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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 

2016/17. 

 

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: 

 izboljševanje bralne pismenosti učencev, 

 izboljševanje informacijske pismenosti učencev, 

 kolegialne hospitacije, 

 vzgojno delovanje šole, 

 uvajanje neobveznega izbirnega predmeta, 

 izvajanje projektov, ki so tesno povezani z izvedbo kurikula: 

o Eko šola, Zdrava šola, … 

 

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 2016/17.  

 

 Ravnatelj šole 

 Johann Laco 
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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  

 

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 750. Pouk se konča ob 1415. Odpiralni 

čas vrtca je od 600 do 1630. 

V okviru zavoda imamo 8 oddelkov v programu osnovne šole in 4 oddelka v vrtcu. Organizirani 

so tudi tri skupine podaljšanega bivanja. V prvi oddelek so vključeni učenci prvega in polovica 

učencev drugega razreda, v drugi oddelek polovica učencev drugega razreda in učenci tretjega 

razreda ter v tretji oddelek učenci četrtega in petega razreda. 

 

Šolski prostor 

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

zelenice in prostore šole. 

 

Prikaz organov upravljanja in strokovnih organov šole 

Upravljanje šole 

Ravnatelj šole je Johann Laco, njegova namestnica je Bernarda Đekovski. 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. 
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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. 

 

Strokovni aktivi 

Na šoli imamo tri strokovne aktive: 

 aktiv razredne stopnje (vodja Ivanka Grah), 

 aktiv predmetne stopnje (vodja Drago Gašpar), 

 aktiv učiteljev podaljšanega bivanja (vodja Bojana Keršič Ružič), 

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.  

 

Organizacija dela 

Podatki o učencih 

Oddelek Fantje Dekleta Skupaj 

1. razred 6 7 13 

2. razred 6 8 14 

3. razred 5 6 11 

4. razred 7 6 13 

5. in 6. razred 

kombinirani oddelek 

5 5 10 

6 4 10 

7. razred 9 7 16 

8. razred 6 6 12 

9. razred 8 7 15 

Šola skupaj 58 56 114 
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Manjše učne skupine 

Zaradi majhnega števila otrok po oddelkih bomo pouk v manjših učnih skupinah izvajali  le v 

kombiniranem oddelku (5. in 6. razred). 

 

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu druge in tretje triade 

Nacionalno preverjanje je za učence 6. in 9. razreda obvezno. Preverjanje ob koncu drugega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja se izvaja pri predmetih slovenščina, matematika in tuji jezik 

nemščina.  

Učenci devetega razreda bodo opravili preverjanje z nacionalnimi preizkusi znanja iz 

predmetov slovenščina, matematika in tretjega predmeta – šport.  

 

Podatki o zaposlenih 

Ime in  priimek Delovno mesto 

Jožica Balek čistilka 

Zdenka  Balek čistilka 

Tadeja  Bencak Kerčmar 
razredni pouk, individualna in skupinska pomoč – učne 

težave, podaljšano bivanje, jutranje varstvo 

Melita  Bračko Hakl razredni pouk, sindikalni zaupnik, podaljšano bivanje 

Marija  Celec čistilka 

Barbara  Čeh knjižničarka, nemški jezik, razredni pouk 

Bernarda Đekovski knjižničarka, slovenski jezik,  

Cvetka  Gašpar poslovni sekretar, organizator šolske prehrane,  

Drago  Gašpar 
fizika, tehnika in tehnologija, matematika, individualna in 

skupinska pomoč - učne težave 

Ivanka  Grah razredni pouk 

Vlasta Grah pomočnica vzg. predšolskih otrok 

Josip  Gregorec šport, podaljšano bivanje – matična šola OŠ Šalovci 

Branko  Gumilar kuhar 

Mojca Hazl pomočnica vzgojiteljice 

Martina Horvat 

računalnikar org. inf. dej., podaljšano bivanje, ind. in 

skup. pom. - učne težave – svojo delovno obveznost 

dopolnjuje na OŠ Šalovci 

Vanja  Kajzer Novak vzgojiteljica 

Sandra  Kerčmar vzgojiteljica 

Bojana  Keršič Ružič 
razredni pouk, predmetni pouk, ind. in skup. pom. - učne 

težave in nadarjeni, podaljšano bivanje 

Renata Koltaj pomočnik vzg. predšolskih otrok 

Klaudia Kučan pomočnik vzg. predšolskih otrok 

Sonja  Kuferšin vzgojiteljica 

Johann Laco ravnatelj, matematika 
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Dušanka  Lainšček Grkinič 
svetovalna delavka, jutranje varstvo – svojo delovno 

obveznost dopolnjuje na OŠ Šalovci 

Simon Malačič kuhar 

Urška  Marčič 

geografija, zgodovina, državljanska in domovinska 

kultura ter etika, likovna vzgoja, podaljšano bivanje, 

individualna in skupinska pomoč - učne težave 

Kristjan  Marinič razredni pouk, podaljšano bivanje 

Mateja  Meško vzgojiteljica, vodja enote vrtca 

Brigita  Novak vzgojiteljica 

Ludvik  Novak hišnik 

Elizabeta  Polanec čistilka 

Danica  Rems 
biologija, kemija, naravoslovje, gospodinjstvo, 

podaljšano bivanje 

Tadeja  Slavic 
dod. strok. pomoč (posebne potrebe) – matična šola OŠ 

IV. Murska Sobota 

Luka Ščavničar glasbena umetnost 

Milena  Širovnik čistilka 

Brigita  Šlihthuber kuharica 

Vesna  Šlihthuber gospodinja 

Maja  Vučko 
dod. strok. pomoč (posebne potrebe) – matična šola OŠ 

IV. Murska Sobota 

Ivana  Zidanšek 
angleški jezik, individualna in skupinska pomoč - 

nadarjeni  - matična šola OŠ Šalovci 

 

