
II OE OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC - PROGRAM DELA  2013/2014 
 
 

 LDN VRTCA 
 
Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim vrtec določi organizacijo in 
podrobno vsebino življenja in dela vrtca v skladu z 21. členom Zakona o vrtcih 
(Ur.l.št. 12-1996 s spremembami Ur.l.št. 44/2000, 78/2003, 113/2003-UPB1, 
72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS). 
Je osrednji dokument, s katerim vrtec zagotavlja načrtno, organizirano in 
sistematično uresničevanje širših dolgoročnih ciljev predšolske vzgoje, 
zadovoljevanje potreb otrok, staršev, zaposlenih ter okolja, v katerem vrtec živi in 
dela. 
Je javni dokument; pri njegovem nastajanju, izvajanju in spremljanju sodelujejo 
poleg zaposlenih tudi starši in zunanji strokovni sodelavci. 
V šol. letu 2013/2014 bomo v enoti vrtca tako izvajali program rehabilitacije, vzgoje 
in varstva gluhih, naglušnih otrok in otrok z več motnjami. Prav tako bomo 
nadaljevali delo z otroki z avtističnimi motnjami (AM) z izvajanjem projekta 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod naslovom: 
»Oblikovanje in delovanje oddelkov za predšolske otroke s posebnimi potrebami z 
avtističnimi razvojnimi motnjami.« 
Nadaljevali bomo z izvajanjem integracije otrok s posebnimi potrebami in otrok iz 
skupine rednega vrtca.  
Sledili bomo osnovnim principom verbotonalne metode ter t.i. »Mariborskega 
modela« obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami na področju sluha in 
govora (posebnosti »Mariborskega modela« so objavljene na spletni strani CSGM 
http://www2.arnes.si/~mbusgm1s/; v predstavitveni zloženki CSGM; v publikaciji 
Kazalček OŠ in vrtca CSGM; v priročniku »Spodbujanje razvoja senzorike, 
motorike, kognicije, govora in jezika« (T. Vizjak Kure, ZRSŠ, 2010)). 
 
 
1 ORGANIZACIJA 
Otroci bodo vključeni v:  

 Program za predšolske otroke,  

 Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in v  

 Prilagojen program za predšolske otroke.  
Izvajali bomo dnevni program. Vrtec bo odprt od 6.00 do 16.00. 
Med počitnicami bo delo v vrtcu organizirano v združenih skupinah. 
 
 
2 METODE, PRISTOPI IN DIDAKTIČNA NAČELA DELA V VRTCU 
 
Pri delu bomo upoštevali navodila in priporočila: 

 Kurikula za vrtce,  

 Navodila za prilagojeno izvajanje,  

 Kurikula za vrtce v prilagojenem programu za gluhe in naglušne in gluhe 
otroke s PV ter  

 Smernice za delo v oddelkih za PŠ otroke z AM.  
 

http://www2.arnes.si/~mbusgm1s/


Področja našega dela so: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika 
ter specialno-pedagoške dejavnosti - poslušanje in govor. 
Ob tem bomo upoštevali specifične posebne potrebe naših otrok ter vse dejavnosti 
izvajali v smislu odpravljanja motenj. Pri izvajanju dejavnosti bomo sledili 
specifičnim ciljem, ki izhajajo iz potreb naših otrok.  
 
Aktivnosti bomo izvajali po specifičnih metodah, ki omogočajo razvijanje otrokovih 
sposobnosti. Upoštevali bomo razvojno procesni vidik načrtovanja dela v vrtcu, saj 
je delo z našimi otroki s posebnimi potrebami vedno izhajalo iz potreb otrok.  
 
Program spodbujanja razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika 
bomo izvajali v vseh predšolskih skupinah.  
Veliko časa in dela bo zahtevala izdelava in spremljanje individualiziranih 
programov za vsakega posameznega otroka. 
 
Zaradi boljše organizacije in izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa 
pričakujemo s strani staršev: 
 

 Redno bodo spremljali otroka v vrtec in iz vrtca. Ob prihodu morajo starši 
otroka osebno predati vzgojiteljici; prav tako ga morajo ob odhodu prevzeti 
od vzgojiteljice. Vzgojiteljice lahko predajo otroka samo znani in 
pooblaščeni osebi, zato je potrebno redno sporočati vsako spremembo. 

 Obvezno bodo sporočali odsotnosti otroka do 8. ure v tajništvo OŠ in vrtca na 
tel. 02 / 228 53 44 ali na mail: aleksandra.markus@csgm.si 

 Redno bodo sporočali spremembe osebnih podatkov, ki nastajajo med letom. 

 Redno se bodo udeleževali roditeljskih sestankov, govorilnih ur, individualnih 
razgovorov in srečanj. 

 Ne bodo pripeljali bolnih otrok v vrtec. Vzgojiteljica ima pravico odkloniti 
sprejem otroka, ki kaže znake bolezni. Otrok v času prejemanja zdravil ne 
more obiskovati vrtca. 

 Za obiske v vrtcu in prisotnost pri vzgojno-izobraževalnem delu se bodo 
predhodno dogovorili z vzgojiteljico. 

 Poskrbeli bodo, da otroci v vrtec ne bodo prinašali nepotrebnih predmetov 
(telefoni, nakit …), razen igrač, če se tako predhodno dogovorijo z 
vzgojiteljico. 

 Vzgojiteljico bodo obvezno opozorili na posebnosti otroka (zdravstvene, 
prehranske …). 

 Poskrbeli bodo za ustrezno obuvalo otroka v vrtcu (copati z gumijastim 
podplatom). 

 Označili bodo osebne predmete otrok. 

 Pravočasno bodo poskrbeli za delovni nalog in to, da bo imel pri sebi 
zdravstveno izkaznico, če je otrok v obravnavi pri logopedu ali delovnem 
terapevtu. 

 Ob prihodu v vrtec, v času od 6.00 do 8.15, bodo parkirali na igrišču CSGM. 
 
Otrokom in staršem omogočamo postopno in prijazno uvajanje in navajanje na 
skupino, zato so lahko na začetku skupaj z otrokom v skupini po predhodnem 
dogovoru z vzgojiteljicami.  
 
 



 
3 ŠTEVILO OTROK, PROGRAMI, IZVAJALCI 
 

PROGRAM 
ŠTEVILO 
OTROK 

UČITELJI 

Prilagojeni program 6 Marjana Djurović, spec. ped. 
Mateja Frangež, vzg. 

Program za predšolske otroke 16 Polona Pintar, dipl. vzg.  
Nataša Kukovec, vzg. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo 
2 

Projekt MIZŠ 
Otroci z avtističnimi motnjami (AM) 

4 Vanda Radović Marinković, dipl. 
vzg. 
Katarina Smole, prof. def. 

SKUPAJ: 28  

 

INDIVIDUALNA SLUŠNO-GOVORNA TERAPIJA; 
LOGOPEDSKA OBRAVNAVA (OE ZE) 

SVETOVALNA SLUŽBA 

Nives Skamlič, prof. def. 
 

 Alenka Werdonig, dipl. psih. 
 
 
 
 
 

mag. Petra Tomc Šavora, prof. def. 
 

Katja Lovše, prof. def. 
 

 
Delovna terapija:  
Jasmina Petovar, dipl. del. ter. 
 
Fizoterapija: 
Fizioterapijo bomo začeli izvajat takoj, ko dobimo soglasje iz MIZŠ.  
 
 
Posebne naloge: 
Marjana Djurović, sindikalni zaupnik sindikatov SVIZ 
 
 
4 DODATNE DEJAVNOSTI 
 
Izvajali bomo: 

 2x tedensko spoznavanje tujega jezika – DOBA (v popoldanskem času) 

 Medgeneracijsko sodelovanje 

 Mali sonček 

 Bralček potovalček 

 Predšolska bralna značka 

 Pasavček 

 Pevski zbor 

 Planinski krožek 

 Abonma v pokrajinskem muzeju Maribor 

 HopHop gibalnica 

 pravljične urice (Mariborska knjižnica Rotovž) 

 sodelovanje z OŠ Bojana Ilicha (športne dejavnosti) 

 udeleževali se bomo lutkovnih predstav v Lutkovnem gledališču Maribor. 
 



Pripravili bomo načrt dodatnih aktivnosti in projektov, ki bodo spodbujali razvijanje 
različnih novosti na področju dela z otroki in stroke. 
 
 
5 STROKOVNA DOGAJANJA 
 

 Obnovili bomo znanje o uporabi verbotonalne metode pri delu v skupinah 
gluhih in naglušnih otrok. 

 Aktualna vprašanja v zvezi z otroki in skupinami bomo obravnavali na timskih 
sestankih ob torkih, po potrebi tudi na izrednih timskih sestankih. 

 Aktiv specialnih pedagoginj in vzgojiteljic se bo sestajal 1x mesečno. 
Obravnavale se bodo teme programa dela v skupinah ter ostale strokovne 
teme. 

 Skozi vse leto bomo spremljali novosti na področjih, ki so pomembne za naše 
delo v vseh skupinah vrtca.  

 Načrtno bomo spremljali razvoj in napredovanje otrok pri skupinskem delu.  

 Izvajali bomo snemanje vzgojno rehabilitacijskega dela v skupinah s ciljem 
spremljanja razvoja otrok in analize lastnega dela. 

 Skrbeli bomo za zdravo prehrano v vrtcu. Trudimo se za zagotavljanje 
varnosti in razvijanje zdravih prehranskih navad, zato bomo skrbeli za to, da 
otroci ne bi prinašali žvečilnih gumijev in sladkarij v vrtec.  

 Kot vsa leta do sedaj bomo omogočali hospitacije študentov FF in PF iz 
Maribora in PF iz Ljubljane. 

 Sodelovali bomo pri vključevanju naših otrok v OŠ, tako da bomo pedagoškim 
delavcem osnovnih šol omogočali spoznavanje našega dela in otrok. 
Udeleževali se bomo srečanj bodočih prvošolcev, ki jih organizirajo bližnje 
OŠ. 

 Pripravljali bomo material za Letopis ob koncu šolskega leta. 

 Izvajali bomo ekskurzije, učne sprehode po mestu in naravi. 
 
 
6 ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI 
 
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Dr .Adolfa Drolca bomo za vse otroke 
organizirali prikaz pravilne nege zob. 
 

 PONEDELJEK TOREK,  
8. okt. 13 

SREDA, 
 9. okt. 13 

ČETRTEK, 
10.okt. 13 

PETEK, 
11. okt. 13 

8.00-8.45      

8.50-9.35   MRAVLJICE MURENČKI GOSENICE 

9.35-10.00      

10.05-10.50      

10.55-11.40      

 
 
Sistematski pregled bodo opravili vsi otroci in učenci šole 1x letno – prav tako v 
mesecu oktobru. 
 
 



7 EVIDENCA, DOKUMENTACIJA 
 
Pedagogi v skupinah vodijo predpisano dokumentacijo: dnevnik dela, evidenco 
prisotnosti, letne delovne programe ter priprave na delo. Pri načrtovanju dela 
bomo opredelili cilje, dejavnosti in vsebine. 
V okviru uresničevanja določil Zakona o usmerjanju otrok s PVIP bo njihova 
naloga tudi izdelava, izvajanje in spremljanje uresničevanja določil 
individualiziranih programov dela za posameznega otroka.  
 
 
8 DELO S STARŠI, RODITELJSKI SESTANKI, GOVORILNE URE 
 
Temeljna oblika dela s starši so roditeljski sestanki in govorilne ure, ki bodo tudi v 
tem šolskem letu tekli po določenem razporedu. Na roditeljskih sestankih bomo 
obravnavali teme, aktualne za posamezne skupine, na govorilnih urah pa se bodo 
lahko starši seznanili z napredovanjem svojih otrok.  
Redno bodo potekala srečanja s starši otrok z AM.  
 
Vsak pedagog v skupini bo omogočil staršem odprto uro. Takrat si bodo starši 
lahko ogledali delo v skupini. 
Za starše bomo organizirali predavanja, delavnice, prireditve ob različnih 
priložnostih. 
 
Govorilne ure v vrtcu bodo vsak zadnji torek v mesecu od 15.00 do 16.00.  

DAN DATUM URA OBLIKA 

ponedeljek 02.09.2013 8.00 in 9.00 roditeljski sestanek 

torek 24. 09.2013 15.00-16.00 roditeljski sestanek 

torek 22.10.2013 15.00-16.00 govorilna ura 

torek 26.11.2013 15.00-16.00 govorilna ura 

torek 17.12.2013 15.00-16.00 govorilna ura 

torek 28.01.2014 15.00-16.00 roditeljski sestanek 

torek 18.02.2014 15.00-16.00 govorilna ura 

torek 25.03.2014 15.00-16.00 govorilna ura 

torek 22.04.2014 15.00-16.00 govorilna ura 

torek 27.05.2014 15.00-16.00 govorilna ura 

torek 24.06.2014 10.00 roditeljski sestanek 

 
Po potrebi bodo potekali individualni razgovori svetovalne službe s starši v zvezi z 
napredovanjem otrok in aktualnimi problemi. 
Delo s starši pri individualnih terapevtih bo potekalo po potrebi. 
 
