leto 2022/2023 

17 

 

Proslave in prireditve 

 

Vsebina Čas Izvajalci 

Sprejem prvošolčkov oktober 
Barbara Čeh 

Tadeja Bencak Kerčmar 

Dan starejših občanov  
Luka Ščavničar 

Ivanka Grah 

Dan reformacije, komemoracija - šolski radio oktober 
Barbara Čeh 

Breda Kerčmar 

Miklavž december Ivanka Grah 

Dobrodelna prireditev 2. december Barbara Čeh 

Dan samostojnosti in enotnosti 23. december 
Kristijan Marinič 

Marijana Baraba 

Prešernov dan  februar 

Melita Bračko Hakl 

Breda Kerčmar 

Luka Ščavničar 

Prešernov dan – občina februar 

Melita Bračko Hakl 

Breda Kerčmar 

Luka Ščavničar 

Pust – šolski radio februar Breda Kerčmar 

Eko proslava + predstavitev Zdrave šole april 

Urška Marčič 

Marijana Baraba 

Tadeja Bencak Kerčmar 

Praznik dela, dan upora proti okupatorju, 

obletnica vstopa v EU – šolski radio 
april Breda Kerčmar 

Zaključek bralne značke junij Barbara Čeh 

Rdeči križ maj Tadeja Bencak Kerčmar 

Zaključek 9. razreda junij Breda Kerčmar 

Zaključna proslava  

Dan državnosti 
junij 

Barbara Čeh 

Bojana Keršič Ružič 

 

Ponovno načrtujemo dobrodelno prireditev. Upamo, da nam bodo epidemiološke razmere to 

tudi dovoljevale. Ob kulturnem programu načrtujemo tudi izvedbo predbožičnega bazarja. 
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Razširjeni program 

Dopolnilni in dodatni pouk 

Na razredni stopnji izvajamo v vseh štirih oddelkih po 0,5 ur dopolnilnega in dodatnega pouka.  

Na predmetni stopnji so ure dopolnilnega pouka pri slovenščini, fiziki, matematiki, biologiji, 

kemiji, nemščini, zgodovini in geografiji. Namenjene so učencem, ki jim dojemanje snovi dela 

težave in potrebujejo dodatno razlago, drugačen način in pristop dela, individualno pomoč. 

Dodatni pouk izvajamo na predmetni stopnji pri fiziki, matematiki, slovenščini, kemiji in 

biologiji. Dodatni pouk organiziramo za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo 

določene standarde znanja. Snov poglabljajo, raziskujejo in se pripravljajo na tekmovanja.  

Vključevanje učencev k dopolnilnemu in dodatnemu pouku je prostovoljno. 

 

Namenjena je učencem, ki so izjemno nadarjeni, ali pa tistim učencem, ki imajo specifične učne 

težave, zaradi katerih jim dojemanje snovi dela težave. S posebnim načinom dela takšnimi 

učencem omogočimo, da zadovoljivo usvojijo vsaj minimalno znanje. 

Ministrstvo priznava 0,5 ure na oddelek, kar pomeni za našo šolo 4,5 ure tedensko.  

 

Izvajalci dopolnilnega in dodatnega pouka ter ISP-ja: 

 

Dopolnilni pouk 

Bencak Kerčmar 0,5 

Bračko Hakl 0,5 

Čeh 0,2 

Gašpar 1 

Grah 0,5 

Keršič Ružič 0,5 

Kerčmar 0,5 

Kuronja 0,3 

Marinič 0,5 

Marčič 0,5 

Skupaj  5 

 

Dodatni pouk 

Bencak Kerčmar 0,5 

Bračko Hakl 0,5 

Gašpar 0,2 

Grah 0,5 

Horvat 0,5 

Kerčmar 0,5 

Keršič Ružič 0,5 

Kuronja 0,3 

Marinič 0,5 

Skupaj  4 

 

 

 

 

ISP – nadarjeni 

Baraba 0,5 

Keršič Ružič 0,5 

Marčič 0,5 

 

Skupaj  1,5 

 

ISP – učne težave 

Gašpar 0,5 

Grah 0,5  

Kerčmar 1 

Keršič Ružič 0,5 

Marinič 0,5 

Skupaj  3 

 

 

 

  



Osnovna šola Gornji Petrovci  Delovni program za šolsko leto 2022/2023 

19 

 

Šola v naravi 

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali dve šoli v naravi. 

Učenci od 7. do 9. razreda bodo v šoli v naravi v času med 24. 10. 2022 in 28. 10. 2022. Potekala 

bo v CŠOD (Center šolskih in obšolskih dejavnosti) Radenci ob Kolpi. Učenci bodo spoznali 

novo okolje in opravili dejavnosti na športnem, kulturnem, naravoslovnem in družboslovnem 

področju. Vodja šole v naravi bo učiteljica Barbara Čeh. 

Od 19. do 22. junija se bodo učenci 4. in 5. razreda udeležili letne šole v naravi v mladinskem 

letovišče na Debelem Rtiču. Vodja šole v naravi bo učitelj Kristijan Marinič. 

 

Podaljšano bivanje je organizirano fleksibilno v skladu z normativi in standardi. V podaljšanem 

bivanju poučujejo tedensko:  

• Tadeja Bencak Kerčmar 1 uro 

• Melita Bračko Hakl 1 uro 

• Ivanka Grah 1 uro 

• Martina Horvat  9,2 ur 

• Breda Kerčmar 2 uri 

• Darja Kuronja 1 ura 

• Urška Marčič  7 ur 

• Brigita Novak 10,3 ure 

• Renata Ropoša Januš  12,5 ur 

• Anja Santl 9 ur 

Plavalni tečaj 

Plavalni tečaj bomo izvajali v Termah 3000 Moravske Toplice. Pri izvedbi plavalnega tečaja 

bomo sodelovali z društvom Športni izziv Pomurja.  

Kolesarski izpit 

Učenci 5. razreda bodo pri prometnem krožku spoznali prometne znake in pravila v cestnem 

prometu. Mentorica krožka je učiteljica Tadeja Bencak Kerčmar.  

Program usposabljanja za vožnjo kolesa obsega teoretično in praktično usposabljanje. Učenci 

preverijo usposobljenost za samostojno vožnjo z vprašalnikom in vožnjo na spretnostnem 

poligonu. Po opravljenem izpitu opravijo program vožnje na cesti v javnem prometu. 

Učenec, ki pri praktičnem delu izpita ne bo uspešen, bo lahko opravljal kolesarski izpit v 

naslednjem roku. Opraviti mora oba dela izpita. 

Po uspešno opravljenem ocenjevanju znanja za samostojno vožnjo s kolesom v cestnem 

prometu dobi učenec kolesarsko izkaznico. 