 

 

 

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 
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Predmetnik 

Predmet Razred 

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

Slovenski jezik 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Tuji jezik  2  2 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Družba    2 3     

Geografija      1 2 1,5 2 

Zgodovina      1 2 2 2 

Domovinska in državljanska 

kultura ter etika 
      1 1  

Spoznavanje okolja 3 3 3       

Fizika        2 2 

Kemija        2 2 

Biologija        1,5 2 

Naravoslovje      2 3   

Naravoslovje in tehnika    3 3     

Tehnika in tehnologija      2 1 1  

Gospodinjstvo     1 1,5    

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Izbirni predmet 1       2/1 2/1 2/1 

Izbirni predmet 2       1 1 1 

Izbirni predmet 3       1 1 1 

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

 

Izbirni predmeti 

Izbirni predmeti, ki jih v letošnjem šolskem letu izvajamo na OŠ Gornji Petrovci: 

 

angleščina I 7. razred Ivana Zidanšek 

nemščina II 8. razred Barbara Čeh 

angleščina III 9. razred Ivana Zidanšek  

obdelava gradiv les 7. in 8. razred Drago Gašpar 

obdelava gradiv kovine 9. razred Drago Gašpar 

šport za sprostitev 8. in 9, razred Josip Gregorec 

izbrani šport 7. in 9. razred Josip Gregorec 

Učencem smo ponudili široko paleto izbirnih predmetov. Izbiranje smo izvedli dvakrat, s tem 

da smo ponudbo drugič skrčili.  
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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 

 

V soboto, 8. oktobra 2016 bomo nadomestili ponedeljek, 2. januar 2017. 
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POČITNICE: 

Jesenske: ponedeljek  – petek, 31. 10. 2016 – 4. 11. 2016 

Novoletne: nedelja – nedelja, 25. 12. 2016 – 1. 1. 2017 

Zimske: ponedeljek – petek, 20. 2. 2017 – 24. 2. 2017 

Prvomajske: četrtek – torek,  27. 4. 2017 – 2. 5. 2017 

Poletne: ponedeljek – četrtek, 26. 6. 2017 – 31. 8. 2017 

Delovne sobote: ni delovnih sobot  

 

Četrtek – 15. 6. 2017 Zaključek pouka za učence 9. razreda, razdelitev zaključnih spričeval in obvestil 

Petek – 23. 6. 2017 Zaključek pouka za učence ostalih razredov, razdelitev spričeval in obvestil 

 

PRAZNIKI IN DRUGI POUKA PROSTI DNEVI: 
Ponedeljek, 31. 10. 2016 dan reformacije 

Torek, 1. 11. 2016 dan spomina na mrtve 

Ponedeljek, 26. 12. 2016 dan samostojnosti in enotnosti 

Sreda, 8. 2. 2017 Prešernov dan 

Ponedeljek, 17. 4 .2017 velikonočni ponedeljek 

Četrtek, 27. 4. 2017 dan upora proti okupatorju 

Ponedeljek, 1. 5. 2017 praznik dela 

Torek, 2. 5. 2017 praznik dela 

 

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

* Prazniki, ki sovpadajo v čas počitnic, sobot in nedelj, niso posebej prikazani. 

* Šola pri pripravi  letnih delovnih načrtov za šolsko leto 2016/2017 nameni ustrezno pozornost državnim praznikom (priprava 

proslav ob obeležitvi praznikov, 23. 12. 2016, 7. 2. 2017 in 23. 6. 2017) 

 

OCENJEVALNA OBDOBJA: 

* Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra 2016 do 31. januarja 2017, 

* Drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. februarja 2017 do 23. junija 2017, razen za učence 9.razreda, za katere traja pouk 

do 15. junija 2017. 

 

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE: 

Petek, 10. 2. 2017 

Sobota, 11. 2. 2017 

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

1.rok od 16. 6. 2017 do vključno 29. 6. 2017 za učence 9.razreda 

 od 26. 6. 2017 do vključno 7. 7. 2017 za učence ostalih razredov 

 

2.rok od 18. 8. 2017 do 31. 8. 2017  

 

Nacionalno preverjanje znanja  

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

1. 9. 2016 –  četrtek Objava sklepa ministra o izboru tretjega predmeta v 9. razredu 

30. 11. 2016 –  sreda Zadnji dan za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda 

4. 5. 2017 –  četrtek NPZ iz slovenščine v 6. in 9. razredu 

8. 5. 2017 –  ponedeljek NPZ iz matematike v 6. in 9. razredu 

10. 5. 2017 –  sreda NPZ iz tretjega predmeta (šport) 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. 
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Načrt pisnega ocenjevanja znanja 

 

 19.9.- 

23.9. 

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.- 

30.12. 

2.1.- 

6.1. 

9.1.- 

13.1. 

16.1- 

17.1. 

5. 
    SLJ  

Je
se

n
sk

e 
p
o
či

tn
ic

e 

 TJN MAT   SLJ DRU 

N
o
v
o
le

tn
e 

p
o
či

tn
ic

e 

 N2A  

           NIT   MAT  

6. 
    SLJ   TJN MAT   SLJ ZGO  N2A  

           NAR   MAT  

7. 
    MAT   TIT   ZGO SLJ MAT  GEO  

    SLJ   TJN    NAR   AI1  

8. 
    SLJ MAT  TIT TJA  KEM SLJ FIZ  GEO  

       NI2    BIO ZGO  MAT  

9. 
    SLJ MAT  TJN  FIZ KEM SLJ MAT ZGO GEO  

           AI3 BIO    

 

 1.2.- 

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. 

10.4.- 

14.4. 

18.4.- 

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. 