 
9 DEJAVNOSTI PO MESECIH 
 

MESEC PRIREDITEV 

September 2013 priprava programov 
izdelava IP 
dekoracija 
dan brez avtomobila 
priprava na teden otroka 
26. 9. - dan jezikov 
učni sprehodi 
sestanki vzgojiteljskega zbora 



Oktober 2013 aktivnosti ob tednu otroka 
ogled razstave sadja 
16. 10. - dan hrane 
31. 10. - dan varčevanja 
učni sprehodi 
razkuževanje igrač 
sestanki vzgojiteljskega zbora  

November 2013 priprava božično novoletnega praznovanja 
dekoracija 
izdelovanje voščilnic 
učni sprehodi 
sestanki vzgojiteljskega zbora   

December 2013 priprava praznovanja 
priprava daril za otroke 
lutkovna predstava 
sprehodi po prazničnem mestu 
predpraznično srečanje s starši 
sestanki vzgojiteljskega zbora 

Januar 2014 zimski športni dan 
učni sprehodi 
sestanki vzgojiteljskega zbora 

Februar 2014 kulturni praznik 
obisk knjižnice zunaj ustanove 
razkuževanje prostorov in igrač 
pustni torek, obisk rajanja na Trgu svobode 

Marec 2014 dekoracija 
darila za starše 
materinski dan, dan staršev 
priprava proslave 
učni sprehodi 
sestanki vzgojiteljskega zbora   

April 2014 sprehodi v naravo 
vožnja s skirojem 
22.4. DAN ZEMLJE 
sestanki vzgojiteljskega zbora 

Maj 2014 dekoracija 
5. 5. - dan Evrope 
priprava prireditev ob zaključku šolskega leta 
preverjanje realizacije IP 
učni sprehodi 
sestanki vzgojiteljskega zbora 

Junij 2014 izvedba zaključnega izleta 
darila za mini maturante 
priprava veselih športnih iger 
učni sprehodi 
zaključna konferenca 
zaključni nastop 
srečanja s starši 
izdelava IP za novo šolsko leto 
sestanki vzgojiteljskega zbora 

Julij 2014 urejanje dokumentacije 
počitniško varstvo 
pospravljanje prostorov in didaktičnega materiala 

Avgust 2014 počitniško varstvo 
razkuževanje prostorov in  igrač 
priprava didaktičnega materiala 
izobraževanje 
priprava na novo šolsko leto 



 

                                                                                                             7 

OSNOVNA ŠOLA (LETNI DELOVNI NAČRT – LDN) 
 
 
1 UVOD 
 
Letni delovni načrt šole (v nadaljevanju: LDN) je osrednji dokument šole, s katerim se 
določijo: vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela 
skladno s predmetnikom in z učnim načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev 
interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola.  
 
Določi se: delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, 
aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola 
zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno 
izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki 
izobražujejo učitelje, raziskovalnimi ustanovami oz. s svetovalnimi centri, sodelovanje 
z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne 
šole.  
 
Letni delovni načrt šole sprejme svet osnovne šole skladno z zakonom in drugimi 
predpisi najpozneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu (31. čl. 
Zakona o osnovni šoli, UL RS, št. 81/06, 102/07). 
Ravnatelj šole pripravi predlog LDN in je odgovoren za njegovo uresničitev (49. čl. 
ZOFVI, pristojnosti ravnatelja). 
 
Delo v šoli bo potekalo po: Programu življenja in dela osnovne šole za gluhe, 
naglušne učence in učence z GJM devetletne osnovne šole. 
Izvajali bomo: 

 Prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za 
gluhe in naglušne, 

 Prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za 
GJM, 

 Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom. 
 
 
 
 2 TEMELJNA IZHODIŠČA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 
2013/2014 
 
 
Letni delovni načrt šole (v nadaljevanju: LDN) je osrednji dokument šole, s katerim se 
določijo: vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela 
skladno s predmetnikom in z učnim načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev 
interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola.  
 
Določi se: delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, 
aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola 
zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno 
izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki 
izobražujejo učitelje, raziskovalnimi ustanovami oz. s svetovalnimi centri, sodelovanje 



 

                                                                                                             8 

z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne 
šole.  
Letni delovni načrt šole sprejme svet osnovne šole skladno z zakonom in drugimi 
predpisi najpozneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu (31. čl. 
Zakona o osnovni šoli, UL RS, št. 81/06, 102/07). 
 
Ravnatelj šole pripravi predlog LDN in je odgovoren za njegovo uresničitev (49. čl. 
ZOFVI, pristojnosti ravnatelja). 
 
 
 
3 PROGRAM RAZVOJA ŠOLE 
 

V šolskem letu 2013/2014 bomo oblikovali novo vizijo razvoja zavoda kot celote pri 
oblikovanju katere bodo sodelovali tako strokovni delavci, kot tudi otroci oz. učenci, 
njihovi starši ter drugi deležniki. 

V obdobju od leta 2013 do 2017 se bomo v OE OŠ in vrtec poglobljeno posvetili 
vseživljenjskemu znanju, etiki in vrednotam  v VIZ ter spodbujanju 
samostojnosti in neodvisnosti naših otrok in učencev, ki jih bomo razvijali in 
krepili preko različnih vzgojnih – projektnih dejavnostih. 

 

VZGOJNA 
DEJAVNOST 

NAMEN 
PODROČJE 
/RAZRED 

NOSILEC 
ČAS 
IZVEDBE 

AKTIVNO UČENJE 
IN 
VSEŽIVLJENJSKA 
ZNANJA 

znanje v širšem 
pomenu besede je 
vrednota (delo v 
skupini, 
komunikacija, etične 
vrednote) 

1.-9. razred učitelji 2013/2017 

(NE)BODIMO 
(NE)STRPNI / 
nadgrajevanje 

spoštovanje sebe in 
drugih, 
odgovornost 

tematske 
razredne ure v 
obsegu 1/3 /1.-9. 
razred 

razredniki, 
 
zunanji izv. 

2013/2017 
 
 

Projekt POVEJ za  
varno šolo 

spregovorimo o 
nasilju med otroki 
(Kaj je tožarjenje in 
kaj ne?) 

1.-9. razred učitelji 2013/2017 

TEMATSKA 
PREDAVANJA IN  
DELAVNICE ZA 
STARŠE 

vloga staršev pri 
razvijanju 
spoštovanja pri 
otrocih, varna raba 
interneta pri otrocih, 
preprečevanje 
nasilja med vrstniki 
(in druga tematska 

tematsko 
predavanje/ 
starši 1.-9. razred 

razrednik, 
razredni 
aktivi 

2013/2017 
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predavanja glede na 
potrebe staršev 
določenega 
oddelka/ 
razreda) 

»BONTON« 
pozdravljanje,  
vulgarno izražanje,  
HOPI besede 

projekt učenja 
lepega vedenja 

1.-9. razred, OPB 

aktivi po 
triadah 
 
razredniki 

2013/2017 

Kultura 
prehranjevanja in 
odnos do hrane (RU 
september/ 
oktober in 
januar/februar) 

Projekt učenja 
kulturnega 
prehranjevanja in 
odnosa do hrane ,  

1.-9. razred, RU 
Razredni 
aktivi 
razredniki  

2013/2017 

Prostovoljstvo- 
medsebojna pomoč 

Sodelovanje s 
starejšimi občani, 
učna pomoč med 
sošolci  

1.-9. razred   razredniki  2013/2017 

RAZREDNA 
PRAVILA 
nadgrajevanje 

 
- predstaviti šolska 
pravila 
- oblikovati razredna 
pravila, 
načine spremljanja 
in ukrepe ob 
neupoštevanju le 
teh (šolski projekt 
Povej) 

RU, roditeljski 
sestanek /1.-9. 
razred 

razredniki, 
učenci, 
starši 

2013/2017 

EKO šola: 
VARČEVANJE 
 
GIBANJE 

spodbujanje 
zdravega načina 
življenja in skrb za 
okolje  
(ŠPORTNE 
DEJAVNOSTI IN 
OKOLJSKA 
VZGOJA) 

 
RU 
TEKMOVANJA, 
DŠP, PLANINSKI 
KROŽEK 

vodja 
projekta,  
razredniki, 
učitelji 

2013/2017 
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4 VSEBINA IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA  DELA 
 
 
4.1 ŠOLSKI KOLEDAR IN LETNI FOND UR 

 
Ocenjevalna obdobja 
1. ocenjevalno obdobje 
Od 2. septembra 2013 do 31. januarja 2014. 
september 2013   21 delovnih dni 

oktober 2013   19 delovnih dni 

november 2013   20 delovnih dni 

december 2013   17 delovnih dni  

januar 2014   22 delovnih dni 

Skupaj:   99 delovnih dni 

 
2. ocenjevalno obdobje 
Od 1. februarja 2014 do 13. junija 2014 bo trajalo 2. ocenjevalno obdobje za 9. 
razrede, vsi ostali (1. do 8. razred) zaključijo šolsko leto 24. junija 2014. 
februar 2014 15 delovnih dni 

marec 2014 21 delovnih dni 

april 2014 18 delovnih dni 

maj 2014 20 delovnih dni   

junij 2014  1. do 8. razred 17 delovnih dni 

junij 2014  9. razred  10 delovnih dni 

Skupaj 1. do 8. razred 91 delovnih dni 

Skupaj 9. razred  86 delovnih dni 

Skupaj v šolskem letu 2013/14: 
1. do 8. razred             190 delovnih dni 
9. razred        183 delovnih dni 
 
Ocenjevalne konference 
1. ocenjevalna konferenca torek, 28. januar 2014 

2. ocenjevalna konferenca torek, 10. junij 2014             za 9. razred 
torek, 17. junij 2014         1. do 8. razred 

 
Počitnice 
Jesenske 28.-30.10. 2013 

Novoletne 27.-31. 12. 2013 

Zimske 24.-28. 2. 2014 

Prvomajske 28.-30. 4. 2014 

 
Prazniki 

četrtek 31. oktober 2013 dan reformacije 

petek 1. november 2013 dan spomina na mrtve 

sreda 25. december 2013 Božič  

četrtek 26. december 2013 dan samostojnosti in enotnosti 

sreda 1. januar 2014              novo leto 

sobota 8. februar 2014 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

ponedeljek  21. april 2014 velikonočni ponedeljek 

nedelja 27. april 2014            dan upora proti okupatorju 

četrtek 1. maj 2014 praznik dela 

petek 2. maj 2014 praznik dela 

sreda 25. junij 2014 dan državnosti 
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Informativna  dneva  v  srednjih  šolah 
14. in 15. februar 2014 (petek, sobota)  
 
4.2 UČENCI 

 
V šolskem letu je v osnovno šolo vpisanih 109 učencev, od tega 69 fantov in 40  
deklet. Med temi učenci konča osnovnošolsko obveznost 8 učencev. 
Osnovno šolo obiskujejo gluhi in naglušni učenci, učenci z govorno-jezikovnimi 
motnjami, učenci s PPPU, SUT, učenci z avtizmom. 
 
