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1 UVOD 

Letni delovni načrt je temeljni dokument, s katerim šola določi obseg, vsebino in razporeditev vzgojno–
izobraževalnega dela, potrebnega za uresničitev obveznega predmetnika, učnih načrtov, razširjenega in 
nadstandardnega programa ter dogovorjenega programa interesnih dejavnosti, dela šolske knjižnice in 
aktivnosti za vključevanje v okolje.  

V letnem delovnem načrtu je zapisan tudi obseg nalog, s katerimi šola uresničuje prizadevanja za telesni in 
duševni razvoj, zdravje in prehrano učencev, oblike varstva učencev, oblike sodelovanja s starši, z 
zunanjimi sodelavci in institucijami, strokovno izpopolnjevanje pedagoških delavcev, delo strokovnih 
organov, delo šolske svetovalne službe ter druge naloge, potrebne za uresničevanje zastavljenega 
programa. 

Sestavni del delovnega načrta je tudi načrt izboljšav materialnih pogojev, tako za učence kot tudi vse 
strokovne delavce.    

Osnovna šola Kungota, Plintovec 10 c, 2201, Zg. Kungota, s podružnicama v Svečini (Plač 2) in Sp. 
Kungoti (Gradiška 219 ), deluje kot popolna osnovna šola. Pouk poteka samo v dopoldanskem času, v eni 
izmeni. Vsi delavci šole si prizadevamo, da bi bilo bivanje v matični šoli in obeh podružnicah varno, prijetno, 
da bi učenkam in učencem nudili ustvarjalno in mirno okolje za pridobivanje znanja in njihovo osebno rast. 

Vrednote, h katerim smo zavezani na vseh področjih dela v šoli, v ospredje postavljajo znanje, 

samostojnost in solidarnost. Želimo si, da bi učenci najrazličnejša znanja pridobivali na način, ki razvija 
njihovo ustvarjalnost in jih obenem usposablja za samostojno, samoiniciativno ter samozavestno delovanje 

v skupnosti, ki neguje solidarnost in temelji na odgovornem in kulturnem ravnanju. Znanje, spoštovanje in 
zaupanje, spoštljivi odnosi med učenci ter njihovi učitelji, prilagodljivost, iznajdljivost ter sposobnost 
tveganja, odločnost in razvite spretnosti v reševanju problemskih situacij, sposobnost vživljanja v drugega in 
prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje, so naša vizija popotnice, ki jo želimo predati učencem, ko 
izstopijo iz OŠ Kungota. 

Zato bomo za doseganje in uresničevanje ciljev osnovnošolskega izobraževanja v šoli zagotavljali  

kakovostno vzgojno–izobraževalno delo in pogoje za delo, ki bodo omogočali osebnostni razvoj vsakega 
učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi. To bomo uresničevali z dobro usposobljeni učitelji, 
dobrimi pogoji dela, modelom odprte šole in z lastnim sistemom razvijanja ustvarjalnosti.   

Želimo postati ena izmed najboljših slovenskih osnovnih šol, ki uresničuje želje in ambicije učencev ter 
pričakovanja njihovih staršev. Želimo si, da bi šola nudila dobre pogoje tako učencem, ki imajo pr imanjkljaj 

na učnem področju kot tudi tistim, ki so talentirani oz. nadarjeni. Pomembno je, da imajo tudi učitelji čim 
boljše pogoje za delo in osebni profesionalni razvoj.  

Vzgojno–izobraževalno delo bo temeljilo na izvajanju programa osnovne šole po predpisanem predmetniku 

ter vzgojno–izobraževalnih vsebinah, ki se bodo prepletale z obšolskimi (interesnimi) dejavnostmi. V okviru 
pouka in razrednih ur bomo te cilje razvijali dalje na osnovi pogovora, socialnih iger in različnih drugih oblik 
dela. Cilj tega je večje zadovoljstvo posameznika in s tem razvijanje dobrih medsebojnih odnosov, 
spoštovanja in razreševanje konfliktov ter preventivno delovanje proti nasilju.  
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1.1 PREDNOSTNE NALOGE OŠ KUNGOTA v šol. letu 2020/21 

Prednostne naloge pedagoškega zbora v šolskem letu 2020/21 bodo: 

1. Informatizacija pouka in optimizacija dela z učenci na daljavo 

● Okrepitev strokovne podpore pri vzdrževanju in uporabi IKT opreme. 
● Vzpostavitev enotne spletne strani za Zavod OŠ Kungota in Vrtec pri OŠ Kungota. 

● Digitalizacija šolskih podatkovnih map. 
 

2. Priprava akcijskega razvojnega načrta šole do leta 2025, ki vključuje plan investicij in stabilizacijo 

finančnega poslovanja šole 

 Sanacijski načrt OŠ Kungota in Vrtca pri OŠ Kungota.  

 Investicijski načrt OŠ Kungota in PŠ Sp. Kungota ter PŠ Svečina. 

 

3. Izdelava načrta za učilnice na prostem in šolske vrtove 

 Izdelava idejnega načrta. 

 Povezava z lokalno skupnostjo in Občino Kungota. 

 Povezava z zavodom za ohranjanje naravne dediščine . 
 Povezava z NMF UM.  

 

4. Sanacija športnega igrišča pri OŠ Kungota  
● Ureditev šolske kolesarnice. 
● Otvoritev Koloparka . 

 

5. Izdaja šolskega časopisa  

 

6. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno–izobraževalnega dela (samoevalvacija) 

● Nadaljevanje in analiza vključevanja v projekt RaP (Gibanje za zdrav psihofizični in duševni razvoj 
otroka/zdrava prehrana).  

● Skrb za nadarjene učence pri pouku in nadgradnja njihovega znanja.  
● Posodobitve Vzgojnega načrta, šolskih pravil in hišnega reda. 
● Posodobitev Predlogov ukrepov in obravnave ravnanj v OŠ Kungota. 
● Posodobitev Pravilnika o podeljevanju pohval, priznanj, nagrad in Perlahove sfere učencem OŠ 

Kungota. 

● Posodobitev Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Kungota. 
 

Z vsemi aktivnostim želimo predvsem spodbujati in ohranjati učenčevo motivacijo za učenje ter zdrav 
telesni in duševni razvoj učencev ter delavcem šole omogočiti dobre delovne pogoje. V šolskem letu 
2020/21 bomo zato v okviru prednostnih nalog namenili veliko pozornosti: 
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● Vzpodbudnemu učnemu okolju, usmerjanju učencev v samostojno delo ter sprotno odpravljanje 
napak in pomanjkljivosti. Aktivno učenje predpostavlja motivacijo za učenje in spretnost vedenja o 
tem, kako se učiti. 

● Možnostim uvajanja fleksibilnega predmetnika in strnjenih ur pouka. 

● Aktivnim oblikam in metodam dela (sodelovalno učenje, eksperimentalno delo, igra vlog, 
problemski pouk, projektno delo. 

● Medpredmetnemu povezovanju. 

● Poudarku na individualizaciji, diferenciaciji in personalizaciji vzgojno–izobraževalnega dela. 

● Dvigu ravni vseživljenjskega znanja. 
● Gibanju in zdravju za dobro telesno in duševno počutje in skrbi za uravnoteženo prehrano. 
● Razvijanju odgovornosti pri učnem delu in na vseh področjih delovanja. 
● Bontonu, kulturi prehranjevanja in dejavnostim, ki to vzpodbujajo. 

● Dejavnostim, ki spodbujajo zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja. 

V šolskem letu 2020/21 bodo učitelji v svojih letnih pripravah načrtovali in v pouk vključevali tudi cilje, 

ki v letu 2019/20 zaradi pandemije koronavirusa niso bili realizirani. Uporabljali bodo posodobljene 

interaktivne učne načrte. Poudarek bo na čim večjem vključevanju sodobnih oblik in metod 
poučevanja/učenja ter formativnem spremljanju učnih dosežkov učencev. V pripravah bomo upoštevali 
Koncept dela z učenci z učnimi težavami, s posebnimi potrebami in z nadarjenimi učenci. 

Preventivne dejavnosti bodo potekale vse šolsko leto, s poudarkom na gibanju in skrbi za dobro telesno in 
duševno zdravje, prehrano in osebno higieno. Posebno skrb bomo posvečali preprečevanju razvijanja 

škodljivih razvad (kajenje, alkohol, droge, prenajedanje …) in različnih odvisnosti. Preventivne dejavnosti 
bodo potekale v obliki razrednih ur, projektov, predavanj in delavnic v sodelovanju s strokovnimi delavci 

šole in z zunanjimi sodelavci. Del preventivnega programa zajemajo strategije za preprečevanje 
medvrstniškega nasilja in aktivno vključevanje šolske in vrstniške mediacije v procesu reševanja konfliktov. 

Letni delovni načrt je zasnovan na izkušnjah in zaključkih šolskega leta 2019/20. Tudi v tem šol. letu bomo v 
okviru roditeljskih sestankov, pogovornih ur, starševskih večerov, Sveta staršev, Sveta šole in raznih 
prireditev, ki se bodo izvajale na šoli, razvijali in spodbujali dialog in sodelovanje s starši ter Občino 
Kungota, ki je ustanoviteljica OŠ Kungota.   

Letni delovni načrt v tej obliki predstavlja osnovo našega dela v tem šolskem letu. Njegov sestavni del 
predstavljajo tudi letni delovni načrti vseh strokovnih delavcev, ki so v e-obliki dostopni pri pomočnici 
ravnateljice za osnovno šolo. 

ravnateljica, Zdenka Keuc 

 

Zg. Kungota, 29. 8. 2020 
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2 ORGANI ŠOLE  

Organi šole so: Svet zavoda, ravnateljica, Svet staršev in strokovni organi.  

2.1 SVET ZAVODA  

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Člani sveta zavoda so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so 
lahko ponovno imenovani oz. imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat staršev je povezan s 
statusom učenca v šoli. Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov. Svet zavoda sestavljajo:  

● 3 predstavniki ustanovitelja,  

● 5 predstavnikov zavoda in  

● 3 predstavniki staršev.  

Predsednica sveta zavoda je Petra Baukman, podpredsednica je Tina Kren Mihajlović. Pristojnosti sveta 

zavoda obravnava 48. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). 

Člani sveta zavoda so: 

● predstavniki zaposlenih: Tanja Radujković, Mira Mislej, Mateja Kocbek, Albina Hrast, Petra 

Baukman. 

● predstavniki ustanoviteljice Občine Kungota: Tina Kren Mihajlović, Barbara Potočnik, Romana 
Senekovič.  

● predstavniki staršev: Gregor Koroša – matična šola, Tatjana Kren Hlebič – POŠ Svečina, Sandra 

Hlebič – Vrtec pri OŠ Kungota. 

Svet zavoda obravnava: 

● vsa pomembna vprašanja glede pedagoškega procesa na šoli, 
● usmerja materialno poslovanje šole, 
● sprejema Letni delovni načrt, 
● sprejema Zaključno poročilo, 
● sprejema Poslovno poročilo, 
● opravlja druge naloge, v skladu z zakonskimi predpisi in statutom šol. 

 

2.2 SVET  STARŠEV  

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje Svet staršev. Prvi sklic Sveta staršev 
opravi ravnateljica.  

Svet staršev: 

● predlaga nadstandardne programe, 

● potrjuje delovne zvezke, 

● daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah, 

● daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o Letnem delovnem načrtu, 
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● razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno–izobraževalni problematiki, 
● obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno–izobraževalnim delom, 
● voli predstavnike v svet zavoda, 

● opravlja druge naloge, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.  

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 
prvem roditeljskem sestanku oddelka. 

Preglednica 1. Svet staršev OŠ Kungota 2020/21 

Razred IME IN PRIIMEK 

1. r. Sp. Kungota  Maja Smolović 

1. r. Svečina Andrej Kelenc 

1. r. Zg. Kungota  Matjaž Aleš 

2. r. Sp. Kungota  Tina Turk Štaus 

2. r. Svečina Jožica Gornik 

2. r. Zg. Kungota  Peter Zorin 

3. r. Sp. Kungota  Sara Prislan Jager 

3. r. Svečina Katja Šnuderl 

3. r. Zg. Kungota  Tatjana Ornik 

4. r. Sp. Kungota  Ida Podgorelec Županec 

4. r. Svečina Tatjana Kren Hlebič 

4. r. Zg. Kungota  Bernardka Janžekovič Breznik 

5. r. Sp. Kungota  Karolina Kokot 

5. r. Svečina Tina Kren Mihajlović 

5. r. Zg. Kungota  5. a Helena Kršič, 5.b. Natalija Bojić 

6. r. Zg. Kungota 6. a Stanko Sel, 6. b Anita Šerbinek 

7. r. Zg. Kungota 7. a Ljudmila Ornik, 7. b Simon Bunderla 

8. r. Zg. Kungota  8. a Gregor Koroša, 8. b Mišo Grabrovec 

9. r. Zg. Kungota 9. a Karolina Kokot, 9. b Melita Bojić 

Predsednik Sveta staršev je Simon Bunderla. Njegov namestnik bo izbran na prvem sestanku Sveta 

staršev.  
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2.3 PRISTOJNOSTI RAVNATELJICE ŠOLE  

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnateljica.  

Pristojnosti ravnateljice: 

● organizira, načrtuje in vodi delo šole; 

● pripravlja program razvoja šole; 

● pripravlja predlog Letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo; 

● odgovorna je za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev; 

● vodi delo učiteljskega zbora; 

● oblikuje predlog nadstandardnih programov; 

● spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev; 

● organizira mentorstvo za pripravnike; 

● prisostvuje pri vzgojno–izobraževalnem delu vzgojiteljev in učiteljev, spremlja njihovo delo in jim 
svetuje; 

● predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive; 

● odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede; 

● spremlja delo svetovalne službe; 

● skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike 
sodelovanja); 

● obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev; 

● spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev; 

● odloča o vzgojnih ukrepih; 

● zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov; 

● zastopa in predstavlja šolo ter je odgovorna za zakonitost dela; 

● določa sistemizacijo delovnih mest; 
● odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev; 

● skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo; 

● je odgovorna za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega 

poročila o samoevalvaciji šole in 

● opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.  

Ravnateljica lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času 
odsotnosti pooblasti pomočnico ravnateljice oz. delavca šole.  

 

2.4 STROKOVNI ORGANI ŠOLE  

Strokovni organi šole so:  

 vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev,  

 učiteljski zbor,  
 oddelčni učiteljski zbor,  
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 strokovni aktivi in  

 razredniki/sorazredniki. 

 

2.4.1 VZGOJITELJSKI IN UČITELJSKI ZBOR  
Sestavljajo ga strokovni delavci zavoda.  

Naloge in delo: 

 obravnavajo ter odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno–izobraževalnim delom; 

 dajejo mnenje o Letnem delovnem načrtu; 

 predlagajo uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti;  

 odločajo o posodobitvi programov vzgoje in izobraževanja ter o njihovi izvedbi v skladu s predpisi;  

 dajejo mnenje o predlogu za ravnatelja;  

 odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.  

Sklic učiteljskega ali vzgojiteljskega zbora opravi ravnateljica, lahko tudi na pobudo učiteljev oziroma 
vzgojiteljic. 

 

2.5 SKUPNOST UČENCEV  ŠOLE IN ŠOLSKI PARLAMENT  

Učenci oddelčne skupnosti volijo 2 predstavnika oddelka v Skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole 
vodi Tanja Hajnc.  

Šolski parlament je izvršilni organ Skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli Skupnost 
učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov na šoli, ne more pa biti manjše od 
9. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno, njegov sklicatelj je ravnateljica. Šolski parlament 
sprejme letni program dela. Ima mentorja, ki ga imenuje ravnateljica izmed strokovnih delavcev šole. 
Mentorica šolskega parlamenta na OŠ Kungota je Mojca Cekič. 

Tema letošnjega otroškega parlamenta je MOJA POKLICNA PRIHODNOST. V okviru teme se bodo 

izvajale različne aktivnosti in tematske okrogle mize.  
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3 PROGRAM RAZVOJA ŠOLE ZA OBDOBJE 2020–2025  

Razvojne naloge šole so naštete v nadaljevanju, vendar ne po vrstnem redu prioritet.  

1. Zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja.  
2. Uporaba sodobnih učnih strategij za doseganje ciljev šole 21. stoletja, s posodobitvijo avdiovizualne 

šolske opreme.  
3. Posodobitev šolske didaktične opreme. 
4. Posodobitev knjižnega gradiva v šolski knjižnici.  
5. Vzpostavitev učilnic na prostem, čutnih poti ter vključevanju osnov gozdne pedagogike v redno 

šolsko delo ter program vrtca.  
6. Vzpostavitev šolskih vrtov, banke avtohtonih semen in digitalizacija opazovalnic živali. 
7. Zvezdarnica v POŠ Svečina in povezava s POŠ Prevorje ter PEF Maribor, Višnjan (Istra), Petnica 

(Srbija) in Nordung centrom Vitanje.  

8. Planetarij na prostem, podkrepljen s preprostimi zvezdnimi kartami za opazovanje nočnega neba 
na lokaciji POŠ Sp. Kungota.   

9. Maketa našega osončja v OŠ Kungota v šolski galeriji in stalna razstava o dr. Andreju Perlahu. 

10. Ureditev šolske kolesarnice. 
11. Ureditev prostora za šolski arhiv. 
12. Ureditev ekološkega otoka ob šoli. 
13. Ureditev avtobusnega postajališča za učence (klopce). 
14. Ureditev šolskih prevozov. 
15. Vzpostavitev rednih servisnih pregledov in vzdrževalnih dela na vseh 3 stavbah pod okriljem OŠ 

Kungota.  

16. Vzpostavitev enotnega Šolskega sklada OŠ Kungota. 
17. Vzpostavitev enotnega Razvojnega sklada OŠ Kungota.  
18. Vzpostavitev stalnega objemnega sodelovanja OŠ Kungote in vključitev šole v mednarodni prostor.  
19. Racionalizacija uporabe vseh materialnih in energijskih virov na šoli. 
20. Nakup novega šolskega kombija. 
21. Aktualizacija dela in zapuščine dr. Andreja Perlaha. 
22. Ureditev gibalnice in telovadnice v POŠ Svečina, v okviru katere deluje tudi vrtec Svečina. 
23. Sanacija šolske stavbe POŠ Svečina in ureditev podstrešja. 
24. Sanacija mansarde na POŠ Sp. Kungota in ureditev knjižnice. 
25. Izdaja šolskega časopisa. 

26. Zagotavljanje čim bolj usposobljenih strokovnih in tehničnih delavcev ter ustrezno število 
administrativnih delavcev. Cilj je ohraniti oz. povečati število oddelkov glede na vpis učencev.  

27. Realizacija obveznega in aktualizacija razširjenega programa pri vseh predmetih (100 %).  

28. Projekt Gibanje za zdrav psihofizični in duševni razvoj otroka in projekt SLOFit. 
29. Projekt POGUM – krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 

izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. 
30. Projekti Erasmus+( KA2, Promote Your Neighbours; tudi KA3). 

31. Projekt – Kulturna šola. 
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32. Pestra ponudba zanimivih in kvalitetnih interesnih dejavnosti ter spodbujanje učencev, da bi si vsak 
izbral vsaj eno interesno dejavnost. Ponudba interesnih dejavnosti predstavlja in pokriva širša 
področja športnih in kulturnih dejavnosti. Razvoj kulturnih, športnih dejavnosti in razvoj 
ustvarjalnosti in inovativnosti za vseživljenjska znanja. Spodbujanje inovativnosti te podjetnosti 
učencev (projekt Spirit). 

33. Spodbujanje sodelovanja z okoliškimi OŠ ter OŠ Komen na Krasu. 
34. Sodelovanje s francosko šolo v Foecy-iju. 

35. Vzpostavitev sistema samoevalvacije za UZK (ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti), saj nam je 

zadovoljstvo naših uporabnikov pomembno vodilo pri našem delu. Z anketami bomo ugotavlja li 

zadovoljstvo učencev, staršev in učiteljev ter na podlagi informacij korigirali stvari, na katere lahko 
vplivamo.  