5. 
  TJN 

Z
im

sk
e 

p
o
či

tn
ic

e 

  SLJ MAT      

P
rv

o
m

aj
sk

e 
p
o
či

tn
ic

e 

DRU  NIT  MAT  

     GUM DRU       SLJ N2A  TJN  

6. 
  TJN   SLJ MAT    SLJ  GEO  NAR  MAT  

     GUM         N2A  TJN  

7. 
 TJN    SLJ  MAT   SLJ   TIT NAR  MAT AI1 

     GUM     ZGO   GEO DKE  TJN  

8. 
  TJA   SLJ  FIZ ZGO MAT SLJ  KEM TIT BIO   FIZ 

     GUM    GEO    DKE MAT  NI2 TJA 

9. 
FIZ TJN    SLJ    ZGO SLJ FIZ   BIO  GEO  

 MAT    GUM     MAT KEM   AI3  TJN  

 

1. obdobje:  1.9.2016 – 31.1.2017 2. obdobje:  1.2.2016 – 24.6.2017 
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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, zgodovini 

in geografiji. Namenjen je 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 kemiji, fiziki in matematiki, biologiji in 

slovenskem jeziku. 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. 

 

Individualna in skupinska pomoč 

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 s takšnimi 

učenci jim omogočimo, da zadovoljivo usvojijo vsaj minimalno znanje. 

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

1 uro individualne in skupinske pomoči bomo namenili nadarjenim učencem, 3 ure pa učencem 

z učnimi težavami. 

 

Izvajalci dopolnilnega in dodatnega pouka ter ISP-ja: 

 

Dopolnilni pouk 

Bencak Kerčmar 0,5 

Bračko Hakl 0,5 

Đekovski 0,6 

Gašpar 1 

Grah 0,5 

Keršič Ružič 0,4 

Marinič 0,5 

Skupaj  4 

 

ISP – učne težave 

Bencak Kerčmar 0,4 

Gašpar 0,8 

Horvat 0,5 

Keršič Ružič 0,5 

Marčič 0,4 

Marinič 0,4 

Skupaj  3 

Dodatni pouk 

Bencak Kerčmar 0,5 

Bračko Hakl 0,5 

Đekovski 0,5 

Gašpar 0,5 

Grah 0,5 

Marinič 0,5 

Rems 1 

Skupaj  4 

 

ISP – nadarjeni 

Keršič Ružič 0,5 

Zidanšek 0,5 

Skupaj  1 

0,5 ure dopolnilnega pouka na teden izvaja še Urška Marčič v okviru letne delovne 

obveznosti. 
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Dodatna strokovna pomoč učencem 

Z učenci, ki imajo odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, individualno delajo:  

Bojana Keršič Ružič 3 ure 

Urška Marčič 1 ura 

Tadeja Slavic 2 uri 

Maja Vučko 2 uri 

 

Delo oddelčnih skupnosti 

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

učenci pri urah oddelčne skupnosti obravnavali skupaj z razrednikom 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, vzgojnega načrta in 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. 

Interesne dejavnosti 

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

materialne in prostorske možnosti in glede na interese in 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. 

Bralno značko izvaja na predmetni stopnji Bernarda Đekovski, na razredni stopnji pa 

razredniki. Ob podelitvi bralnih značk zvestim bralcem pripravimo kulturni program, ali jih 

nagradimo z ogledom filmske predstave. 

Nemško bralno značko vodi Barbara Čeh, angleško bralno značko pa Ivana Zidanšek. 

Tako kot vsako leto, bomo tudi v letošnjem šolskem letu sodelovali v športnih programih. 

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

Vsi učenci šole so člani te organizacije, saj so vanjo sprejeti že v drugem razredu. Podmladek 

vodi učiteljica, Tadeja Bencak Kerčmar. 

Skupnost učencev vodi svetovalna delavka, Dušanka Lainšček Grkinič. V skupnosti učencev 

učenci izražajo in uresničujejo svoje potrebe in interese preko svojih predstavnikov. Pripravijo 

in izvedejo šolski parlament, kjer izpostavijo svoja stališča, mnenja, probleme in želje.  

Poseben pomen dajemo poklicnemu usmerjanju 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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Ponujene interesne dejavnosti 

 

Priimek in ime Interesna dejavnost Sistemizirano Nesistem. Doprinos ur 

Bencak 

Kerčmar 
Tadeja 

Kolesarski 10 20   

Plesni krožek + 

deklamacije 
  30   

Likovno ustvarjalni 

krožek 
  15 15 

Bračko 

Hakl 
Melita 

Dramski krožek 38     

Križanke in uganke   20   

Čeh Barbara 

Folklora in sodobni 

plesi 
  30   

Nemščina   10   

Gašpar Drago 

CiciCAD in 

Sketchup 
38 

  
  

Robotika   35   

Grah Ivanka Knjigobube    25 5 

Gregorec Josip Športni krožek   20 10 

Horvat Martina Scratch   30   

Keršič 

Ružič 
Bojana 

Lego dacta in 

izdelava izdelka iz 

papirja 

38     

Turistični krožek   20   

Logična pošast   20   

Marčič Urška Turistični krožek   20   

Ščavničar Luka 

Mladinski pevski 

zbor 
76     

Otroški pevski zbor 76     

Marinič Kristijan 
Nogomet - II. triada   25   

Športni krožek   10 15 

Rems Danica 
Naravoslovni 

krožek 
  15   

Skupaj 276 345 45 

 

 

Dnevi dejavnosti 

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezuje 

discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole.  

Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa 

njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo.  

Cilji dni dejavnosti so: omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, 

pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in 

njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in 

odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. 
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Dnevi dejavnosti spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in učencev, 

jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za razvijanje 

spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. Ob teh dejavnostih učenke in učenci znanje 

različnih področij povezujejo v celoto. 