Pri prometnem krožku sodelujem s Policijsko postajo Gornji Petrovci. 

 

Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti organiziramo glede na kader, ki ga imamo na razpolago, glede na 

materialne in prostorske možnosti in glede na interese ter potrebe učencev. Pri interesnih 

dejavnostih učenci zadovoljujejo svoje potrebe po aktivnem preživljanju prostega časa. Naše 

interesne dejavnosti pokrivajo širok spekter zanimanj otrok, tako da vsak najde zase primerno 

dejavnost, ki bo zadovoljevala njegove potrebe po fizičnem, kulturnem, verbalnem, miselnem 

udejstvovanju. Podrobne vsebine in cilji interesnih dejavnosti so zapisani v individualnih 

programih mentorjev posameznih dejavnosti. Vključevanje v interesne dejavnosti je 

prostovoljno.  
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Interesne dejavnosti v šolskem letu 2022/2023 

Priimek in ime Interesna dejavnost Sistemizirano Nesistemizirano 

Baraba Marijana Angleščina   15 

Baraba Marijana Italijanščina   30 

Bencak Kerčmar Tadeja Kolesarski 25   

Bencak Kerčmar Tadeja Likovno ustvarjalni krožek   20 

Bračko Hakl Melita Dramski krožek 38 22 

Červek Tilen Matej Likovni krožek   30 

Gašpar Drago Sketchup 29   

Gašpar Drago Ladijsko modelarstvo   35 

Grah Ivanka Knjigobube    25 

Gregorec Josip Športni krožek   30 

Horvat Martina Računalniški krožek   30 

Kerčmar Breda Šolsko novinarsko 29 6 

Kerčmar Breda Dramsko recitacijski krožek   15 

Kerčmar Breda Prostovoljstvo   20 

Keršič Ružič Bojana 
Lego dacta in izdelava 

izdelka iz papirja 
19   

Keršič Ružič Bojana Turistični krožek   20 

Marčič  Urška Turistični krožek   20 

Marinič Kristijan Nogomet - II. triada   25 

Marinič Kristijan Športni krožek   25 

Novak Brigita Folklora   20 

Ropoša Januš Renata Vesela šola   20 

Ščavničar Luka Mladinski pevski zbor 114   

Ščavničar Luka Otroški pevski zbor 76   

 

Bralno značko na predmetni stopnji izvaja Breda Kerčmar, na razredni stopnji pa razredniki.  

Na šoli deluje tudi podmladek humanitarne prostovoljne organizacije Rdečega križa Slovenije. 

Učenci lahko postanejo člani organizacije že v drugem razredu, seveda s soglasjem staršev. 

Podmladek vodi učiteljica Tadeja Bencak Kerčmar. Sprejem mladih članov vsako leto 

organiziramo v okviru Tedna Rdečega križa v začetku meseca maja. 

Poseben pomen dajemo karierni orientaciji učencev. Njihove poklicne interese ugotavljamo in 

spremljamo od njihovega vstopa v šolo.  

Naši učenci se pod vodstvom svojih mentorjev udeležujejo številnih tekmovanj in natečajev.  

Strokovni delavci skupaj z učenci pripravijo tudi številne razstave v šoli in v šolskem okolišu. 
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Skrb za telesni in duševni razvoj in zdravstveno varstvo učencev 

Zdravstveno varstvo  

je ena izmed pomembnejših usmeritev dela osnovne šole in vsebuje neposredno varstveno in 

vzgojno komponento. Vzgojni del te naloge z ustreznimi spodbudami za primeren zdravstveni 

razvoj realizirajo vsi učitelji skladno z vsebinami učnega načrta, posebej pa poudarjamo 

naslednja področja: športna, biologija, gospodinjstvo, prometna vzgoja in prehranjevanje. 

Drugi del na področju zdravstvenega varstva pa izvaja Zdravstveni dom. Šolski dispanzer 

opravlja vse preventivne in kurativne zdravstvene storitve: sistematske preglede za učence 2., 

4., 6. in 8. razreda, preglede šolskih novincev pred vstopom v šolo in vsa obvezna cepljenja. 

Zobozdravstveni pregled zagotavljamo v lokalni zobni ambulanti Gornji Petrovci v okviru 

dneva dejavnosti. Na razredni stopnji v sodelovanju z Zdravstvenim domom Murska Sobota 

izvajamo preventivne dejavnosti celo šolsko leto. 

 

Prometna varnost 

Otroci morajo biti v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in skrbi. Za njihovo varnost 

pa smo dolžni poskrbeti odrasli. Vsaka vzgoja se začne najprej doma – tudi prometna. To 

pomeni, da za otrokovo varnost najprej poskrbijo starši. V skladu z Zakonom o varnosti 

cestnega prometa je potrebno posebno skrb nameniti varovanju otrok. Zakon določa, da morajo 

učenci 1. razredov imeti spremstvo v šolo in domov. Spremljevalci so poleg odraslih oseb lahko 

tudi otroci, stari od 10 do 14 let, vendar le s soglasjem staršev otroka, ki spremstvo potrebuje 

(obrazec za soglasje dobijo v šoli). Otroci morajo ponoči in ob zmanjšani vidljivosti med hojo 

po cesti nositi na vidnem mestu odsevnik – kresničko. Učenci 1. razredov pa morajo v šolo in 

iz nje okrog vratu nositi rumeno rutico. Otrok do 14. leta starosti mora imeti med vožnjo s 

kolesom, ali ko ga kot potnika vozimo na kolesu ali kolesu s pomožnim motorjem, na glavi 

kolesarsko čelado. Otroci se usposobijo za vožnjo kolesa, opravijo teoretični in praktični del 

kolesarskega izpita (v 5. razredu) in dobijo kolesarsko izkaznico, vključeni pa so tudi v projekt 

"Policist Leon svetuje". 

Vsebine prometne vzgoje iz učnih načrtov nadgrajujemo z raznimi projekti in dejavnostmi. 

Veliko skrb namenjamo šolskim prevozom. Pred začetkom vsakega šolskega leta Občina 

Gornji Petrovci skliče Svet za preventivo v cestnem prometu, ki se ga vedno udeležita tudi 

ravnatelj šole in koordinatorka dejavnosti prometne vzgoje na šoli, učiteljica Tadeja Bencak 

Kerčmar. Prometna vzgoja je ena izmed prečnih vsebin v izobraževalnem sistemu, zato se 

vsebine o prometni varnosti pojavljajo pri različnih predmetih. 

 

Varstvo pred požarom, elementarnimi nesrečami 

Da bi se učenci in zaposleni kar najbolje pripravili na morebitne nesreče, bomo izvedli krajšo 

vajo evakuacije. 