36. Vključevanje učiteljev v usposabljanje za samoevalvacijo.  
37. Vsakoletna skupinska izobraževanja zaposlenih, kot je določeno po zakonodaji, in najmanj eno 

individualno izobraževanje za vsakega zaposlenega, s čimer bomo dosegli nadgrajevanje 
strokovnega znanja delavcev in pozitivne učinke pri pouku. Vsak učitelj si lahko izbere področje 
svojega izobraževanja, za katerega meni, da bo doprinesel k njegovemu razvoju. Seveda pa mora 

biti predlog usklajen z načrtom razvoja kadrov, ki ga oblikuje skupaj z ravnateljico za karierni razvoj 
posameznika.  

38. Sodelovanje v aktualnih projektih in v povezavi s tem sodelovanje z zunanjimi institucijami.  

39. Aktivnosti za ozaveščanje učencev o okoljski problematiki. V ta namen bomo v učno--vzgojne 

vsebine vnašali znanje o smotrni izrabi energije, nadomeščanju neobnovljivih virov z obnovljivimi, 
krožnem gospodarstvu in drugih aktualnih okoljskih temah. 

40. Hospitacijska šola in širitev sodelovanja s fakultetami, ki bodo potrebovale mentorje za svoje 
študente. Naši učitelji bodo prenašali svoja strokovna znanja in nasvete.  

41. Sodelovanje učencev na različnih tekmovanjih v znanju in športu ter pri različnih natečajih (likovni, 

literarni) in izdelovanje raziskovalnih nalog.  

42. Prizadevanje za dobro sodelovanje s svetom staršev in svetom zavoda pri dosledni realizaciji 

sklepov. Natančna analiza njihovih predlogov in odziv na tiste, kjer je realizacija možna.  
43. Prizadevanje za dobro sodelovanje z občino ustanoviteljico OŠ Kungota in Vrtca pri OŠ Kungota.  
44. Spodbujanje sodelovanja učiteljev v strokovnih aktivih na horizontalni in vertikalni ravni ter 

nadaljevanje medpredmetnega povezovanja. 

45. Izobraževanje učiteljskega zbora za ustvarjanje mediacijske klime na šoli, iskanje in usposabljanje 
vrstniških mediatorjev ter uporabo coachinga pri reševanju problemskih situacij. 

46. Pomoč pri vključevanju otrok priseljencev ali emigrantov v lokalno okolje in delo v šoli.  
47. Širitev delovanja na področju solidarnosti. Dobrodelne prireditve, sodelovanje s hišo vseh generacij 

v Kungoti, različnimi društvi Karitas, RK Kungota in drugimi organizacijami. 
48. Sodelovanje z lokalno skupnostjo pri razvoju inovacij na področju podjetništva in sodelovanja z 

lokalnimi društvi ter podjetniki/obrtniki. 
49. Ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 
50.  Vzpostavitev programa preživljanja počitnic na OŠ Kungota.  
51.  Ureditev bralnih kotičkov v 1. triadi. 
52.  Vzdrževanje IKT opreme. 
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3.1 NADSTANDARDNI PROGRAMI 

● tečaj nemškega jezika: 1., 2. in 3. r. (plačnik Občina Kungota) 
● dodatne ure športa za učence 1., 2., in 3. r. (delno nadstandardni program) 
● jutranje varstvo 2., 3., 4. in 5. r. 

● delno plačljive dejavnosti ob pouku (interesne dejavnosti)  

 

3.2 RAZŠIRJENI PROGRAMI ŠOLE  

3.2.1 ŠOLE V NARAVI  
V šol. letu 2020/21 bomo organizirali šole v naravi, ki so v lanskem šol. letu  zaradi COVID-19 odpadle in 

tudi tiste, ki smo jih že načrtovali za novo šol. leto.  

● Šola za življenje – šola v naravi za učence 9. razredov bo organizirana v CŠOD Trilobit, 
v času od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020.  

● Zimska šola v naravi za učence 5. razreda bo organizirana v CŠOD  Vojsko, v času od 
18. 1. 2021 do 22. 1. 2021. 

● Šola za življenje za učence 7. razredov bo organizirana v CŠOD Cerkno, v času od 31. 5. 
2021 do 4. 6. 2021. 

● Plavalna šola za učence 4. razredov bo organizirana v Aquaparku Žusterna Koper, v 

času od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021. 

● Plavalna šola za učence 3. razredov bo organizirana v Aquaparku Žusterna v Kopru, v 

času od 19. 4. 2021 do 23. 4. 2021. 

 

3.2.2 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 

Učencem, ki ob rednem pouku potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen 
dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci laže usvojijo temeljne učne cilje in standarde znanja. 

Po predmetniku pripada na oddelek ena pedagoška ura za dopolnilni in dodatni pouk. Urnik sestavijo učitelji 
v mesecu septembru. Razporeditev ur je odvisna od števila učencev. Razporeditev je vidna v prikazu 
obveznosti posameznega učitelja, ki sprotno vodijo evidenco v svoji pedagoški dokumentaciji (plačilo po 
realizaciji). 

Na II. in III. VIO so učenci posameznih oddelkov združeni po skupinah določenega razreda (učenci vseh 
treh oddelkov posameznega razreda so združeni v eno skupino). Učenci so v dopolnilni in dodatni pouk 
vključeni prostovoljno. 
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Preglednica 2. Dopolnili pouk v šol. letu 2020/21 

RAZRED DAN URA PREDMET UČITELJ 

1. četrtek 0. SLJ/MAT Vesna REPOLUSK 

2. četrtek 0. SLJ/MAT Nada KLASINC 

3. četrtek 0. SLJ/MAT Katja VEZJAK 

4. petek 0. SLJ/MAT Nina ZALOŽNIK 

5. a petek 0. SLJ/MAT Anja HORVAT 

5. b ponedeljek 0. SLJ/MAT Jolanda BIKIĆ 

6. r. torek 0. MAT Samo DREO 

torek 0. TJA Tanja FAJMUT 

sreda 7. SLJ Tanja RADUJKOVIĆ 

7. r. četrtek 0. MAT Marjana VUK 

torek 0. TJA Tanja FAJMUT 

sreda 7. SLJ Tanja RADUJKOVIĆ 

8. r. sreda 6. MAT Samo DREO 

torek 0. TJA Tanja RADUJKOVIĆ 

sreda 7. SLJ Tanja RADUJKOVIĆ 

9. r. torek 0. TJA Tanja RADUJKOVIĆ 

sreda 7. SLJ Tanja RADUJKOVIĆ 

Učencem z boljšim učnim uspehom in nadarjenim učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo 
osnovne standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z 
različnimi didaktičnimi pristopi omogoča učencem doseganje višjih učnih ciljev. 
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Preglednica 3. Dodatni pouk v šol. letu 2020/21  v matični šoli 

  DAN URA PREDMET UČITELJ 

6. razred  četrtek 0.  TJA Tanja FAJMUT 

ponedeljek 0. SLJ Dušanka VAKE 

7. razred  četrtek 0.  SLJ Tanja RADUJKOVIĆ 

ponedeljek 0. SLJ Dušanka VAKE 

8. razred četrtek 

  

0. TJA Tanja FAJMUT 

0. SLJ Tanja RADUJKOVIĆ 

9. razred četrtek 

  

0. TJA Tanja FAJMUT 

0. SLJ Tanja RADUJKOVIĆ 

 

Preglednica 4. Urnik dodatnega/dopolnilnega pouka POŠ Spodnja Kungota 

RAZRED DAN URA UČITELJ 

1. po dogovoru Polona HRASTNIK 

2. ponedeljek 7. 30–8.15  Simona ŠMAJS 

3. po dogovoru Alenka ZADRAVEC 

4. po dogovoru Erika Pahor 

5. četrtek 7. 30– 8. 15 Nada LAMPRET 

 

Po dogovoru bodo ure dopolnilnega in dodatnega pouka potekale tudi v POŠ Svečina, kjer je letos vpisani 
26 otrok.  

 

Preglednica 5. Dopolnilni in dodati pouk v POŠ Svečina 

 DOP/DOD dan ura Učitelj  

1. razred DOP/DOD četrtek 12.05–12.50 Katarina Kralj  

2.–5. razred DOP/DOD četrtek 13.10–13.55 Mihaela Černko, Bernarda Šlehta,  
Darija Šildenfeld  
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3.2.3 PODALJŠANO BIVANJE  

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno–izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku (od 
12.00 do 16.30) in je namenjeno učencem razredne stopnje (od 1. do 5. razreda). Vanj se učenci 
vključujejo prostovoljno, s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola. Cilji dejavnosti 

podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno–izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine 
dejavnosti v podaljšanem bivanju izhajajo iz vzgojno–izobraževalnih ciljev pouka in ciljev 
posameznih dejavnosti ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.  

Delo v podaljšanem bivanju se prepleta skozi naslednje dejavnosti: kosilo, sprostitvena dejavnost;       

samostojno učenje, ustvarjalno preživljanje časa. 

Preglednica 6. Urnik podaljšanega bivanja – ponedeljek 

1. triada 2. triada OPB 1 OPB 2 OPB 3 OPB 4 OPOMBE 

    1. r.: 13 uč. 
3. r.: 7 uč. 

2. r.: 20 uč. 
3. r.: 4 uč. 

4. r.:17 uč 
5. a: 5 uč. 

5. a: 10 uč. 
5. b: 12 uč. 

  

12.05–12.55   Andreja 
CIGULA 

  RaP   RaP – Iva 
Kladušek, Igre 

12.55–13.45 12.45–13.35 Ksenija MITOV Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/Iva 
Kladušek  

    

13.45–14.35 13.35–14.25 Ksenija MITOV Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/ Iva 
Kladušek 

Marjana 
HRAST(15.00) 

1 h 35 min 

14.35– 15.25 14.25–15.15 Ksenija MITOV  Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/ Iva 
Kladušek 

    

15.25– 16.15 15.15–16.05   Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/ Iva 
Kladušek 
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Preglednica 7. Urnik podaljšanega bivanja – torek 

1. triada 2. triada OPB 1 OPB 2 OPB 3 OPB 4 OPOMBE 

    1. r.: 13 uč. 
3. r.: 7 uč. 

2. r.: 20 uč. 
3. r.: 4 uč. 

4. r.:17 uč 
5. a: 5 uč. 

5. a: 10 uč. 
5. b: 12 uč. 

  

12.05–12.55     Andreja 
CIGULA 

      

12.55–13.45 12.45–13.35 Ksenija MITOV Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/Iva 
Kladušek 

    

13.45–14.35 13.35–14.25 Ksenija MITOV Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/ Iva 
Kladušek 

Marjana 
HRAST (15.00) 

1 h 35 min 

14.35–15.25 14.25–15.15 Ksenija MITOV 
(15.00) 

Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/ Iva 
Kladušek 

    

15.25–16.15 15.15–16.05   Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/ Iva 
Kladušek 

    

Preglednica 8. Urnik podaljšanega bivanja – sreda 

1. triada 2. triada OPB 1 OPB 2 OPB 3 OPB 4 OPOMBE 

    
1.r.: 13 uč. 
3. r.: 7 uč. 

2. r.: 20 uč. 
3. r.: 4 uč. 

4. r.:17 uč 
5. a: 5 uč. 

5. a: 10 uč. 
5. b: 12 uč.   

12.05–12.55   
Božidara 
KAVČIČ/ Iva 
Kladušek 

     Rap 

12.55–13.45 12.45–13.35 Ksenija MITOV 
Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/ Iva 
Kladušek 

Marjana 
HRAST 
  

Začetek 13.10 

13.45–14.35 13.35–14.25 Ksenija MITOV 
Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/ Iva 
Kladušek 

Marjana 
HRAST(15.00) 

2 h 10 min 

14.35–15.25 14.25–15.15 
Ksenija MITOV 
  

Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/ Iva 
Kladušek 

    

15.25–16.15 15.15–16.05   
Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/ Iva 
Kladušek 
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Preglednica 9. Urnik podaljšanega bivanja – četrtek 

1. triada 2. triada OPB 1 OPB 2 OPB 3 OPB 4 OPOMBE 

    
1. r.: 13 uč. 
3. r.: 7 uč. 

2. r.: 20 uč. 
3. r.: 4 uč. 

4. r.:17 uč 
5. a: 5 uč. 

5. a: 10 uč. 
5. b: 12 uč.   

12.55–13.45 12.45–13.35 Ksenija MITOV 
Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/Iva 
Kladušek 

Marjana 
HRAST 

Začetek 13.10 

13.45–14.35 13.35–14.25 Ksenija MITOV 
Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/Iva 
Kladušek 

Marjana 
HRAST 
(15.00) 

  

14.35–15.25 14.25–15.15 Ksenija MITOV 
Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/Iva 
Kladušek 

    

15.25–16.15 15.15–16.05   
Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/Iva 
Kladušek 

    

 

Preglednica 10. Urnik podaljšanega bivanja – petek 

1. triada 2. triada OPB 1 OPB 2 OPB 3 OPB 4 OPOMBE 

    
1.r.: 13 uč. 
3. r.: 7 uč. 

2. r.: 20 uč. 
3. r.: 4 uč. 

4. r.:17 uč / 
5. a: 5 uč. 

5. a: 10 uč. 
5. b: 12 uč.   

12.05–12.55 11.55–12.45 Ksenija MITOV 
Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/Iva 
Kladušek 

  
OPZ, RaP 
joga 

12.55–13.45 12.45– 13.35 Ksenija MITOV 
Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/Iva 
Kladušek 

  NEMŠČINA 

13.45–14.35 13.35–14.25 
Ksenija MITOV 
  

Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/Iva 
Kladušek 

  
  

  

14.35–15.25 14.25–15.15   
Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/Iva 
Kladušek 

    

15.25–16.15 15.15–.05   
Andreja 
CIGULA 

Božidara 
KAVČIČ/Iva 
Kladušek 

    

 

3.2.4 JUTRANJE VARSTVO 

Jutranje varstvo se izvaja v vseh treh šolah in je namenjen učencem 1. razreda. Vanj se lahko vključijo vsi 
učenci brezplačno. Za učence 2. in 3. razredov je jutranje varstvo plačljivo – mesečno 8.00 €, če je otrok 
vsak dan prisoten v jutranjem varstvu oz. 4,00 € v kolikor je prisoten manj kot polovico meseca. 
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Preglednica 11. Urnik jutranjega varstva 

  urnik učiteljica 

 Matična  šola  6.00 do 8.00 Sonja MARKO, Nina ZALOŽNIK 

Podružnica Sp. Kungota 6.00 do 8.00 Barbara PLEČKO OBERČKAL, Silva VNUK, Erika PAHOR, 
Nada LAMPRET 

Podružnica Svečina 6.00 do 8.00 Darija ŠILDENFELD 

 

3.2.5 KOLESARSKI TEČAJ – 5. RAZRED 

Učenci 5. razredov bodo v tem šolskem letu opravili kolesarski izpit. S teorijo bodo pričeli v novembru, v 
aprilu pa opravili še praktični izpit. Kolesarski izpit bodo opravljali pod vodstvom mentorice Nine Lackovič v 
Zg. Kungoti, v Svečini pod mentorstvom Bernarde Šlehta in v Sp. Kungoti pod mentorstvom Erike Pahor. 

 

3.2.5.1 KOLESARSKI TEČAJ – 6. RAZRED 

Učenci 6. razredov bodo v septembru in oktobru opravili praktični del kolesarskega izpita pod vodstvom 
mentoric Nine Lacković, Erike Pahor in Darije Šildenfeld. 
 

3.2.6 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

V letošnjem šolskem letu bodo učenci 3. triade lahko obiskovali 18 izbirnih predmetov. 
Preglednica 12. Obvezni izbirni predmeti za 7. razred 

predmet število učencev učitelj 

LS 1 10 Marko Šebrek 

UBE 15 Gregor Ambrož 

ŠZZ 20 Franci Kolarič 

GK 15 Nataša N. Mulej 

NI 1 15 Karin B. Hameršak 
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Preglednica 13. Obvezni izbirni predmeti za 8. razred 

predmet število učencev učitelj 

MME 24 Gregor Ambrož 

ŠZS 24 Franci Kolarič 

POK 17 Suzana Č. Divčić 

NI 2 7 Karin B. Hameršak 

 

Preglednica 14. Obvezni izbirni predmeti za 9. razred 

predmet število učencev učitelj 

ROM 18 Gregor Ambrož 

IZŠ – N 14 Franci Kolarič 

IZŠ – O 19 Franci Kolarič 

RET 7 Tanja Radujković 

NI 3 5 Karin B. Hameršak 

 

Preglednica 15. Kombinacija izbirnih predmetov 7., 8., 9. r. 

predmet število učencev učitelj 

TV 11 Karin B. Hameršak 

GP 15 Milena Rataj 

 

Preglednica 16. Kombinacija izbirnih predmetov 8. in 9. r. 

predmet število učencev učitelj 

FV 20 Nataša N. Mulej 

LS 2 + LS 3 14 Marko Šebrek 
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3.2.7 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Neobvezni izbirni predmeti, ki se izvajajo: angleščina kot prvi tuj jezik v 1. razredu, v drugi triadi se izvajajo 
trije neobvezni izbirni predmeti, v 3. triadi pa en izbirni predmet. 

 

Preglednica 17. Neobvezni izbirni predmeti 1. razred 

 
PREDMET ŠTEVILO UČENCEV UČITELJ 

Zg. Kungota 

Sp. Kungota 

Svečina 

18 

15 

še ni znano 

Marija Kristan 

Nada Lampret 

Marija Kristan 

 

Preglednica 18. Neobvezni izborni predmeti 2. triada 

PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR UČITELJ 

NIP ŠPO 25 2 Franci KOLARIČ, Nina LACKOVIĆ 

NIP RAČ 42 2 Gregor AMBROŽ 

TEHNIKA 16 1 Marko ŠEBREK 

FAKULTATIVNA NEMŠČINA 46  2 Karin B. HAMERŠAK 

 

Preglednica 19. Neobvezni predmeti nemščina 

PREDMET ŠTEVILO UČENCEV UČITELJ 

NIP NEM 8 Karin B. Hameršak 

  

Preglednica 20. Neobvezni izborni predmeti 7. razred 

PREDMET ŠTEVILO UČENCEV UČITELJ 

NIP NEM, 7. r. 8 Karin B. Hameršak 
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3.2.8 PROJEKT RAP  

Naša šola je še tretje leto vključena v projekt RaP. V letošnjem šolskem letu bomo izvajali vsebine 

predstavljene v preglednici 21 in 22. 

Preglednica 21. RaP Aktivnosti 

UČITELJ NASLOV ID DAN URA TRAJANJE 
ŠTEVILO 
UR/TEDEN 

ŠT. 
UR/TEDEN 

Barbara Plečko 
Oberčkal Sprostitev sreda 

12. 05 –12. 

55 
1 PU 1 letno 35 

Sonja Marko Hrana in mi (5. razred) ponedeljek 7.30–8.15 1 PU 1 letno 35 

Sonja Marko Hrana in mi (7. in 8.r.) torek 7.30–8.15 1PU 1 letno 35 

Barbara Plečko 
Oberčkal Zeliščarstvo torek 14.35–15.20 1 PU 1 letno 35 

Nina Lacković 

Naravne oblike gibanja in 

elementarne igre (1.-3. 

r.) 

ponedeljek, 

torek, četrtek, 
petek 

12.10–12.55 

14.00–14.45 

14.50–15.35 

1 PU 
1 (1. r.) 

2 (2.,3. r.) 

letno 35 (1. r.) 

letno 70 (2.,3. 

r.) 

Nina Lacković 

športne in male 
moštvene igre z 
akrobatiko (4.,5. r.) 

petek 
12.45–13.30 

13.35–14.20 
1 PU 1 letno 35 

Nina Lacković 
športne igre in igre z 
loparji (8. r.) 

sreda 11.05–11.50 1 PU 1 letno 35 

Vesna Repolusk Folklora (2., 3. r.) ponedeljek 7.30–8.15 1 PU 1 letno 35 

Nada Klasinc 
Joga in druge 

sprostitvene tehnike 
torek 7.30–8.15 1 PU 1 

letno 35 

Marija Kristan Gibamo po angleško 
ponedeljek, 

petek 
11.15–12:50 1 PU 2 

letno 70 

Franci Kolarič Športne igre petek 7.30–8.15 1 PU 1 letno 35 

Nataša Novak 
Mulej 

Joga ponedeljek 7.30–8.15 1 PU 1 
letno 35 

Suzana Čavka 
Divčić 

Vodena meditacija ob 

glasbi 
torek 7.30–8.15 1PU 1 

letno 35 
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Namen razširjenega programa je omogočiti vsakemu učencu osebni razvoj, usklajen z njegovimi 
pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami. Namen je tudi omogočiti raznolikost dejavnosti in 
učencev, saj se učenci združujejo iz različnih razredov in s skupnim interesom. Program vključuje 
formativno spremljanje in vodi učence do samostojnosti in lastnega načrtovanja, razvija delovne navade ter 
ustvarjalnost. 