4.2.1 Oddelki in razredniki 

 

Razred  Razredniki 

Št. učencev 

dečki 
 

deklice 
 

skupaj 

1.a/2.a Barbara Tetičkovič 3 3 6 

2/3.b Marija Fras Fijačko  4 2 6 

2/3.c  Barbara Ferš 4 2 6 

2/3.d Breda Črnčec 5 2 7 

3.a Tina Cestnik 7 / 7 

4.a Danica Škrinjar 5 1 6 

4.b Diana Horvat 3 3 6 

4/5c  Doroteja Bedök 4 4 8 

4.d    Suzana Tollazzi 5 1 6 

5.a Živana Rusić 3 2 5 

5./6.b  Nina Brglez 3 4 7 

6.a Zvonka Rosandič  2 6 8 

7.a Vida Repnik  7       / 7 

7/8.b Jana Papež 2 3 5 

7/8./9.c    Nika Vizjak 4 1 5 

8.a Laura Pušnik 2 4 6 

9.a Mateja Žerjavič 6 2 8 

 SKUPAJ   69 40 109 

 
 
4.3 PREDSTAVITEV PROGRAMA 

 
Delo v šoli bo potekalo po: Programu življenja in dela osnovne šole za gluhe, 
naglušne učence in učence z GJM devetletne osnovne šole. 
Izvajali bomo: 

 Prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za 
gluhe in naglušne, 

 Prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za 
GJM, 

 Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom  
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PRILAGOJENI  PROGRAM  DEVETLETNE  OSNOVNE  ŠOLE  Z   ENAKOVREDNIM 

IZOBRAZBENIM  STANDARDOM  ZA  GLUHE  IN  NAGLUŠNE  OTROKE,  GJM 
 
PREDMETNIK 
A 1 OBVEZNI PROGRAM 
 

predmeti / število ur tedensko 
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Skupaj 

ur predm 
 
SLOVENŠČINA 

 
6 

 
7 

 
7 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
3,5 

 
4,5 

 
1631,5 

 
MATEMATIKA 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
1318,0 

 
TUJI JEZIK 

    
2 

 
3 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
656,0 

 
LIKOVNA VZGOJA 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
487,0 

 
GLASBENA VZGOJA  

 
2 

 
2 

 
2 

 
1,5 

 
1,5 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
452,0 

 
DRUŽBA 

    
2 

 
3 

     
175,0 

 
GEOGRAFIJA 

      
1 

 
2 

 
1,5 

 
2 

 
221,5 

 
ZGODOVINA 

      
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
239,0 

 
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA 

       
1 

 
1 

  
70,0 

 
SPOZNAVANJE OKOLJA 

 
3 

 
3 

 
3 

       
315,0 

 
FIZIKA 

        
2 

 
2 

 
134,0 

 
KEMIJA 

        
2 

 
2 

 
134,0 

 
BIOLOGIJA 

        
1,5 

 
2 

 
116,5 

 
NARAVOSLOVJE 

      
2 

 
3 

   
175,0 

 
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

    
3 

 
3 

     
210,0 

 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

      
2 

 
1 

 
1 

  
140,0 

 
GOSPODINJSTVO 

     
1 

 
1,5 

    
87,5 

 
ŠPORTNA VZGOJA 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
834,0 

 
PREDMET 1  

       
2/1 

 
2/1 

 
2/1 

 
204,0 

 
PREDMET 2  

       
1 

 
1 

 
1 

 
102,0 

 
PREDMET 3 

       
1 

 
1 

 
1 

 
102,0 

 
ODDELČNA SKUPNOST 

    
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
103,0 

 
ŠTEVILO PREDMETOV 

 
6 

 
6 

 
6 

 
8 

 
9 

 
11 

 
14 

 
16 

 
14 

 

 
ŠTEVILO UR TEDENSKO 

 
20 

 
21 

 
22 

 
24 

 
26 

 
26 

 
29,5 

 
30 

 
30 

 
7907 

 
A2 SPECIALNO PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI 
 

predmeti / število ur tedensko 
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. skupaj 

ur predm 
 
KOMUNIKACIJA  

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1,5 

 
1 

 
1 

 
624,0 

 
RAČUNALNIŠTVO 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
312,0 

 
SKUPAJ  

 
4 

 
3 

 
2 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2,5 

 
2 

 
2 

 
936,0 
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DNEVI DEJAVNOSTI 
 

dnevi dejavnosti / število dni letno 
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. skupaj 

ur 
dejavnosti 

 
KULTURNI DNEVI 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
150,0 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
135,0 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
165,0 

 
ŠPORTNI DNEVI 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
225,0 

 
SKUPAJ VSEH UR 

          
675,0 

 
ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 

 
 

B RAZŠIRJENI PROGRAM 
 
 

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

 
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 
INTERESNE DEJAVNOSTI 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

 
PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE 
VARSTVO, ŠOLA V NARAVI 

          

 
 

PRILAGOJENI  PREDMETNIK  Z  NIŽJIM  IZOBRAZBENIM  STANDARDOM   
 

A. OBVEZNI PROGRAM 
Predmeti 1.r 2.r 3r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r Fond ur  

Slovenščina  6 7 7 5 5 5 4 4 4 1633 

Tuji jezik       2 2 2 204 

Likovna vzgoja 1 1 1 2 2 2 2 2 2 519 

Glasbena vzgoja 2 2 2 2 1 1 1 1 1 452 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318 

Tehnika in tehnologija     2 3 4 4 4 583 

Gospodinjstvo     2 2 2 2 2 344 

Naravoslovje    3 2 2 2 4 3 550 

Spoznavanje okolja 3 3 3       315 

Družboslovje     2,5 2,5 2,5 4 2 3 569,5 

Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 3 3 3 936 

Predmet 1….       1 1 1 102 

Oddelčna skupnost  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 137 

Število predmetov 7 7 7 8 10 10 11 11 11  

Število ur na teden 19,5 20,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30  

Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33  
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A2 SPECIALNO PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI 
 

predmeti / število ur tedensko 
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Skupaj 

ur predm 
 
KOMUNIKACIJA  

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1,5 

 
1 

 
1 

 
624,0 

 
RAČUNALNIŠTVO 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
312,0 

 
SKUPAJ  

 
4 

 
3 

 
2 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2,5 

 
2 

 
2 

 
936,0 

 
B. RAZŠIRJENI PROGRAM 
 
 

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

 
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 2 2 2 2 2 2 2   2 2 624 

 
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624 

JUTRANJE VARSTVO 
VARSTVO VOZAČEV  2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5    525 

PODALJŠANO BIVANJE, ŠOLA V 
NARAVI           

 
 
dnevi dejavnosti  / število dni letno 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. skup. ur dejavn. 

 
KULTURNI DNEVI 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
3 

 
116 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
104 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
10 

 
10 

 
180 

 
ŠPORTNI DNEVI 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
180 

 
SKUPAJ VSEH UR 

          

 
ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
20 

 
20 

 

 

 
 
5 ORGANIZACIJA POUKA 
 
5.1 ČASOVNI RAZPORED UR IN ODMOROV 
 

1. SKUPINA: od 5. a do 9. r 2. SKUPINA: od 1. do 4/5. c 

1. ura    8.00 –   8.45 1. ura     8.00 –   8.45 

             8.45 –   9.15   GLAVNI ODMOR 2. ura     8.50 –   9.35 

2. ura    9.15 – 10.00               9.35 – 10.05  GLAVNI ODMOR 

3. ura  10.05 – 10.50 3. ura   10.05 – 10.50 

4. ura  10.55 – 11.40 4. ura   10.55 – 11.40 

5. ura  11.45 – 12.30 5. ura   11.45 – 12.30 

6. ura  12.35 – 13.20 6. ura  12.35 – 13.20 

7. ura  13.25 – 14.10  7. ura  13.25 – 14.10  

8. ura  14.15 – 15.00 8. ura  14.15 – 15.00 

 
 
5.2 ORGANIZACIJA MALIC IN KOSILA 

 
ORGANIZACIJA ZAJTRKA 
Učenci, ki so v jutranjem varstvu, imajo zajtrk v razredu jutranjega varstva od 7.15 do 
7.30. 
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ORGANIZACIJA MALICE 
Učenci malicajo v jedilnici, kjer so mize označene s kartončki, ki usmerjajo učence. Z 
učenci, ki malicajo, so dežurni učitelji. 

- učenci od 1. do 4/5 razreda imajo malice od 9.35 do 10.05 
- učenci od 5. do 9. razreda imajo malice od 8.45 do 9.15. 

 
 
Šolska prehrana 
 
Bistvo dobre, zdrave, raznovrstne in uravnotežene prehrane je v tem, da je osnova 
za dobro počutje in zdravje. Na šoli se trudimo, da pripravljamo raznovrstno hrano, ki 
omogoča zdrav razvoj posameznika. 
V kuhinji pripravljamo zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico za 
otroke vrtca in učence šole. 
 
Dietna prehrana  
Zaposleni v šolski kuhinji pripravljajo tudi dietne obroke na podlagi pridobljenega 
zdravniškega potrdila za učence, ki imajo posebne zdravstvene težave, povezane s 
prehrano (celiakijo, alergije, laktozna intoleranca ...).  
V tem primeru morajo starši oz. zakoniti zastopniki učenca predložiti šoli zdravniško 
potrdilo. Veljavnost potrdila je eno leto, zato ga je potrebno vsako šolsko leto 
obnoviti. Če otrok diete ne potrebuje več, pa morajo podati pisno izjavo o prenehanju 
le-te. 
 
Obveznosti učencev in staršev  
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo spoštoval 
pravila šolske prehrane, plačal prispevek zanjo, pravočasno odjavil posamezen obrok 
skladno s pravili šolske prehrane, plačal polno ceno obroka, če le-tega ni pravočasno 
odjavil, šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na 
prehrano.  
 
Stroške prehrane starši poravnajo (položnica ali trajnik) do določenega roka. 
Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Kot 
pravočasno odjavljen obrok se šteje, če je odjavljen vsaj en delovni dan prej v 
tajništvu šole (02/228 53 44) ali na mail: aleksandra.markus@csgm.si 
V kolikor otrok nenadoma zboli, morajo starši obroke odjaviti najkasneje do 8. ure 
zjutraj. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. 
 
Subvencionirana cena malice  
Zakon za uravnoteženje javnih financ v 41. členu subvencioniranja cene malice 
določa, da je, ne glede na določbe Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 
43/10), od 1. septembra 2012 do splošne subvencije upravičen samo tisti učenec, ki 
mu je priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice, in sicer od 
dneva, ko mu je ta pravica priznana.  
 
Subvencionirana cena kosil 
Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje kosil za 
učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati prispevka za kosilo in je 
povprečni mesečni dohodek v družini do 18% neto povprečne plače, kar je razvidno 
iz odločbe Centra za socialno delo.  

mailto:aleksandra.markus@csgm.si
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Subvencionirana cena kosil učencem iz občine Maribor 
Od 1. 1. 2012 dalje so iz občinskega proračuna Mestne občine Maribor upravičeni do 
individualne subvencije za kosila učenci, pri katerih je povprečni mesečni dohodek od 
18 – 36 % neto povprečne plače, kar je razvidno iz odločbe Centra za socialno delo.  
Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in 
drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem. 
Ne glede na določila prejšnjega odstavka ima učenec, ki se zaradi bolezni oziroma 
izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, pravico do 
subvencije za kosilo tudi za prvi dan odsotnosti. 
 
Prijava na šolsko prehrano  
Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so 
posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši). Prijavo oddajo razredniku 
ali po pošti na naslov šole, praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. 
Oddajo jo lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijave na šolsko prehrano vložijo 
na obrazcu, ki je priloga Zakona o šolski prehrani. Prijavo hranijo v blagajni šole do 
konca šolskega leta, za katerega je bila oddana.  
 
Prav tako je konec meseca junija na Center za socialno delo potrebno oddati vlogo 
za subvencionirano prehrano, v kolikor menite, da boste zaradi šibkega socialnega 
statusa do subvencije upravičeni. 
 
 
5.3 DEŽURSTVA 
 
Učitelji razredne in predmetne stopnje dežurajo po predvidenem urniku: 

 V jutranjem varstvu 
 Na spremstvu otrok od avtobusa do garderobe 
 Med glavnim odmorom – pri malici in na dvorišču ter spremstvo do razredov. 

 
 

URA PON TOR SRE ČET PET 

 
Dež. BUS 
7.30-8.00 

BRGLEZ CESTNIK ŽERJAVIČ PUŠNIK HRIBERNIK 

Dež. JUV 
7.30-8.00 

 
BEDOK 

 
RADOSAVLJEVIĆ VIZJAK SUŠNIK FERŠ 

ODMOR 
 8.45-9-15 

 
REPNIK 
HOLLER 

HRIBERNIK 
 

ŽERJAVIČ 
BRGLEZ 

RADOSAVLJEVIĆ 

VASIĆ 
PUŠNIK 
VIZJAK 

RUSIĆ 
OTOREPEC 

SUŠNIK 

ROSANDIČ 
ŽIBERNA 

MITEV 

ODMOR 
9.35-10.05 

 
ČRNČEC 

GORENJAK 
VALENTAN 

 
TETIČKOVIČ 
ŠKRINJAR 

BEDOK 

 
TOLLAZZI 

WERDONIG 
DOBAJA 

 
 

CESTNIK 
HORVAT 
RIŽNER 

 

 
FRAS FIJAČKO 

MEDVED 
BURJA 
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5.4 DEJAVNOSTI OB POUKU IN INTERDISCIPLINARNE EKSKURZIJE 
 

Tehniški dnevi 

RAZRED VSEBINA DATUM VODJA 

1. - 9. razred Po muzejih in galerijah 23. 9. 2013 Rižner, Ferš, Rusič 

4. - 9. razred  13. mednarodna likovna razstava 
mladih 

24. 10. 2013 Rosandič, Črnčec, Fras 
Fijačko  

1. - 9. razred  Pust 4. 3. 2014 Rusič, Brglez, Horvat 

1. - 9. razred  Igraj se z mano 27. 5. 2014 A. Rižner  
 

Kulturni dnevi 

RAZRED VSEBINA DATUM VODJA 

1. - 9. razred  Proslava pred dnevom 
samostojnosti in enotnosti, kino, 
dedek Mraz 

24. 12. 2013  Repnik, Dobaja 

1. - 9. razred Proslava pred slov. kulturnim 
praznikom, gledališče, lutke  

10. 2. 2014 Repnik, Škrinjar, 
Tetičkovič, Holler 

1. - 3. razred Proslava ob materinskem dnevu  25. 3. 2014 Črnčec, Tollazzi 

1. - 9. razred Proslava ob dnevu državnosti, 
zaključek šolskega leta  

24. 6. 2014 Vizjak, Otorepec, 
Hoenigmann, Holler 

 