 

Prehrana učencev 

Temelj zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike je pestra, kakovostna, raznolika in 

uravnotežena prehrana, ki je dobra popotnica za nadaljnje življenje. 

Prehrano moramo načrtovati z zdravstvenega, ekonomskega, socialnega, vzgojnega in 

gastronomsko kulinaričnega stališča. Zelo pomembno je, da so obroki pravilno sestavljeni in 

da osebje, ki načrtuje in pripravlja te obroke, pozna smernice za prehranjevanje v vzgojno-

izobraževalnih zavodih. Za zdravo prehrano skrbi posebna komisija, ki jo vodi vodja šolske 
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prehrane, Bojana Keršič Ružič, ki izdeluje mesečni jedilnik za dopoldansko malico, kosilo in 

popoldansko malico po določenih smernicah za prehranjevanje, spremlja novosti o šolski 

prehrani, se udeležuje različnih izobraževanj … 

Za varno in zdravo prehranjevanje ter doseganje priporočenih vrednosti hranil in prehranskih 

ciljev je pomemben pravilen izbor živil, način priprave obrokov ter sam ritem prehranjevanja. 

V šolski kuhinji poteka celotna priprava obrokov. 

Za učence pripravljamo dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Vsi učenci imajo 

dopoldansko malico in velika večina učencev tudi kosilo. Popoldansko malico imajo mlajši 

učenci, ki dlje časa ostajajo v podaljšanem bivanju. 

V skladu z Zakonom o šolski prehrani bomo še naprej dajali poudarek smernicam za 

prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Vsebine bomo vključevali v vse dejavnosti 

šole. 

Še posebej se bomo posvečali zdravi prehrani v okviru projekta Zdrava šola, kulturnemu 

uživanju hrane bomo dajali velik poudarek v okviru vzgojnega delovanja šole. 18. novembra 

2022 je Tradicionalni slovenski zajtrk. Ta dan bomo na šoli izvedli naravoslovni dan na temo 

Zdrava prehrana. 

Vključeni smo tudi v program Shema šolskega sadja, kjer tedensko enkrat učenci prejemajo 

sadje ali zelenjavo brezplačno. Program je financiran iz sredstev EU. Tudi sicer v jedilnike 

vključujemo veliko sadja in zelenjave. Vključeni smo tudi v program Sheme šolskega mleka, 

ki je prav tako financiran iz sredstev EU. 

Poseben poudarek bom namenila kulturnemu prehranjevanju, uporabi jedilnega pribora in 

obnašanju v jedilnici – čim manj hrupa v jedilnici. 

Učence bomo spodbujali, da poskusijo vso hrano, ki jim je namenjena. Z raznimi dejavnostmi 

bomo učence osveščali o socialnem, okoljskem in ekonomskem vidiku zavržene hrane. 

 Čas kosila: 1. do 3. razred od 11.30 do 11.50 

 4. in 5. razred  od 12.20 do 12.40 

 6. do 9. razred  od 13.10 do 13.30 

 

 

Rekreativni odmor 

Rekreativni odmor izvajamo v prvi triadi in na predmetni stopnji po malici, v 4. in 5. razredu 

pred malico.  

Rekreativni odmor je namenjen:  

• zmanjševanju utrujenosti in negativni posledici sedenja, 

• sproščanju in obnavljanju miselne energije, 

• boljši motivaciji za delo, 

• ustvarjanju sproščenega vzdušja. 

 

Socialne igre 

Koristi za učitelje: 

- preko iger vzpostavijo bolj enakopraven, neposreden in prijateljski odnos z otroki, 

- otroke spoznajo bolj vsestransko, 

- z otroki se skupaj pozabavajo ob igrah, 

- spoznajo posameznika, njegovo reakcijo v skupini. 
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Koristi za učence: 

- se sprostijo in zabavajo, 

- nabirajo si novih izkušenj, 

- pridejo v medsebojni stik, se povežejo, osamljeni otroci vzpostavijo stik z drugimi, 

- podrejajo se pravilom skupine, 

- razvijajo solidarnost, medsebojno pomoč, sprejemajo različnost, 

- izrazijo svoja čustva in stališča ter vedo, da bodo naletela na ustrezen odmev oz. bodo 

sprejeta. 

 

Kulturne prireditve 

Učence navajamo na primerno obnašanje na kulturnih prireditvah. Ker je bilo v zadnjem času 

teh prireditev malo, bomo v letošnjem šolskem letu tej vsebini posvetili več pozornosti. 

Varstvo pri delu 

Pri pouku učitelji vnašajo zdravstvene in higienske teme. Pri tehnični in športni vzgoji posebej 

pazijo na morebitne poškodbe učencev, jih opozarjajo na nevarnosti in morebitne posledice, na 

samozaščitno obnašanje in pravilno ravnanje z delovnimi stroji.  

Zaklonišča na šoli nimamo.  

Varnost pri delu zajema varnost učencev in varnost delavcev. 

Na šoli bomo zagotovili fizično in moralno neokrnjenost pri delu tako, da se: 

− določijo in izvajajo splošni in posebni varstveni ukrepi in normativi; 

− disciplinirano in namensko uporabljajo varnostne naprave in sredstva ter oprema za osebno 

varstvo pri delu; 

− določajo in zagotavljajo varstveni ukrepi v zvezi z delovnimi pogoji, posebno glede 

delovnega časa, počitka, nastanitve, prehrane in prevoza; 

− izpolnjuje obveznosti v zvezi z varstvom pri delu, posebno pa se določajo načini in postopki 

izvajanja varstvenih ukrepov, izdajanja pisnih izjav in navodil o varni uporabi, o 

preizkušanju delovnih naprav in drugih naprav; 

− določajo roki in načini periodičnih pregledov in preizkusov sredstev in predmetov dela ter 

za poučevanje in preverjanje znanja o varstvu pri delu delavcev in za zdravstvene preglede; 

− določi organizacija in način delovanja prve pomoči in reševanje za primer poškodbe na 

delu; 

− določi vsebina evidenc in poročil; 

− določi način opravljanja posebnih obveznosti organov inšpekcijskega nadzora; 

− določijo in izvajajo drugi varstveni ukrepi in normativi, postopki in pravila za urejanje ter 

zagotavljanje varstva pri delu; 

− določi postopek za začasno odstranitev delavca z dela; 

− učence seznani s požarno varnostjo, s požarnim redom, z delovanjem gasilnih aparatov in 

izvede evakuacijo iz prostorov šole. 