V okviru razširjenega programa šola zagotavlja: 

● smiselno in kakovostno nadgradnjo obveznega programa osnovne šole, usklajeno s 
potrebami in interesi učencev, pogoji šole ter možnostmi ožjega in širšega okolja; 

● spodbudno, inkluzivno, ustvarjalno in varno (socialno in fizično) učno okolje, igro, 
druženje, sprostitev ali počitek v času pred izvedbo obveznega programa, med njo ali 
po njej; 

● pogoje za uspešno samostojno učenje in pripravo učencev na pouk; 
● širok nabor učnih sredstev; 
● povezanost dejavnosti razširjenega programa ter skupinsko in individualno podporo in 

usmerjanje učencev pri načrtovanju, (sodelovanju pri) izvajanju ter spremljanju in 
evalvaciji dejavnosti razširjenega programa. 

Cilji (Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje): 

● ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno 

življenje; 
● vse bolj razumejo pomen vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in 

varnega okolja, sprostitve in počitka; 
● spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade 

zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter v okolju ravnajo varno in odgovorno; 

● pridobivajo znanje o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost; 

● oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, zdrave hrane in uravnoteženega prehranjevanja, 
okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo s tem povezana pozitivna stališča, navade 
in ravnanja. 

 

Preglednica 22. RaP dejavnosti v matični šoli 

DEJAVNOST UČITELJ ŠTEVILO UR RAZRED 

Joga in druge sprostitvene tehnike Nada Klasinc 1 1. triada 

Joga Nataša N. Mulej 1 2. triada 

Košarka Franci Kolarič 1 3. triada 

Vodena meditacija ob glasbi Suzana Č. Divčić 1 3. triada 

Fitnes in funkcionalna vadba Nina Lacković 1 2. triada 
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Folklora Vesna Repolusk 1 1. triada 

Hrana in mi Sonja Marko 2 2. in 3. triada 

 

Preglednica 23. RaP dejavnosti v POŠ Sp. Kungota 

DEJAVNOST UČITELJ ŠTEVILO UR RAZRED 

Sprostitvene tehnike Barbara P. Oberčkal 1 
       1.–5. r. 

Ustvarjanje z gibom Barbara P. Oberčkal 1 1.–5. r. 

Igre z žogo Nada Stropnik/Aljaž Gorgiev 1 1.–5. r. 

 

Preglednica 24. RaP dejavnosti v POŠ Svečina 

DEJAVNOST UČITELJ ŠTEVILO UR RAZRED 

Gibanje po angleško Marija Kristan 2 1.   r. 

Igrajmo se skupaj Darija Šildenfeld 1 1. –5. r. 

 

Preglednica 25. Usmerjene športne aktivnosti (izvajalka učiteljica športa Nina Lackovič) 

RAZRED ŠTEVILO UR/TEDEN 

1.   triada 1 

2.   triada 1 

6. razred 1 

7. razred 1 

8. razred 1 

9. razred 1 

Sp. Kungota 2  

Svečina 1*   

* kombinacija z OŠ Kungota 



28 

 

3.3 POSEBNOSTI NAŠE ŠOLE   

Posebnosti naše šole, ki jih želimo ohraniti in nadgraditi so:  

 Nagradna ekskurzija ali predstava za učence, ki s svojim delom in zgledom prispevajo k 
ugledu šole. 

 Podelitev Perlahove sfere učencem, ki so svojim delom in odnosom do šolskega dela 
prispevali k ugledu šole v domačem in zunanjem okolju.  

 delavnice za nadarjene učence 

 sprejem prvošolcev v šolsko skupnost 
 slavnostni zaključek šolanja za učence 9. razredov 

 šolski časopis in socialna omrežja, vključno s TIK-tok aplikacijo 

 gostovanju razstave (Osamosvajanje Slovenije) v zadnjem tednu decembra 

 fotografski natečaj – Razglednica mojega kraja 

 dnevi evropske kulturne dediščine 

 priprava radijskih prispevkov o življenju in delu na šoli za radio Slovenske gorice 

 razredne prireditve na I., II. in III. VIO 

 bogato in kvalitetno sodelovanje z društvi v kraju 

 Miklavževanje z veselim decembrom 

 vključevanje v Erasmus+ projekte 

 projekt Pogum 

 projekt SPIRIT 

 projekt SLOfit 

 projekt Kulturna šola 

 projekt Mreža gozdnih šol in vrtcev 

 festival »Turizmu pomaga lastna glava« 

 Projekt LAS »Druženje s konji za zdrav življenjski slog ranljivih skupin« 

eEkskurzije za učence, ki obiskujejo različne izbirne predmete 

 Teden vseživljenjskega učenja, namenjen učencem, staršem, sokrajanom in drugim 

 praznovanje evropskega dneva jezikov, dneva športa in tedna vseživljenjskega učenja 

 bralni kotički v 1. triadi 
 obeležitev ob Dnevu Zemlje, 22. april 
 medšolsko sodelovanje - sobotna šola za nadarjene učence 

 uspešnost otrok na likovnih natečajih 

 

3.4 VZGOJNI NAČRT ŠOLE  

Vzgojni načrt šole temelji na temeljnih načelih in vrednotah, ki so usmerjene v  oblikovanje optimalnega 
življenjskega, učnega in vzgojnega okolja za delo z učenci. Med temeljnimi vrednotami so vključevanje 
strpnosti, medsebojno spoštovanje in sodelovanje, skupno reševanje težav, dogovarjanje, zavzetost za 
vsakega posameznika, iskanje odličnosti posameznikov in odnosov, zaupanje in zagotavljanje varnosti. 



29 

 

Učenci izkazujejo odgovornost  z izpolnjevanjem svojih dolžnosti in z upoštevanjem pravil šolskega reda.  

Učitelji izkazujejo odgovornost s strokovnostjo, ustvarjalnostjo, empatijo, omogočanjem zdravega okolja, 
doslednostjo in spoštljivostjo.  

Starši izkazujejo  odgovornost z doslednostjo pri skrbi za otroka, s sodelovanjem s šolo, vzpodbujanjem 
otroka in spremljanjem njegovega razvoja. 

Medsebojno spoštovanje je pogoj za uspešnost pri doseganju skupnih ciljev. Pomembno je, da  
sprejemamo sebe in druge, se spodbujamo, si pomagamo ter skupaj iščemo najboljše rešitve. 

Priloge vzgojnega načrta so: 

● Pravila šolskega reda OŠ Kungota.  
● Predlogi ukrepov in obravnave ravnanj  v primeru kršitev pravil šolskega reda. 
● Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj, nagrad in Perlahove sfere. 

● Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom. 

 

4 NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI V OBČINI KUNGOTA   

Digitalizacija varnih šolskih poti (http://solskepoti.avp-rs.si/): spletna platforma šolskih poti nudi boljši 
pregled nad področjem urejanja šolskih poti v Sloveniji in na ravni občin ter ponuja koristne informacije o 
prihodih v šolo za učence, učitelje, starše in drugo zainteresirano javnost. 

http://solskepoti.avp-rs.si/
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Slika 1. Lokacija matične šole in obeh podružnic (zemljevid) 

Varna šolska pot je eden izmed pogojev za varno in uspešno realizacijo pouka in za preventivno ter vzgojno 
delo za večjo varnost otrok in mladine v cestnem prometu. Za varno šolsko pot veljajo naslednja "glavna 

pravila" oz. osnovne zahteve: 

● pot poteka po površinah, ki so za učence najbolj varne (hodniki za pešce, nasipi ali poti, na katerih 
je zagotovljena varna hoja pešcev); 

● ni neurejenih ali nevarnih prečkanj cest (prečkanja cest so urejena s podhodi ali nadhodi, 

semaforiziranimi prehodi za pešce ali urejenimi prehodi z dodatnim varovanjem učencev); 
● šolske poti v območjih, kjer so izvedeni tehnični ukrepi za umirjanje prometa. 

Za ugotavljanje ogroženosti varnosti učencev na šolski poti se uporabljajo različni kriteriji. Varnost učencev 
je ogrožena: 

● v vseh primerih, ko morajo učenci prihajati v šolo ob državnih cestah (glavne ceste in 
regionalne ceste z večjo gostoto prometa), kjer ni zagotovljenih varnih površin za pešce; 

● v primerih, ko morajo učenci opraviti daljšo pot po lokalnih cestah (zlasti zunaj naselij), na 
katerih ni zagotovljenih varnih površin za pešce in je zaradi hitrosti, gostote ali vrste prometa 
(avtobusni, tovorni promet) večja ogroženost učencev; 

● v primerih, ko mora učenec prečkati eno ali več nevarnih cestnih odsekov in je organiziranje 
prevoza boljša rešitev od izvedbe ukrepov za varno prečkanje ceste; 
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● v primerih, ko poteka šolska pot na območjih, kjer so se že zgodile prometne nesreče, v katerih 
so bili udeleženi otroci – pešci. 

Osnovna šola Kungota je razdeljena v tri enote: 

 matična šola OŠ Kungota, Plintovec 10 c, 2021 Zg. Kungota; 

 podružnična šola Sp. Kungota, Gradiška 219, 2211 Pesnica pri Mariboru; 

 podružnična šola Svečina, Plač 2, 2021 Zg. Kungota.  

 

4.1 OŠ KUNGOTA  

Opis šole in šolskega okoliša 

Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) 40. in 41. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 16/07–UPB5,36/08 in 58/09 (64/09–popr., 

65/09–popr.) in 17. člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS, štev. 12/04, 18/07 in MUV, št. 13/08) je 
Občinski svet Občine Kungota na 17. redni seji 21. 10. 2009 sprejel ODLOK o ustanovitvi Javnega 

vzgojno–izobraževalnega zavoda (kasneje JVIZ) Osnovna šola Kungota. 

JVIZ OŠ Kungota je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru in v razvid zavodov vzgoje in 
izobraževanja, ki ga vodi pristojno ministrstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 
Občina Kungota kot ustanoviteljica zavoda nadzira zakonitost dela zavoda. Zavod posluje pod imenom 

Osnovna šola Kungota. Skrajšano ime zavoda je OŠ Kungota. Sedež zavoda je v Zgornji Kungoti, 
Plintovec 10 c, 2201 Zgornja Kungota. Ostali podatki: Davčna številka: 58552561; Matična številka: 
5085152000; Proračunski uporabnik: 65951; TRR: 0125 5603 0659 560, odprt pri UJP Slovenska Bistrica.  

Zavod opravlja dejavnosti izključno v negospodarske namene. Dejavnosti zavoda so:  

 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;   
 osnovnošolsko izobraževanje in  
 ostale dejavnosti, ki so opredeljene v odloku o ustanovitvi javnega zavoda (MUV, št. 27, z dne 

28. 10. 2009). 

Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod opravlja javno 
veljavni izobraževalni program in vzgojo ter varstvo predšolskih otrok, ki je sprejet na način in po postopku, 
kot zahteva zakon. Zavod izvaja program devetletne osnovne šole in opravlja vzgojno–izobraževalno 
dejavnost od 1. do 9. razreda osnovne šole. Izdaja spričevala o izobrazbi, kar se šteje kot javna listina. 

Oddelki vrtca pri OŠ Kungota izvajajo vzgojno–varstveno delo za predšolske otroke od 11. meseca starosti 
do vstopa v šolo. 

 Enote zavoda in šolski okoliš 

V okviru Zavoda delujejo naslednje enote (v nadaljevanju: šola): 
 Osnovna šola Kungota – matična šola, Plintovec 10c, 2201 Zg. Kungota; 
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 Podružnična šola Spodnja Kungota, Gradiška 219, 2211 Pesnica pri Mariboru; 
 Podružnična šola Svečina, Plač 2, 2201 Zg. Kungota; 

 

ter enote vrtca  

 Zgornja Kungota, Plintovec 11 b, 2201 Zg. Kungota; 

 enota vrtca Spodnja Kungota, Gradiška 219, 2211 Pesnica pri Mariboru in 

 enota vrtca Svečina, Plač 7, 2201 Zg. Kungota; 

V šolski okoliš spadajo naslednje vaške skupnosti: 

 matično šolo obsegajo v vaške skupnosti v občini Kungota z naselji: Plintovec, Zgornja Kungota, 

Jurij ob Pesnici, Kozjak nad Pesnico (del), Spodnje Vrtiče, Jedlovnik, Grušena, Jurski Vrh, Pesn ica 

in Vršnik, za učence od 1.–9. razreda; 

 Podružnično šolo Spodnja Kungota obsega v Vaško skupnost Spodnja Kungota z naselji: Kozjak 

nad Pesnico (del), Rošpoh (del), Gradiška, za učence od 1.–5. razreda; 

 Podružnično šolo Svečina obsega v Vaško skupnost Svečina z naselji: Plač, Svečina, Slatinski 
Dol, Slatina, Podigrac, Špičnik, Ciringa, Zgornje Vrtiče, za učence od 1.–5. razreda. 

Ustanovitelj lahko skladno s predpisi, če so za to podani zakonski razlogi, s sklepom organizira delo v novi 
podružnični šoli oziroma enoti vrtca, ali ukine obstoječo podružnično šolo, oddelek oziroma enoto vrtca. 

 

4.2 PRIHODI IN ODHODI UČENCEV, ŠOLSKI PREVOZI 

Učenci naše šole, ki stanujejo blizu, hodijo v šolo peš. Učenci, ki so bolj oddaljeni od šole, uporabljajo šolski 
avtobus. Prvošolce v šolo pripeljejo in odpeljejo starši. Na nekaterih relacijah vozijo avtobusi avtobusnega 

podjetja ARRIVA. Odgovorna oseba v podjetju Arriva: g. Neuberg,  041/668 449 (glej v nadaljevanju). Za 

prevoz otrok ni posebej urejenega šolskega prevoza (Izjema 7 otrok iz okolice Špičnika). 10 % otrok je 

odvisnih od organizacije prevoza njihovih staršev. Po končanem pouku (tega ne končajo vsi hkrati) učenci 
čakajo na avtobus na avtobusnem postajališču pred  šolo.  

Preglednica 26. Vozni red avtobusov  zjutraj 

JURIJ (meja) – 
Zg. Kungota 

SVEČINA – Zg. 
Kungota 

PLAČ – Zg. 
Kungota 

SP. KUGOTA – 
Zg. Kungota 

KRESNICA – 
Zg. Kungota 

Zg. Kungota – 
Sp. Kungota 

7:00 – ni 
prestopa za 
Svečino 

7:30 – in 
nadaljuje za 
Svečino (7:47)  

6:55 

 

7:40 

6:40 (meja) 

 

7:30 (Plač) 

7:05 (Morski 
jarek) 

7:10 (Dolnja 
Počehova) 
7:30 (Morski 
jarek) 

7:35 (Dolnja 
Počehova) 

7:10 
7:10 – avtobusna 
postaja - redna 
linija 
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Popoldanske vožnje 

12:10 – krožna vožnja Kungota–Jurij–Svečina–Plač–Morski Jarek 

13:02 – Kungota–Plač–Svečina 

13:30 – Kungota–Jurij 

13:52 – Kungota–Svečina–Plač (Pobere tudi potnike iz Maribora na prestop za Svečino in Plač.) 

14:20 – Kungota–Kresnice 

14:50 – Kungota–Svečina–Plač (Pobere tudi potnike iz Maribora na prestop za Svečino in Plač.) 

15:10 – Kungota–Jurij 

15:30 – Kresnica + krožna po potrebi 

Načrt varnih šolskih poti je bil izdelan na osnovi: 

 analize obstoječe cestno-prometne infrastrukture: obstoječe stanje, cestni odseki z/brez pločnikov, 
širine vozišč in bankin, ugotovljene pomanjkljivosti, ugotavljanje primernosti za hojo pešcev ipd.; 

 analize podatkov o prometu: na osnovi pridobljenih podatkov o povprečnem letnem dnevnem 
prometu (PLDP) na analiziranih ulicah se je ulice/ceste "razvrstilo" glede na količino prometa. 

Na osnovi opravljene analize so ceste/ulice na obravnavanem območju (in ki jih oz. bi jih lahko uporabljali 
učenci za pot v šolo) glede na kriterij "varnosti" oz. "primernosti" za hojo učencev razdeljene v naslednji dve 
skupini: 

● ustrezne: v to skupino sodijo cestni odseki (ceste, ulice), ob katerih so zgrajeni pločniki za 
varno hojo pešcev. Prav tako sodijo v to skupino ulice, na katerih je promet (prometna 
obremenitev – povprečni letni dnevni promet) zelo majhen – pri tem je bila postavljena 

meja do 200 vozil na dan. O teh ulicah/cestah menimo, da s svojimi prometno–tehničnimi 
elementi (in glede na količino prometa) zagotavljajo varno hojo pešcev; sem sodijo tudi 
cestni odseki (ceste, ulice), ob katerih niso zgrajeni pločniki za varno hojo pešcev, vendar 
pa je: 

● promet na teh cestah sorazmerno redek (PLDP do 1000 voznikov na dan) in  

● so bankine ob teh ulicah širše od 1,2 m.  
o Za takšne ulice lahko rečemo, da sicer ne zagotavljajo dobre varnosti za pešce, 

lahko pa služijo v primerih, ko ni druge izbire oz. na krajših odsekih. Širina bankine 
omogoča, da se pešec izogne mimo vozečemu avtomobilu v primeru srečanja. 
Priporoča se, da se ti cestni odseki uporabljajo le v primerih, ko ni na razpolago 
druge (varnejše) alternativne možnosti; 

● neustrezne: v to skupino sodijo ceste/ulice, ob katerih niso zgrajeni pločniki za varno hojo 

pešcev in kjer je: 
- promet (PLDP) večji od 200 voznikov na dan in 

- bankine so ožje od 1,2 m. 
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Na teh ulicah pešcem ni omogočeno varno izogibanje mimo vozečim vozilom, zato te cestne 
odseke označimo kot neprimerne in jih za uporabo pešcev odsvetujemo. 

Na osnovi navedenega so izdelane karte varnih šolskih poti. 

 

4.3 PODRUŽNICA SP.  KUNGOTA   

Opis šole in šolskega okoliša 

POŠ Sp. Kungota obiskujejo učenci iz šolskega okoliša POŠ Sp. Kungota (naselje Gradiška, del naselja 
Rošpoh, del naselja Kozjak nad Pesnico) in sosednjih šolskih okolišev.  

Učenci, ki stanujejo blizu šole, prihajajo v šolo peš. Ostali se vozijo s starši ali z javnim avtobusnim 

prevozom na relacijah Rošpoh, Morski Jarek in Zg. Kungota (podjetja ARRIVA – glej 4.2). Varnost šolske 
poti ugotovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na predlog šole. Učence prvih razredov v šolo 
vozijo starši. Vsi učenci na avtobusni prevoz čakajo v OPB. 

 

Slika 2. Načrt varne šolske poti za POŠ Sp. Kungota  

 

4.4 PODRUŽNICA SVEČINA   

POŠ Svečina obiskujejo učenci iz šolskega okoliša  POŠ Svečina in tudi OŠ Kungota. Šolski okoliš POŠ 
Svečine zajema vaške skupnosti Svečina, Plač, Ciringa, Zg. Vrtiče, Špičnik, Slatinski Dol, Slatina, Podigrac, 
Sp. Vrtiče, Plintovec in Zg. Kungota.  
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Učenci, ki stanujejo blizu šole, prihajajo v šolo peš. Ostali se vozijo s starši, z javnim avtobusnim prevozom 
ali s šolskim kombijem. Učenci 1. razreda prihajajo v šolo v spremstvu staršev ali starejših bratov/sester. 
Enako je pri odhodu domov.  

 

Slika 3. Slika varne šolske poti od POŠ Svečina do vaškega trga in nato do avtobusne postaje. 