Športni dnevi 

RAZRED VSEBINA DATUM VODJA 

1. - 9. razred Pohod po Pohorju, Areh 19. 9. 2013 Sušnik, Medved 

1. - 9. razred Zimski športni dan, Pohorje, 
Mestni park 

12. 12. 2013 Sušnik, Medved, 
Tetičkovič 

1. - 9. razred Kros in pohod 9. 5. 2014  Sušnik, Medved 

1. - 9. razred Atletski troboj 26. 5. 2014 Sušnik, Medved 

1. - 9. razred Športne igre 6. 6. 2014  Sušnik, Medved 

 
Naravoslovni dnevi 

RAZRED VSEBINA DATUM VODJA 

1. - 9. 
razred 

Jesen, neodvisen. si, spolna vzgoja, 
kostanjev piknik 

18. 10. 
2013 

Vasić, Bedok, Cestnik, Papež 

1. - 9. 
razred 

Dan Zemlje 23. 4. 2014  Vasić, Tollazzi, Papež, 
geograf 

1. - 8. 
razred 

Po  Sloveniji 18. 6. 2014 Bedok, Tetičkovič, geograf  

9. razred Po Evropi  junij, 2014 Žerjavič 
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Predvideni stroški za izvedbo dni dejavnosti 
 

RAZRED 
ODDELEK 

PRIREDITEV STROŠKI 
POT, VSTOP. v EUR    

PREDV. ČAS 
PRIREDEV 

1.- 9. razred kino predstava 5 €  24.12. 2013  

1. - 9. razred   gledališka oz. lutkovna 
predstava 

5 €  10. 2. 2014  

1. - 3., 4. NIS razred lutkovni abonma 12  € 2013 - 2014  

1. - 9. razred obisk Akvarij-terarij  3 € 18. 10. 2013 
23. 4. 2014  

1. - 8. razred po Sloveniji 30 € 18. 6. 2014  

9. razred po Evropi 50 €  junij, 2014  

1. - 9. razred ogled muzejev in galerij  6 € 23. 9. 2013  

1. - 9. razred prevoz na Pohorje 10 € 19. 9. 2013 

1. - 9. razred prevoz na Pohorje, čaj 12 € 12. 12. 2013 

 
CILJI DNEVOV DEJAVNOSTI 
Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno 
povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole.  
Učencem omogočajo utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih 
predmetih in predmetnih področjih. 
Dnevi dejavnosti spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učencev, 
jih usposabljajo za samostojno opazovanje ter pridobivanje izkušenj in znanja, za 
razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. 
 
Kulturni dnevi 
Učenci spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, 
naravne vrednote. Dejavnosti načrtujejo, jih sprejemajo, doživljajo in se izražajo. 
Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolcev ter odraslih. 
Naravoslovni dnevi 
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. 
Športni dnevi  
Učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se 
sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo 
lastne in tuje dosežke, krepijo si samozavest in pridobivajo športne navade. 
 
Tehniški dnevi  
Učenci opazijo tehnični problem 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. 
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5.5 INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
V šol. letu 2013/2014 bodo na šoli delovale številne interesne dejavnosti, ki jih bodo 
vodili učitelji naše šole. 
 

KROŽEK MENTOR PROGRAM 

EKO KROŽEK J. Papež, S. 
Tollazzi  

Razvijati in negovati skrb do narave, jo spoštovati in ohranjati  

GLASBENE 
STIMULACIJE 

Sergeja Grögl Spodbujanje razvoja sluha in govora s pomočjo glasbe 

RITMIČNE 
STIMULACIJE 

Irena Varžič Spodbujanje razvoja sluha in govora s pomočjo giba 

OBLIKOVANJE 
IZ PAPIRJA 

Zvonka 
Rosandič 

Spoznavanje papirja in široke palete ustvarjalnih možnosti, ki nam jih 
papir omogoča 

LIKOVNO- 
FOTOGRAFSKI 

Zvonka 
Rosandič  

Uvajanje v svet fotografije in v njene osnovne značilnosti 

MLADI 
PLANINCI 

B. Medved,  
D. Bedök 

 Pohodi na okoliške griče in spoznavanje Maribora z okolico  

PROMETNI 
KROŽEK 

Branka 
Medved 

 Priprava na kolesarske izpite 

PLAVALNI 
KROŽEK 1 

Živana Rusić, 
Nina Brglez 

Navajanje mlajših učencev na vodo, spoznavanje tehnike plavanja 

VESELA ŠOLA  Vida Repnik Usvajanje  znanja in informacij na vesel, zabaven in sproščen način 
(tekmovanje, Pil, Pil plus)  

BOBNARSKI 
KROŽEK 

V. Matela,  
B. Tetičkovič 

Razvijanje ritma, poslušanja, koncentracije in koordinacije, učenje 
novih ritmičnih struktur 

PLESNO-
RITMIČNI 
KROŽEK 

B.Tetičkovič,  
D. Bedök 

 Razvijanje ritmično-gibalnih sposobnosti in učenje plesnih koreografij 

SLAŠČIČARSKI 
KROŽEK 

 Nika Vizjak Osnove priprave in izdelave dekoracije drobnih slaščic 

PLAVALNI 
KROŽEK 

R. Sušnik,  
M. Pungartnik  

Utrjevanje in nadgradnja tehnike plavanja, sproščanje, potapljanja, 
skoki v vodo.  

STRELSKI 
KROŽEK 

Rajko Sušnik  Tehnika streljanja  

MUZEJSKI 
ABONMA 

Breda Črnčec, 
Barbara Ferš 

Seznanjanje s predmeti kulturne dediščine, življenjem naših prednikov, 
ustvarjalne delavnice 

NOGOMETNI 
KROŽEK 

M. Pungartnik Usvajanje nogometnih veščin 

UČIM/IGRAM 
SE S KRETNJO 

Ž. Rusić 
K. Hotzl 

Spoznavanje s kretnjo in slovenskim znakovnim jezikom 
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5.6 MNOŽIČNE DEJAVNOSTI 
 
ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK IN KRPAN 
MENTOR: Branka Medved, Rajko Sušnik 
 
Vsi učenci prve triade bodo vključeni v izvajanje programa Zlati sonček. Naloge bodo 
izvajali v okviru rednih ur športne vzgoje in na športnih dnevih. Za vsako opravljeno 
nalogo dobi učenec nalepko, ki jo sam prilepi v knjižico. Ob koncu šolskega leta bodo 
za uspešno opravljene naloge prejeli medalje. Moto tega programa je vsekakor- 
važno je sodelovati in se imeti lepo. 
Vsi razredi druge triade bodo vključeni v program Krpan in bodo preko celega 
šolskega leta izpolnjevali predvidene naloge v okviru športne vzgoje in športnih dni. 
Poleg splošnih vzgojno izobraževalnih smotrov, ki jih ima športna vzgoja, ima športni 
program Krpan še te posebne namene: 

- obogatiti šolsko športno vzgojo z dodatnimi motivacijskimi prijemi; 
- poskušati je trebe zajeti čim več tistih učencev, ki se ne vključujejo v dodatne 

športne programe, ker so v gibalnih oziroma športnih spretnostnih manj 
uspešni ali ker iz drugih razlogov niso motivirani: 

- izrabiti množičen odziv na program Zlati sonček in ta zagon nadaljevati; 
- ne poudarjati razlik v spretnostih in zmogljivostih med učenci – cilj je preseči 

sam sebe. 
 
 
VESELA ŠOLA 
ŠTEVILO UČENCEV: 8 do 10 učencev (enkrat tedensko) 
MENTORICA: Vida Repnik  
 
Pri krožku Vesela šola, bodo učenci na zanimiv, sproščen in drugačen način 
spoznavali in usvajali različne  teme iz vsakdanjega življenja, športa, živalskega 
sveta in učnih predmetov. Pri tem nam bo v pomoč sodobna tehnologija in reviji Pil, 
Pil plus. V marcu in aprilu se bodo učenci udeležili šolskega in državnega 
tekmovanja. 
 
 
MLADI PLANINCI 
ŠTEVILO UČENCEV: 30-40/ 1. in 2. VIO 
MENTORICI: Branka Medved, Doroteja Bedök 
 
Planinski izleti bodo organizirani tako, da bodo učenci spoznavali Maribor in okolico. 
Seznanjali se bodo s primerno športno obutvijo in oblačili, primernimi za gibanje v 
naravi. Veliko pozornost pa bomo namenili tudi zdravi prehrani v naravi. Izleti bodo 
organizirani v popoldanskem času in občasno ob sobotah.  
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5.7 TEKMOVANJA 
 
Predvidena športna tekmovanja 
 
MENTORJA: Branka Medved, Rajko Sušnik 
 

MESEC KDO KJE PRIREDITEV 

 September 2013 2.- 9. razred  Poljane  KROS 

 Januar 2014 6.-9. razreda  DRAŠ center  OŠ tekmovanje v malem 
nogometu  

 April 2014 2.-9. razred  Poljane  KROS  

 
Vesela šola 
Mentorica: Vida Repnik 
 

MESEC KDO KJE PRIREDITEV 

 Marec 2014 8.-9. razred CSG Vesela šola - šolsko 
tekmovanje 

 April 2014 8.-9. razred  Vesela šola - državno 
tekmovanje, OŠ 

 
Likovna tekmovanja, delavnice 
Mentorice: Z. Rosandič, B. Ferš, B. Črnčec 
 

DATUM 
  

SODELUJOČI ORGANIZATOR 
MENTOR 

VRSTA PRIREDITVE 
IN NATEČAJA 

3. 10. 2013 Mladi ustvarjalci iz vrtcev, 
OŠ, Zavodov in Srednjih 
šol iz Slovenije in tujine  

OŠ CSG Maribor - izvedeno v 
ustanovi ZPM Maribor  
Vodja: Z. Rosandič 

13. mednarodna likovna 
delavnica mladih  

24. 10. 
2013  

Mladi ustvarjalci iz vrtcev, 
OŠ, Zavodov in Srednjih 
šol iz Slovenije in tujine  

OŠ CSG Maribor - razstavišče v 
avli PF Maribor 
Vodja: Z. Rosandič 

13. mednarodna likovna 
razstava mladih  

Oktober 
2013 

Učenci OŠ CSG Maribor  Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, Zveza kulturnih društev 
Maribor, OŠ Malečnik 
Mentorica: Z. Rosandič 

29. dvodnevna kiparska 
delavnica 
osnovnošolcev 
“Malečnik 2013”  

Maj 2014  Učenci OŠ CSG Maribor  Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, Zveza kulturnih društev 
Maribor, OŠ Malečnik 
Mentorica: Z. Rosandič 

17. dvodnevna 
mednarodna likovna 
kolonija “Acin memorial”  

Junij 2014  Učenci OŠ CSG Maribor  Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, Zveza kulturnih društev 
Maribor, OŠ Malečnik 
Mentorica: Z. Rosandič 

Likovni razstavi: 
a)  29. kiparska razst. 
osnovnošolcev 
“Malečnik 2013” 
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b) 17. mednar .likovna 
razst. “Acin memorial” 

februar 
2014 

Učenci 2.d, 2./3.c Zavod za usposabljanje Janeza 
Levca 
Mentorici: Breda Črnčec, Barbara 
Ferš 

7. mednarodni likovni 
natečaj Igraj se z mano 

 
 
5.8 PLAVALNI TEČAJ 

 

Trajanje Vsebina Udeleženci Izvajalec 
  

 10 dni  učenje plavanja  3. razredi  PRISTAN 

 
 
5.9 ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 

 
Organizirali bomo petdnevno zimsko šolo v naravi, ki se bo odvijala na Pohorju 
(Ruška koča), za učence  šestih razredov. Organizirana bo od 17. 2.-21. 2. 2014. 
Učenci se bodo seznanili z zimskimi dejavnostmi - alpsko smučanje, tek na smučeh, 
sankanje, krpljanje in zimsko pohodništvo. Učenci bodo poslušali tudi predavanje o 
pravilnem obnašanju na smučišču in predavanje lovca ter splavarja. 
 