 

Pregled različnih oblik varstva učencev 

Učitelji dežurajo na hodnikih, jedilnici, rekreaciji in pri šolskih prevozih. V času dežurstva 

skrbijo za šolski red, za nemoteno izvajanje pouka in ostalih dejavnosti, posebno pa pri malici, 

kosilu, med odmori, pri prihodih in odhodih kombijev, kadar so učenci prosti ipd.. 

V času epidemije smo ukinili jutranje zbiranje učencev v jedilnici, nadomestili smo ga z 

zbiranjem učencev v učilnicah. Ker se je ta oblika izkazala za učinkovitejšo, predvsem pa 

mirnejšo, smo se na šoli odločili, da bo ta oblika jutranjega zbiranja učencev trajna. 
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Jutranje varstvo 

Čas Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

6.40 - 7.50 

spodnji hodnik 

Brigita 

Novak 

Brigita 

Novak 

Brigita 

Novak 

Brigita 

Novak 

Brigita 

Novak 

7.10 – 7.40 

srednji hodnik 

Melita  

Bračko Hakl 

Kristijan 

Marinič 

Tadeja 

Bencak Kerčmar 

Ivanka 

Grah  

Bojana 

Keršič Ružič 

7.10 – 7.40 

zgornji hodnik 

Urška 

Marčič 

Martina 

Horvat 

Barbara 

Čeh 

Josip 

Gregorec 

Marijana 

Baraba 

 

Dežurstvo na hodnikih (od 7.40 do konca pouka) 

Etaža Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

Zgornji  

hodnik 

Drago 

Gašpar 

Barbara 

Čeh 

Tilen Matej 

Červek 

Urška 

Marčič 

Breda 

Kerčmar 

Srednji  

hodnik 

Martina 

Horvat 

Kristijan 

Marinič 

Bojana 

Keršič Ružič 

Renata 

Ropoša Januš 

Bojana 

Keršič Ružič 

Spodnji  

hodnik 

Ivanka 

Grah 

Melita 

Bračko Hakl 

Melita 

Bračko Hakl 

Ivanka 

Grah 

Tadeja 

Bencak Kerčmar 

Josip Gregorec je zadolžen za dežurstvo pri telovadnici. 

 

Dežurstvo malica  

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

1. do 3. razred 

ob 8.35 

Melita 

Bračko Hakl 

Tadeja  

Bencak Kerčmar 

Ivanka 

Grah 

Brigita 

Novak 

Renata 

Ropoša Januš 

4. in 5. razred 

ob 8.50 

Bojana 

Keršič Ružič 

Luka 

Ščavničar 

Kristijan 

Marinič 

Bojana  

Keršič Ružič 

Kristijan 

Marinič 

6. do 9. razred 

ob 9.25 

Urška 

Marčič 

Barbara 

Čeh 

Darja 

Kuronja 

Josip 

Gregorec 

Breda 

Kerčmar 

 

 

Dežurstvo kosilo  

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

1. od 3. razred 

ob 11.30 

Brigita  

Novak 

Brigita  

Novak 

Brigita  

Novak 

Anja 

Santl 

Renata  

Ropoša Januš 

4., in 5. razred 

ob 12.20 

Anja 

Santl 

Renata 

Ropoša Januš 

Martina 

Horvat 

Martina 

Horvat 

Urška 

Marčič 

6. do 9. razred 

ob 13.10 

Drago 

Gašpar 

Josip 

Gregorec 

Tilen 

Matej Červek 

Urška 

Marčič 

Marijana 

Baraba 
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Varstvo pri kombijih 

Čas Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

13.25  
Bojana 

Keršič Ružič 

Kristijan 

Marinič 

Tadeja 

Bencak Kerčmar 

Ivanka 

Grah 

Melita 

Bračko Hakl 

14.15  
Brigita 

Novak 

Josip 

Gregorec 

Urška 

Marčič 

Anja 

Šantl 

Renata 

Ropoša Januš 

 

Dežurstva pri rekreaciji 

 8.50 – 9.05 ponedeljek torek sreda četrtek petek 

1. razred 
Melita 

Bračko Hakl 

Melita 

Bračko Hakl 

Melita 

Bračko Hakl 

Melita 

Bračko Hakl 

Melita 

Bračko Hakl 

2. razred 

Tadeja  

Bencak 

Kerčmar 

Tadeja  

Bencak 

Kerčmar 

Tadeja  

Bencak 

Kerčmar 

Tadeja  

Bencak 

Kerčmar 

Tadeja  

Bencak 

Kerčmar 

3. razred 
Ivanka  

Grah 

Ivanka  

Grah 

Ivanka  

Grah 

Ivanka  

Grah 

Renata  

Ropoša 

Januš 

 

8.50 – 9.05 ponedeljek torek sreda četrtek petek 

4. razred 
Kristijan  

Marinič 

Luka 

Ščavničar 

Kristijan  

Marinič 

Kristijan  

Marinič 

Kristijan  

Marinič 

5. razred 

Bojana 

Keršič 

Ružič 

Kristijan 

Marinič 

Bojana 

Keršič 

Ružič 

Renata 

Ropoša 

Januš 

Bojana 

Keršič 

Ružič 

 

8.50 – 9.05 ponedeljek torek sreda četrtek petek 

6. razred 
Marijana 

Baraba 

Darja 

Kuronja 

Urška 

Marčič 

Barbara  

Čeh 

Drago 

Gašpar 

7. razred 
Urška 

Marčič 

Drago 

Gašpar 

Tilen Matej 

Červek 

Urška 

Marčič 

Darja 

Kuronja 

8. razred 
Drago 

Gašpar 

Breda 

Kerčmar 

Darja 

Kuronja 

Josip 

Gregorec 

Marijana 

Baraba 

9. razred 
Breda 

Kerčmar 

Barbara 

Čeh 

Martina 

Horvat 

Drago 

Gašpar 

Urška 

Marčič 
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Šolski prevozi  

1. Vozni red kombijev Vladimir Hozjan s.p. 

Smer: Šalovci - Budinci - Markovci - Čepinci - Lucova - Neradnovci - Šulinci - OŠ Gornji Petrovci  

6.30 Šalovci 166 

6.36 Budinci 2 

6.43 Markovci 56 

6.55 Čepinci – pri h.š. 37 

6.59 Čepinci - pri h.š. 141 

7.00 Lucova 40 

7.04 Neradnovci - pri Drinašu 

7.06 Lucova – avtobusna postaja 

7.09 Šulinci - gasilski dom 

7.14 OŠ Gornji Petrovci 

 