 

5 ŠTEVILO UČENCEV IN PROSTORSKI POGOJI  

V šolskem letu 2020/21  imamo 1. 9. 2020 vpisanih 399 učencev, od tega 204 dečkov in 195 deklet. Med 
temi učenci konča šolsko obveznost 45 učencev. Vpis učencev po enotah je naslednji: 

Preglednica 27. Preglednica vseh vpisanih otrok v Zg. Kungoti 

RAZRED DEČKI DEKLICE SKUPAJ RAZREDNIK 

1. razred 11 7 18 Vesna REPOLUSK 

2. razred 12 8 20 Nada KLASINC 

3. razred 7 10 17 Katja VEZJAK 

4. razred 13 10 23 Nina ZALOŽNIK 

5. a 8 9 17 Anja HORVAT* 

5. b 9 9 18 Jolanda BIKIĆ 

6. a 7 10 17 Nataša N. MULEJ 

6. b 10 7 17 Marjana VUK 

7. a 12 13 25 Tanja RADUJKOVIĆ** 

7. b 11 15 26 Mojca CEKIĆ 

8. a 14 9 23 Samo DREO 
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8. b 13 10 23 Karin B. HAMERŠAK 

9. a 8 14 22 Dušanka VAKE 

9. b 8 15 23 Marko ŠEBREK 

Skupaj 289   

* Zaradi daljše bolniške odsotnosti nadomešča Anja KUČER  

** Zaradi daljše bolniške odsotnosti nadomešča Suzana Čavka Divčič 

Preglednica 28. Preglednica vseh vpisanih otrok v Zg. Kungoti 

RAZRED DEČKI DEKLICE SKUPAJ RAZREDNIK 

1. razred 10 5 15 Polona HRASTNIK 

2. razred 9 7 16 Simona ŠMAJS 

3. razred 13 8 21 Alenka ZADRAVEC 

4. razred 8 7 15 Erika PAHOR 

5. razred 7 10 17 Nada LAMPRET 

Skupaj 84   

 

Preglednica 29. Preglednica vseh vpisanih otrok v Svečini 

RAZRED DEČKI DEKLICE SKUPAJ RAZREDNIK 

1. razred 3 2 5 Katarina KRALJ 

2. razred 4 1 5 Mihaela ČERNKO 

3. razred 4 2 6 Mihaela ČERNKO 

4. razred 1 3 4 Bernarda ŠLEHTA 

5. razred 2 4 6 Bernarda ŠLEHTA 

Skupaj 26   

  

  



37 

 

Prostorski pogoji 

Matična šola ima: 16 učilnic, 9 kabinetov, zbornico, učilnico za gospodinjstvo, učilnico za kemijo in 
biologijo, delavnico za tehnični pouk, knjižnico, računalniško učilnico, učilnico za glasbo, gibalnico  in 

telovadnico. 

Imamo svojo kuhinjo (v njej pripravljajo zajtrke, malice, kosila in popoldanske malice), eno jedilnico, v kateri 

se lahko hkrati prehranjuje  120 učencev. 

Učenci na I. VIO (od 1. do 3. razreda) imajo svojo garderobo v skupnem prostoru, ki je popolnoma ločen od 
ostalega dela in ima posebni vhod. Ostali učenci (od 4. do 9. razreda) imajo vsak svojo garderobno omarico 
s ključi. 

Pred šolo je veliko asfaltirano parkirišče. Ob asfaltnih površinah se razprostira športni park, del travnate 
površine je namenjen igralom in kolo parku. 

Podružnična šola Sp. Kungota ima: 

 5 učilnic,  
 1 knjižnico,  

 1 zbornico,  

 1 razdelilno kuhinjo, 

 1 kabinet,  

 1 telovadnico. 

POŠ Sp. Kungota ima šolsko igrišče s travnatimi površinami, na katerih so postavljena igrala.  

Podružnična šola Svečina ima: 

 3 učilnice,  
 1 knjižnico,  
 1 zbornico,  

 1 razdelilno kuhinjo, 

 1 telovadnico, 

 1 garderobo, 

 1 podstrešje. 

POŠ Svečina ima šolsko igrišče s travnatimi površinami, na katerih so postavljena igrala. 

 

5.1  OPREMLJENOST RAZREDOV   

Razredi so opremljeni kot matične učilnice; na matični šoli imamo namensko opremo razredi za likovno 

umetnost, naravoslovje, kemijo, biologijo, fiziko, gospodinjstvo, tehniko, glasbeno umetnost in računalništvo.  
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Vse  učilnice so opremljene s projektorji in računalniki, vendar je oprema ponekod zastarela in ni več 
funkcionalna.  

Tako je na matični šoli, v OŠ Kungota (Plintovec 10c) nujna: 

● zamenjava stropnih projektorjev v 2., 3. , 4., 5. in 6. razredu (skupaj 5); 

● namestitev projektorja v zbornici; 

● zmogljiv prenosni računalnik v knjižnici. 
● zamenjava stacionarnih računalnikov v  7. matičnih učilnicah. 

Na POŠ Sp. Kungota je nujna zamenjava/nakup: 

● 1-krat prenosni računalnik. 

● 1-krat pametna tabla. 

● zamenjava 5. stacionarnih računalnikov. 

Na POŠ Svečina je nujen nakup 3 prenosnih računalnikov. 

1. 9. 2020 ima samo 6 delavcev v uporabi šolske prenosne računalnike, opremljene s kamero in zvočniki, ki 
so  primerne za delo na daljavo.  

Načrt posodobitve nakupa IKT opreme v naslednjih letih tako zajema:  

● Šol. leto 2020/21: nakup 12 prenosnih računalnikov za učitelje predmetne stopnje, tablica za 
izvajanje DSP + 5 projektorjev, 10  grafičnih tablic. 

● Šol. leto 2021/22: nakup 20 prenosnih računalnikov za učitelje razredne  stopnje in druge strokovne 
delavce + 5 projektorjev, pametne table, 20 grafičnih tablic. 

● Šol. leto 2022/23: nakup  10 prenosnih računalnikov za učitelje, strokovne delavce in vzgojitelje, ki 
v prvih dveh fazah opremljanja niso dobili računalnikov + zamenjava nedelujočih projektorjev, 
projekcijska  platna, 20 grafičnih tablic.  
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6 PREDSTAVITEV OBVEZNEGA PROGRAMA 

Preglednica 30. Obvezni program OŠ  (1. do 5. razred) 

 RAZRED 

PREDMET 1. 2. 3. 4. 5. 

 T L T L T L T L T L 

Slovenščina 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175 

Matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140 

Angleščina   2 70 2 70 2 70 3 105 

Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Glasbena umetnost 2 70 2 70 2 70 1,5 52,5 1,5 52,5 

Družba       2 70 3 105 

Spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105     

Naravoslovje in tehnika       3 105 3 105 

Gospodinjstvo         1 35 

Šport 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Oddelčna skupnost       0,5 17,5 0,5 17,5 

Dopolnilni, dodatni pouk 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Interesne dejavnosti 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Število predmetov 6 7 7 8 9 

Tedensko ur pouka 20 21 24 24 26 

Število tednov pouka 35 35 35 35 35 
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Preglednica 31.  Obvezni program OŠ  (6. do 9. razred) 

 RAZRED 

PREDMET 6. 7. 8. 9. 

 T L T L T L T L 

Slovenščina 5 175 4 140 3,5 122,5 4,5 144 

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128 

Angleščina 4 140 4 140 3 105 3 96 

Likovna umetnost 1   35 1 35 1 35 1 32 

Glasbena umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32 

Geografija 1 35 2 70 1,5 52,5 2 64 

Zgodovina 1 35 2 70 2 70 2 64 

Domovinska in državljanska kultura  in 
etika 

  1 35 1 35   

Fizika     2 70 2 64 

Kemija     2 70 2 64 

Biologija     1,5 52,5 2 64 

Naravoslovje 2 70 3 105     

Tehnika in tehnologija 2 70 1 35 1 35   

Gospodinjstvo 1,5 52,5       

Šport 3 105 2 70 2 70 2 64 

Obvezni izbirni predmet 1   2/1 70/35 2/1 70/35 2/1 64/32 

Obvezni izbirni predmet 2   1 35 1 35 1 32 

Obvezni izbirni predmet 3   1 35 1 35 1 32 

Oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16 

Dopolnilni, dodatni pouk 1 35 1 35 1 35 1 32 

Interesne dejavnosti    2   70 2 70 2 70 2 64 
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Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Št.  predmetov 11 14 16 14 

Tedensko ur  26 29,5 30 30 

Število tednov pouka 35 35 35 32 

 

7 KADROVSKI POGOJI  

V tem šolskem letu izvajajo šolski program ravnateljica, pomočnica ravnateljice, 53 učiteljev, 1.6 svetovalna 

delavka, 2 delavki za individualno in skupinsko učno pomoč, 1 knjižničarka in  0.45 računalnikarja.   

 

7.1 STROKOVNI DELAVCI  

 

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV 

Zdenka  KEUC ravnateljica zdenka.keuc@os-kungota.si 

Preglednica 32. Strokovni delavci šole 

 PRIIMEK IN IME PODROČJE NAZIV DELOVNO MESTO E-NASLOV 

1.   AMBROŽ Gregor računalništvo, 
matematika 

mentor 
učitelj matematike in 
računalnikar 

gregor.ambroz@os-kungota.si 

2.  BANIČ Matej šport mentor učitelj športa matej.banic@os-kungota.si 

3.  BAUKMAN Petra svetovalna služba svetovalec svetovalna delavka petra.baukman@os-kungota.si 

4.  BIKIĆ Jolanda razredni pouk svetnik 
učiteljica 
razrednega pouka 

jolanda.bikic@os-kungota.si 

5.  BLAS HAMERŠAK nemščina, svetovalec učiteljica nemščine, karin.hamersak@os-
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Karin zgodovina, DKE zgodovine in DKE kungota.si 

6.  BUDJA Lucija OPB učitelj učiteljica OPB lucija.budja@os-kungota.si 

7.  CEKIĆ Mojca 
slovenščina, 

angleščina 
mentor učiteljica SLJ in AN mojca.cekic@os-kungota.si 

8.  CIGULA Andreja OPB, glasba svetovalec 

učiteljica 
razrednega pouka 

in OPB 

andreja.cigula@os-kungota.si 

9.  
ČAVKA DIVČIĆ 
Suzana 

biologija, kemija svetovalec učiteljica BIO, KEM suzana.cavka@os-kungota.si 

10. ČERNKO Mihaela razredni pouk učitelj učiteljica 
razrednega pouka 

mihaela.cernko@os-kungota.si 

11. DREO Samo fizika, matematika mentor učitelj MAT in FIZ samo.dreo@os-kungota.si 

12. GORGIEV Aljaž OPB učitelj učitelj razrednega 
pouka, OPB 

aljaz.gorgiev@os-kungota.si 

13. HAJNC Tanja 

dodatna strokovna 

pomoč, delo z 
nadarjenimi 

svetovalec učitelj DSP in ISP tanja.hajnc@os-kungota.si 

14. HORVAT Anja razredni pouk učitelj učiteljica 
razrednega pouka 

anja.horvat@os-kungota.si 

15. HRAST Marjana 

razredni pouk, 

pomočnica 
ravnateljice 

svetovalec 
pomočnica 
ravnateljice, OPB 

marjana.hrast@os-kungota.si 

16. HRASTNIK Polona razredni pouk mentor 
učiteljica 
razrednega pouka 

polona.hrastnik@os.kungota.si 

17. KARNET Mari 
zgodovina, 

geografija 
svetovalec 

učiteljica 
predmetnega 

pouka, ZGO, GEO 

mari.karnet@os-kungota.si 

18. KAVČIČ Božidara razredni pouk, OPB svetovalec 

učiteljica 
razrednega pouka 

in OPB 

bozidara.kaucic@os-

kungota.si 
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19. KLADOŠEK Iva OPB, angleščina učitelj učiteljica OPB in 
TJA 

iva.kladosek@os-kungota.si 

20. KLASINC Nada razredni pouk svetovalec 
učiteljica 
razrednega pouka 

nada.klasinc@os-kungota.si 

21. KOLARIČ Franci šport mentor učitelj ŠPO franci.kolaric@-kungota.si 

22. KRALJ Katarina razredni pouk mentor 
učiteljica 
razrednega pouka 

katarina.kralj@os-kungota.si 

23. KRISTAN Marija razredni pouk, OPB mentor 

učiteljica 
razrednega pouka 

in OPB 

marija.kristan@os-kungota.si 

24. KUČER Anja razredni pouk učitelj učiteljica 
razrednega pouka 

anja.kucer@os-kungota.si 

25. LACKOVIĆ Nina šport učitelj učiteljica ŠPO nina.lackovic@os-kungota.si 

26. LAMPRET Nada razredni pouk mentor 
učiteljica 
razrednega pouka 

nada.lampret@os-kungota.si 

27. MARKO Sonja 
likovna vzgoja, 

gospodinjstvo 
svetovalec 

učiteljica LUM in 
GOS 

sonja.marko@os-kungota.si 

28. MITOV Ksenija razredni pouk, OPB svetovalec 

učiteljica 
razrednega pouka 

in OPB 

ksenija.mitov@os-kungota.si 

29. 
NOVAK MULEJ 

Nataša 

slovenščina, 
angleščina 

svetovalec 
učiteljica SLO in 
TJA 

natasa.novak@os-kungota.si 

30. PAHOR Erika razredni pouk svetovalec 
učiteljica 
razrednega pouka 

erika.pahor@os-kungota.si 

31. 
PLEČKO 
OBERČKAL Barbara 

razredni pouk svetovalec 
učiteljica 
razrednega pouka 

barbara.plecko@os-kungota.si 

32. 
PODGORŠEK 
Nataša 

angleščina svetovalec učiteljica TJA 
natasa.podgorsek@os-

kungota.si 

33. RADUJKOVIĆ Tanja 
angleščina, 
slovenščina 

učitelj učiteljica SLO in 
TJA 

tanja.radujkovic@os-

kungota.si 
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34. RATAJ Milena glasba svetovalec učiteljica glasbe milena.rataj@os-kungota.si 

35. REPOLUSK Vesna razredni pouk svetovalec 
učiteljica 
razrednega pouka 

vesna.repolusk@os-kungota.si 

36. SATLER Nataša 
dodatna strokovna 

pomoč 
svetovalec učiteljica DSP natasa.satler@os-kungota.si 

37. STROPNIK Nada razredni pouk svetovalec 

učiteljica 
razrednega pouka, 

OPB 

nada.stropnik@os-kungota.si 

38. 
ŠČERNJAVIČ 
Martina 

dodatna strokovna 

pomoč 
učitelj učiteljica DSP 

martina.scernjavic@os-

kungota.si 

39. ŠEBREK Marko 

likovna umetnost, 

tehnika in 

tehnologija 

svetnik učitelj LUM in TIT marko.sebrek@os-kungota.si 

40. ŠILDENFELD Darija razredni pouk svetovalec 
učiteljica 
razrednega pouka 

darija.sildenfeld@os-

kungota.si 

41. ŠLEHTA Bernarda razredni pouk mentor 
učiteljica 
razrednega pouka 

bernarda.slehta@os-

kungota.si 

42. ŠMAJS Simona razredni pouk svetovalec 
učiteljica 
razrednega pouka 

simona.smajs@os-kungota.si 

43. VAKE Dušanka slovenščina svetovalec učiteljica SLO dusanka.vake@os-kungota.si 

44. VDOVIČ Mateja knjižnica mentor knjižničarka mateja.vdovic@os-kungota.si 

45. VEZJAK Katja razredni pouk mentor 
učiteljica 
razrednega pouka 

katja.vezjak@os-kungota.si 

46. VNUK Silva razredni pouk svetovalec 
učiteljica 
razrednega pouka 

silva.vnuk@os-kungota.si 

47. VUK Marjana matematika učitelj učiteljica MAT marjana.vuk@os-kungota.si 

48. ZADRAVEC Alenka razredni pouk svetovalec 
učiteljica 
razrednega pouka 

alenka.zadravec@os-

kungota.si 

49. ZALOŽNIK Nina razredni pouk mentor učiteljica nina.zaloznik@os-kungota.si 
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razrednega pouka 

50. ŽMAUC Sandra matematika učitelj učiteljica MAT sandra.zmauc@os-kungota.si 

51. ERNECL Tea 
dodatna strokovna 

pomoč 
 

mobilna učiteljica, 
DSP 

OŠ Gustava Šiliha 

52. GERŽINIČ Lucia 
dodatna strokovna 

pomoč 
 

mobilna učiteljica, 
DSP 

OŠ Gustava Šiliha 

53. ŠULEK Katarina 
dodatna strokovna 

pomoč 
 DSP s. p. 

 

Ob delu učiteljev pri rednem delu pouka ima vsak učitelj v svojem letnem programu dela določene naloge, 
ki jih opravlja kot neposredno delo z učenci (razredne ure, interesne dejavnosti, športni, naravoslovni, 
kulturni, tehniški dnevi, dopolnilni in dodatni pouk) in drugo delo, ki je vezano na vzgojno–izobraževalno 
delo učiteljev v osnovni šoli. 

 

7.2 TEHNIČNO OSEBJE IN ADMINISTRACIJA   

Preglednica 33. Tehnično osebje 

Zap.št. PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV 

1. LORBER Hedvika računovodkinja racunovodstvo@os-kungota.si 

2. ROŠKARIČ Milena knjigovodkinja knjigovodstvo@os-kungota.si 

3. EMERŠIČ Sonja tajnica  tajnistvo@os-kungota.si 

4. BUDIGAM Branko hišnik branko.budigam@os-kungota.si  

5. 
VODNIK Romana 
  

spremljevalka gibalno ovirane učenke
  

romana.vodnik@os-kungota.si  

6. VRHOVEC Vojko hišnik vojko.vrhovec@os-kungota.si  

7. PUC MAČUKAT Maša organizator šolske prehrane masa.puc@os-kungota.si  

8. LOVREC Boris kuhar boris.lovrec@os-kungota.si 

9. MLAKAR Dejan kuhar dejan.mlakar@os-kungota.si 
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10. STOPAJNIK Karlo kuhar karlo.stopajnik@os-kungota.si 

11. DOBAJ Renata  kuhinjski pomočnik renata.dobaj@os-kungota.si 

12. LOVENJAK Edita kuhinjski pomočnik in čistilka edita.lovenjak@os-kungota.si 

13. MENHART Metka kuhinjski pomočnik metka.menhart@os-kungota.si 

14. MISLEJ Mira kuhinjski pomočnik mira.mislej@os-kungota.si 

15. KOKOL Suzana kuhinjski pomočnik in čistilka suzana.kokol@os-kungota.si 

16. MATJAŠIČ Margareta  gospodinjec 
margareta.matjasic@os-
kungota.si 

17. BATAKOVIĆ Anela čistilka anela.batakovic@os-kungota.si 

18. BEBER Tatjana čistilka tatjana.beber@os-kungota.si 

19. BRDNIK Sandra čistilka sandra.brdnik@os-kungota.si 

20. FABJAN Sefira čistilka sefira.fabjan@os-kungota.si 

21. KOSTANJŠEK Ana čistilka na čakanju, nato upokojitev 

22. PIHLERIČ Brigita čistilka brigita.pihleric@os-kungota.si 

23. ROJ Ljubica čistilka ljubica.roj@os-kungota.si 

24. RUDL Zdenka čistilka bolniška, nato upokojitev 

25. ROJ Miran  javna dela, popoldanski informator 
 

 

Skupaj je  na šoli zaposlenih 100 delavcev in dopoldanska informatorka, ki se financira iz sredstev Občine 
Kungota.  

. 
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8 VSEBINA IN ORGANIZACIJA VZGOJNEGA IN IZOBRAŽEVALNEGA DELA  

8.1 ŠOLSKI KOLEDAR  

Pričetek pouka v šolskem letu 2020/21 je v torek, 1. septembra 2020, zaključek v četrtek, 24. junija 2021, za 

9. razrede v ponedeljek, 15. junija 2021. 

Šolsko leto ima 190 delovnih dni za učence od 1. do 8. razreda in 183 delovnih dni za učence 9. razredov 

Za učence od 1. do 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji: 

● od 1. septembra 2020 do 29. januarja 2021, 

● od 31. januarja 2021 do 24. junija 2021 (za učence 9. razredov traja ocenjevalno obdobje do 
15.  junija 2021). 