Dnevi dejavnosti so namenjeni vsem učenkam in učencem, so vsebinsko pestri in smiselno 

razporejeni skozi celotno šolsko leto. Vsebinsko se nadgrajujejo iz leta v leto oz. iz triletja v 

triletje. 

 

Tehniški dnevi 

Tehniški dnevi so del obveznega programa, kjer učenci iz vsakdanjega življenja preverjajo in 

uporabljajo tehniška znanja, pridobljena pri pouku in povezana z znanji drugih predmetov, za 

reševanje problemov spreminjanja narave.  

V projektno zasnovanem delu odkrivajo tehnične probleme v svojem okolju, ga raziščejo, zanj 

oblikujejo rešitev in jo preverijo. 

Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s 

sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki 

iz strokovne literature. 

Ob oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo izboljšati obstoječe tehnične 

rešitve ter uporabljajo nove informacijske tehnologije. Iz spoznanj in izkušenj črpajo nove 

pobude za nadaljnje učenje. 

 

Razredna stopnja 

 Vsebina Čas Izvajalci 

1. Po urah (tehniški izdelki) 
celo šolsko 

leto 
razredniki 

2. Zdrava šola oktober Tadeja Bencak Kerčmar 

3. Eko šola april Martina Horvat 

4. Tehniški izdelek – 4. razred 
celo šolsko 

leto 
Kristijan Marinič 
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Predmetna stopnja 

 Vsebina Čas Izvajalci 

1. 
Hiša eksperimentov (3 ure) 

po urah  
september 

Drago Gašpar 

Bojana Keršič Ružič 

2. 

 Tehniški izdelek -  5. razred  

 Energija - 6. razred 

 Obdelava umetnih snovi -  7. razred 

 Moj domači kraj -  8. razred 

 Slikanje na svilo in izdelki iz umetne mase 9. r 

marec 

Bojana Keršič Ružič 

Danica Rems 

Drago Gašpar 

Urška Marčič 

Bernarda Đekovski 

3. Eko šola april Martina Horvat 

4. 
Orientacija  (samo 5., 6. in 9. razred) 

Šola v naravi (7. in 8. razred) 
maj 

Urška Marčič 

Drago Gašpar 

Martina Horvat 

 

Naravoslovni dnevi 

Učenke in učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično znanje, ki so 

ga pridobili med rednim poukom in ga povezujejo v nove kombinacije. Dejavnosti jih 

spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter 

spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela (terensko, laboratorijsko delo itd.). 

Aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo pokrajino kot celoto in posamezne sestavine 

okolja, spoznavajo in razumejo sobivanje človeka in narave. Intenzivno doživljajo naravo, 

odkrivajo njene lepote in vrednote, oblikujejo pozitiven odnos do narave, življenja, učenja in 

dela. Zavedajo se pomena varovanja zdravja in okolja.  

Težišče dejavnosti, to je izbor problema ali tematike pri oblikovanju naravoslovnega dne, izhaja 

iz naravoslovja. Problem osvetlimo tudi meddisciplinarno, v povezavi z drugimi predmeti in 

predmetnimi področji. 

Cilji in naloge posameznih naravoslovnih dni so zapisani v individualnih programih izvajalcev. 

 

Razredna stopnja 

 Vsebina Čas Izvajalci 

1. Travnik maj Ivanka Grah 

2. 
Zdravstvena vzgoja (sistematski pregledi, 

delavnice ZD Murska Sobota) 

celo šolsko 

leto 
razredniki 

3. 
Ekskurzija  - I. triada (Grad na Goričkem) 

Ekskurzija – II. triada 

maj, junij 

april 

Ivanka Grah 

Bojana Keršič Ružič 

 

Predmetna stopnja 

 Vsebina Čas Izvajalci 

1. 

Zdravstvena vzgoja (sistematski pregledi, 

delavnice ZD Murska Sobota, tradicionalni 

slovenski zajtrk) 

celo 

šolsko leto 

razredniki 

Dušanka Lainšček Grkinič 

Tadeja Bencak Kerčmar 

2. 
Ekskurzija – II. triada 

Ekskurzija – III. triada 
april 

Bojana Keršič Ružič 

Bernarda Đekovski 

3. 

Krajinski park Goričko (5. ,6. in 9. razred 

 

Šola v naravi (7. in 8. razred) 

maj 

Danica Rems 

Drago Gašpar 

Martina Horvat 
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Kulturni dnevi 

Učenci spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, naravne vrednote 

in vrednote človeške družbe ter jih med seboj povezujejo. V izvajanju kulturnih dni so učenke 

in učenci aktivni; tj. dejavnosti načrtujejo ter sprejemajo, doživljajo in se izražajo. Navajajo se 

na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter odraslih. 

Učenci si z dnevi kulturnih dejavnosti razvijajo ustvarjalnost, sposobnost dojemanja spoznanj 

družboslovnih ved in jezikoslovja, doživljanje umetniške besede, barv, oblik, zvoka in giba ter 

prepoznavanje, razumevanje in vrednotenje pokrajine in njenih sestavnih delov.  

Kulturni dnevi vključujejo vsa jezikovno–umetnostna in družboslovna področja, posebej še 

področje kulture in medčloveških ter družbenih odnosov, slovenski jezik in književnost kot 

kulturo izražanja, utrjevanje zgodovinskega spomina in narodne identitete, likovno, glasbeno, 

gledališko in filmsko kulturo ter kulturo obnašanja, oblačenja in okolja. 

 

Razredna stopnja 

 Vsebina Čas Izvajalci 

1. 