 
5.10 DELO ŠOLSKE KNJIŽNICE 

 
Cilji šolske knjižnice v šolskem letu 2013/2014: 

 posodobiti knjižnično gradivo, 

 povečati izposojo knjižnega gradiva, 

 sodelovati v domačih in evropskih izobraževalnih projektih, 

 oblikovati spletno stran šolske knjižnice.  
Naloge šolske knjižnice: 

 z učenjem uporabe knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov pomagati 
naučiti učence učiti najti potrebne informacije, ravnati z njimi ter razvijati 
fleksibilnost, 

 spodbujati branje ter razvijati kritično mišljenje, 

 vključevati različne oblike in metode dela s knjižnim in multimedijskim 
gradivom, 

 uvajati samostojno delo pri urah KIZ. 
A. Interno strokovno bibliotekarsko delo  

 nabava knjižničnega gradiva 

 strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva 

 oprema, ureditev in strokovna postavitev knjižničnega gradiva 

 vodenje dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva 

 oblikovanje letnega delovnega načrta 

 oblikovanje letne priprave na pouk 
B. Pedagoško delo 
1. oblikovanje letne priprave na pouk v knjižnici 
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2. individualno bibliopedagoško delo ob izposoji 
3. bibliopedagoško delo z oddelki in razredi: 

 delo z mladimi bralci – Bralna značka 

 organiziranje in vodenje projektov v povezavi s knjižnico  

 organiziranje in vodenje zaključka Bralne značke 

 priložnostna nadomeščanja in priprava nanje. 
C. Sodelovanje s pedagoškimi in drugimi delavci šole 

 posvet o nakupu novosti za knjižnico 

 organiziranje branja za bralno značko in druga branja v šolski knjižnici 

 sodelovanje na pedagoških in drugih konferencah 

 seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici 

 letna priprava na knjižno in knjižnično vzgojo 

 iskanje informacij po internetu in v sistemu COBISS 
D. Strokovno spopolnjevanje in izobraževanje v šoli in drugih organizacijah 
v okviru Zavoda RS za šolstvo in šport  

 sodelovanje na študijski skupini  

 sodelovanje v seminarjih, ki bodo potekali na šoli 
 
 

5.11 PROJEKTI V Š.L. 2013/2014 
 
5.11.1 Projekt: »Nature speaks, learn to listen with your heart« (narava govori, 
nauči se poslušati s srcem) 
 
V šolskem letu 2013/14  bomo na CSGM pričeli izvajati mednarodni projekt Nature 
speaks, learn to listen with your heart. Projekt bo potekal v okviru programa 
Vseživljensko učenje, sektorski program Comenius, akcija večstranska partnerstva. 
Trajal bo dve leti. 
Projekt je namenjen gluhim in naglušnim otrokom, otrokom z govorno-jezikovnimi 
težavami in otrokom s težavami v komunikaciji. Združuje pet partnerjev iz različnih 
evropskih držav. V projektu bodo tako sodelovale šole za otroke z omenjenimi 
težavami iz Slovenije, Latvije, Turčije, Španije in Poljske.  
V okviru projekta bodo učenci sodelujočih šol opazovali, spoznavali in iskali načine 
ohranitve naravnega okolja v njihovih državah. Mladi s posebnimi potrebami bodo 
zbirali informacije o pomembnih in zanimivih naravnih znamenitostih v svojih državah 
ter jih na različne načine predstavili in prikazali vrstnikom v državah partnerjev.  
 
5.11.2 Medgeneracijsko, medkulturno in medstrokovno sodelovanje na Centru 
za sluh in govor Maribor v šolskem letu 2013/14 
 
Mentorici:  Doroteja Bedök, Polona Pintar 
Št. udeležencev: učenci, otroci vrtca, starši predšolskih in šolskih otrok, strokovni 
delavci vrtca in šole, starejši občani 
Čas dejavnosti: od oktobra do aprila 
Potek dejavnosti:  
 - obveščanje udeležencev z vabili; 
 - nabava materiala za izvedbo delavnic in dogovor s sodelujočimi; 
 - izvedba delavnic (od oktobra do decembra - izdelovanje izdelkov, druženje); 
 - izpeljava darilnih bazarjev (CSGM, OŠ bratov Polančičev: “Palčkova dežela”); 
 - sodelovanje na prireditvah starejših občanov v Domu Danice Vogrinec; 
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 - šahovsko srečanje v mesecu aprilu 
Interni projekt je namenjen druženju, razvijanju in ohranjanju dobrih medsebojnih 
odnosov med različnimi generacijami. Te odnose bi želeli ohraniti in nadgraditi s 
sodelovanjem ustanov v bližnji okolici šole in vrtca. Dosedanje izkušnje so pokazale, 
da je projekt dobro zasnovan ter sprejet. 
 
5.11.3 Lutkarstvo 
 
Mentorice: Doroteja Bedok, Živana Rusić. Barbara Tetičkovič, Polona Pintar 
Udeleženci: Učenci 1. VIO in otroci iz vrtca 
Potek dejavnosti:  
Priprava lutkovnih predstav ob različnih priložnostih. 
 
 
5.11.4 Evropska vas 
 
Mentor: Sandra Seifried 
Udeleženci: Učenci CSGM 
Čas dejavnosti: šolsko leto 2013/ 2014 
Pri projektu bo aktivno sodelovalo 10 otrok in trije mentorji.  
V maju (2014) bomo predstavili državo, ki nam jo bodo določili medobčinski 
koordinatorji. Z učenci bomo pri pouku po posameznih področjih spoznavali 
značilnosti posameznih evropskih držav. Pri pouku likovne vzgoje različne tehnike 
likovnega ustvarjanja, pri pouku slovenskega jezika različne jezikovne značilnosti, pri 
pouku geografije bodo spoznali naravne in družbene značilnosti … V šolskem glasilu 
Trobentice pa bomo objavili članke in slike iz projekta.  
 
5.11.5 Eko šola 
 
Mentorice: Suzana Vasić, Jana Papež, Suzana Tollazzi 
Udeleženci: Učenci CSGM 
Čas dejavnosti: šolsko leto 2013/ 2014 
 
V š. l. 2013/ 2014 se nameravamo vključiti v nacionalni projekt »Ekošola kot način 
življenja«. Začeli bomo s sistematičnim izvajanjem aktivnosti po metodologiji sedmih 
korakov v skladu z mednarodnimi smernicami FEE.  
Ekošola kot način življenja je celosten program šole, ki skozi celo leto s konkretnimi 
projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Projekti, v katere 
se aktivno vključuje lokalna skupnost in podjetja, so lahko odlično dopolnilo na poti k 
uresničevanju ciljev.    
Za pridobitev eko zastave mora vsaka ustanova izvesti vse tri vodilne tematske 
sklope:  
•  Energija  
•  Odpadki  
•  Voda  
Prostovoljne aktivnosti.  
•  Obisk ekokmetije  
•  Šolski vrt 
•  Zbiranje tonerjev  
•  Zbiranje baterij 
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5.11.6 NEODVISEN SI 
 
Celosten program NE-ODVISEN.SI sooča mladostnike vseh starostnih pasov in 
odrasle s pojavi najrazličnejših kemičnih in nekemičnih zasvojenosti. 
Vabi k sprejemanju zdravih odzivov na zaplete odraščanja in v oblikovanje sicer 
kompleksne, toda uravnovešene osebnosti. 
Program odpira vrata medgeneracijskim stikom in premisleku o odgovornem ter 
usklajenem starševstvu ob hkratnem postavljanju trdnih vzgojnih postavk. 
Namen in cilj programa je ozaveščati širšo javnost: 

 O različnih pasteh zasvojenosti 

 O pomoči zoper njih 

 O zdravem življenju 
 
5.11.7 Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju 
 
Vse etične standarde, vrednote, vrline in značajske lastnosti, ki so povezane z  
navedenimi desetimi vrednotnimi domenami, lahko otroci in mladostniki razvijajo s 
pomočjo vzgojiteljev in učiteljev v okviru programa Etika in vrednote v  
vzgoji in izobraževanju. Ta program vsebinsko in praktično zajema učne, pou- 
čevalne in vzgojne metode, na podlagi katerih se razvijajo vedenjske namere in  
nato dejansko obnašanje, povezano z vsemi vrednotnimi domenami. 
 
 
5.12 SODELOVANJE Z  ZUNANJIMI USTANOVAMI 

 
Načrtujemo izredno pestro, aktivno sodelovanje z raznimi ustanovami bližnje in 
daljne okolice Maribora, Slovenije in tujine. 
V šolskem letu 2013/14 bomo predvidoma sodelovali z naslednjimi ustanovami: 
 

USTANOVA MENTOR oz. SODELUJOČI NAMEN OBISKA, SODEL. 

Zveza prijateljev 
mladine Maribor  

Z. Rosandič, mladi ustvarjalci od 6. do 
18. leta iz različnih ustanov Slovenije in 
tujine 
13. mednarodna likovna delavnica 
mladih 

druženje in sproščeno ustvarjanje 
mladih, integracija gluhih in 
naglušnih otrok ter otrok z GJM s 
svojimi zdravimi vrstniki ter 
izmenjava strokovnih znanj in 
izkušenj med mentorji ter vodjo 
delavnice. 

Pedagoška 
fakulteta Maribor 
- razstavišče  

Z. Rosandič, mladi ustvarjalci od 6. do 
18. leta iz različnih ustanov Slovenije in 
tujine 
 

Otvoritev in ogled likovne razstave 
mladih, ter podelitev priznanj mladim 
udeležencem in potrdil mentorjem. 

JS RS za kult. 
dej., Zveza kult. 
društev Maribor, 
OŠ Malečnik  

Mentorica: Z. Rosandič  
Učenci CSG Maribor 
29. dvodnevna kiparska delavnica 
osnovnošolcev “Malečnik 2013” 

Aktivno kiparsko ustvarjanje iz lesa 
in pridobivanje znanja iz področja 
kiparstva.  

JS RS za kult. 
dej., Zveza kult. 
društev Maribor 

Mentorica: Z. Rosandič 
Učenci CSG Maribor 
17. dvodnevna mednarodna likovna 

Aktivno risarsko in slikarsko 
ustvarjanje in pridobivanje znanja iz 
področij risarstva in slikarstva.   
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kolonija “Acin memorial” 

JS RS za kult. 
dej., Zveza kult. 
društev Maribor 

Mentorica: Z. Rosandič 
Učenci CSG Maribor  
Likovni razstavi: 
a) 29. kiparska razstava osnovnošolcev 
“Malečnik 2013 
b) 17. mednarodna likovna razstava 
“Acin memorial” 

Otvoritev in ogled kiparske in 
slikarske razstave ter podelitev 
priznanj osnovnošolcem in potrdil 
mentorjem.  

Kolosej Vida Repnik, učenci CSG Maribor Ogled filmskih predstav 

SNG Maribor Vida Repnik, učenci CSG Maribor  Ogled gledališke predstave 
 

Zavod za 
invalidno 
mladino, Kamnik 

Barbara Tetičkovič, Vlado Matela  
Festival centrov za otroke z motnjami v 
razvoju in invalidno mladino  

Nastop, druženje z otroki iz drugih 
ustanov 

OŠ Maribor in 
okolica 

Mali nogomet mentor: Matjaž 
Pungartik, Rajko Sušnik 
Učenci: 6.-9. r.  

Druženje in primerjanje sposobnosti 
v športnih igrah.  

Center 
eksperimentov 
Maribor 

Papež, Vasić Projekt: Evropska prestolnica 
mladih: Skupaj lahko ustvarimo 
boljšo Evropo. 

Muzej NO Breda Črnčec, Barbara Ferš  Muzejski abonma 

 
 
5.13 9-LETNA OSNOVNA ŠOLA 
 
5.13.1 Fleksibilna diferenciacija (4.-7. r), zunanja diferenciacija (8.-9. r) 
 
V 4. razredu bomo izvajali delno zunanjo diferenciacijo pri pouku slovenščine in 
matematike do največ četrtine ur 
V 5., 6. in 7. razredu bomo izvajali delno zunanjo diferenciacijo pri pouku 
slovenščine, matematike in angleščine do največ četrtine ur. 
V 8. in 9. razredu bomo pri pouku slovenščine, matematike in angleščine izvajali 
pouk v heterogenih skupinah. 
 
 

Razred Št. 
uč. 

Število 
skupin 

SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA 

4. 19 3 fleksibilna fleksibilna fleksibilna 

5. 6 2 fleksibilna fleksibilna fleksibilna 

6. 8 1 fleksibilna fleksibilna fleksibilna 

7. 8 2 fleksibilna fleksibilna fleksibilna 

8. 10 2 oz. 3 heterogene skup. heterogene skup. heterogene skup. 