Preglednica 34. Šolski koledar (osnovne informacije) 

2020 

torek 1. 9. ZAČETEK POUKA 

ponedeljek– 
nedelja 

26. 10.–1. 11. JESENSKE POČITNICE 

sobota 31. 10. DAN REFORMACIJE 

nedelja 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

četrtek 24. 12. 
PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI 

petek 25. 12. BOŽIČ 

sobota 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

petek–sobota 25. 12.–2. 1. NOVOLETNE POČITNICE 

2021 

petek–sobota 1. 1.– 2. 1. NOVO LETO 

petek 29. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

petek 5. 2. 
PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM 
PRAZNIKOM 

ponedeljek 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

petek–sobota 12. 2.–13. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE  

ponedeljek–-   15. 2.–19. 2. ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA 
JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, 
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petek SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN 
KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, 
SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE  

ponedeljek–   
petek 

22. 2.–26. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA 
GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, 
OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN 
ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN 
JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, 
LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 

ponedeljek 5. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

ponedeljek 26. 4. POUKA PROST DAN 

torek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

torek–nedelja 27. 4.–2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 

sobota–nedelja 1. 5.–2. 5. PRAZNIK DELA 

torek 15. 6. 
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 
UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN 
OBVESTIL 

četrtek 24. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 
UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV 
SPRIČEVAL IN OBVESTIL; 

POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI 

petek 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek–
torek 

28. 6.–31. 8. POLETNE POČITNICE 

 

Preglednica 35. Podroben šolski koledar 

Leto Mesec Datum – dan Dejavnost 

2020 SEPTEMBER 1. 9. – torek 

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

Začetek pouka; sprejem prvošolcev 
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4. 9. – petek Začetek TVU 

11. 9. – petek Zdravniški pregled 3. razred POŠ Sp. Kungota (1. skupina) 

14.9. – 
ponedeljek 

Športni dan POŠ Sp. Kungota 

14.9. – 
ponedeljek 

15. 9. – torek  

Tehniški dan – 8.r. 

Tehniški dan – 9.r. 

15. 9. – torek Zdravniški pregled 3. razred POŠ Sp. Kungota (2. skupina) 

18. 9. – petek Športni dan – 6. – 9. r. 

16. 9. – sreda  Roditeljski sestanek POŠ Sp. Kungota 

18.9. – četrtek Roditeljski sestanek POŠ Svečina 

21. 9. – 
ponedeljek 

Roditeljski sestanek OŠ Zg. Kungota 

21. 9. – 
ponedeljek 

Kolesarski izpit za 5. r 

21. 9. – 
ponedeljek 

Kolesarski izpit za 6. r 

21. 9. – 
ponedeljek 

Tehniški dan – 6. r. 

22. 9. – torek  Tehniški dan – 7. r., Tehniški dan 6. r. 

23. 9. – sreda Zdravniški pregled 6. a 

24. 9. – četrtek  Šolsko tekmovanje iz logike  

25. 9. – petek  Zdravniški pregled 6. b 

28. 9.–2. 10. TM - aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi 

OKTOBER  

1.10. – četrtek  Tehniški dan – 6. r., 8. r. 

5. 10. – 
ponedeljek 

Športni dan 1.– 9. r. 

6. 10. – torek  Mali simpozij: 7. razred 
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6. 10. – torek tehniški dan: Pastirčkov dan PŠ Svečina 

oktober  
Začetek šolskega fotografskega natečaja – razglednica mojega 
kraja  

6. 10. - torek Kulturni dan, 1.– 3. razred, POŠ Spodnja Kungota 

7. 10. – sreda 
Tehniški dan 1. - 3. razred, Športni dan 1. - 5. r  Sp. Kungota in  
športni dan 1.–5. r. POŠ Svečina 

8. 10. – četrtek Tehniški dan – 8. r. 

9. 10. – petek  Naravoslovni dan  – 6., 8., 9. r.  , Kulturni dan 1.–3. r. 

9. 10. – petek Kulturni dan 1.–3. r. Sp. Kungota 

13. 10. 2020 – 
torek 

Predavanje za starše 8. razredov: Karierna orientacija, Petra 
Baukman 

16. 10. 2020 – 
petek 

Svetovni dan hrane – razstava 

17.10. – sobota  Logika državno tekmovanje*  

19. 10.–23. 10. Šola za življenje – 9. r.*  

19.10. – 
ponedeljek 

Angleščina, 8. r. – šolsko tekmovanje  

21. 10. – sreda Biologija šolsko tekmovanje 

oktober Požarna vaja   

24. 10. – sobota  
Šolsko izobraževanje za učitelje  – medkulturni odnosi in 
integracija (1. del) 

26. 10 – 30. 10.  Jesenske počitnice  

31. 10. – sobota  Dan reformacije  

NOVEMBER 

6. 11.  – petek  Noč v muzeju – 6., 7. r. 

9. 11. – 
ponedeljek 

Šolsko izobraževanje za učitelje  – medkulturni odnosi in 
integracija (2. del) 

12. 11. – četrtek  Šolsko tekmovanje – angleščina – 9. r. 

16. 11. – Šolsko izobraževanje za učitelje  – medkulturni odnosi in 
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ponedeljek integracija (3. del) 

17. 11. – torek  Cankarjevo tekmovanje – šolsko 

20. 11. – petek  Tradicionalni slovenski zajtrk 

20. 11. – petek Naravoslovni dan – 1. r. Sp. Kungota 

23. 11. – 
ponedeljek 

Angleščina 8. r. – državno tekmovanje  

24. 11.  – torek Geografija – šolsko tekmovanje – 7. 8. 9. r. 

26.11. – četrtek Nemščina 9. r. – šolsko tekmovanje 

26. 11. – četrtek  Naravoslovni dan – 8. r. 

26. 11. – četrtek Tehniški dan 1.–3. r – Darilna embalaža – Sp. Kungota 

26. 11. – četrtek Bazar – POŠ Svečina 

30.11. – 
ponedeljek  

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. r., ki 
bodo opravljali NPZ  

DECEMBER  

december Božično–novoletni sejem 

4.12. – petek Biologija – državno tekmovanje 

8. 12. – torek Zgodovina – šolsko tekmovanje 

21. 12.  – 
ponedeljek 

Naravoslovni dan 6. r., 8. r. 

24. 12. – četrtek 

Otvoritev razstave - Osamosvajanje Slovenije 

Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti  

 Božično-novoletni koncert 

25. 12. – petek Božič 

26. 12.  – sobota Dan samostojnosti in enotnosti  

28. – 31. 12.  Novoletne počitnice  

JANUAR 

1.–2. 1.  Novo leto  

januar Sprejem županje novorojenčkov v vrtcu pri OŠ Kungota 
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(program vrtca in šole) 

14. 1. – četrtek Cankarjevo tekmovanje – regijsko tekmovanje  

18. 1. – 22. 1.  Smučarska šola - 5. r. 

18. 1. – 
ponedeljek 

Zimski športni dan – drsanje v Ledni dvorani Mb (v času ŠVN za 
petošolce) – POŠ Sp. Kungota in POŠ Svečina 

18. 1. – 
ponedeljek 

Kemija – šolsko tekmovanje 

19. 1. 2021 
Naravoslovni dan: Raziskujem, eksperimentiram (1. razred PŠ 
Svečina) 

20. 1.  – sreda Angleščina 9. r. – regijsko tekmovanje 

26. 1. – torek  Geografsko regijsko tekmovanje – 7., 8., 9. r. 

FEBRUAR  

1.2.–3.2. 
Erasmus+ Promote your neighbour prva 3-dnevna LTTA v 
Sloveniji 

2. 2. – torek Zgodovina – regijsko tekmovanje 

februar Občni zbor upokojencev (program šole)  

3. 2. – sreda Fizika – šolsko tekmovanje 

3. 2. – sreda Kresnička – šolsko tekmovanje 

4. 2. – četrtek 
Kulturni dan 1.–5. r.; Prireditev pred slovenskim kulturnim 
praznikom 

5. 2.  – petek 
Kulturni dan 6.–9. r.; Proslava pred slovenskim kulturnim 
praznikom 

5. 2. – petek  Kulturna ura pred slovenskim kulturnim praznikom 

8. 2.  – 
ponedeljek 

Slovenski kulturni praznik  

10. 2. – sreda Športni dan 4.–9. r. 

februar 
Tehniški dan 5. r. – vsi petošolci OŠ Kungota – Hiša iluzij in 
Narodni muzej LJ 

februar Naravoslovni dan 4. r. – vsi četrtošolci OŠ Kungota – Šolski 
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 muzej in Narodna galerija LJ 

11. 2. – četrtek Roditeljski sestanek Sp. Kungota – Predavanje za starše 

12.–13. 2.  Informativni dan  

12. 2. – petek Naravoslovni dan 1. r. Sp. Kungota 

15.–19. 2.  Zimske počitnice  

 22. in 23. 2.  Vpis šolskih novincev, Petra Baukman 

Marec  

1.3.–3.3.  
Erasmus+ Promote your neighbour prva 3-dnevna LTTA v 
Avstriji 

marec–april  Dnevi evropske kulturne dediščine 

10. 3. – sreda Vesela šola – šolsko tekmovanje 

10. 3.  – sreda Tehniški dan 8. r. 

13. 3. – sobota Cankarjevo tekmovanje – državno tekmovanje 

16. 3. – torek Angleščina 9. r. – državno tekmovanje 

17. 3. – sreda Tehniški dan – 7. r. 

17. 3. – sreda 
Tehniški dan POŠ Sp. Kungota in POŠ Svečina - Steklopihaška 
delavnica 

18. 3. – četrtek Kenguru – šolsko tekmovanje 

20. 3. – sobota Zgodovina – državno tekmovanje  

22. 3. – 
ponedeljek 

Pozdrav pomladi 

23.3. – torek  Nemščina 9. r. – državno tekmovanje 

26. 3.  – petek  Fizika – regijsko tekmovanje 

26. 3. – petek 
Kulturni dan POŠ Sp. Kungota - Velika šolska prireditev “Na 
gradu Dobrenj straši” 

27. 3. – sobota Kemija – državno tekmovanje 

APRIL 5. 4.  – Velikonočni ponedeljek; Razstava pirhov (sodelovanje šole in 
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ponedeljek  vrtca) 

6. 4. – torek  Razstava ob obletnici 2. svetovne vojne 

6. 4. 2021 športni dan: Orientacija (PŠ Svečina) 

8. 4.  – četrtek Mehurčki - literarno tekmovanje (2., 3. razred) 

8. 4.  – četrtek Kulturni dan – 4. in 5. r. – Planinska roža  

april Cestna preventiva 

9. 4.  – petek Tehniški dan – 6.r. 

12.–16. 4.  Plavalna šola – 4. r. 

14. 4.  - četrtek Vesela šola – državno tekmovanje 

16. 4.  – sobota Geografija – državno tekmovanje 

19.–23. 4. 

23. 4. – petek  

Plavalna šola – 3. r. 

Naravoslovni dan 5. r. – vsi petošolci OŠ Kungota – 
Gospodarske dejavnosti 

26. 4.  – torek  Pouka prost dan  

27. 4. – sreda   Dan upora proti okupatorju 

28. 4. – 2. 5.  Prvomajske počitnice  

MAJ 

 

4. 5. – torek  NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r. 

4. 5. – torek  Tehniški dan 1.–5. Sp. Kungota 

6. 5. – četrtek  NPZ iz matematike za 6. in 9. r. 

8. 5.  – sobota  Fizika – državno tekmovanje  

10. 5. – 
ponedeljek  

NPZ iz zgodovine za 9. r. 

10. 5. – 
ponedeljek  

NPZ iz tujega jezika za 6. r. 

10. 5.–12. 5.  Erasmus+ Promote your neighbour druga 3-dnevna LTTA v 
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Sloveniji 

11. 5. – torek Tehniški dan - Od načrta do izdelka, 5. r. Sp. Kungota 

14. 5. – petek  Varnostna olimpijada 

17. 5. –  
ponedeljek 

Športni dan – ATLETIKA, razredna stopnja 

19. 5. – sreda Cici veselo šolsko tekmovanje 

20. 5. – četrtek Naravoslovni dan 6. r. 

24.–25. 5.   Fotografiranje  

25. 5. – torek Pesem mladosti – Sp. Kungota 

28. 5. – petek Naravoslovni dan: Živalski vrt (PŠ Svečina) 

28. 5. – petek Zaključne ekskurzije 

 

JUNIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 6. – torek 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev 
pri NPZ v 9. r. 

Seznanitev učencev z dosežki v 9. r. 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
preizkuse NPZ v 9. Razredu 

2. 6. – sreda 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
preizkuse NPZ v 9. r. 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

3. 6. – četrtek  
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
preizkuse NPZ v 9. r. 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC 

7. 6. – 
ponedeljek  

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki 
učencev pri NPZ v 6. r. 

Seznanitev učencev z dosežki v 6. r. 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
preizkuse NPZ v 6. r. 

8. 6. – torek  
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
preizkuse v 6. r. 
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Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

8.6.–10. 6.  Plavalni tečaj – 2. r.  

9. 6. – sreda 

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) 
učencev v 9. razredu 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
preizkuse v 6. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

14.6. – 17. 6.  Plavalni tečaj – 1. r. 

11. 6. – petek Valeta za 9. razred 

14. 6. – 
ponedeljek 

Športni dan – 9. r. 

14. 6. – 
ponedeljek 

Občinski praznik Cvetje – pecivo (šolski program)  

15. 6. – torek  Zaključek  2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. r. 

15. 6. – torek Kulturni dan – 9. r.  

15. 6. – torek 

 

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda 

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) 
učencev v 6. r. 

24. 6. – četrtek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. r. 

24. 6. – četrtek  
Proslava pred dnevom državnosti 

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. r. 

 

Preglednica 36. Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

16. 6.–30. 6. 2021 1. rok učenci 9. r. 
28. 6.–9. 7. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. r. 
18. 8.–31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. r. 
Skupno dni pouka: 190. Število dni pouka bo nižje zaradi: 
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 udeležbe otrok na sistematičnem zdravstvenem pregledu v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca 
v Mariboru. 

 informativnega dne v srednjih šolah (učenci 9. razreda). 

 

8.2 ČASOVNI RAZPORED UR IN ODMOROV 

Začetek pouka v rednih oddelkih je ob 8.20, začetek dopolnilnega in dodatnega pouka, nekaterih izbirnih 

predmetov ter interesnih dejavnosti pa ob 7.30. 

Preglednica 37. Šolski zvonec 

 

Jutranje varstvo poteka od 6.00 do 8.15. 

 

8.3 ŠOLSKA PREHRANA  

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na zdravje, počutje učencev, skladen telesni in duševni 
razvoj, učne uspešnosti in tudi pozitivne samopodobe. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju 
odraščanja. Ker želimo, da so naši učenci učno uspešni, se trudimo, da je njihova prehrana uravnotežena in 
raznovrstna.  

Težimo k zdravemu prehranjevanju in poudarjamo zdrave prehranjevalne navade. V ta namen pri pripravi 
prehranjevalnih obrokov upoštevamo naslednja načela:  

− pestre jedilnike načrtujemo v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno–
izobraževalnih ustanovah z upoštevanjem Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja;  

− kontrolo živil v vseh procesih dela izvajamo po načelih HACCP-sistema, ki nam zagotavlja 

pripravo varnih obrokov. Uradni nadzor nad kvaliteto in količino prehrane vse šolsko leto 
izvajata Zavod za zdravstveno varstvo Maribor in Zdravstveni inšpektorat RS. 
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8.4 ORGANIZACIJA MALIC IN KOSIL  

V šoli sta organizirana malica in kosilo za učence in delavce šole. Učencem so ponujeni sezonsko sadje in 

topli napitki. 

Dopoldanska malica in kosilo je za učence v času preprečevanja okužbe s koronavirusom fleksibilna in 

prilagojena glede na obliko pouka. Malice se bodo izvajale v razredih, kosilo na matični šoli je v jedilnici.  

Pri vseh obrokih so prisotni učitelji, ki učence usmerjajo k zdravemu in kulturnemu prehranjevanju (higiena 
rok, uporaba serviete, uporaba pribora, način prehrane glede na sestavo obroka, bonton pri mizi, odnos do 
sošolcev, pospravljanje in podobno).  

Učenci, ki imajo malico in kosilo v jedilnici, si hrano postrežejo sami. Vsak učenec si z razdelilnega pulta 
vzame pripravljen in postrežen obrok. Obroki so količinsko določeni, skladno z energijsko vrednostjo, ki je 
predpisana za posamezne starosti otrok. 

V kolikor je ostala nerazdeljena hrana pri kosilu, jo lahko učenci zaužijejo po končanem kosilu brezplačno, v 
matični šoli po 14. uri, v podružnici po 13.15.  

Učenci malico in kosilo naročajo preko aplikacije v eAsistentu. 

Malica je za vse učence enotna. Kosila so količinsko različna, zato so tudi cene kosil različne. Ob predložitvi 
zdravniškega potrdila pripravljamo dietne obroke. Zanje je v šol. letu 2020/21 odgovoren Boris Lovrec.  

Šola bo med šolskim letom enkrat preverila stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z 
dejavnostmi, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. 

 

8.5 CENE POSAMEZNIH OBROKOV  

 Cene posameznih obrokov so: 

▪ cena malice  – 0,80 €,  
▪ cena kosila – za učence od 1. do 5. r. je 1,85 €,  

▪ cena kosila – za učence od  6. do 9. r. je 2,10 €,  

▪ cena kosila – za izredno naročanje je 2,20 €,  
▪ malica – topla  – 2,70 €. 

▪ Kosilo – veliko – 3,50 € 

 

Cena malice je določena s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ob morebitnih 
podražitvah se cene kosil lahko med letom spreminjajo. Celotno organizacijo prehrane vodi vodja 

šolske prehrane Maša Puc Mačukat (masa.puc@guest.arnes.si).  
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8.6 SUBVENCIONIRANA PREHRANA  

Pri pravici do subvencionirane šolske prehrane šola upošteva uvrstitev v dohodkovni razred, razviden iz 

odločbe o otroškem dodatku, ki ga izda CSD. Uvrstitev se upošteva na podlagi izmenjave podatkov 
pristojnih ministrstev in šole. Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno 
izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v 
odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.  

Subvencija kosila oz. brezplačno kosilo pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na 

kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. 

8.6.1 POSTOPKI IN OBVEZNOSTI NAROČANJA TER ODJAVLJANJA ŠOLSKE 
PREHRANE  

Starši prijavijo učenca na šolsko prehrano z obrazcem Prijavnica učenca na šolsko prehrano. Vse 

morebitne spremembe za daljši čas morajo starši določiti na novi Prijavnici učenca na šolsko prehrano oz. 
na obrazcu Preklic prijave učenca na šolsko prehrano. Oba obrazca sta veljavna s podpisom 

staršev/skrbnikov/vlagateljev prijave. 

 Vse kratkoročne odjave obrokov starši opravijo izključno v tajništvu šole:  

− na spletni strani šole prek elektronskega obrazca prijava/odjava šolske prehrane, 
− preko elektronske pošte, 

− preko telefona, 

− preko eAsistenta. 

Kratkoročne odjave, ki jih starši sporočijo v tajništvo šole do 7.30 za tekoči dan, so obravnavane kot 
pravočasne in se tako odjavljeni obroki ne zaračunajo. Vse odjave, sporočene po 7.30, se upoštevajo kot 
nepravočasne. Nepravočasno odjavljeni ali neodjavljeni in neprevzeti obroki se zaračunajo.  

Posebnost so subvencionirani obroki. Obrok je subvencioniran samo v primeru, da ima učenec obrok 

naročen in ga tudi prevzame. Subvencija velja tudi za prvi dan nepravočasne odjave. Obroke, ki so sicer 
subvencionirani, vendar niso bili odjavljeni in jih učenec ni prevzel, šola zaračuna po ceni 
subvencioniranega obroka.   

Učenci si lahko za tekoči dan prijavijo izredno kosilo, ki je dražje od abonentskega. Prijava izrednega kosila 
se ureja izključno v tajništvu šole do 7.30. 