Po urah (sprejem prvošolčkov, dan 

samostojnosti in enotnosti, Prešernov dan, 

zaključek bralnega tekmovanja, ogled 

gledališke predstave) 

celo šolsko 

leto 
razredniki 

2. 
Dobrodelna prireditev  

Zaključna proslava 

9. december 

junij 

Barbara Čeh 

Ivanka Grah  

Ivana Zidanšek 

3. Ogled knjižnice in galerije v Murski Soboti oktober Kristijan Marinič 

4. Obisk pisatelja – začetek bralne značke september Tadeja Bencak Kerčmar 

 

Predmetna stopnja 

 Vsebina Čas Izvajalci 

1. 
Cankarjev dom (2 uri) 

po urah (proslave) 
september 

Bernarda Đekovski 

organizatorji proslav 

2. Kinopredstava, galerija, knjižnica oktober 
Bernarda Đekovski 

Urška Marčič 

3. 
Dobrodelna prireditev 

Zaključna proslava 23. 6. ob 11. uri 

9. december, 

junij 

Barbara Čeh 

Ivanka Grah  

Ivana Zidanšek 

 

Športni dnevi 

Učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in 

razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, 

utrjujejo si samozavest in pridobivajo trajne športne navade. 

Učenci se seznanjajo z različnimi športnimi dejavnostmi in s športom v prostem času, 

usposabljajo se za samostojne športne dejavnosti. 

Ob povezavi z načeli in cilji zdravstvene vzgoje in naravoslovnimi dnevi se zavedajo pomena 

varovanja okolja in zdravja, oblikujejo si spoštovanje do narave. 

Športni dnevi naj bodo namenjeni predvsem dejavnostim v naravi, in vsebinam, ki jih je mogoče 

obravnavati pri rednih urah športne vzgoje v zaprtih prostorih. Pri načrtovanju športnih dni 

upošteva športni pedagog cilje in vsebine prejšnjega in kasnejšega starostnega obdobja. 
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Vsebine se lahko ponavljajo, vendar se širijo, poglabljajo in dopolnjujejo, tako da so športni 

dnevi zaokrožen devetletni vzgojno–izobraževalni program 

 

Razredna stopnja 

 Vsebina Čas Izvajalci 

1. Plavanje oktober razredniki 

2. Pohod, kros oktober Ivanka Grah 

3. 
Po urah – Zlati sonček, Krpan, kolesarjenje, 

igre na snegu 

celo šolsko 

leto 
razredniki 

4. Otroška olimpijada – s 5. razredom 16. november Melita Bračko Hakl 

5. Atletski peteroboj marec, april Kristijan Marinič 

 

Predmetna stopnja 

 Vsebina Čas Izvajalci 

1. 
Športne igre z OŠ Šalovci (5. 6. in 9. razred) 

Šola v naravi (7. in 8. razred) 
maj 

Josip Gregorec 

Drago Gašpar 

Martina Horvat 

2. Pohod 8. oktober Josip Gregorec 

3. Atletika (brez 5. razreda) april Josip Gregorec 

4. 
Plavanje 

Šola v naravi (7. in 8. razred) 
maj 

Josip Gregorec 

Drago Gašpar 

Martina Horvat 

5. 
Kolesarjenje 

Šola v naravi (7. in 8. razred) 
maj 

Josip Gregorec 

Drago Gašpar 

Martina Horvat 

 

 

Proslave in prireditve 

Vsebina Čas Izvajalci 

Sprejem prvošolčkov oktober 
Dušanka Lainšček Grkinič 

Tadeja Bencak Kerčmar 

Dan starejših občanov november 
Čeh Barbara 

Tadeja Bencak Kerčmar 

Dan reformacije – šolski radio oktober Barbara Čeh 

Komemoracija oktober Kristijan Marinič 

Dobrodelna prireditev december Barbara Čeh 

Dan samostojnosti in enotnosti december Bojana Keršič Ružič 

Prešernov dan  februar Melita Bračko Hakl 

Prešernov dan – občina februar Bernarda Đekovski 
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Regijski otroški parlament februar Dušanka Lainšček Grkinič 

Pust – šolski radio februar Barbara Čeh 

Praznik dela, dan upora proti okupatorju, 

obletnica vstopa v EU – šolski radio 
april Barbara Čeh 

Sprejem drugošolcev med mlade člane RK maj Tadeja Bencak Kerčmar 

Zaključek 9. razreda junij Bernarda Đekovski 

Zaključna proslava – predstavitev vseh razredov  

Dan državnosti 
junij 

Ivanka Grah 

Ivana Zidanšek 

 

Ostali dnevi 

Vsebina Čas Izvajalci 

Dan odprtih vrat šole – športne dejavnosti 8. oktober 

Josip Gregorec 

Johann Laco 

Ivanka Grah 

 

Razširjeni program 

Šola v naravi 

Za učence 7. in 8. razreda bo izvedena šola v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnostih 

– dom Bohinj. v času med 22. in 26. majem 2017. Spremljevalca učencev in izvajalca šole v 

naravi bosta Martina Horvat in Drago Gašpar. Šolo v naravi bodo financirali starši učencev ob 

sofinanciranju Občine Gornji Petrovci. 

Podaljšano bivanje 

Podaljšano bivanje je organizirano v treh skupinah. Prvi oddelek vodi Bojana Keršič Ružič, 

poučujeta pa še Martina Horvat in Tadeja Bencak Kerčmar. Drugo skupino vodi Danica Rems, 

poučuje pa še Martina Horvat, tretjo skupino pa vodi Urška Marčič, v oddelku pa poučujejo še 

Melita Bračko Hakl, Josip Gregorec in Kristijan Marinič.  

Delo poteka v prvi in drugi skupini: od 1130 do 1415 V tretji skupini je podaljšano bivanje 

organizirano od 1235 do 1415. Po odhodu drugih šolskih prevozov se vse tri skupine združijo do 

1515. Od 1515 do 1630 je za varstvo učencev zagotovljeno v vrtcu. 

 

Šolska knjižnica 

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. 