 Smer: Križevci - Gornji Petrovci - OŠ  

7.18 Križevci - pri h.š. 104/a 

7.21 Križevci - Gasilski dom 

7.22 Križevci - avtobusna postaja pri Micki  

7.23 Križevci - Žlaki 

7.25 Križevci – Bergles 

7.26 Križevci – avtobusna postaja pri Börošu 

7.28 Križevci - Pusta 

7.38 OŠ Gornji Petrovci 

 

Smer: Peskovci - Gornji Petrovci - OŠ Gornji Petrovci 

7.20 Peskovci – pri h.št. 41 

7.22 Peskovci – gasilski dom 

7.30 Gornji Petrovci - postaja pod občino 

7.35 OŠ Gornji Petrovci 

 

Smer: Ženavlje - Martinje - Boreča - Ženavlje - Šulinci - OŠ Gornji Petrovci  

6.45 Ženavlje - zadružni dom 

6.46 Ženavlje - križišče pri h.š. 38 

6.48 Martinje - pri h.š. 14 

6.49 Martinje - pri križu 

6.50 Martinje - križišče Sukič 6  

6.52 Martinje - pri Kalamarju 

6.54 Boreča - avtobusna postaja 

6.55 Boreča - križišče trikotnik 

6.56 Ženavlje - križišče pri h.š. 48 

6.57 Ženavlje - spominsko obeležje 

7.10 OŠ Gornji Petrovci 

 

Smer: Gornji Petrovci - Stanjevci - OŠ Gornji Petrovci 

7.14 Gornji Petrovci – avtobusna postaja - Kučan 55a 

7.15 Stanjevci - križišče republiške in vaške ceste - pod h.š. 84 

7.16 Stanjevci - križišče republiške in vaške ceste - pod h.š. 91a 

7.22 OŠ Gornji Petrovci 

7.26 Stanjevci - pri h.š. 40b 

7.28 Stanjevci - križišče vaške ceste pri h.š. 66 

7.30 Stanjevci - pri h.š. 17 

7.33 Stanjevci - pri h.š. 14/a 

7.35 Stanjevci - pri h.š. 5/a 

7.39 OŠ Gornji Petrovci  

 

2. Vozni red občinskega kombija 

Smer: Kukeč - Košarovci - Križevci - OŠ Gornji Petrovci 

6.40 Kukeč - Lačen 

6.46 Košarovci - Šnepf 

6.47 Košarovci - Kovač 

6.49 Košarovci - Baler 

6.53 Križevci - Slomatex 

7.01 OŠ Gornji Petrovci
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Smer: Lucova - Adrijanci - Peskovci - OŠ Gornji Petrovci 

7.05 Lucova - Žilavec 

7.11 Adrijanci - stara šola 

7.13 Adrijanci - Gašpar 

 

Urnik odvozov  učencev iz šole 

• ob 13.35 v vse smeri razen smeri Čepinci - Markovci - Budinci - Šalovci 

• ob 14.25 v vse smeri  

 

Varstvo udeležencev cestnega prometa 
Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci 

so lahko tudi otroci starejši od 10 let, če to dovolijo starši. Brez spremstva z dovoljenjem staršev lahko 

prihajajo otroci prvega razreda, če je pot v šolo na območju umirjenega prometa in območju za pešce. 

Okrožnica MŠŠ z dne, 25.04.2005 določa, da je potrebno pridobiti soglasje staršev o prihajanju in 

odhajanju v šolo brez spremstva, če so učenci mlajši od 7 let. 

Učenci prvega in drugega razreda OŠ morajo na poti v šolo in iz nje nositi rumeno rutico zavezano 

okoli  
 

Prikaz organov upravljanja in strokovnih organov šole 
Upravljanje šole 

Ravnatelj šole je Johann Laco, njegova namestnica je Tadeja Bencak Kerčmar. Ravnateljeve 

naloge predpisuje 49. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 

ostali predpisi. 

 

Svet zavoda 

je najvišji organ šole, ki ga sestavlja enajst članov, in sicer: 

• trije predstavniki ustanovitelja (Občine Gornji Petrovci), 

• trije predstavniki staršev, 

• pet predstavnikov delavcev šole. 

 

Svet staršev 

je sestavljen iz predstavnikov staršev vseh oddelčnih skupnosti in vseh treh oddelkov vrtca. 

Organiziran je za uresničevanje interesa staršev učencev v šoli. Starši svoje predstavnike volijo 

na razrednem roditeljskem sestanku. 

 

Strokovni organi šole 
Učiteljski zbor: 

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

• daje mnenje o letnem delovnem načrtu; 

• predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov in dejavnosti; 

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

predpisi; 

• daje mnenje za imenovanje ravnatelja; 

• daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja; 

• odloča o vzgojnih ukrepih; 

• opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
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Strokovni aktivi 

Na šoli imamo tri strokovne aktive: 

− aktiv razredne stopnje (vodja Bojana Keršič Ružič), 

− aktiv predmetne stopnje (vodja Barbara Čeh), 

− aktiv učiteljev podaljšanega bivanja (vodja Brigita Novak). 

Delujejo v skladu s svojimi področji in pristojnostmi po programih, ki jih izdelajo vsako leto 

avgusta ali septembra. Aktivi se sestajajo po potrebi. Vsaj enkrat letno se sestajajo tudi aktivi 

po vertikali (slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje) 

 

Razrednik 

Razredniki imajo v skladu z Zakonom o osnovni šoli pomembno vlogo usmerjevalca in 

koordinatorja dela učiteljskega zbora oddelka. 

Pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z 

delom in življenjem učencev. Pomembno je, kako si zastavijo vzgojno - izobraževalni program 

dela za "svojo" oddelčno skupnost. Ta program mora biti skrbno sestavljen in pokrivati mora 

vse učenčeve potrebe za njegov nemoten telesni in duševni razvoj.  

 

Razvojni timi  

Tim za pripravo in spremljavo razvojnega načrta šole 

• Johann Laco – vodja tima 

• Tadeja Bencak Kerčmar 

• Barbara Čeh 

• Mateja Meško 

Temeljna naloga razvojnega tima v tem šolskem letu bo priprava novega razvojnega načrta. 

 

Timi za spremljavo in napredek učencev s posebnimi potrebami 

Timi se imenujejo s sklepom za vsakega učenca posebej na začetku vsakega šolskega leta. 

Koordinatorica dela z učenci s posebnimi potrebami je svetovalna delavka, Dušanka Lainšček 

Grkinič 

 

 

Projektne skupine 

Projekt Ekošola se na šoli izvaja že devetnajsto leto. Je mednarodno uveljavljen program 

okoljske vzgoje in izobraževanja.  