9. 8 2 heterogene skup. heterogene skup. heterogene skup. 
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5.13.2 Izbirni predmeti 
 

I Z B I R N I    P R E D M E T I 

PONEDELJEK – 6. URA 

 
BRANKA MEDVED   IZBRANI ŠPORT – IŠP - PLAVANJE – (1x mesečno) 

 
7/8. b – 5 učencev 

 

PONEDELJEK – 7. URA 

 
RAJKO SUŠNIK   ŠPORT ZA SPROSTITEV – ŠSP 

  
7/8/9. c – 3 učenci 

8. a – 3 učenci 
9. a – 1 učenka 

 

 
NIKA VIZJAK   MULTIMEDIJA – MME 

 
8. a – 2 učenca 

9. a – 5 učencev 

TOREK – 3. URA 

 
NIKA VIZJAK   UREJANJE BESEDIL – UBE 

 
7. a – 6 učencev 

 

TOREK – 7. URA 

 
RAJKO SUŠNIK   IZBRANI ŠPORT – IŠP 

NOGOMET 
 

7/8/9. c – 2 učenca 
8. a – 2 učenca 
9. a – 1 učenec 

 

 
ALENKA RIŽNER   LIKOVNO SNOVANJE – LS2 

 
7. a – 3 učenci 
8. a – 2 učenki 

9. a – VES – 2 učenca 

SREDA – 7. URA 

 
JANA PAPEŽ   NAČINI PREHRANJEVANJA 

NPH 
 

7/8. b – 4 učenci 
8. a – 2 učenki 

 
ALENKA RIŽNER   OBDELAVA GRADIV –  

LES – OGL 
 

7. a – 3 učenci 
9. a – 2 učenca 

 

SREDA – 7. URA ČETRTEK – 7. URA 

 
ZVONKA ROSANDIČ   LIKOVNO SNOVANJE–  

LS3  
 

8. a – 1 učenka 
9. a – 4 učenci 

 
ALENKA RIŽNER   SLIKARSKI, MARJETIČNI IN GOBELINSKI 

VBODI - VES 
 

7/8. b – 1 učenka 
8. a – 2 učenki 
9. a – 1 učenka 

 

 
 
5.13.3 Fleksibilni predmetnik 
 

IME, PRIIMEK PREDMET RAZRED 90' URE 

Doroteja Bedök MAT, SLJ, NIT 4./5. C 90 min   

Suzana 
Tollazzi 

MAT,SLJ,NAR, DRU 4. NIS 90min  

Barbara Ferš SLJ, SPO 2./3. NIS 90 min 
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5.13.4 Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 
 

2. september 2013 
 

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz 
katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje 
učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ) 
 

29. november 2013 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, 
ki bodo opravljali NPZ  
 

6. maj 2014 
 

NPZ MAT –  za 6. in 9. razred 
 

8. maj 2014 NPZ SLO –  za 6. in 9. razred 
 

12. maj 2014 
 

NPZ tretji predmet –  za 9. razred 
NPZ TJA ,TJN –  6. razred 
 

2. junij 2014 Ric posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri 
NPZ v 9. razredu 
 
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu 
 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 
naloge NPZ v 9. razredu 
 

3. junij 2014 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 
naloge NPZ v 9. razredu 
 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na Ric 
 

4. junij 2014 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 
naloge NPZ v 9. razredu 
 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na Ric 
 

9. junij 2014 
 

Ric posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri 
NPZ c 6. razredu 
 
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu 
 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 
naloge NPZ v 6. razredu 

10. junij 2014 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) 
učencev v 9. razredu 
 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 
naloge NPZ v 6. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na Ric 
 

11. junij 2014 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 
naloge NPZ v 6. razredu 
 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na Ric 
 

13. junij 2013 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda 
 

17. junij 2013 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. 
razredu 
 

24. junij 2014 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda 
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Popravni izpiti 
16. junij – 30. junij 2013 
 

učenci 9. razreda – 1. rok 

26. junij do 09. julij 2013 učenci od 1. do 8. razreda – 1. rok 
 

18. avgust - 29. avgust 2013 učenci od 1. do 9. razreda – 2. rok 
 

 
 
5.14 POKLICNA ORIENTACIJA 
 
Svetovalna delavka: Eva Žiberna 
Razred: 9.a, 9.c  
Razrednik: Mateja Žerjavič, Nika Vizjak 
Št. otrok: 9  
Trajanje: razredne ure 1/14 dni 
 
Učenci 9. razreda devetletne osnovne šole se bodo v letošnjem šolskem letu odločali 
za poklic in izbrali ustrezno srednjo šolo. S tem namenom bomo skupaj predvidoma 
obiskali Srednjo elektro-računalniško šolo, Srednjo šolo za prehrano in živilstvo, 
Srednjo šolo za oblikovanje, Srednjo trgovsko šolo in Srednjo lesarsko šolo Maribor. 
Na oglede bodo vabljeni tudi starši. Tam nam bodo predstavili različne poklice in 
srednješolske programe ter izvedli praktične delavnice. Namen ogledov je tudi 
ozaveščanje učencev o pomenu interesov, predhodnega znanja, sposobnosti in 
zdravstvenih omejitev pri odločanju za poklic.   
S straši bodo razredniki in svetovalni delavci izvedli dva roditeljska sestanka, kjer jih 
bomo seznanili z različnimi srednješolskimi programi, procesom vpisa v srednje šole 
ter jim dali napotke za pomoč učencem pri odločanju za poklic. 
Z nekaterimi učenci bo na šoli izvedeno tudi psihološko testiranje sposobnosti. 
Za starše bo predvidoma izvedeno predavanje s strani Inštituta za rehabilitacijo RS, 
kjer izvajajo oceno delazmožnosti.  
Pred vpisom bodo potekali tudi individualni razgovori z učenci in starši ter dodatne 
aktivnosti pri učencih, ki še nimajo izoblikovane poklicne želje.    
 
Svetovalni delavki: Alenka Werdonig in Eva Žiberna 
Razred: 8.a, 8.b in 8.c 
Razrednik: Laura Pušnik, Jana Papež, Nika Vizjak 
Št. otrok: 11 
Trajanje: razredne ure 1/14 dni, pričetek v mesecu oktobru ali novembru  
 
Učenci 8. razreda devetletne osnovne šole bodo pričeli s procesom odločanja za 
poklic. Spoznavali bodo različne poklice ter jih povezovali s svojimi interesi, znanjem, 
sposobnostmi in zdravstvenimi omejitvami. Spoznavali bodo pomen šolanja za 
poklice in različne srednješolske programe.  
Za starše bo predvidoma izvedeno predavanje s strani Inštituta za rehabilitacijo RS, 
kjer izvajajo oceno delazmožnosti.  
Na željo staršev bodo potekali tudi individualni razgovori z učenci in starši o izbiri 
poklica in srednje šole. 
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5.15 SKRB ZA OTROKOV TELESNI IN DUŠEVNI RAZVOJ 
 
 
5.15.1 Program obveznega preventivnega zdravstvenega varstva učencev za 
š.l. 2013/2014 
 
Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko 
za posamezne šole oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika. 
Preventivne preglede bomo izvajali z imenovano zdravnico šole dr. Flakusovo s 
pripadajočim timom. Imenovanega zdravnika šole nam je določil odgovorni zdravnik 
(vodja) za pripadajoče zdravstveno območje (Ur. List RS št. 19 / 98). 
 
1. Sistematični preventivni pregledi 
Pregledi bodo praviloma potekali v prostorih zdravstvenega zavoda.  
Namen teh pregledov je vsakoletni aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje 
zdravstvene problematike in svetovanje šolskim otrokom in mladini. 
Učenci 9. razredov, ki ne dovolijo odvzema krvi, morajo s sabo prinesti pisno 
prepoved staršev oz. skrbnikov. 
Učitelji/razredniki se ob sistematičnih preventivnih pregledih z imenovanim 
zdravnikom šole lahko tudi pogovorijo in posvetujejo glede morebitne zdravstvene ali 
druge problematike pri učencih, kakor tudi o skupnih projektih v okviru zdrave šole. 
  

DATUM ob 10.00 ob 10.30 
16.09.2013 9. A 7/8/9 C 
23.09.2013 8. A 7/8 B 
30.09.2013 6. A  
07.10.2013 5/6 B 7. A 
14.10.2013 5. A 4/5 C 
21.10.2013 4. A 4. D 
04.11.2013 2/3 C 2. D 
11.11.2013 3. A  
18.11.2013 2/3 B 4. B 
25.11.2013 1/2 A  

 
2. Cepljenja 
Cepljenje novincev, učencev 1. in 3. razreda se vrši v zdravstvenem domu v 
spremstvu staršev oz. skrbnikov. 
Preventivno cepljenje deklic 6. razreda proti okužbam s humanimi virusi papiloma 
poteka v zdravstvenem domu ob pisni privolitvi staršev. 
 
Za organizacijo in izvedbo preventivnega programa bomo tudi letos, skladno z 
Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur.l. št. 65/2000) 
imenovani zdravnici posredovali spisek učencev, ki bo vseboval naslednje podatke: 
ime in priimek, rojstne podatke, naslov, lansko šolo, razred. 
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5.15.2 Zobozdravstvena preventiva in kurativa 
 
Tudi v šolskem letu 2013/2014 bomo aktivno sodelovali z oddelkom za 
zobozdravstveno preventivo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca. Učence bo po 
vnaprej določenem urniku obiskala višja medicinska sestra, ki bo opravljala 
preventivo in učence natančno poučila o pravilni negi zob. Nadaljnje sodelovanje bo 
v teku šolskega leta potekalo po dogovoru z razredniki in se zaključilo s končnim 
pregledom ob zaključku. 
 

 PONEDELJEK TOREK,  
8. okt. 13 

SREDA, 
 9. okt. 13 

ČETRTEK, 
10.okt. 13 

PETEK, 
11. okt. 13 

8.00-8.45  1/2A 4A 5/6B 5A 

8.50-9.35  2D MRAVLJICE MURENČKI GOSENICE 

9.35-10.00  9A - FIZ 6A - NAR 7/8B - FIZ 8A - MAT 

10.05-10.50  2/3B 2/3C 4/5C 7A - SLO 

10.55-11.40  3A 4B 4D 7/8/9C - TIT 

 
 
5.15.3 IZVAJANJE VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE 
 
Šolska skupnost učencev – šolski parlament učencev  
 
Mentorica: Laura Pušnik 
Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev 
šole. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga 
učenci, ki jih izvoli skupnost učencev  
V šolskem letu 2013/2014 bo ponovno delovala šolska skupnost učencev. Vsaka 
oddelčna skupnost bo izvolila svojega predsednika in namestnika.  
Sklicali bomo zasedanje šolskega parlamenta, kjer bomo obravnavali naslednje 
vsebine: pregled pobud in predlogov učencev, izvedli bomo delavnico na temo 
razmere v družbi in zbrali bomo nekaj predlogov tem, ki bi jih učenci želeli 
obravnavati v prihodnjem šolskem letu.  
 

Tim za vzgojni načrt 
Vodja: Danica Saje 
 

V letošnjem šolskem letu bo tim za vzgojni načrt sledil ciljem, ki smo si jih zastavili v 
preteklih šolskih letih. Zaključuje se triletno obdobje tima in spet bo potrebno 
spremeniti njegovo sestavo. V mesecu avgustu se je ožji tim v trenutni zasedbi še 
zadnjič sestal in sestavil svoje predloge za spremembe. V šolskem letu 2013/14 bo 
vodenje tima prevzela Danica Saje. 
 
 
 
5.15.4 PREVOZI V ŠOLO IN DOMOV 
 
Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno 
več kot štiri kilometre od osnovne šole. Otroci s PP imajo pravico do brezplačnega 
prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako 
določeno v odločbi o usmeritvi. 
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Učenci šole, stanujoči v Mariboru, ki nimajo letne vozovnice za mestni avtobusni 
promet, imajo možnost prevoza v šolo in domov oz. k rejnicam z dvema šolskima 
avtobusoma. Na podlagi 56. člena Zakona o OŠ sta vozna pot in vozni red avtobusov 
dogovorjena z Mestno občino Maribor in podjetjem MARPROM. 
Za učence iz okoliških krajev sta jutranji in popoldanski prevoz organizirana s strani 
občin njihovega stalnega prebivališča.  
Ob ponedeljkih in petkih prihajajo nekateri učenci iz oddaljenih krajev v šolo in 
odhajajo iz nje v spremstvu staršev ali samostojno. Stroški teh prevozov bodo 
povrnjeni s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 
 

VRSTA PREVOZA ŠTEVILO OTROK 

MARPROM MESTNI PROMET – VZHOD 22 

MARPROM MESTNI PROMET – ZAHOD 22 

VEOLIA TRANSPORT (RUŠKA OBČINA) 5 

PREVOZNIŠTVO SADEK 6 

PREVOZNIŠTVO LIPIČNIK 13 

PREVOZNIŠTVO RIBIČ 4 

PREVOZNIŠTVO HALOZE TOURS 7 

 
 
5.15.5 VAJA – EVAKUACIJA DELAVCEV IN OTROK CSGM 
oktober, 2013 
Izvedba vaje - zapustitev zgradbe CSGM (evakuacija) 
Osebe odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (oz. osebe, ki 
so vodile usposabljanje): Andrej Ščavničar, Borut Vnuk, Milan Brumec. 
Evakuacija iz prostorov šole je potrebna predvsem ko pride do nepredvidenih situacij, 
ki lahko vplivajo na varnost zaposlenih in učencev ter obiskovalcev šole. To je lahko 
požar, potres, eksplozije itd. 
 
 
6 NAČRT IN PROGRAM DELA 
 
6.1 Učiteljski zbor 
 
KONFERENCE UČITELJSKEGA ZBORA 
 
27. 8. 2013 – prva pedagoška konferenca 
10. 9. 2013 – druga pedagoška konferenca 
8. 10. 2013 – tretja pedagoška konferenca 
12. 11. 2013 – četrta pedagoška konferenca 
10. 12. 2013 – peta pedagoška konferenca 
7. 1. 2014 – prva redovalna konferenca 
11. 2. 2014 – šesta pedagoška konferenca 
11. 3. 2014 – sedma pedagoška konferenca 
8. 4. 2014 – osma pedagoška konferenca 
13. 5. 2014 – deveta pedagoška konferenca 
17. 6. 2014 – druga redovalna konferenca 
1. 7. 2014 – deseta pedagoška konferenca 
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6.2 Predmeti in učitelji 
 
PREDMET UČITELJ 

Slovenščina Tjaša Burja, prof. slo., bibliotekarka 

Vida Repnik, predm. učit. slo 

Nika Vizjak, prof. slov. 