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 2016/17 bo prednostna naloga v knjižnici namenjena 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 
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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 6. razreda. Učenci predmetne 

stopnje se bodo v knjižnici učili pravilno iskati vire v šolski knjižnici kot tudi preko spleta, se 

učili, delati domače naloge in si pri tem pomagati z gradivom, ki je na voljo v šolski knjižnici. 

Ob koncu šolskega leta bomo na razredni stopnji podelili knjižne nagrade najbolj pridnim 

bralcem (NAJ bralec/NAJ bralka), ki bodo pridno prebirali knjige preko celega šolskega leta.  

Vsak mesec nas bo obiskala tudi potujoča knjižnica iz Murske Sobote (bibliobus).  

Knjižnica bo odprta za izposojo po naslednjem urniku. 

− Za razredno in predmetno stopnjo v torek in četrtek med 12.40 in 14.15 uro, 

− izposoja ob drugih dnevih bo potekala po dogovoru. 

 

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. 

Izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za učence v šolskem letu 2016/17delno financira 

Ministrstvo pristojno za izobraževanje.  

V letošnjem šolskem letu si je učbenike iz šolskega sklada izposodilo 114 učencev. 

Za šolsko leto 2016/17 smo nabavili komplete novih učbenikov za 2. triado, nadomestili smo 

tudi  dotrajane učbenike. Nove učbenike smo nabavili le, kjer je bilo to nujno potrebno (stari 

več niso bili veljavni). Prednaročilo teh je bilo v mesecu juniju kot vsako šolsko leto.  

 

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. 
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 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?  

 

Šolska prehrana 

Šola pripravlja malico za vse učence. Kosilo in popoldansko malico pripravljamo za učence, ki 

se nanju naročijo.  

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka označenega na položnici. V primeru zamude 

plačila za dva ali več mesecev, v skladu s sklepom Sveta zavoda OŠ Gornji Petrovci, otroku žal 

več ne moremo nuditi kosila ali popoldanske malice. V takih primerih smo žal prisiljeni dolg 

tudi izterjati. 

V skladu s Pravili o šolski prehrani je malica pravočasno odjavljena do 12. ure za naslednji dan, 

kosilo pa do 8. ure za tekoči dan. Obroke lahko odpoveste v kuhinji (tel.: 556–90−26) ali 

tajništvu (tel.: 556−90−20). Pravočasno odpovedane obroke ne zaračunavamo. 

 

Pregled različnih oblik varstva učencev 

Učitelji dežurajo na hodnikih, v okolici šole in pri avtobusih. 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. 
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Jutranje varstvo 

Čas Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

725 – 745 

jedilnica 

Urška  

Marčič 

Melita  

Bračko Hakl 

Bernarda 

 Đekovski 

Drago 

Gašpar 

Kristijan  

Marinič 

650 - 750 

1. in 2. razred 

Dušanka  

Lainšček 

Grkinič 

Dušanka  

Lainšček 

Grkinič 

Dušanka  

Lainšček 

Grkinič 

Tadeja  

Bencak 

Kerčmar 

Dušanka  

Lainšček 

Grkinič 

 

 

Dežurstvo na hodnikih (od 745 do konca pouka) 

Etaža Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

Zgornji  

hodnik 

Drago 

Gašpar 

Barbara 

Čeh 

Ivana 

Zidanšek 

Bernarda 

Đekovski/ 

Luka  

Ščavničar 

Danica 

Rems 

Srednji  

hodnik 

Kristijan 

Marinič 

Kristijan 

Marinič 

Bojana 

Keršič Ružič 

Kristijan 

Marinič 

Martina 

Horvat 

Spodnji  

hodnik 

Ivanka 

Grah 

Melita 

Bračko Hakl 

Tadeja 

Bencak 

Kerčmar 

Ivanka 

Grah 

Tadeja 

Bencak 

Kerčmar 

Josip Gregorec je zadolžen za dežurstvo pri telovadnici. 

 

 

Dežurstvo v jedilnici - malica 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

Razredna 

stopnja 

Tadeja 

Bencak 

Kerčmar 

Melita 

Bračko Hakl 

Bojana 

Keršič 

Ružič 

Ivanka 

Grah 

Kristijan 

Marinič 

Predmetna 

stopnja 

Urška 

Marčič 

Josip 

Gregorec 

Ivana 

Zidanšek 

Bernarda  

Đekovski 

Drago 

Gašpar 

 

 

Dežurstvo v jedilnici – kosilo predmetna stopnja 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

1220 - 1240 
Danica 

Rems 

Barbara 

Čeh 

Urška 

Marčič 

Bernarda 

Đekovski 

Martina 

Horvat 
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Varstvo pri avtobusih 

Čas Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

12.35 (torek, 

četrtek) ali 

13.25  

Tadeja  

Bencak 

Kerčmar 

Ivanka 

Grah 

Barbara 

Čeh 

Melita 

Bračko Hakl 

Bernarda 

Đekovski 

14.15  
Kristijan 

Marinič 

Martina 

Horvat 

Drago 

Gašpar 

Luka 

Ščavničar 

Bojana 

Keršič Ružič 

 

 

Šolski prevozi 

1. VOZNI RED KOMBIJEV VLADIMIR HOZJAN s. p. 

 

Smer: Neradnovci – Čepinci – Lucova – OŠ Gornji Petrovci  

6.55   Neradnovci -  gasilski dom 

6.56   Neradnovci - avtobusna postaja 

7.00   Čepinci Špicbreg 

7.02   Čepinci - gasilski dom 

7.03  Čepinci - križišče vaških cest(Gabriel) 