Cilji projekta so: 

➢ razvijati pozitiven odnos do okolja,  

➢ spodbujanje in ozaveščanje o trajnostnem razvoju, 

➢ zbiranje različnih vrst odpadkov, 

➢ ozaveščanje o pomenu zmanjševanja odpadkov,  

➢ sodelovanje z lokalno skupnostjo, starši in zunanjimi sodelavci. 
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Koordinatorka Ekošole Urška Marčič bo sklicala ekoodbor, na katerem bodo člani ekoodbora 

seznanjeni s postopkom dela za ohranitev zelene zastave in z eko-akcijskim načrtom ter 

dejavnostmi, ki se bodo izvajale v okviru projekta. 

Koordinatorka bo poskrbela, da: 

➢ bo pripravljen eko-akcijski načrt in potrjen s strani ekoodbora ter oddan do 30. oktobra 

2022, 

➢ bodo izvedene načrtovane aktivnosti,  

➢ bo ob koncu oddano poročilo o izvedenih aktivnostih, 

➢ bodo izvedene zbiralne akcije starega papirja, odpadlih baterij, računalniške opreme, 

zamaškov, itd., 

➢ bo v različnih akcijah sodelovala lokalna skupnost, zunanji sodelavci šole ter starši, 

➢ bo skrbela za ozaveščanje o zmanjševanju plastičnih odpadkov, 

➢ bo urejen kotiček Eko šole. 

 

V šolskem letu 2022/2023 se bo pri pripravi Ekoakcijskega načrta izbiralo med razpisani 

projekti, ki pokrivajo sklop krožnega gospodarstva in zmanjševanje količin odpadkov, sklop 

podnebnih sprememb, biotske pestrosti in ogljičnega odtisa, energije, trajnostne mobilnost in 

sklop hrana ter samooskrba. Ostale izbirne aktivnosti se bodo navezovale na različne zbiralne 

akcije in organizacijo proslave ob Dnevu Zemlje. 

 

Načrtovani člani Ekoodbora za šolsko leto 2022/2023 so: 

Urška Marčič – koordinatorka Ekošole 

Johann Laco – ravnatelj šole 

Tadeja Bencak Kerčmar – predstavnica učiteljev RS in vodja Zdrave šole 

Bojana Keršič Ružič – vodja šolske prehrane 

Melita Bračko Hakl – predstavnica učiteljev razredne stopnje 

Barbara Čeh – vodja ekobralne značke 

Breda Kerčmar – predstavnica učiteljev predmetne stopnje 

Marijana Baraba – učiteljica predmetne stopnje 

Ludvik Novak – hišnik 

Tanja Bagar – predstavnica staršev 

Predstavnika učencev 
 

Tudi v šolskem letu 2022/23 smo vključeni v projekt Zdrava šola. Projekt podpirata 

Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Inštitut za varovanje 

zdravja RS pa je nacionalni podporni center Zdravih šol. Na naši šoli projekt vodi učiteljica 

Tadeja Bencak Kerčmar. 

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov 

ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem 

in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. 

Program Zdrave šole ima tri značilnosti. Sodelovalni in akcijsko usmerjen pristop k zdravju se 

zagotavlja: 

- z obveznim učnim načrtom: vsebine zdravja v učnem načrtu, medpredmetno povezovanje; 

- s skritim učnim načrtom: pomembna je organizacija, ustrezna pravila, medsebojni odnosi, 

interesne dejavnosti, preventivni in promocijski projekti s področja krepitve zdravja; 

- z dobrimi povezavami z domom in skupnostjo: poglobljeno sodelovanje med šolo, družino 

in skupinami, organizacijami in posamezniki v lokalni skupnosti, ki lahko podprejo 

dejavnosti za zdrav življenjski slog na šoli. 
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Za uspešno izvajanje nalog nam je v oporo 12 ciljev evropske mreže zdravih šol, h katerim smo 

se ob vstopu pred 14. leti zavezali, da jih bomo izpolnjevali. Cilje bomo uresničevali skozi 

načrtovane vodilne aktivnosti, celoletne dejavnosti, priložnostne dejavnosti in ob obeležitvi 

državnih praznikov in pomembnih dni povezanih z zdravjem.  

V šolskem letu 2022/2023 bomo sledili rdeči niti: »Mi vsi za lepši (boljši) jutri«. 

S tem sloganom želimo zajeti različne vsebine zdravega načina življenja za vse generacije, 

pomagati drug drugemu pri krepitvi duševnega zdravja in prispevati k boljši psihofizični 

kondiciji. 

Pri vključevanju vsebin zdravja v šolo bomo sledili modelnim uram in e-gradivom prosto 

dostopnih na naslovih: www.nijz.si, www.zdravjevsoli.si, www.tosemjaz.net. 

 

Turizmu pomaga lastna glava 

Projekt oz. festival TPLG razpisujeta Turistična Zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo v 

sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami ter pod pokroviteljstvom Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo. Tema letošnjega 36. državnega festivala je Športna 

doživetja bogatijo mladinski turizem. Cilj projekta je spodbuditi udeležence, da se 

osredotočijo na izboljšanje prepoznavnosti destinacij skozi različne športne aktivnosti 

namenjene razvoju mladinskega turizma ter pri tem upoštevajo ekonomske, družbene kulturne 

in okoljske razsežnosti trajnostnega razvoja. 

Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo turistične naloge in predstavitev turističnih 

proizvodov na turistični tržnici. 

Mentorici projekta sta Bojana Keršič Ružič in Urška Marčič. 

 

 

  

http://www.nijz.si/
http://www.zdravjevsoli.si/
http://www.tosemjaz.net/
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Svetovalna služba 

Svetovalna delavka želi v sodelovanju s starši, z učitelji in vodstvom šole ustvarjati pogoje, v 

katerih se bodo otroci čim bolje razvijali in uspešno pridobivali znanja in spretnosti. 

Delo svetovalne službe je namenjeno vsem učencem, ves čas šolanja na OŠ. Prizadeva si, da bi 

odrasli, predvsem pa strokovni delavci šole in starši, učence bolje razumeli in se na njihove 

potrebe primerno odzivali. Obravnava naslednja področja: 

• Preventivno dela z različnimi skupinami učencev in prispeva k boljši klimi na šoli. 

• Obravnava različna tematska področja o učenju, o odnosih, o konfliktih, sposobnostih, 

znanju in drugo. 

• Nudi pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah ter 

raznih stiskah. 

• Staršem svetuje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju ter 

nadarjenemu otroku. 

• Poklicno svetuje in usmerja učence v nadaljnje izobraževanje. 

• Analizira in spremlja delo in življenje na šoli s pomočjo različnih anket in vprašalnikov. 

• V skladu s sprejetimi pravilniki pomaga pri dodeljevanju regresa za šolsko prehrano in 

svetuje pri drugih oblikah pomoči. 