 

8.6.2 SKUPINA ZA ŠOLSKO PREHRANO NA ŠOLI  
Skupina za šolsko prehrano deluje v okviru programa HACCP-tima, ki ga sestavljajo Maša Puc Mačukat, 
vodja šolske prehrane, Boris Lovrec  in pomočnica za šolo Marjana Hrast. 

Skupina za šolsko prehrano opravlja naslednje naloge:  
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− odobri prehrambni načrt, ki je sestavni del celotnega šolskega programa, in skrbi, da se le-ta 

dosledno izvaja;  

− obravnava organizacijska in finančna vprašanja, ki zadevajo šolsko prehrano;  
− ugotavlja pomanjkljivosti prostorske ureditve, opreme in drobnega inventarja šolskih kuhinj in njim 

pripadajočih prostorov ter predlaga ustrezne ukrepe svetu šole;  
− izvaja kontrolo nad doslednim izvajanjem HACCP-sistema;  

− obravnava opozorila in pritožbe staršev ter otrok v zvezi s šolsko prehrano.  

 

 

9 SKRB ZA OTROKOV TELESNI IN DUŠEVNI RAZVOJ  

9.1 ZDRAVSTVENO VARSTVO, ZDRAVNIŠKI PREGLEDI IN PREVENTIVNO DELOVANJE 

ŠOLE 

V šolskem letu 2020/21 bodo sistematično pregledani učenci 1., 3., 6. in 8. razreda. Vsa zakonska obvezna 

cepljenja bo opravila šolska zdravnica dr. Tatjana Krajnik v zdravstveni ambulanti šolskega dispanzerja v 
ZD dr. A. Drolca, Vošnjakov 2-4, 2000 Maribor. 

Preventivni program za ohranitev zdravja zob za učence od 1. do 5. razreda bodo izvajale medicinske 
sestre zdravstveno-vzgojne in preventivne dejavnosti Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. 

Vsi zaposleni, ki v zadnjih 4 letih niso  bodo opravili predpisanih zdravniških pregledov, jih bodo opravili v 
prvi polovici šolskega leta.   

Strokovni delavci Zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor in UKC Maribor  v sodelovanju s šolo 
organizirajo  in izvajajo preventivne delavnice in predavanja za učence od 1.–9. razreda. Tem se s pridružijo 
delavci svetovalnega centra za otroke. 

 

Preglednica 38. Preventivne delavnice in predavanja 

Št. VSEBINA 

1. Zdravstveno preventivna dejavnost strokovnih delavk ZD dr. A. Drolca za vse učence od 1. do 9. razreda – po 

razporedu – program Zdravstvena vzgoja 

2. Program več zaporednih srečanj v sodelovanju s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor 
na temo Zdravo odraščanje s poudarkom na medosebnih odnosih – 7. razred – oktober do december 
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9.2  DEŽURSTVA  

Učitelji izvajajo dežurstva v času kosil. Načrt dežurstva izdela pomočnica ravnateljice in ga objavi na oglasni 
deski ter delavcem posreduje v elektronski obliki. V času malice je vsak učitelj, ki je poučeval predhodno 
uro, odgovoren za dežurstvo v času malice.  

Jutranje dežuranje od 7.30 do 8.15 se (po potrebi) izvaja še na hodnikih I. VIO in hodnikih II. VIO ter v 
jedilnici. Izjema je obdobje izvajanja ukrepov za preprečevanje okužb s koronavirusom, ko je šola med 7.30 

in 8.05 zaprta.  

 

9.3 UČITELJI V ODDELKI OPB  IN JUTRANJEM VARSTVU 

V oddelkih OPB poučujejo: 

− na matični šoli: Ksenija Mitov, Andreja Cigula, Božidara Kavčič (nadomešča Iva Kladušek), Marjana 
Hrast; 

− na podružnici Sp. Kungota: Barbara Plečko Oberčkal, Polona Hrastnik, Silva Vnuk, Aljaž Gorgiev, 

Nina Lackovič; 

− na podružnici Svečina: Mihaela Černko, Marija Kristan in Bernarda Šlehta. 

V oddelkih jutranjega varstva  so strokovni delavci:  

− na matični šoli: Sonja Marko, Nina Založnik; 

− na podružnic Sp. Kungota: Nada Lampret, Silva Vnuk, Erika Pahor, Barbara Plečko Oberčkal; 

− na podružnici Svečina: Darija Šildenfeld. 

 

10 DEJAVNOSTI OB POUKU IN INTERDISCIPLINARNE EKSKURZIJE 

10.1 PROGRAM KULTURNIH , NARAVOSLOVNIH, ŠPORTNIH, TEHNIŠKIH DNI  IN 

DELOVNIH AKCIJ  

Preglednica 39 Kulturni dnevi – 1. triada Zg. Kungota 

ZAP. 
ŠT. DATUM TEMA CILJI 

KOORDINATOR 
 

1. 
oktober 

2020 
LUTKE 

Učenci vedo, kako se morajo vesti v lutkovnem gledališču,  
gledajo lutkovno predstavo, spodbujanje radovednosti in 
veselja do umetniških dejavnosti. Poustvarjajo besedilo – 

pripovedujejo o vsebini in doživljanju ob gledanju. 
Katja Vezjak 



62 

 

2. 
december 

2020 
GLEDALIŠČE 

Učenci pridobivajo bralno in gledališko kulturo, tj. 
naklonjenost do branja krajših dramskih besedil ter 

obiskovanj gledaliških predstav, si oblikujejo stališča za 
prepoznavanje kvalitetne predstave (vzgoja gledališkega 

občinstva). 

Nada Lampret 

3. 
4. februar 

2021 

PRIREDITEV PRED 
KULTURNIM 
PRAZNIKOM 

Poglabljanje in lažje razumevanje kulturnih vsebin. 
Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških 

dejavnosti. 

Vesna Repolusk, 
Katja Vezjak 

4. junij 2021 DAN S KNJIGO 
Razvijanje bralne sposobnosti. Razvijanje bralne kulture in 

pridobivanje književnega znanja. 
Ksenija Mitov, 

Vesna Repolusk 

 

 

Preglednica 40.  Naravoslovni dnevi 1. triada Zg. Kungota  

ZAP. 
ŠT. DATUM TEMA CILJI 

KOORDINATOR 
 

1. 
oktober 

2020 
PROMET 

Informiranje in učenje prometnih pravil, ustreznega ravnanja v 
prometnih situacijah, pridobivanje različnih vedenj in znanj, 

osveščanje in oblikovanje ugodnih stališč in prepričanj za varno 
ravnanje v prometu, usposabljanje, pridobivanje in izboljšanje 

spretnosti za varno ravnanje v prometu. 

Katja Vezjak 

2. 
april 
2021 

SNOVI 

Učenci spoznajo lastnosti, po katerih ločimo trde snovi in 
tekočine, vedo, da obstajajo snovi z nevarnimi lastnostmi 

(nevarne snovi: strupene, vnetljive, eksplozivne, jedke, okolju 
nevarne), znajo dokazati, da se pri nekaterih pojavih lahko 

spremenijo lastnosti snovi. 

razredničarke 

3. 
junij 
2021 

ZAKLJUČNA 
EKSKURZIJA – 

ROGATEC 

Učenci si ogledajo in spoznajo muzej na prostem in aktivno 
sodelujejo v etnoloških delavnicah in muzejskih demonstracijah 

ter učnih delavnicah domačih obrti, kmečkih opravil in 
kulturnega izročila. 

Andreja Cigula, 
Vesna Repolusk 

 

Preglednica 41. Tehniški dnevi – 1. triada Zg. Kungota 

Zap. 
ŠT. DATUM TEMA CILJI 

KOORDINATOR 
 

1. 
7. oktober 

2020 
VAČE 

Seznanitev s situlo z Vač in z obdobjem, v 
katerem je bila izdelana. 

Vesna Mitov, Ksenija 
Repolusk 

2. 
december 

2020 
IZDELEK ZA 

BAZAR 

Učenec izdela izdelek v dogovorjenem času. 
Zna brati navodila in načrt za izdelavo 

izdelka. 
Navaja se na  pravilno uporabo 

orodij in upošteva ukrepe za varno delo. 
Je samostojen pri delu. Po 

končanem delu zna pospraviti za seboj. 

Ksenija Repolusk 
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3. marec 2020 Izdelava darila 

Učenec izdela izdelek v dogovorjenem 
času. Zna brati navodila in načrt za izdelavo 

izdelka. Navaja se na  pravilno uporabo 
orodij in upošteva ukrepe za varno delo. 

Navaja se na varčevanje pri porabi 
gradiv. Je samostojen pri delu. Po 

končanem delu zna pospraviti za seboj. 

razredničarke 

 

 

Preglednica 42. Športni dnevi – 1. triada Zg. Kungota 

ZAP. 
ŠT. 

DATUM TEMA CILJI KOORDINATOR 

 

1. september 
2020 

ŠPORTNO 
VZGOJNI 
KARTON 

Ugotoviti, kakšne so gibalne sposobnosti učencev. športniki 

2. oktober 
2020 

POHOD Sodelovanje posameznika v skupini, ki je na krajšem pohodu. 
Upoštevanje navodil, ki jih mora spoštovati skupina (glede 
časa, kraja in ostalih dogovorov). Upoštevanje splošnih 
navodil, ki jih mora spoštovati posameznik v skupini. 
Spoštovanje pravil varne hoje. Pridobivajo osnovno znanje o 
hoji – primerna obutev, oblačila. 

Nada Lampret 

3. januar 
2021 

DRSANJE Učenec varno drsa. Upošteva pravila varnosti na drsališču. 
Pozna nevarnosti na drsališču in primerno opremo za zimske 
športe. 

Ksenija Mitov 

4. 18. maj ATLETSKO 
TEKMOVANJE 

Razvijanje hitrosti. Urjenje tekalnih sposobnosti. Razvijanje 
vztrajnostne moči. Razvijanje osnovne motorike s poudarkom 
na koordinaciji in eksplozivni moči. 

Sp. Kungota 

5. junij 2021 ŠPORTNE IGRE Razvijanje osnovne motorike. Razvijanje sproščenih 
medsebojnih odnosov. Razvijanje samostojnosti, ustvarjalnosti 
in vedoželjnosti. 

Vesna Repolusk, 
Katja Vezjak  
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Preglednica 43. Kulturni dnevi  4. in 5. razred Zg. Kungota 

ZAP. 
ŠT. DATUM TEMA CILJI 

KOORDINATOR/ 
ODGOVORNI 

1. 8. 4. 2021 
Planinska roža 

(gledališče) 

Učenci: 
- si gledajo si gledališko predstavo, 

- spoznajo značilnosti operete, 
- ponovijo gledališki bonton. 

Nina Založnik 

2. 13. 1. 2021 
Umetnost in mi 

(Prešernov natečaj) 
Kulturno in umetniško ustvarjanje otrok na 

izbrano temo natečaja (lik. in lit. delo). 
razredničarke, Sonja 

Marko 

3. 4. 2. 2021 
Prireditev pred 

kulturnim praznikom 

Poglabljanje in lažje razumevanje kulturnih 
vsebin, spodbujanje radovednosti in veselja 

do umetniških dejavnosti. 
Vesna Repolusk, 

Katja Vezjak 

 

Preglednica 44. Naravoslovni dnevi 4 in 5. razred Zg. Kungota 

ZAP. 
ŠT. DATUM TEMA CILJI 

KOORDINATOR/ 
ODGOVORNI 

1. 

februar 
2021 

 
 
 
 

18. 1.–22. 
1. 2021 
(ŠVN) 

Šolski muzej in Narodna 
galerija (4. r.) 

 
 

Uravnotežena prehrana (5. 
r.) 
 

Učenci: 
- se seznanijo s šolo nekoč, 

- se poskusijo vživeti v preteklost, 
- raziskujejo umetniška dela, 

- si ogledajo razstavne eksponate. 
- spremljajo jedilnik doma CŠOD in ga vzporejajo 

s prehranjevalno piramido, 
- prepoznavajo hranilne snovi v posamezni jedi, 

- znajo urejati podatke in jih predstaviti z 
različnimi prikazi, 

- naberejo zelišča in jih uporabijo pri pripravi 
različnih jedi in napitkov (v primeru za to ugodnih 

vremenskih razmer). 

Barbara Oberčkal 
Plečko 

 
 
 

razredničarka 

2. 

23.4. 2021 
 
 
 
 
 
 

junij 2021 
(ŠVN) 

Gospodarske dejavnosti 
(5. r.) 

 
 
 
 
 

Snovi 
(4. r.) 

- spoznajo različne gospodarske dejavnosti, 
- spoznajo in upoštevajo varnost pri delu, 

- se kulturno obnašajo v delovnih organizacijah in 
upoštevajo pravila, 

- spoznajo zgodovino gradu, se srečajo s 
kulturno dediščino, si ogledajo in spoznajo 

nastanek fresk, 
- srečajo se s turistično panogo gospodarstva. 

- pojasniti tehnične in tehnološke lastnosti gradiv, 
- razvrstiti, uvrstiti in urediti snovi po njihovih 

lastnostih (gnetljivost, stisljivost, trdota, gostota), 
- pojasniti povezanost lastnosti snovi z njihovo 

uporabo 

Barbara Oberčkal 
Plečko 

 
 
 
 
 
 

razredničarka 

3. maj 2021 
Zaključna ekskurzija – 

Postojnska jama in 
Predjamski grad 

Ogled Postojnske jame in Predjamskega gradu. Anja Horvat 
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Preglednica 45. Tehniški dnevi 4 in 5. razred Zg. Kungota 

ZAP. 
ŠT. 

DATUM TEMA CILJI KOORDINATOR 

1. november 
2020 

Izdelek za bazar Učenec izdela izdelek v dogovorjenem času, navaja se na 
pravilno uporabo orodij in upošteva ukrepe za varno delo, je 
samostojen pri delu. 

razredničarke 

2. junij 2021 

(ŠVN) 

 februar 
2021 

Od skice do 
izdelka (4. r.) 

Hiša iluzij in 
Narodni muzej (5. 
r.) 

Učenec uporablja osnovne obdelovalne postopke za papirna 
gradiva, seznanijo se z lastnostmi materialov, varno 
uporabljajo orodje, se urijo v branju načrtov, se navajajo na 
estetiko,  spoznajo optične prevare, spoznajo življenje v antični 
Emoni, upoštevajo pravila in aktivno sodelujejo v delavnicah. 

razredničarke 

 

Barbara Oberčkal 
Plečko 

3. april 2021 

18. 1.– 22. 
1. 2021 

 

Ljudski običaji (4. 
r.) 

 Izdelava 
kolebnice (5. r.) 

Spoznavanje ljudskih običajev (velikonočne dejavnosti). 
Uporaba plastičnih vrečk za izdelavo kolebnice. 

razredničarka, 
Sonja Marko 

 razredničarke 

4. junij 2021 

8. 1.–22. 1. 
2021 

(ŠVN) 

Pojavi v naravi (4. 
r.) 

   Vreme (5. r.)  

Z eksperimentiranjem spoznavajo, kako vpliva sončna svetloba 
na pojave v naravi (dan/noč, lom svetlobe, senca, vpijanje ali 
odboj svetlobe), spoznavajo, kako se lahko gibajo predmeti, 
glede na podlago, eksperimentirajo in napovedujejo, preverjajo 
napovedi, razlagajo, kar pokaže eksperiment. Znajo napisati in 
predstaviti vremensko napoved za Slovenijo. 

razredničarka 

  

  

  razredničarke 

Preglednica 46. Športni dnevi za 4. in 5. razred Zg. Kungota 

ZAP. 
ŠT. DATUM TEMA CILJI 

KOORDINATOR/ 
ODGOVORNI 

1. 

18. 9. 2020 
 
 
 
 

18. 1.–22. 1. 
2021 
(ŠVN) 

ŠVK 
(4. r.) 

 
 
 

Igre na snegu 
(5. r.) 

- izvedba meritev motoričnih sposobnosti, 
- spoznavanje in seznanjanje z lastnimi telesnimi 

zmogljivostmi, 
- izvedba meritev telesnih značilnosti, 

- seznanjanje s svojimi antropometričnimi značilnostmi. 
- spoznanje športne opreme, primerne za dejavnosti na 

snegu 

Nina Lacković 
 
 
 
 
 

razredničarki 

2. 10. 2. 2021 
Zimski športni 

dan 
Spoznavanje različnih zimskih športnih panog. Matej Banič 

3. 
13. 4. 2021 

 
Pohod (Zg. K) 

 
Seznanjanje z dlje časa trajajočo aktivnostjo. Matej Banič 

 

4. 18. 5. 2021 
Atletika 
(1.–5. r) 

 

Pri igrah razvijajo spretnost, natančnost in vzdržljivost. 
Ob igrah se razvedrijo in sprostijo. 

Navajajo se na športno spodbujanje sošolcev. 
Nada Lampret 
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5. 

junij 2021 
(ŠVN) 

 
 
 
 
 
 

18. 1.– 22. 1. 
2021 
(ŠVN) 

Plavanje 
(4. r.) 

 
 
 
 
 
 

Smučanje 
(5. r.) 

- učenec je prilagojen v vodi in upošteva pravila varnosti ter 
pozna nevarnosti v vodi, 

- spoznajo pravila obnašanja na bazenu, 
- upoštevajo pravila varnosti ter poznajo nevarnosti v vodi, 

- vadijo plavalne veščine, 
- se sprostijo in razvedrijo. 

 
Vadijo znanje in pridobivajo spretnosti smučanja, 

- upoštevajo navodila 
- skrbijo za svojo in tujo varnost, 

- razvijajo vzdržljivost. 
 

razredničarka 
 
 
 
 
 
 
 

razredničarka 

Preglednica 47. Kulturni dnevi – POŠ Spodnja Kungota 

ZAP. 
ŠT. DATUM 

NASLOV IN 
KRATKA VSEBINA 

CILJI 
KOORDINATOR, 

ODGOVORNI 
RAZRED 

1. 

6. 10. 
2020 

Teden 
otroka 

Pastirski dan, Vače 

Učenci sodelujejo v skupini, ki je na krajšem 
potovanju, spoznajo življenje ljudi v 

preteklosti, 
razvijajo govorne sposobnosti,  prepoznavajo 

rastlinske vrste gozdnega roba in njihovo 
uporabnost. 

Alenka Zadravec 1.–3. 

2. 
Teden 
otroka 

Lutkovna predstava 
(Zg. Kungota) 

Ogledajo si lutkovno predstavo,  
prepoznavajo značilnosti pravljice, glavne 
književne osebe, dogajalni prostor, čas,  

ponovijo gledališki bonton. 

Hrastnik Polona 
Katja Vezjak 

1.– 3. 

3. 
26. 3. 
2021 

Velika šolska 
prireditev 

"Na gradu Dobrenj 
straši" 

(dejavnosti v 
popoldanskem času) 

Tematsko ustvarjajo na glasbenem, 
dramskem in plesnem področju, predstavijo 

se na kulturni prireditvi. 

Polona Hrastnik 
Erika Pahor 

Barbara P. 
Oberčkal 
Nada Lampret 

1.–5. 

4. 
8. 4. 
2021 

Planinska roža 
Ogledajo si gledališko predstavo, spoznajo 

značilnosti operete, ponovijo gledališki 
bonton. 

Erika Pahor 
Nina Založnik 

4., 5. 

5. 
23. 6. 
2021 

Pred dnevom 
državnosti in slovo 

petošolcev 

Tematsko ustvarjajo na glasbenem, 
dramskem in plesnem področju, predstavijo 

se na kulturni prireditvi. 
Erika Pahor 

 
1.-5. 

  

Preglednica 48. Naravoslovni dnevi na POŠ Sp. Kungota 

ZAP. 
ŠT. DATUM 

NASLOV IN 
KRATKA 
VSEBINA 

CILJI KOORDINATOR RAZRED 

1. 
oktober 

2020 
Tržnica 

Učenci znajo opisati in razlikovati značilna okolja, 
spoznajo pomen tržnice, spoznavajo, poimenuje in 
razvrščajo sadje in zelenjavo, v igri vlog opravijo 

različne zadolžitve, samostojno pripravijo in 
pospravijo delovni prostor. 

Alenka Zadravec 3. 

2. 
november 

2020 

Čebela in 
slovenski 

tradicionalni 
zajtrk 

Razlikujejo naravna okolja in živa bitja v njih, 
spoznavajo pomembnost čebel za življenje, 

navajajo se na kulturni način prehranjevanja. 
Polona Hrastnik 1. 
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3. 
1.–5. 2. 