7.05   Šulinci križišče za Lucovo 

7.18   Adrijanci - avtobusna postaja 

7.20   OŠ Gornji Petrovci 
 

 

 

Smer: Križevci – Gornji Petrovci – OŠ    

6.50   Križevci - Bogataj 

6.52   Križevci - Gasilski dom   

6.53   Križevci –pod Žläke  

6.55   Križevci - Čahuk 188 

6.56   Križevci  - postaja pri igrišču   

6.57   Križevci – postaja pri Kelemenu  

6.58   Križevci - Böröš  

7.00   Križevci - Pusta 

7.02   G. Petrovci pod občino 

7.10   OŠ Gornji Petrovci  

  



Osnovna šola Gornji Petrovci  Delovni program za šolsko leto 2016/17 

24 

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

7.15  Ženavlje avtobusna postaja zadružni dom 

7.17  Martinje - Horvat pri h. št. 14 

7.20  Martinje Pri križu 

7.22  Martinje - križišče Sukič h. št. 6 

7.25  Boreča - križišče vaških cest 

7.27  Ženavlje-spominsko obeležje 

7.28  Šulinci pri igrišču 

 7.30  Šulinci Gasilski dom 

7.40  OŠ Gornji Petrovci 

 

2. VOZNI RED OBČINSKEGA KOMBIJA, voznik Stanko Kozic 

 

Smer: Panovci – Košarovci – Peskovci – OŠ Gornji Petrovci 

6.50  Panovci - križišče občinsko vaške ceste - k zvoniku 

6.54  Košarovci - Kovač 

6.58  Košarovci - Baler 

7.08  Peskovci - avtobusna postaja 

7.13  OŠ Gornji Petrovci 

 

Smer: Gornji Petrovci - OŠ Gornji Petrovci 

7.18  Gornji Petrovci gasilski dom (Grejski) 

7.22  OŠ Gornji Petrovci 

 

Smer: Gornji Petrovci - Stanjevci - OŠ Gornji Petrovci 

7.30  Gor. Petrovci ob republiški cesti (Lazar) 

7.34  Stanjevci - križišče rep. in vaške ceste - pod h.š. 91 

7.37   Stanjevci - križišče pri h. št. 73 

7.40   Stanjevci - križišče pod Kološevimi (cesta za Boharne) 

7.45   OŠ Gornji Petrovci 

 

 

Urnik odvozov učencev iz šole 

 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

Prvi odvoz 1335 1245 1335 1245 1335 

Drugi odvoz 1425 1425 1425 1425 1425 
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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 

vratu. 
 

Razvojni timi  

Tim za pripravo in spremljavo razvojnega načrta šole 

 Johann Laco – vodja tima 

 Tadeja Bencak Kerčmar 

 Barbara Čeh 

 Mateja Meško 
 

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 

Ekošola: 

Vsaka ustanova, ki je vključena v program slovenskih ekošol, mora v šolskem letu 2016/17 za 

pridobitev oziroma potrditev zelene zastave uspešno izvesti: 

 Vsaj tri razpisane projekte (ekobralna značka, ekokviz, projekt Stara plastenka za nov 

inkubator, projekt Hrana ni za tjavendan in projekt Likovno ustvarjanje). 

 Zbiralne akcijo starega papirja, pokrovčkov, baterij) 

 Ozaveščevalno akcijo. Letos bomo na šoli imeli EKO dan, na katerem bomo prispevali 

k lepšemu in čistejšemu okolju. 

 Izbirne aktivnost (ekobranje za ekoživljenje, tradicionalni slovenski zajtrk). 

Meseca maja 2017 je potrebno oddati poročilo o dejavnostih v šolskem letu 2016/17. Letos 

bomo tudi izvedli natečaj za izdelavo novega eko znaka šole. Prav tako bomo ob Eko dnevu 

podpisali novo eko listino. V vse dejavnosti bomo poskušali čim bolj vključiti tudi lokalno 

skupnost in starše.  

Ekoprogramski svet sestavljajo: 

- Martina Horvat – koordinatorka ekošole; 

- Tadeja Bencak Kerčmar – predstavnica učiteljev razredne stopnje; 

- Bernarda Đekovski – vodja ekobralne značke; 

- Danica Rems – predstavnica učiteljev predmetne stopnje; 

- Johann Laco – ravnatelj šole; 

- predstavniki razredov od 4. – 9. razreda; 

- Dušanka Lainšček Grkinič – svetovalna delavka; 

- Ludvik Novak – hišnik; 

- predstavnik lokalne skupnosti; 

- Milan Bogataj – Pomurski ekološki center; 

- predstavnik Sveta staršev Marko Horvat.  
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Zdrava šola  

Projekt Zdrave šole izvajamo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in 

Slovenske mreže zdravih šol.  

Rdeča nit v šolskem letu 2016/2017 je duševno zdravje.  

Nosilka projekta je učiteljica, Tadeja Bencak Kerčmar. Na šoli deluje tim, ki se sestaja enkrat-

dvakrat letno oz. po potrebi. V timu so učitelji, ravnatelj, svetovalna delavka in učenci druge in 

tretje triade. Učenci imajo skozi leto posebne naloge in zadolžitve. O svojem delu poročajo na 

sestankih oz. posebnih priložnostih.  

 

Cilji projekta zdrava šola 

1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev/učenk s tem, da bomo 

pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju na šoli. 

2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci. 

3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem. 

4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne 

pobude. 

5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja. 

6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo. 

7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega 

učnega načrta zdravstvene vzgoje. 

8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev. 

9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje. 

10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu 

zdravstvene vzgoje. 

11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in 

pomagajo pri zdravstveni vzgoji. 

12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas 

bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje. 

 

Aktivnosti, ki jih izvajamo na šoli in so hkrati tudi aktivnosti, ki spadajo med področja 

delovanja zdrave šole. Dejavnosti bodo izvedene v okviru pouka, razrednih ur, dni dejavnosti, 

predavanj, izobraževanj.  