• V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju s starši pri svojem delu sodeluje 

tudi z drugimi strokovnimi institucijami in strokovnimi delavci šole. 

 

❖ Svetovalna delavka vam svetuje na osnovi: 

o prostovoljnosti, 

o skupnega dogovora, 

o zaupnosti podatkov in 

o v dobrobit otroka. 

 

❖ Z učenci in starši se srečuje na: 

o osebnih svetovanjih, 

o predavanjih, 

o pedagoških delavnicah. 

 

❖ Težave, s katerimi se najpogosteje srečujejo učenci: 

o Kako naprej, če se mi v šoli »zatakne« ? 

o Kako naj se učinkovito učim? 

o Strah v šoli, strah pred šolo. 

o Nekateri učenci izzivajo, se pretepajo ipd., kako naj se jih ubranim? 

o Komu lahko zaupam svoje težave? 

o Ali bom v življenju zmogel reči »NE« alkoholu, kajenju, drogam... 

o Kako vzpostavljati vrstniške odnose? 

o Kdaj in kako se varno spustiti v spolne odnose? 

o Kako izbrati primerno srednjo šolo in poklic?  

 

 

Letni delovni načrt knjižnice 

Šolska knjižnica je del šole in s svojim delom podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole. 

Namenjena je učencem in delavcem šole. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično 

gradivo. V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z delom v sistemu COBISS. 
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Interno strokovno  bibliotekarsko delo  

− Knjige in drugo gradivo se nabavlja po posvetu z ravnateljem, učitelji in računovodstvom. 

− Knjižnica je računalniško vodena, knjižnično gradivo je opremljeno s črtnimi kodami 

preko sistema COBISS. 

− Oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižnega gradiva se opravlja po načelih stroke. 

Posredniško delo 

− Knjižnica bo odprta za izposojo po vnaprej dogovorjenem urniku za posamezne razrede. 

Pedagoško delo z učenci 

− Individualno pedagoško delo vsebuje elemente svetovanja, aktivnega poslušanja in 

referenčnega pogovora. 

− Pedagoško delo s skupinami oz. oddelki bo potekalo po programu knjižne in knjižnične 

vzgoje na razredni stopnji in na predmetni stopnji. Ure KIZ se bodo izvajale pet ur preko 

šolskega leta v okviru ur kulturnih dni, zadnja ura bo namenjena prireditvi NAJ 

BRALEC/NAJ BRALKA, kjer bomo podelili priznanja najboljšim bralcem. 

Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli 

− Posveti o nakupu novosti za knjižnico. 

− Organizacije branja za bralno značko in druga branja v šolski knjižnici. 

− Sodelovanje na strokovnih in drugih konferencah, seznanjanje sodelavcev z novostmi v 

šolski knjižnici. 

− Sodelovanje na razrednih in predmetnih aktivih. 

− Sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi knjižne in knjižnične vzgoje. 

Strokovno spopolnjevanje 

− V okviru šole, strokovnega aktiva, študijske skupine, seminarjev. 

Druge naloge 

- Projekt Rastem s knjigo (knjižničarka po dogovoru s PIŠK organizira obisk 7. razreda 

omenjene knjižnice), 

- sodelovanje na kulturnih, naravoslovnih, športnih in tehniških dnevih, 

- podelitev pohval za sodelovanju na tekmovanju »NAJ BRALEC/NAJ BRALKA«, izvedba 

zaključka bralne značke 

- priprava razstav, 

- nabava in 

- obdelava gradiva. 

Knjižnica je računalniško vodena, knjižnično gradivo je opremljeno s črtnimi kodami. Oprema, 

strokovna ureditev in postavitev knjižnega gradiva se opravlja po načelih stroke. 

V šolskem letu 2022/23 bo tako kot že lansko šolsko leto prednostna naloga v knjižnici 

namenjena sistemu COBISS ter aktivnostim za povečanje obiska učencev v šolski knjižnici in 

izposoje gradiva. Ravno tako se bomo zavzemali za povečanje bralne pismenosti. Za to 

prednostno nalogo bomo skušali pri učencih vzbuditi veselje do obiska šolske knjižnice, 

izposoje in čim več branja knjig pri KIZ urah kot tudi drugje. Na razredni stopnji bodo učenci 

brali knjige in poustvarjali. Razen tega bo pri teh urah potekala tudi EKO bralna značka, katero 

naj bi usvojili vsi učenci od 1. do 5. razreda. Učenci predmetne stopnje se bodo v knjižnici 

učili pravilno iskati vire v šolski knjižnici kot tudi preko spleta, se učiti, delati domače naloge 

in si pri tem pomagati z gradivom, ki je na voljo v šolski knjižnici. Vsak mesec nas bo obiskala 

tudi potujoča knjižnica iz Murske Sobote (bibliobus).  
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Učbeniški sklad 

Kot vsaka šola ima tudi naša šola učbeniški sklad, iz katerega izposoja učenkam in učencem 

komplete veljavnih učbenikov za posamezno šolsko leto po izboru učiteljev in skrbi za nabavo 

šolskih učbenikov. Učenci se za izposojo kompleta prijavijo z naročilnico najkasneje do konca 

meseca junija. Učbenike učenci prejmejo v prvih dneh pouka, ob koncu šolskega leta pa jih 

morajo nepoškodovane vrniti, sicer jim šola zaračuna odškodnino. Za letošnje šolsko leto MIZŠ 

financira delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred. 

V letošnjem šolskem letu si je učbenike iz šolskega sklada izposodilo 131 učencev. 

Za šolsko leto 2022/23 smo nadomestili dotrajane učbenike in dokupili potrebne. Nove 

učbenike smo nabavili le, kjer je bilo to nujno potrebno (stari več niso bili veljavni). 

Prednaročilo teh je bilo v mesecu juniju.  

 

Povezovanje z ožjim in širšim okoljem 

Naša šola živi tudi z okoljem in aktivno sodeluje s krajem in celotno občino. Naši učenci bodo 

sodelovali na številnih proslavah krajevnega in občinskega značaja; redno se bodo vključevali 

v življenje okolja preko številnih organizacij (Rdeči križ, gasilska, športna, turistična in 

kulturna društva, Policijska postaja Gornji Petrovci, upokojenci, Zdravstveni dom Gornji 

Petrovci, razni podjetniki itd.). Sodelovali bomo tudi na raznih razstavah v naši občini.  

Zelo aktivno je sodelovanje z Občino Gornji Petrovci, s katero sproti rešujemo tekočo 

problematiko, urejamo okolico, vzdržujemo stavbi, skrbimo za kvalitetno pitno vodo, 

dogovarjamo se o šolskih prevozih, nadstandardnih programih, ekonomski ceni vrtca itd.. 