Ljiljana Radosavljević, prof. slo. in mat. 

Matematika Mateja Žerjavič, prof. mat. in proizv.-teh.vzgoje 

Ljiljana Radosavljević, prof. slo. in mat. 

Tuji jezik-angleščina 
Tuji jezik-nemščina 

Zlatka Otorepec Hönigmann, prof. angl. in fil. 
Laura Pušnik, prof. ang. in soc. 

Likovna vzgoja   
Tehnika in tehnologija  

Zvonka Rosandič, spec. prof. lik. um. 

Alenka Rižner, prof. lik. um. 

Glasbena vzgoja  Mojca Holler, prof. glasbe 

Barbara Tetičkovič, uč. za sl. in gov. mot. 

Jana Papež, spec. ped. 

Geografija 
Zgodovina 

Miro Hribernik, prof. zgo.-geo. 

Državljanska vzgoja in etika    Laura Pušnik, prof. ang. in soc. 

Fizika , Biologija 
Kemija , Naravoslovje 

Suzana Vasić, prof. bio. in kem. 

Gospodinjstvo Alenka Rižner, prof. lik. um. 

 Nika Vizjak, prof. slov. 

Športna vzgoja Branka  Medved, predm. učit. ŠVZ 

Rajko Sušnik, predm. učit. ŠVZ 

Special.ped.dejavnost- komunikacija Jana Papež, spec. ped. 

Vida Repnik, predm. učit. slo. 

Nika Vizjak, prof. slov. 

Special.ped.dejavnost- računalništvo                Mateja Žerjavič, prof. mat. in proizv.-teh.vzgoje 

Doroteja Bedök, prof. razr. pouka 

 
 
DEJAVNOST 
 

UČITELJ 

Jutranje varstvo              Danica Saje, dipl. vzgoj. PŠ otrok + dežurni učitelji po urniku 

Podaljšano bivanje in učno varstvo                   
 

Danica Saje, dipl. vzgoj. PŠ otrok 

Tanja Gorenjak, višja vzg.  

Mojca Dobaja, višja vzg. PŠ otrok 

Miro Hribernik, prof. zgo.-geo. 

Nina Brglez, univ. dipl.soc.ped. 

Tina Cestnik, univ. dipl.soc.ped 

Diana Horvat, prof. razr. pouka 

Doroteja Bedök, prof. razr. pouka 

Zvonka Rosandič, spec. prof. lik. um. 

Živana Rusić, prof. razr. p. 

Nika Vizjak, prof. slov. 

Knjižnica    Tjaša Burja, prof. slo., bibliotekarka 

Branka Medved, predm. učit. 
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6.3 Strokovni aktivi 
 
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja, 
usklajujejo merila za ocenjevanje in dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje 
VIZ dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne 
naloge, določene z LDN. 
STROKOVNI AKTIV 
UČITELJEV 

UČITELJI VODJA AKTIVA 

I., II. VIO Bedok, Brglez, Cestnik, Črnčec, Ferš, Fras Fijačko, 
Horvat, Rusić, Škrinjar, Tetičkovič, Tollazzi 

Ferš 

JEZIKOSLOVCI Burja, Otorepec Honigmann, Papež, Repnik, 
Radosavljević, Vizjak  

Repnik 

DRUŽBOSLOVCI, 
NARAVOSLOVCI 

Hribernik, Radosavljević, Vasić, Žerjavič,  Vasič 

LUM, GUM, ŠPORT, 
THV, GOSP 

Holler, Medved, Papež, Rižner, Rosandič, Sušnik Papež 

OPB Dobaja, Gorenjak, Saje Dobaja 

 
7 SODELOVANJE S STARŠI IN DRUGIMI DEJAVNIKI 
 
7.1 RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE 
 
Pomemben dejavnik do učenčevega uspeha v šoli predstavlja redno spremljanje 
učnega in socialnega razvoja s strani staršev/rejnikov. 
Starši/rejniki z rednim obiskovanjem govorilnih ur/roditeljskih sestankov dobijo 
pregled nad otrokovim napredovanjem. 
Pisna in ustna obvestila bomo staršem posredovali čez vse šolsko leto. 
 
Roditeljski sestanki in govorilne ure 
Vsebine roditeljskih sestankov bodo: 

- predstavitvi letnega delovnega načrta in možnosti sodelovanja pri nastajanju 
- predstavitvi razvojnega načrta šole in vzgojnega načrta šole 
- izboljšanju učnih navad učencev 
- medvrstniškemu nasilju 
- aktualnim učno-vzgojnim vsebinam … 

Govorilne ure so v mesecih, ko ni roditeljskih sestankov. Za dopoldansko govorilno 
uro se starši/rejniki vnaprej dogovorijo z učitelji. 
V času popoldanskih govorilnih ur so prisotni vsi strokovni delavci in ravnatelj šole. 
 
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 

DAN DATUM URA OBLIKA 

ponedeljek 02.09.2013 8.00 in 9.00 roditeljski sestanek 

torek 24. 09.2013 15.00-16.00 roditeljski sestanek 

torek 22.10.2013 15.00-16.00 govorilna ura 

torek 26.11.2013 15.00-16.00 govorilna ura 

torek 17.12.2013 15.00-16.00 govorilna ura 

torek 28.01.2014 15.00-16.00 roditeljski sestanek 

torek 18.02.2014 15.00-16.00 govorilna ura 

torek 25.03.2014 15.00-16.00 govorilna ura 

torek 22.04.2014 15.00-16.00 govorilna ura 

torek 27.05.2014 15.00-16.00 govorilna ura 

torek 24.06.2014 10.00 roditeljski sestanek 
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ZAP. 
ŠTEV. 

PRIIMEK IN IME DAN URA 

1.  BEDÖK Doroteja četrtek 11.45-12.30 (5. ura) 

2.  BRGLEZ Nina ponedeljek 10.55-11. 0 (4. ura) 

3.  BURJA Tjaša petek 8.50-9.35 (2. ura) 

4.  CESTNIK Tina torek 8.50-9.35 (2. ura) 

5.  ČRNČEC Breda sreda 10.05-10.50 (3. ura) 

6.  DOBAJA Mojca ponedeljek 11.45-12.30 (5. ura) 

7.  FERŠ Barbara četrtek 12.35-13.20 (6. ura) 

8.  FRAS FIJAČKO Marija petek 8.50-9.35 (2. ura) 

9.  GORENJAK Tanja sreda 11.45-12.30 (5. ura) 

10.  HOLLER Mojca ponedeljek 10.05-10.50 (3. ura) 

11.  HORVAT Diana ponedeljek 8.50-9.35 (2. ura) 

12.  HRIBERNIK Miro ponedeljek 10.05-10.50 (3. ura) 

13.  MEDVED Branka petek 12.45-13. 20 (5. ura) 

14.  OTOREPEC HÖNIGMANN Zlatka torek 10.05-10.50 (3. ura) 

15.  PAPEŽ Jana petek 8.00-8.45 (1. ura) 

16.  PUŠNIK Laura sreda 8.50-9.35 (2. ura) 

17.  REPNIK Vida torek 10.05-10.50 (3. ura) 

18.  RADOSAVLJEVIĆ Ljiljana sreda 10.55-11.40 (4. ura) 

19.  RIŽNER Alenka četrtek 12.35-13.20 (6. ura) 

20.  ROSANDIČ Zvonka petek 11.45-12.30 (5. ura) 

21.  RUSIĆ Živana četrtek 10.55-11.40 (4. ura) 

22.  SAJE Danica ponedeljek 11.45-12.30 (5. ura) 

23.  SUŠNIK Rajko četrtek 11.45-12.30 (5. ura) 

24.  ŠKRINJAR Danica četrtek 10.05-10.50 (3. ura) 

25.  TETIČKOVIČ Barbara torek 12.35-13.20 (6. ura) 

26.  TOLLAZZI Suzana torek 8.00-8.45 (1. ura) 

27.  VASIĆ Suzana torek 7.10-7.55 (0. ura) 

28.  VIZJAK Nika petek 10.05-10.50 (3. ura) 

29.  ŽERJAVIČ Mateja sreda 9.15-10.00 (2. ura) 

 
Na govorilnih urah oz. roditeljskih  sestankih bodo razredniki staršem in rejnikom 
predstavili aktualno problematiko pri delu oz. znanju učencev. Staršem bodo 
svetovali, kakšne tehnike komuniciranja in domačega ponavljanja in utrjevanja snovi 
naj uporabljajo pri učencih, da bodo rezultati razumevanja čim boljši.  
 
Ob specifičnih vzgojnih, učnih ali zdravstveno-higienskih težavah bodo razredniki v 
sodelovanju s svetovalnimi delavci pripravili predavanje za starše oz. rejnike. Starši 
in rejniki se bodo na lastno željo oz. na pobudo razrednikov udeleževali ur 
razrednega pouka in opazovali načine in metode dela pri pouku, ob tem pa jim bodo 
učitelji svetovali, kako naj delajo doma. 
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7.2 SVETSTARŠEV 
 
V OE Osnovna šola in vrtec imamo dva sveta staršev: svet staršev vrtca in svet 
staršev šole. Člani sveta staršev se praviloma sestajajo skupno, le po potrebi in želji 
članov se lahko sestanejo tudi na ločenih sejah. 
 
Starši se s šolo povezujejo s ciljem skladnejšega delovanja na vzgojno-
izobraževalnem področju. Vsebine, ki jih bomo obravnavali na Svetu staršev: letni 
delovni načrt, sodelovanje v akcijah šole, tekoča problematika ter posebnosti iz 
življenja in dela šole. Sestanke sveta staršev sklicuje predsednik sveta staršev na 
pobudo predstavnikov sveta staršev ali na pobudo ravnatelja. 
 

RAZRED IME IN PRIIMEK ČLANA SVETA STARŠEV 

1/2. a Brina GOMBOC 

2. d Suzana FRAS 

2/3 b Pavel ZBIČAJNIK 

2/3 c Sandra MOM 

3. a Robert KRAJNC 

4. a Romana KVEDER 

4. b Fanika KOTNIK 

4/5. c Silvestra ŠNABL 

4. d Nataša MARKO 

5. a Boštjan JAVORNIK 

6. a Tatjana ŠTELCL 

5/6. b Špela SEVČNIKAR 

7. a Jasmina VORŠIČ 

7/8. b Ana GAJIČ 

8. a Jože GAJSER 

7/8/9. c Darja BEŽAN 

9. a Branko KAMENIK 

 

ODDELEK IME IN PRIIMEK ČLANA SVETA STARŠEV 

MRAVLJICE Uroš MIKULIČ 

GOSENICE Maja KRALJ 

MURENČKI Mateja SAVIČ 

 
Starši bodo na konstitutivni seji med svojimi člani izbrali predsednika sveta staršev 
vrtca in njegovega namestnika ter predsednika sveta staršev šole in njegovega 
namestnika.  
 
 
8 PROGRAM DELA INDIVIDUALNE SLUŠNO-GOVORNE TERAPIJE 
 
Individualno slušno-govorno terapijo bodo v OE OŠ in vrtec opravljale logopedinje iz 
CSGM OE ZE: 
- pogostost obravnave bo vezana na težavnost motnje; 
- z osnovnim znanjem in dodatnimi znanji bodo težili k uspešni rehabilitaciji otrok; 
- s sodelovanjem v TIM-u bodo prispevali k boljši rehabilitaciji otrok; 
- z izmenjavo strokovnih mnenj med strokovnjaki sorodnih ustanov bodo predstavili 
svoja znanja in izmenjali izkušnje, ki bodo pospešile rehabilitacijski proces; 
- vodili bodo potrebno dokumentacijo o obravnavanih otrocih in po potrebi pripravljali 
strokovna poročila in mnenja. 
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9 PROGRAM DELA SVETOVALNE SLUŽBE 
 
V šolskem letu 2013/2014 v šolski svetovalni službi delujeta dve psihologinji. 
Opravljali bosta naslednje zadolžitve: 
  

 Psihološka diagnostika otrok vključenih v CSGM in občasno tistih, ki so 
kandidati za vključitev; na osnovi opravljene diagnostike oblikovanje 
psihološkega poročila 

 Informiranje in razgovori s starši otrok, ki so kandidati za vključitev v VIZ CSGM 

 Aktivno sodelovanje pri izdelavi individualiziranih programov, evalvacij in poročil 
šole o otrocih 

 Psihološko svetovanje učencem, staršem in učiteljem 

 Individualna obravnava učencev 

 Skupinska obravnava učencev (socialne igre in socialno učenje; poklicna 
orientacija) 

 Skupinsko delo s starši (predavanja, delavnice, podporne skupine) 

 Pomoč pri razreševanju kriznih situacij 

 Svetovanje integriranim gluhim in naglušnim otrokom ter njihovim staršem in 
učiteljem 

 Pomoč pri uvajanje specifičnih metod dela v proces poučevanja in socializacije 
(TEACCH, Socialne zgodbe …) 