2021 
(ŠVN) 

Uravnotežena 
prehrana 

Spremljajo jedilnik doma CŠOD in ga vzporejajo s 
prehranjevalno piramido,  prepoznavajo hranilne 

snovi v posamezni jedi, znajo urejati podatke in jih 
predstaviti z različnimi prikazi, naberejo zelišča in 
jih uporabijo pri pripravi različnih jedi in napitkov (v 

primeru za to ugodnih vremenskih razmer). 

Nada Lampret 5. 

4. 
februar 
2021 

Šolski muzej in 
Narodna galerija 

(Ljubljana) 

Se seznanijo s šolo nekoč, se poskusijo vživeti v 
preteklost, raziskujejo umetniška dela, si ogledajo 

razstavne eksponate. 

Barbara P. 
Oberčkal 4. 

5. 
februar  
2021 

Zdrava prehrana 

-Spoznajo, da zdrav način prehranjevanja pomaga 
ohranjati zdravje, spoznajo raznovrstnost prehrane, 
razvijajo družabnost, povezano s prehranjevanjem. 

 

Polona Hrastnik 1. 

6. 
23. 4.  
2021 

Gospodarske 
dejavnosti 

Spoznajo različne gospodarske dejavnosti, 
spoznajo in upoštevajo varnost pri delu, 

se kulturno obnašajo v delovnih organizacijah in 
upoštevajo pravila, spoznajo zgodovino gradu, se 

srečajo s kulturno dediščino, si ogledajo in 
spoznajo nastanek fresk, srečajo se s turistično 

panogo gospodarstva. 

Barbara P. 
Oberčkal 5. 

7. maj  2021 Čutila 

Spoznajo vrsto čutil in njihovo delovanje 
preizkušajo ob različnih praktičnih nalogah z 
napovedovanjem in dokazovanjem njihovega 

pomena. 

Alenka Zadravec 3. 

8. maj 2021 Herbarij 

Usmerjeno opazujejo, uporabljajo več čutil, 
opazovano narišejo ali napišejo. 

– urejajo rastline po eni ali dveh spremenljivkah, 
izdelajo preprost herbarij. 

Simona Šmajs 2. 

9. junij 2021 
Spremembe 

lastnosti snovi 

Ločijo med različnimi snovmi (kovina, steklo, 
plastika, les …), ugotovijo katere snovi se med 
seboj mešajo in katere se ne, znajo načrtovati 
eksperiment in ga predstavijo pred razredom,  
eksperimentirajo in napovedujejo, operacijsko 

določajo lastnosti, preverjajo napovedi, sodelujejo 
v skupini in v dvojicah, strpno poslušajo drug 

drugega. 

Simona Šmajs 2. 

10. junij 2020 Zdrava prehrana 
Spoznajo, da zdrav način prehranjevanja pomaga 
ohranjati zdravje, spoznajo vlogo sadja v prehrani 

– urijo se v pripravi sadnih napitkov. 
Erika Pahor 4. 

11. 
28. 5.  
2021 

EKSKURZIJA: 
Pomurje 

Spoznavajo muzejske vrednote in njihove vsebine,  
spoznavajo dela pri lončarju,  spoznajo, kako so 

nekoč mleli žito, se kulturno obnašajo in 
upoštevajo navodila vodičev. 

Erika Pahor 1.-5. 

 

Preglednica 49. Tehniški dnevi na POŠ Sp. Kungota 

ZAP. 

ŠT. 
DATUM NASLOV IN 

KRATKA 

VSEBINA 

CILJI KOORDINATOR, 

ODGOVORNI 

RAZRED 
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1. november 

2020 

Izdelovanje 

darilne 

embalaže 

Učenci izdelujejo različno darilno embalažo, 
spoznavajo  lastnosti papirja in orodij, uporabljajo 

različne tehnike, se navajajo na estetiko. 

Simona Šmajs 3. 

2. februar 

2021 

Hiša iluzij in 
Narodni muzej 

Spoznajo optične prevare, spoznajo življenje  v 
antični Emoni, upoštevajo pravila in aktivno 
sodelujejo v delavnicah. 

Barbara P. 

Oberčkal 
5. 

3. 17. 3.  

2021 

Steklopihaška 
delavnica 

Izdelek za 

mamice 

Razvijajo ročne spretnosti in ustvarjalnost, 
upoštevajo navodila in načrt dela, oblikujejo merila 

estetsko oblikovanega izdelka, spoznajo nastanek 

stekla in steklenih izdelkov, praktično sodelujejo v 
steklopihaški delavnici, seznanijo se z obrtjo, ki 

počasi izginja. 

 Barbara P. 

Oberčkal 
1.–5. 

4. april 2021 EKO DAN 

Odgovorno 

ravnanje z 

odpadki 

Znajo utemeljiti, kako ljudje vplivajo na naravo, vedo, 

da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo 
odpadki, znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki 

za varovanje in vzdrževanje okolja,  poznajo, kako 

potrošništvo vpliva na okolje, poznajo glavne 

onesnaževalce in posledice onesnaženja vode, 
zraka in tal. 

Polona Hrastnik 1.–5. 

5. april/maj 

2021 

Otroška 
varnostna 

olimpijada 

Spoznajo, kako preprečiti nesreče, se zaščititi ali jih 
reševati, med igrami spoznajo različne nevarne 
situacije iz vsakdanjega življenja in se naučijo 
pravilno ravnati, se urijo v spretnosti. 

Erika Pahor 4. 

5. junij 2021 Pojavi v naravi Z eksperimentiranjem spoznavajo, kako vpliva 

sončna svetloba na pojave v naravi (dan/noč, lom 
svetlobe, senca, vpijanje ali odboj svetlobe), 

spoznavajo, kako se lahko gibajo predmeti, glede na 

podlago, eksperimentirajo in napovedujejo, 

preverjajo napovedi, razlagajo, kar pokaže 

eksperiment. 

Erika Pahor 4. 

6. junij 2021 Od načrta do 
izdelka 

Spoznajo potrebna orodja in materiale, se seznanijo 

z ustreznimi varnostnimi ukrepi, znajo brati načrte in 
po njih izdelati ustrezen izdelek (preproste naprave: 

gugalnica, nihalo, mobile , dvigalo …). 

Nada Lampret 5. 
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Preglednica 50. Kulturni dnevi POŠ Svečina 

ZAP. 
ŠT. 

DATUM TEMA CILJI KOORDINATOR 

1 marec 
2021 

Materinski dan Učenci suvereno nastopajo pred publiko; ustvarjajo na 
glasbenem, dramskem in plesnem področju; se kulturno 
udejstvujejo;  se  kulturno obnašajo. 

Katarina Kralj in 
Marija Kristan 

2 oktober 
2020 

Ogled predstave Učenci se postopoma seznanjajo s širšo družbo in kulturo. 
Pri učencih spodbujamo radovednost in ustvarjalnost. 
Učenci prepoznavajo značilnosti pravljice, glavne književne 
osebe, dogajalni prostor, čas … Ponovijo gledališki bonton. 

Mihaela Černko, 
Katja Vezjak 

3 december 
2020 

Kino Izražajo svoje doživljanje, razumevanje in vrednotenje 
otroškega filma; ob filmu, posnetem po literarni predlogi, 
govorijo o podobnostih in razlikah med besedilom in filmom;  
spoznavajo razlike med risanko in filmom; spoznavajo 
posebnosti medijev. 

Marija Kristan 

4 24. 6. 
2021 

KD ob dnevu 
državnosti in 
slovo petošolcev 

Učenci vedo, da imajo nekateri dnevi v letu (prazniki) 
poseben pomen, da živijo v Sloveniji in da je Slovenija 
članica EU, poznajo državne simbole Slovenije,  vedo, da v 
Sloveniji živijo Slovenci in pripadniki drugih narodov, 
poznajo države, ki mejijo na Slovenijo. 
Učenci suvereno nastopajo pred publiko; se kulturno 
udejstvujejo; znajo zapeti, zaigrati, deklamirati; se  kulturno 
obnašajo. 

Mihaela Černko in 
Bernarda Šlehta 

  

Preglednica 51. Kulturni dnevi POŠ Svečina 4. in 5. razred 

ZAP. 

ŠT. DATUM TEMA CILJI 
KOORDINATOR 

 

1 
marec 

2021 
Materinski dan 

Učenci suvereno nastopajo pred publiko; se kulturno udejstvujejo; 
ustvarjajo na glasbenem, dramskem in plesnem področju, se  

kulturno obnašajo. 

Katarina Kralj in 

Marija Kristan 

2 
8. 4. 

2021 

Ogled 

gledališke 
predstave 

Planinska roža 

Učenci se postopoma seznanjajo s širšo družbo in kulturo. Pri 
učencih spodbujamo radovednost in ustvarjalnost. Učenci 
prepoznavajo značilnosti pravljice, glavne književne osebe, dogajalni 
prostor, čas … Ponovijo gledališki bonton. 

Bernarda Šlehta, 
Nina Založnik 

3 
24. 6. 

2021 

KD ob dnevu 

državnosti in 
slovo 

petošolcev 

Učenci vedo, da imajo nekateri dnevi v letu (prazniki) poseben 
pomen,ve, da živijo v Sloveniji in da je Slovenija članica EU, poznajo 
državne simbole Slovenije,  vedo, da v Sloveniji živijo Slovenci in 
pripadniki drugih narodov, poznajo države, ki mejijo na Slovenijo. 
Učenci suvereno nastopajo pred publiko; se kulturno udejstvujejo; 
znajo zapeti, zaigrati, deklamirati; se  kulturno obnašajo. 
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Preglednica 52. Naravoslovni dnevi 1. triada Svečina 

ZAP. ŠT. DATUM TEMA CILJI 
KOORDINATOR 

 

1.  januar 2021 
Eksperimenti (1. 

r.) 

Učenci organizirajo delo in delovno mesto, poznajo 
pravila varnega dela, načrtujejo preprost poskus, 
usmerjeno opazujejo, uporabljajo več čutil, opazovano 
narišejo ali napišejo; pri opazovanju primerjajo, 
uporabljajo štetje in merjenje z nestandardnimi in 
standardnimi enotami. Razvrščajo po skupnih lastnostih 
in razlikah (po enem kriteriju 

spremenljivk),eksperimentirajo in napovedujejo ‒ 

operacijsko določajo lastnosti, preverjajo napovedi, 
grafično prikažejo in predstavijo ugotovitve opazovanj, 
raziskav idr.,  preprosto povezujejo dve spremenljivki 

(čim…, tem…), povezujejo vzrok s posledico (zato, ker). 

Katarina Kralj 

2.  januar 2021 
Eksperimenti (2. 

in 3. r.) 

Učenci organizirajo delo in delovno mesto, pozna pravila 
varnega dela, načrtujejo preprost poskus, spoznajo, kaj 
vpliva na spreminjanje lastnosti snovi (zrak, sončna 
svetloba, voda),  poznajo spreminjanje lastnosti snovi pri 

segrevanju in ohlajanju, znajo meriti temperaturo. 

Darija Šildenfeld 

3.  april 2021 Zdravje (1. r.) 

Vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in 
počitek omogočajo rast in razvoj ter da jim pomagajo 
ohranjati zdravje, ugotavljajo, da nekatere stvari, ki jih 

dobijo v telo iz okolja, lahko škodijo, poznajo pomen 

redne nege telesa in razumejo vzroke dobrega počutja 
ob redni telesni vadbi, poznajo svoje telo in znajo 

poimenovati zunanje dele telesa. 

Katarina Kralj 

4.  maj 2021 Travnik (2. in 3. r.) 

Učenci znajo opisati in razlikovati značilna okolja (park, 
travnik, gozd, sadovnjak, polje idr.), spoznajo živali in 
rastline, ki jih najdemo na travniku, raziskujejo, iščejo 
podatke, razvrščajo, uporabljajo preproste tabele. 

Darija Šildenfeld 

5.  

 
maj 2021 

Zaključna 
ekskurzija v 

Ljubljanski živalski 
vrt (1., 2. in 3. r.) 

Spoznajo živali iz različnih delov sveta; seznanijo se z 

njihovim načinom življenja, prehranjevanja; spoznajo 

živali tudi preko izkustvenega učenja – bližine; opazujejo 

jih in primerjajo njihov zunanji videz; spoznajo, da so 

živali živa bitja, ki zaznavajo in se tudi bojijo; naučijo se 
jih spoštovati. 

Katarina Kralj 
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Preglednica 53. Naravoslovni  dnevi 4 in 5. razred 

ZAP. 

ŠT. 
DATUM TEMA CILJI KOORDINATOR 

1. 
23. 4.  

2021 

Gospodarske 

dejavnosti (5. .r) 

Učenci spoznajo različne gosp. dejavnosti (kmetijstvo, 
industrijo), ogledajo si kmetijo z živinorejo (mlekarice), obiščejo 
tovarno aluminija, spoznajo postopek pridobivanja bučnega olja. 

Bernarda Šlehta 

Barbara P. 

Oberčkal 

2. 
februar 

2021 

Šolski muzej in 
Narodna galerija 

(4. r.) 

V Slovenskem šolskem muzeju začutijo vzdušje nekdanje šole in 
doživijo pouk, kakršnega so imeli v preteklosti. Ogledajo si 
obsežno zbirko muzejskih predmetov in muzejskega gradiva o 

zgodovini šolstva in pedagogike na Slovenskem. Z ogledom 
Narodne galerije učence spodbujamo k aktivnemu opazovanju 
razstavljenih umetnin, k več čutnemu doživljanju prizorov in k 
razmišljanju o umetninah, ki nas spomnijo tudi na aktualna 

moralna, družbena in ekološka vprašanja. 

Bernarda Šlehta, 

Barbara P. 

Oberčkal 

3. 
maj 

2021 

Zaključna 
ekskurzija v 

Ljubljanski živalski 
vrt (4. in 5. r.) 

Spoznajo živali iz različnih delov sveta; seznanijo se z njihovim 
načinom življenja, prehranjevanja; spoznajo živali tudi preko 
izkustvenega učenja – bližine; opazujejo jih in primerjajo njihov 
zunanji videz; spoznajo, da so živali živa bitja, ki zaznavajo in se 
tudi bojijo; naučijo se jih spoštovati; pri ogledu se znajo tudi 
primerno obnašati. 

Katarina Kralj 

4. 
januar 

2021 

Uravnotežena 
prehrana (5. r.) 

Spremljajo jedilnik doma CŠOD in ga vzporejajo s 
prehranjevalno piramido, prepoznavajo hranilne snovi v 

posamezni jedi, znajo urejati podatke in jih predstaviti z 

različnimi prikazi, naberejo zelišča in jih uporabijo pri pripravi 

različnih  jedi in napitkov (v primeru za to ugodnih vremenskih 

razmer). 

  

Bernarda Šlehta 

5. 
junij 

2021 
Snovi (4. r.) 

Učenci pojasnijo tehnične in tehnološke lastnosti gradiv – 

razvrstijo, uredijo, uvrstijo snovi po njihovih lastnostih, pojasnijo 

povezanost lastnosti snovi z njihovo uporabo.  

Marija Kristan 
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Preglednica 54. Tehniški dnevi 1. triada Svečina 

ZAP. 

ŠT. DATUM TEMA CILJI 
KOORDINATOR 

 

1. 
november 

2020 

Izdelovanje 

za bazar 

Učenci pripravijo material in pripomočke za izdelavo dekorativnega 
izdelka, oblikujejo in izdelajo praznične izdelke, urijo se v ročnih 
spretnostih, razvijajo čut za estetiko. 

Marija Kristan in 

Darija Šildenfeld 

2. 6. 10. 2020 
Pastirčkov 
dan 

Učenci znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in 
vedo, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno, znajo se za 

delo pripraviti in po končanem delu pospraviti, znajo slediti načrtu 
ali shemi delovnega postopka pri izdelavi tehničnega predmeta, 
znajo uporabiti različna gradiva, orodja in obdelovalne postopke ter 
povezujejo lastnosti gradiv in načine obdelave. Iz snovi izdelajo 

uporaben predmet (pastirski klobuk). 

Katarina Kralj 

3. 
18. 3. 

2021 

Steklarska 

delavnica 

Učenci spoznajo lastnosti, po katerih ločimo trde snovi in tekočine, 

poznajo spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju, znajo uporabiti 

različna gradiva (snovi), orodja in obdelovalne postopke ter 
povezujejo lastnosti gradiv in načine obdelave, znajo povezati 

lastnosti gradiv in načine obdelave, znajo slediti načrtu ali shemi 
delovnega postopka pri izdelavi tehničnega predmeta in po 
končanem delu pospraviti,  dokazati, da segrevanje in ohlajanje 

povzročata spremembe lastnosti snovi. 

Marija Kristan, 

Barbara P. 

Oberčkal 

 

 

Preglednica 55. Športni dnevi POŠ Svečina 

ZAP. 

ŠT. DATUM TEMA CILJI 
KOORDINATOR 

 

1. april 2021 

Orientacija 

(1.–3. r. in 5. 

r.) 

Učenci se znajdejo v prostoru s pomočjo zemljevida in drugih 

pripomočkov – sodelujejo v skupini, se urijo v naravnih oblikah 

gibanja. 

Katarina Kralj 

2. 
oktober 

2020 

Športne igre 
(vsi) 

Učenci poznajo pravila različnih športnih iger in jih upoštevajo, igrajo 
po pravilih poštene igre, razvijajo kolektivni duh, športno navijajo, se 

veselijo zmage in znajo prenesti poraz. 

Mihaela Černko 
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3. 
januar 

2021 

Zimski športni 
dan – drsanje 

(1.–4. r.) 

Učenci varno drsajo;  upoštevajo pravila varnosti na drsališču, 
poznajo nevarnosti na drsališču ter primerno opremo za zimske 
športe, izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti, oblikujejo 

pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost, samozavest, medsebojno 

sodelovanje in pomoč, strpnost, sprejemanje drugačnosti, 
spoštovanje športnega obnašanja), poznajo in razumejo pomen 

vpliva redne in dovolj intenzivne športne vadbe na telesno držo, 
kondicijsko pripravljenost, zdravje in dobro počutje. 

Bernarda Šlehta, 
Barbara P. 

Oberčkal 

4. 
januar 

2021 

Zimski športni 
dan – 

smučanje (5. 
r.) 

Učenci varno smučajo; upoštevajo pravila varnosti na smučišču, 
poznajo nevarnosti na smučišči ter primerno opremo za zimske 
športe, izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti, oblikujejo 

pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost, samozavest, medsebojno 

sodelovanje in pomoč, strpnost, sprejemanje drugačnosti, 
spoštovanje športnega obnašanja), poznajo in razumejo pomen 

vpliva redne in dovolj intenzivne športne vadbe na telesno držo, 
kondicijsko pripravljenost, zdravje in dobro počutje. 

Bernarda Šlehta, 
Barbara P. 

Oberčkal 

5. 
september 

2020 

Meritve za 

ŠVK in pohod 
(vsi) 

Učenci izpolnjujejo športni karton in se merijo sami s seboj 

– navajajo se na hojo po poteh, ki so označene z rdečo belimi 
znamenji, širijo in poglabljajo teoretična in praktična znanja 
pohodništva, oblikujejo pozitiven odnos do hoje. 

Darija Šildenfeld 

6. 
18. maj 

2021 

Atletsko 

tekmovanje 

(vsi) 

Učenci razvijajo hitrost, tekalne sposobnosti, vztrajnostne moči, 
koordinacijo. Vedo, kaj je športno obnašanje in navijanje. Upoštevajo 
pravila športnih iger. 

Marija Kristan 

7. junij 2021 
Plavanje ( 4. 

r.) 

Spoznajo pravila obnašanja na bazenu, upoštevajo pravila varnosti 

ter poznajo nevarnosti v vodi, vadijo plavalne veščine, se sprostijo in 

razvedrijo. 