Sodelovali bomo s policijsko postajo Gornji Petrovci, predvsem na področju preventive v 

prometu. Na prvem roditeljskem sestanku bosta policista spregovorila tudi o spletnem nasilju. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je že dolgoletni partner naše šole. Spremlja izvajanje 

programa v šolski kuhinji in nam sproti svetuje, kako še izboljšati stanje. Z NIJZ sodelujemo 

tudi v okviru projekta "Zdrava šola" in pri spremljavi kvalitete pitne vode, v zadnjem času pa 

predvsem v povezavi s širjenjem korona virusa. 

Večkrat bomo na šolo povabili zunanje sodelavce, ki bodo pripomogli k pestrejši izvedbi naših 

programov (policist, medicinska sestra, predstavniki verskih skupnosti, glasbeniki, gledališke 

skupine, gasilci, lovci ...).  

S sosednjimi šolami smo v dobrih odnosih, zato z njimi sodelujemo na kadrovskem in 

izobraževalnem področju.  

S srednjimi šolami sodelujemo predvsem na področju nadaljnjega izobraževanja naših učencev 

in karierne orientacije. Šolam omogočamo, da se učencem predstavijo s svojimi 

izobraževalnimi programi, ob informativnih dnevih pa si učenci devetega razreda te šole tudi 

ogledajo.  

Nadaljevati želimo tudi odlično sodelovanje, pričeto v preteklem obdobju, s posestvom Mala 

rosa. V letošnjem šolskem letu bomo vzpostavili sodelovanje še z Eko socialnim zavodom 

MacroBios Panonija iz Lucove.  

Strokovni partnerji šole so: Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota; OŠ IV Murska Sobota; 

Center za socialno delo Murska Sobota; Društvo zveze prijateljev mladine Murska Sobota; 

Zdravstveni dom Murska Sobota; Otroška ambulanta dr. Korošec-Kanič, zobozdravstvena 

ambulanta Murska Sobota in psihologinja Leonida Nemet. 
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Program sodelovanja s starši 

Govorilne ure so vsak drugi četrtek v mesecu od 15. do 17. ure. Ta dan je tudi govorilna ura 

ravnatelja za učence in za starše. Starši pa se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom oglasijo 

pri razredniku, drugih učiteljih ali ravnatelju. Vedno, ko imajo starši ali učenci kakšen problem 

ali začutijo potrebo po določeni informaciji, lahko obiščejo šolo.  

Učitelji, ki imajo polovično delovno obveznost, bodo prisotni na govorilnih urah ali roditeljskih 

sestankih naslednje mesece: oktobra, decembra, februarja, aprila in junija. Ti učitelji so: 

Marijana Baraba, Josip Gregorec, Darja Kuronja, Anja Santl in Luka Ščavničar. 

Učitelj Tilen Matej Červek bo prisoten na govorilnih urah decembra in aprila. 

Naši strokovni delavci bodo na razpolago staršem tudi po spodnjem urniku: 

Ime in priimek Dan Čas 

Marijana Baraba ponedeljek 11.35 – 12.20 

Tadeja Bencak Kerčmar petek 9.55– 10.40 

Melita Bračko Hakl torek 10.45 – 11.30 

Barbara Čeh ponedeljek 10.45 – 11.30 

Tilen Matej Červek sreda 9.55 – 10.40 

Drago Gašpar četrtek 10.45 – 11.30 

Ivanka Grah sreda 10.45 – 11.30 

Josip Gregorec ponedeljek 9.55 – 10.40 

Martina Horvat četrtek 11.35 – 12.20 

Breda Kerčmar sreda 8.40 – 9.25 

Bojana Keršič Ružič ponedeljek 9.55 – 10.40 

Darja Kuronja sreda 10.45 – 11.30 

Urška Marčič sreda 10.45 – 11.30 

Kristijan Marinič torek 11.35 – 12.20 

Brigita Novak četrtek 9.55 – 10.40 

Renata Ropoša Januš četrtek 11.50– 12.35 

Anja Santl ponedeljek 10.45 – 11.30 

Luka Ščavničar torek 9.05 – 9.50 

 

Roditeljske sestanke načrtujemo v septembru in februarju. Razredniki bodo po potrebi 

organizirali roditeljske sestanke tudi individualno.  
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Šolski sklad 

Šolski sklad Osnovne šole sestavljajo naslednji člani: 

Anita Gašpar, Damjan Andrejek, Darko Žido, Mojca Žido, Ivanka Grah, Vanja Kajzer-Novak 

in Barbara Čeh. 

Šolski sklad Osnovne šole Gornji Petrovci je že vrsto let aktiven. V sodelovanju z vodstvom, 

učitelji, starši in lokalno skupnostjo že kar nekaj let uspešno zbira sredstva za nakup učil in 

opreme, v zadnjih letih pa zbrana sredstva namenja tudi za učence iz socialno šibkih družin in 

dejavnosti vseh učencev šole in vrtca. 

Dne 2. 12. 2022 bo na Osnovni šoli Gornji Petrovci organizirana dobrodelna prireditev, katere 

namen bo zbiranje dobrodelnih prispevkov za učence iz socialno šibkih družin kot tudi za 

dejavnosti vseh učencev šole in otrok vrtca Jurček. Na dobrodelni prireditvi bodo nastopali 

otroci vrtca Jurček in učenci razredne ter predmetne stopnje. Program bomo popestrili tudi z 

glasbenim in drugim programom. 
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Urnik zvonjenja 

Ura 1. do 3. razred  Ura 4. do 5. razred  Ura 6. do 9. razred 

1. 7.50 - 8.35  1. 7.50 - 8.35  1. 7.50 - 8.35 

2. 9.05 - 9.50  2. 9.05 - 9.50  2. 8.40 - 9.25 

3. 9.55 - 10.40  3. 9.55 - 10.40  3. 9.55 - 10.40 

4. 10.45 - 11.30  4. 10.45 - 11.30  4. 10.45 - 11.30 

5. 11.50 - 12.35  5. 11.35 - 12.20  5. 11.35 - 12.20 

6. 12.40 – 13.25  6. 12.40 - 13.25  6. 12.25 – 13.10 

7. 13.30 – 14.15  7. 13.30 – 14.15  7. 13.30 – 14.15 

 

 

 

Telefonske številke na naši šoli: 
 

Tajništvo:  556 90 20 

Zbornica:  556 90 21 

Svetovalna delavka:  556 90 23 

Knjižnica:  556 90 24 

Vrtec:  556 17 05 

Kuhinja:  556 90 26 

Ravnatelj:  556 90 27   

 041 768  240

 