Načrtovane so naslednje vsebine: 

Vsebine s področja duševnega zdravja: Medsebojni odnosi, komunikacija, sprejemanje 

drugačnosti. 

Razvijanje odgovornega odnosa do zdravja: Spodbujanje nekajenja, odvisnosti, 

zobozdravstvena preventiva. 

 

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 in se redno vključevali v 

življenje okolja preko številnih organizacij (Rdeči križ, PGD, športna, turistična in kulturna 

društva, policija, upokojenci, Zdravstveni dom Gornji Petrovci, razni podjetniki itd.).  

Sodelovali bomo tudi na raznih razstavah v naši občini. Predvsem bogato je sodelovanje z 

Občino Gornji Petrovci, s katero sproti rešujemo tekočo problematiko, urejamo okolico, 

vzdržujemo stavbi, poskrbimo za kvalitetno pitno vodo, dogovarjamo se o šolskih prevozih, 

nadstandardnih programih itd. 
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Sodelovali bomo s policijsko postajo Gornji Petrovci, predvsem na področju preventive v 

prometu.  

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" 

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 tudi z njimi sodelujemo na kadrovskem, 

kulturnem, športnem in izobraževalnem področju. Posebno uspešno je sodelovanje z OŠ 

Šalovci. V letošnjem šolskem letu bomo v okviru kurikula sodelovali tudi z OŠ Pesnico. 

S srednjimi šolami sodelujemo predvsem na področju nadaljnjega izobraževanja naših učencev 

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

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

ogledajo.  

Telovadnica je proti plačilu na voljo tudi številnim športnim klubom v občini in tudi zunaj nje. 

Klubi bodo telovadnico koristili v zimskem času, to je od začetka novembra do konca marca. 

Ceno uporabe telovadnice določa Občinski svet Občine Gornji Petrovci. 

Strokovni partnerji šole so; Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota; Center za socialno delo 

Murska Sobota;  Društvo zveze prijateljev mladine Murska Sobota; Otroška ambulanta dr. 

Korošec-Kanič in psihologinja Leonida Nemet. 

 

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, naj obiščejo šolo.  

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

 

Ime in priimek Dan Čas 

Tadeja Bencak Kerčmar sreda 1045 – 1130  

Melita Bračko Hakl četrtek 1150 – 1235 

Barbara Čeh četrtek 1240 – 1325 

Bernarda Đekovski četrtek 1045 – 1130 

Drago Gašpar torek 955 – 1040 

Ivanka Grah četrtek 1150 – 1235 

Josip Gregorec četrtek 850 – 935 

Martina Horvat petek 1150 – 1235 

Bojana Keršič Ružič torek 1045 – 1130 
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Urška Marčič ponedeljek 850 – 935 

Kristijan Marinič ponedeljek 1150 – 1235 

Danica Rems četrtek 1045 – 1130 

Luka Ščavničar torek 955 – 1040 

Ivana Zidanšek sreda 955 – 1040 

 

Roditeljske sestanke načrtujemo v septembru, februarju in maju, za starše bodočih prvošolčkov 

pa v maju ali juniju.  

Starši imajo možnost ob poprejšnji najavi prisostvovati pri pouku.  

V letošnjem šolskem letu bo dan odprtih vrat šole 8. oktobra, ko bomo izvajali športne 

dejavnosti.  

Starše bomo celo leto vabili k sodelovanju pri vseh dejavnostih šole, še posebej jih bomo 

vključevali pri spremljavi vzgojnega načrta. 

Tudi v letošnjem šolskem letu načrtujemo predavanje za starše z aktualno temo. 

 

 

Urnik zvonjenja 

 

 1. do 4. razred 5. do 9. razred 

 1. ura: 7.50 - 8.35 1. ura: 7.55 - 8.40 

 2. ura: 9.05 - 9.50 2. ura: 8.50 - 9.35 

 3. ura: 9.55 - 10.40 3. ura: 9.55 - 10.40 

 4. ura: 10.45 - 11.30 4. ura: 10.45 - 11.30 

 5. ura: 11.50 - 12.35 5. ura: 11.35 - 12.20 

 6. ura: 12.40 - 13.25 6. ura: 12.40 - 13.25 

 7. ura: 13.30 - 14.15 7. ura: 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 
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Elektronski naslovi strokovnih delavcev šole 

 Ime in priimek učitelja E - naslov 

1.  Tadeja Bencak Kerčmar tadeja.bencak-kercmar@guest.arnes.si 

2.  Melita  Bračko Hakl melita.bhakl@guest.arnes.si 

3.  Barbara  Čeh barbara.ceh@guest.arnes.si 

4.  Bernarda  Đekovski bernarda.dekovski@guest.arnes.si 

5.  Drago  Gašpar drago.gaspar@guest.arnes.si 

6.  Ivanka Grah ivanka.grah@guest.arnes.si 

7.  Josip Gregorec josip.gregorec@guest.arnes.si 

8.  Martina  Horvat martina.horvat@guest.arnes.si 

9.  Bojana  Keršič Ružič bojana.kersicruzic@guest.arnes.si 

10.  Johann  Laco johann.laco@guest.arnes.si 

11.  Dušanka  Lainšček Grkinič dusanka.lainscek-grkinic@guest.arnes.si 

12.  Urška Marčič urska.marcic@guest.arnes.si 

13.  Kristijan  Marinič kristijan.marinic@guest.arnes.si  

14.  Danica  Rems danica.rems@guest.arnes.si 

15.  Luka  Ščavničar luka,scavnicar@guest.arnes.si 

16.  Ivana Zidanšek ivana.zidansek@guest.arnes.si 

 

 