 Razvoj stroke (iskanje literature, prevajanje, priprava študijskih gradiv, prenos 
znanj in novih praks dela sodelavcem, sodelovanje v projektih in koordinacija 
projektov) 

 Sodelovanje in organizacija timskih sestankov s strokovnimi delavci zunanjih 
inštitucij 

 Sodelovanje na internih timskih in problemskih sestankih 

 Izobraževanje za učitelje, vzgojitelje in druge strokovne delavce večinskih šol 

 Sodelovanje v različnih strokovnih skupinah CSGM (Tim za PV, Tim za AM, Tim 
za Vzgojni načrt) 

 Aktivno sodelovanje na srečanjih, posvetih, kongresih 

 Sodelovanje z vodstvom CSGM (organizacija skupin, strategija dela, reševanje 
sistemskih problemov, strokovna podpora) 

 Mentorstvo pripravnikom in študentom psihologije. 
Opravljata pa tudi nekatere naloge na področju socialnega dela: 

 Socialno svetovalno delo namenjeno staršem, rejnicam, učencem, učiteljem 
(osveščanje o socialnih pravicah in dolžnostih in pomoč pri urejanju 
pridobivanja določenih pravic; svetovanje glede urejanja družinskih zadev; 
podporna skupina za rejnice) 

 Sledenje zakonodaji na področju sociale in šolstva ter informiranje o tem 

 Vodenje dokumentacije za otroka (osebne mape otrok, matične knjige, sklepi o 
sestavi komisije za IP …). 
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10 PROGRAM DELA DELOVNE TERAPEVTKE 
 
Izvajalka: Jasmina Petovar  
Št. učencev: predvideno 47 
 
Predvideni razpored dela  delovne terapevtke 
 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

08.00–16.15  8.00-14.00 8.00–12.15  
AMBULANTE  AMBULANTE OŠ IN VRTEC   

 

 
 11 PROGRAM FIZIOTERAPIJE 
 
Fizioterapijo bomo začeli izvajat takoj, ko dobimo soglasje iz MIZŠ.  
 
 
12 SODELOVANJE S SREDNJIMI ŠOLAMI 
 
Predstavitve naših učencev/absolventov in njihovih posebnosti se bodo na podlagi potreb 

tamkajšnjih profesorjev odvijale na šolah: 

 Izobraževalnem centru Piramida Maribor - Srednji šoli za prehrano in živilstvo,  

 Tehniškem šolskem centru Maribor - Srednji strojni in Srednji lesarski šoli,  

 Srednji zdravstveni in kozmetična šola Maribor, 

 Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.                                   

 

Nadaljevali bomo s preizkušeno dobro prakso predstavitve naših bivših učencev, novincev v 

srednjih šolah, kamor so se vpisali.  

V vsakem konferenčnem obdobju načrtujemo obisk na vseh srednjih šolah z namenom 

preverjanja napredovanja naših učencev in njihovega počutja v novem okolju. 

Po potrebi bomo izvajali tudi telefonsko sodelovanje in sodelovanje po elektronski pošti z 

razredniki in učitelji naših absolventov ter svetovalno službo, predvsem zaradi pravočasne 

intervencije ob težavah pri učenju ali pojavljanju negativnih ocen. 

 
 
13  PROGRAM DELA DODATNE STROKOVNE POMOČI 
 
V okviru šolskih in predšolskih oddelkov CSGM deluje tudi mobilna surdopedagoška 
služba za nudenje dodatne strokovne pomoči integriranim predšolskim in 
osnovnošolskim gluhim in naglušnim otrokom ter otrokom z GJM, ki so v domačem 
kraju vključeni v VVZ, osnovno šolo ali srednjo šolo. 
Vrtci in osnovne šole 
 
Katja ROJS 

ŠOLA RAZRED ŠTEV. UR 

OŠ bratov Polančičev Maribor 2 4 

OŠ bratov Polančičev Maribor 1 2 

OŠ Prežihovega Voranca Maribor 2 1 

OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor 2 1 
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OŠ Lovrenc na Pohorju 1 2 

OŠ Lovrenc na Pohorju 3 1 

OŠ Lovrenc na Pohorju 4 1 

OŠ Lovrenc na Pohorju 7 1 

OŠ in vrtec Sv. Trojica 2 1 

OŠ in vrtec Sv. Trojica 3 1 

OŠ in vrtec Sv. Trojica 4 2 

OŠ in vrtec Sv. Trojica 1 1 

OŠ in vrtec Sv. Trojica 1 2 

OŠ in vrtec Sv. Trojica 1 2 

OŠ in vrtec Sv. Trojica 1 2 

VRTEC RAZRED ŠTEV. UR 

OŠ Lovrenc na Pohorju vrtec 1 

SKUPAJ: 26 
 
Klavdija AMBROŽIČ 

ŠOLA RAZRED ŠTEV. UR 

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC SV. TROJICA  4 1 

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC SV. TROJICA  1 2 

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC SV. TROJICA  1 2 

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC SV. TROJICA  1 2 

OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA  1 1 

OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA  3 1 

OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI 1 2 

OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI 2 1 

OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI 4 1 

OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI 3 1 

OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI 1 1 

OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI 3 1 

OSNOVNA ŠOLA ODRANCI  2 1 

OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA 1 1 

OŠ PESNICA 1 1 

OŠ PESNICA 1 1 

VRTEC RAZRED ŠTEV. UR 

VRTEC POBREŽJE, MARIBOR vrtec 2 

OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI vrtec 1 

VRTEC LJUTOMER vrtec 1 

OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE - VRTEC TURNIŠČE vrtec 1 

OŠ PESNICA VRTEC PERNICA vrtec 1 

SKUPAJ: 26  

 
Kristina PONEBŠEK 

ŠOLA RAZRED ŠTEV. UR 

OŠ SLOVENSKA BISTRICA 1.r 1 

WALDORFSKA ŠOLA, OE MB 2.r 1 

WALDORFSKA ŠOLA, OE MB 3.r 1 
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OŠ LEONA ŠTUKLJA MB 2.r 1 

II. OŠ SLOVENSKA BISTRICA 4.r 2 

II. OŠ SLOVENSKA BISTRICA 4.r 1 

II. OŠ SLOVENSKA BISTRICA 2.r 1 

OŠ FRANCETA PREŠERNA MB 3.r 1 

OŠ RAČE 1.r 1 

VRTEC RAZRED ŠTEV. UR 

VRTEC BORISA PEČETA MB, enota KAMNICA vrtec 1 

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MB, enota LENKA vrtec 1 

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA Slovenska Bistrica, enota 
Sonček vrtec 1 

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA Slovenska Bistrica, enota 
Sonček vrtec 1 

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA Slovenska Bistrica, enota 
Prihova vrtec 2 

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA Slovenska Bistrica, enota 
Pragersko vrtec 1 

VRTEC STUDENCI MB, enota Poljane vrtec 1 

VRTEC TEZNO, enota Pedenjped vrtec 1 

VRTEC POBREŽJE MB, enota Ob gozdu vrtec 1 

VRTEC POBREŽJE MB, enota Kekec vrtec 1 

OŠ HAJDINA, vrtec Sp. Hajdina vrtec 1 

OŠ HAJDINA, vrtec Sp. Hajdina vrtec 1 

OŠ dr. JOŽETA PUKŠIČA Črešnjevec, enota Leskovec vrtec 1 

SKUPAJ: 24 

 
Irena KRUŠEC 

ŠOLA RAZRED ŠTEV. UR 

OŠ Sladki vrh, podr. Velka 1 1 

OŠ Sladki vrh, podr. Velka 2 1 

OŠ Sladki vrh, podr. Velka 5 1 

OŠ Sladki vrh, podr. Velka 5 1 

OŠ Sladki vrh, podr. Velka 5 1 

OŠ Breg, Ptuj 4 1 

OŠ Mladika, Ptuj 5 1 

OŠ Mladika, Ptuj 4 1 

OŠ Mladika, Ptuj 1 1 

OŠ Ljudski vrt, Ptuj 2 1 

OŠ Ljudski vrt, Ptuj 9 1 

OŠ Ljudski vrt, Ptuj 1 1 

OŠ Ljudski vrt, Ptuj 1 1 

OŠ Kungota 2 1 

OŠ Kungota, podr. Svečina 4 1 

OŠ sv.Jurij Rogašovci, podr.Pertoča 3 1 

OŠ Draga Kobala, podr.Brezje, Maribor 2 1 

OŠ Tabor 1, Maribor 3 1 

OŠ Franca Rozmana Staneta, Maribor 3 1 
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OŠ Bratov Polančičev, Maribor 1 1 

VRTEC RAZRED ŠTEV. UR 

Vrtec Svečina / 1 

Vrtec Talanyijeva, Murska Sobota / 1 

Vrtec Talanyijeva,  Murska Sobota / 1 

Vrtec Talanyijeva,  Murska Sobota / 1 

Vrtec Brezovci / 1 

Vrtec Brezovci / 1 

SKUPAJ: 26 

 
Sandra SEIFRIED 

ŠOLA RAZRED ŠTEV. UR 

OŠ Dušana Flisa Hoče 2 1 

OŠ Fram 3 1 

OŠ Fram 3 2 

OŠ Rudolfa Maistra Šentilj 1 1 

OŠ Rudolfa Maistra Šentilj 4 1 

OŠ Sladki vrh 3 1 

OŠ Sladki vrh 3 1 

OŠ Martina Konšaka Maribor 3 1 

OŠ Martina Konšaka Maribor 1 1 

OŠ Sladki vrh 6 1 

OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica 1 1 

OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica 4 1 

OŠ Ludvika Pliberška Maribor 1 1 

OŠ Ludvika Pliberška Maribor 4 1 

VRTEC RAZRED ŠTEV. UR 

vrtec Hoče   1 

vrtec Fram   1 

vrtec Šentilj   1 

vrtec Šentilj   1 

vrtec Šentilj, enota Ceršak   1 

vrtec Sladki vrh   1 

vrtec Sladki vrh   1 

vrtec Jožice Flander Maribor   1 

vrtec Jožice Flander Maribor   1 

SKUPAJ: 24  

 

Sergeja GRÖGL 

ŠOLA RAZRED ŠTEV. UR 

OŠ Franja Goloba Prevalje 7 1 

OŠ Franja Goloba Prevalje 6 1 

OŠ Šentjanž pri Dravogradu 5 1 

OŠ Vuzenica 5 1 

OŠ Radlje ob Dravi 1 1 

OŠ Radlje ob Dravi 1 1 
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OŠ Selnica 6 1 

OŠ ob Dravinji, Slovenske Konjice 1 1 

OŠ Loče 4 1 

OŠ Oplotnica 2 1 

OŠ Poljčane 1 1 

VRTEC RAZRED ŠTEV. UR 

Vrtec Rane na Koroškem, enota Solzice / 1 

Vrtec Radlje ob Dravi / 1 

Vrtec Radlje ob Dravi / 2 

Vrtec Radlje ob Dravi / 2 

Vrtec Brezno / 2 

Vrtec Podvelka / 2 

Vrtec Radvanje / 1 

Vrtec Slovenske Konjice, enota Slomškova / 1 

Vrtec Loče / 2 

Vrtec Loče / 2 

SKUPAJ: 27  
 
Marija FRAS-FIJAČKO 

ŠOLA RAZRED ŠTEV. UR 

OŠ GRIŽE 5 2 

OŠ ŽALEC -PODRUŽNICA PONIKVA 1 1 

VRTEC RAZRED ŠTEV. UR 

VRTEC ANICE ČRNEJEVE CELJE  1 

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA  2 

SKUPAJ: 6  
 
Breda ČRNČEC 

ŠOLA RAZRED ŠTEV. UR 

OŠ BENEDIKT 3 1 

OŠ BENEDIKT 3 1 

OŠ BENEDIKT 2 1 

VRTEC RAZRED ŠTEV. UR 

OŠ BENEDIKT - VRTEC / 1 

SKUPAJ: 4  
Suzana TOLLAZZI 

ŠOLA RAZRED ŠTEV. UR 

OŠ HAJDINA  1 

OŠ HAJDINA  1 

VRTEC RAZRED ŠTEV. UR 

CSGM OE OŠ IN VRTEC / 2 

SKUPAJ: 4  
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14 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 
 
Vse šolsko leto se bo odvijalo permanentno izobraževanje učiteljev in ostalih 
strokovnih delavcev šole. 
Učitelji se bodo udeleževali študijskih srečanj Mentorske mreže šol po posameznih 
področjih za katera so usposobljeni. 
 
Vsi učitelji, ki to želijo, bodo udeleženci srečanj študijskih skupin zavodov za gluhe in 
naglušne učence in učence z govorno jezikovnimi motnjami, katere študijsko središče 
smo na CSGM. 
 
Učitelji imajo možnost pregledati Katalog izobraževanj in si po svojih interesih in 
potrebah pri svojem delu izbrati izobraževanje, ki bi ga želeli obiskati. Učitelji oddajo 
vlogo na Kolegij CSGM, kjer se odločimo o odobritvi udeležbe na seminarju. 
 
 
 
 