  

Bernarda Šlehta 

 

 

Preglednica 56. Kulturni dnevi – 3. triada  in 6. razred Zg. Kungota  

ZAP. ŠT. DAN   NOSILEC 

1. 3. 11. 2020  GLEDALIŠKA PREDSTAVA  Tanja RADUJKOVIĆ 

2. 5.  2. 2021 PREŠERNOV DAN Duška VAKE 

3. 23. 6. 2021 FILMSKA VZGOJA Nataša N. MULEJ 

4. 15. 6. 2021 NA ŠOLSKEM ODRU  - SLOVO (9. razred) Duška VAKE 

Preglednica 57. Naravoslovni dnevi OŠ Kungota – 6. razred 

ZAP. 

ŠT. DATUM TEMA 

KOORDINATOR/ 

ODGOVORNI 

1. 9. 10. 2020  Vulkanija, Goričko (petek) Jolanda Bikić 
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2. 21. 12. 2020 Obdelava podatkov (ponedeljek) Marjana Vuk / Samo Dreo 

3. 20. 5. 2021 Preživetje v naravi (četrtek) Mari Karnet 

 

Preglednica 58. Naravoslovni dnevi OŠ Kungota – 7. razred 

ZAP. 

ŠT. 
DATUM TEMA 

KOORDINATOR/ 

ODGOVORNI 
OPOMBE 

1. 31.5.–4. 6. 2021 ŠOLA V NARAVI  
CŠOD 

Cerkno 

2. 31.5.–4. 6. 2021 ŠOLA V NARAVI  
CŠOD 

Cerkno 

3. 22. 4. 2021 Vpliv človeka na ekosisteme (četrtek) Suzana D. Čavka  

Preglednica 59. Naravoslovni dnevi OŠ Kungota – 7. razred 

ZAP. 

ŠT. 
DATUM TEMA KOORDINATOR/ 

ODGOVORNI 

STROŠKI 

1. 9. 10. 2020 Makova kmetija, ekskurzija (petek) Suzana D. Čavka delavnica  

prevoz 

2. 21. 12. 2020 Čutila (ponedeljek) Suzana D. Čavka  

3.  26. 11. 2020 Svetloba (četrtek) Samo Dreo  

Preglednica 60. Naravoslovni dnevi OŠ Kungota – 7. razred 

ZAP. 

ŠT. 
DATUM TEMA 

KOORDINATOR/ 

ODGOVORNI 
OPOMBE 

1. 
19. 10. 2020–
23.10. 2020 

ŠOLA V NARAVI Marko Šebrek 
CŠOD 

Trilobit 

2. 
19. 10. 2020–
23.10. 2020 

ŠOLA V NARAVI Marko Šebrek  

3. 
19. 10. 2020 –
23.10. 2020 

ŠOLA V NARAVI Marko Šebrek  

Preglednica 61. Tehniški dan OŠ Kungota –  6. razred 

ZAP. 

ŠT. 
DATUM TEMA KOORDINATOR/ 

ODGOVORNI 

STROŠKI 

1.  7. 9. 2020 Uporabna računalniška znanja – v 

komunikaciji 

Marjana Vuk  

2. 22. 9. 2020 Kulturna dediščina Maribora (torek) Mari Karnet  

3. 23.10.2020 Spletna varnost (četrtek) Marko Šebrek delavnica 

4. 9. 4. 2021 Od odpadka do izdelka (petek) Marko Šebrek  
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Preglednica 62. Tehniški dan OŠ Kungota – 7. razred 

ZAP. 
ŠT. 

DATUM TEMA KOORDINATOR/ 
ODGOVORNI 

Opombe 

1. 22. 9. 2020 Uporabna računalniška znanja v komunikaciji Gregor AMBROŽ 
Marjana VUK 

 

2. 31.5.2021– 
4.6.2021 

ŠOLA V NARAVI Samo DREO CŠOD 
Cerkno 

3. 31.5.2021– 
4.6.2021 

ŠOLA V NARAVI   

4. 31.5.2021– 
4.6.2021 

ŠOLA V NARAVI   

Preglednica 63. Tehniški dan OŠ Kungota – 8. razred 

ZAP. 
ŠT. 

DATUM TEMA KOORDINATOR/ 
ODGOVORNI 

1. 1. 10. 2020 Spletna varnost (četrtek) Marko Šebrek 

2. 14. 9. 2020  SPIRIT PROJEKT – start up (ponedeljek) Zunanji izvajalec 

3. 8. 10. 2020 SPIRIT PROJEKT – start up (četrtek) Zunanji izvajalec 

4. 10. 3. 2021 Všečkam in grem (sreda) Karierni center za mlade 

Preglednica 64. Tehniški dan OŠ Kungota – 9. razred  

ZAP. 
ŠT. 

DATUM TEMA KOORDINATOR/ 
ODGOVORNI 

OPOMBE 

1. 19.10.2020– 
23.10.2020 

ŠOLA V NARAVI Marko Šebrek CŠOD Trilobit 

2. 19.10.2020– 
23.10.2020 

ŠOLA V NARAVI Marko Šebrek  

3. 15. 9. 2020 SPIRIT PROJEKT – start up (torek) Zunanji izvajalec  

4. 9. 10. 2020 SPIRIT PROJEKT – start up (petek) Zunanji izvajalec  

 

10.2  TEČAJNA OBLIKA POUKA  NEMŠČINE –  OBMEJNO JEZIKOVNO SODELOVANJE 

(ŠOL. LETO 2020/21)  

V  šol. letu 2020/21 se bo na OŠ Kungota in obeh podružničnih šolah ponovno izvajal  tečaj nemškega 
jezika eno šolsko uro na teden za učence 1., 2. in 3. razreda. Tečaj bo potekal od oktobra do junija. Izvajala 

ga  bo  Pika Radmilovič, ki je bila izbrana na razpisu v septembru. 

Učenci bodo skozi vse šolsko leto izdelovali svoj jezikovni portfolio in ne bodo uporabljali učbenikov ter 
delovnih zvezkov.  

Načrtovane so 3 izmenjave slovenskih in avstrijskih otrok, ki so vključeni v program.   

 

 

 



76 

 

10.3 INTERESNE DEJAVNOSTI   

Učenci so v interesne dejavnosti vključeni prostovoljno.  

Preglednica 65. Interesne dejavnosti – število ur 

INTERESNE DEJAVNOSTI URE/TEDENSKO ŠT. TEDNOV /LETNO ŠT. ODDELKOV URE/LETNO 

OŠ ZG. KUNGOTA 2 38 14 1064 

OŠ SP. KUNGOTA 2 38 5 380 

OŠ SVEČINA 2 38 3 228 

SISTEMIZIRANE IN NE SISTEMIZIRANE INTERESNE DEJAVNOSTI 1672 

 

Preglednica 66. Interesne dejavnosti – vsebina 

NAZIV ID MENTOR RAZRED URNIK IZVAJANJA 
ŠT. UR 
LETNO 

Zgodovinski krožek Mari Karnet 7., 9. glede na urnik učencev: ponedeljek 6. ura, četrtek 
6. ura, petek 6. ura 

 

35 

Šolska skupnost in 
šolski parlament 

Mojca Cekić 6.–9. redna srečanja vsakih 14 dni  oz. po potrebi v 
sodelovanju z drugimi dejavnostmi; petek, 0. ura  

35 

Šolska skupnost Nina 

Založnik 

2.–5. redna srečanja vsakih 14 dni oz. po potrebi v 
sodelovanju z drugimi dejavnostmi; petek, 0. ura 

35 

Cici vesela šola Vesna 

Repolusk 

2., 3. 
petek, 0. ura 

35 

Igrajmo se Polona 

Hrastnik 

1. r. Sp. K 
Četrtek., 5. ura 

30 

Gledališče Simona 

Šmajs 

2. r. Sp. K 
Torek., 5. ura 

30 
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Plesna dramatizacija Alenka 

Zadravec 

3. r. Sp. K 
Četrtek., 5. ura 

30 

Šolski vrt Erika Pahor 4. r. Sp. K 
Četrtek., 6. ura 

30 

Instrumentalna skupina Nada 

Lampret 

5. r. Sp. K. 
Sreda., 6. ura 

30 

Gledališki krožek Nataša N. 
Mulej 

6.–9. r. Zg. K. Glede na urnik učencev 30 

Vesela šola Nada 

Klasinc  

4.–6. r .Zg. K. petek 0. ura 

 

35 

Novinarski krožek  Marija 

Kristan  

3.–5. r. Svečina petek, 6. ura 

 

35 

Cici vesela šola  Katarina 

Kralj  

1. in 2. razred torek, 5. ura 35 

Spoznavam države 
sveta  

Katja Vezjak  PŠ Svečina, 1., 

2. in 3. R. 

sreda, 0. ura 30 

 

10.4 INTERESNE DEJAVNOSTI – V OKVIRU ILDN UČITELJA (3. STEBER)  

Preglednica 67. Interesne dejavnosti 

ŠT.  NAZIV ID MENTOR RAZRED URNIK IZVAJANJA ŠT. UR LETNO 

1 

Priprava na geografsko 

tekmovanje 

Mari Karnet 7., 8., 9. glede na urnik učencev po 
skupinah: četrtek 6. ura  

15 

2 

Ko imam problem 

 

Nataša N. Mulej, Petra 

Baukman 

6.–9. četrtek, 6. ura ali glede na 
urnik učencev 

 

3 

Moja pot do uspeha Dušanka Vake 9. petek 0. ura na 14 dni ali po 

dogovoru z učenci 
glede na interes 

učencev 

4 Iz osnovnošolskih klopi Dušanka Vake 8., 9. v dogovoru z učenci 10–15 

5.  Šolski časopis Dušanka Vake, Nataša  
Novak Mulej , Mojca 

7.-9. v dogovoru z učenci  
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Cekić 

6. 

Slovo od šole Dušanka Vake, Nataša 
Novak Mulej 

9. v dogovoru z učenci  

7. Ročna dela Nataša Satler 4. in 5. r.  Zg. 

K. 

četrtek 0. ura 30 

8. Šolski časopis Katja Vezjak, Vesna 

Repolusk, Nina 

Založnik  

1.–5.  razred v dogovoru z učenci  

9.  Priprava na tekmovanje 

biologije 

Suzana Čavka Divčić 8. in 9. R. v sredo, 0. ura in še 
dodatno po dogovoru pred 

tekmovanjem 

15 

10. Priprava na tekmovanje 

kemije 

Suzana Čavka Divčić 8. in 9. r. v sredo, 0. ura in glede na 

urnik učencev 

20 

11. Priprava na zgodovinsko 

tekmovanje in kvize 

Karin Blas Hameršak 8. in 9. r glede na urnik učencev, po 
skupinah 

30 

12.  Priprava na  tekmovanje 

iz nemščine 

Karin Blas Hameršak 9. r. v ponedeljek, 8. ura 15 

13. Festival Turizmu pomaga 

lastna glava 

Karin Blas Hameršak 8. r. po dogovoru z učenci 30 

 

10.5 MNOŽIČNE DEJAVNOSTI   

10.5.1 PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA  

Sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda. Branje se začne 17. septembra in traja do 2. aprila. V tem času 
opravijo bralci pogovor o prebranih knjigah. Učenci se o prebranih knjigah pogovorijo z razredničarko ali 
knjižničarko (1. triada), ostali učenci s knjižničarko (ali po predhodnem dogovoru z učiteljico slovenščine). 
Podelitev priznanj in knjižnih nagrad bo v mesecu juniju. Koordinatorica Prežihove bralne značke je Mateja 
Vdovič.  

10.5.2 ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA  

Sodelujejo učenci od 4. do 9. razreda, mentorice so učiteljice angleškega jezika. 

10.5.3 NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 

Sodelujejo učenci od 4. do 9. razreda, mentorica Karin Blas Hameršak.  
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10.5.4 SODELOVANJE NA LITERARNIH IN LIKOVNIH NATEČAJIH  
Sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda, mentorji so vsi strokovni delavci šole. 

  

11 DELO Z NADARJENIMI UČENCI    
Preglednica 68. Število identificiranih nadarjenih učencev  

RAZRED a b SKUPAJ 

6. razred 3 1 4 

7. razred 4 5 9 

8. razred 9 7 16 

9. razred 5 5 10 

SKUPAJ 39 

 

Udeležili se bomo naslednjih šolskih športnih tekmovanj: košarka,  nogomet (Franci Kolarič), badminton 
(Franci Kolarič), odbojka,  smučanje, gimnastika (Nina Lacković), atletika (Nina Lacković). Z raziskovalnimi 
nalogami bomo sodelovali na srečanju mladih raziskovalcev in mladih tehnikov. Posebno pozornost bomo 

namenili nadarjenim devetošolcem.  

Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, v interesnih 
dejavnostih in delu v oddelčni skupnosti ter seveda za vse dobre rezultate na tekmovanjih. Ravnateljica bo 

podelila priznanja učencem zaključnih razredov na slovesni prireditvi zadnji dan pouka. 

Preglednica 69. Delo z nadarjenimi  učenci 

TERMIN DEJAVNOST IZVAJALEC 

september, 

oktober 

raziskovanje kulturne dediščine, papirnato cvetje – 7. razred Mari Karnet 

oktober, 

november 

priprava zloženke – po poti od bunkerja do bunkerja v sklopu projekta 

POGUM  – 7. razred 

Mari Karnet 

oktober, 

november, 

december, 

januar 

priprava na geografsko  tekmovanje 7., 8., 9. razred Mari Karnet 
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december priprava na vodenje po gostujoči razstavi ob osamosvajalni poti Slovenije; 
9. razred 

Mari Karnet 

od novembra 

2020 do junija 

2021 

zbiranje gradiva in priprava raziskovalne naloge; Kako smo doživljali 
osamosvajanje Slovenije, 7. in 9. razred 

Mari Karnet 

od februarja do 

junija 

kulturna dediščina v kulinariki, 7. razred Mari Karnet 

od oktobra do 

maja 

priprava šolskega časopisa Vake,  Cekić, Novak Mulej,  
Radujković 

projektno priprava učencev na vodenje šolskih prireditev ali deklamiranje Dušanka Vake 

oktober 

april 

priprava radijske ure Dušanka Vake 

oktober-maj mentorstvo učencem za literarne natečaje Dušanka Vake 

 

od oktobra do 

maja 

pomoč pri pripravi šolskega časopisa Katja Vezjak, Vesna 

Repolusk, Nina Založnik, 
Polona Hrastnik, Silva 

Vnuk, Simona Šmajs,  
Alenka Zadravec, Erika 

Pahor, Nada Lampret 

Od septembra 

do novembra 

priprava na tekmovanje iz biologije Suzana Čavka Divčić 

od septembra raziskovanje invazivnih vrst v kraju in njihov pomen za ekosistem Suzana Čavka Divčić 

Od novembra 

2020 do aprila 

2021 

priprava na kemijsko tekmovanje Suzana Čavka Divčić 

vso šolsko leto obveščanje nadarjenih učencev in njihovih staršev o delavnicah in taborih 
Zveze prijateljev mladine Maribor – Omogočimo sanje ter ostalih aktivnosti 

zunanjih ponudnikov dodatnih dejavnosti  

Tanja Hajnc 

 oktober individualni pogovori z učenci in oblikovanje individualiziranega  programa  
za nadarjene – INDEP 

Tanja Hajnc 

november Medšolsko sodelovanje – Sobotna šola za nadarjene Tanja Hajnc 
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oktober– 

maj 

priprava na zgodovinsko tekmovanje in kvize Karin Blas Hameršak 

oktober–  

marec 

priprava na tekmovanje iz nemščine Karin Blas Hameršak 

oktober–april festival Turizmu pomaga lastna glava Karin Blas Hameršak 

december priprava na vodenje po gostujoči razstavi ob osamosvojitveni poti Slovenije 
9. razred 

Karin Blas Hameršak 

Delo z nadarjenimi bo potekalo vse šolsko leto, in sicer po dogovoru z učitelji – mentorji. Identificirani 

nadarjeni učenci od 5. do 9. razreda v šolskem letu 2020/21 bodo zaradi postopka identifikacije dodani  kot 

priloga LDN. 

Preglednica 70. Strokovna ekskurzija pri Turistični vzgoji 

DATUM DAN DEJAVNOST VODJA 
PREDVIDENA 

CENA 

februar 2021 sobota 
obisk sejma Natur Alpe-Adria, ogled 

Ljubljane 

Karin Blas 

Hameršak 
25,00 € 

pomlad 

2021 

petek, 

sobota 
ekskurzija na Dunaj 

Karin Blas 

Hameršak 
100,00 € 

Preglednica 71. Intenzivne pevske vaje 

RAZRED KRAJ ČAS ŠT. DNI ORGANIZATOR 

6.–9. OŠ Kungota oktober 2 Milena Rataj 

 

12 DELO ŠOLSKE KNJIŽNICE  

Šolska knjižnica je sestavni del vzgojno–izobraževalnega dela na šoli. Namenjena je skupinam različnih 
učencev (starost, kultura in jezik, izobraževanje posebnih potreb), razvijanju metod poučevanja 
(sodelovalno učenje, raziskovalno učenje), določenim skupnim ciljem uporabe šolske knjižnice s 
posameznimi predmeti, upravljanju z informacijami v različnih razredih. Cilj šolske knjižnice je učence 
naučiti, kako najdemo, uporabimo, vrednotimo in predstavimo informacije. S svojim gradivom in programom 

dela se vključuje v vzgojno–izobraževalni proces. Letni delovni načrt šolskega knjižničarja obsega naslednje 
delovne naloge. 

Interno bibliotekarsko strokovno delo:  

● nabava knjižničnega gradiva, 
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● strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva, 
● tehnična oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižničnega gradiva, 
● vodenje vsakodnevne statistike in druge pomembne dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva,  

● izločanje in odpis poškodovanega gradiva, 
● oblikovanje letnega delovnega načrta knjižničarja. 

Bibliopedagoško delo: 

● individualno bibliopedagoško delo ob izposoji knjižnega gradiva in razvijanje bralne pismenosti in 
kulture, 

● bibliopedagoško delo z oddelki in skupinami, 
● medpredmetno povezovanje s posameznimi predmeti, 

● izvedba bibliotekarskih delavnic, literarnih pogovorov, 

● priprava in izvedba pravljičnih ur v šoli in vrtcu, 
● organizacija in priprava knjižnih tematskih razstav, 
● udeležba na Bralnem maratonu v Mariboru  
● koordiniranje in mentorstvo Prežihove bralne značke (vse tri šole) – pogovori o prebranem (vse 

tri šole), sodelovanje z ZPM MB, priprava in tiskanje priznanj, obveščanje Bralne značke 
Slovenije o bralcih, 

● organiziranje in vodenje projektov v povezavi s knjižnico (Rastem s knjigo - sedmošolci); izvedba 

dneva Dan zlatih knjig – sodelovanje z Bralno značko Slovenije, razdelitev slikanic za prvošolčke, 
priprava in izvedba pravljičnih uric; nagrajevanje Zlatih bralcev. 

● organiziranje in vodenje šolskega Prešernovega natečaja, 

Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli: 

● posvet o nakupu novosti za šolsko knjižnico, 
● sodelovanje na strokovnih aktivih, pedagoških in drugih konferencah, 
● seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici, 
● sodelovanje ob načrtovanju medpredmetnega povezovanja, 

● spodbujanje branja med zaposlenimi na šoli. 

Strokovno izobraževanje:  

● sodelovanje na strokovnih aktivih in študijskih skupinah,  

● sodelovanje na seminarju za koordinatorje Prežihove bralne značke – ZPM MB 

● udeležba seminarja v Ljubljani Branje kot vrednota  

● obisk Slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani  
● udeležba na Bibliopedagoški šoli v Mariboru  
● spremljanje strokovne literature in novosti na področju knjižničarstva in vzgojno–izobraževalnega 

procesa 

● izobraževanje v okviru šole v šolskem letu 2020/2021. 

Druge naloge: 
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● vodenje Učbeniškega sklada in opravljanje nalog, ki so s tem povezane, 

● urejanje zavihka knjižnica na šolski spletni strani, lektoriranje vseh prispevkov, objavljenih na 
šolski spletni strani centralne šole, pomoč g. Ambrožu pri nalaganju dokumentov na spletno 
stran, 

● pisanje šolske kronike, 

● lektoriranje šolskih uradnih dokumentov (LDN), lektoriranje kronik (vseh treh šol), lektoriranje 
raziskovalnih nalog otrok, nalog za simpozije,  

● sodelovanje v Tednu vseživljenjskega učenja, 

● sodelovanje v projektu Turistični spominek, 

● priprava Jezikovnega dne (sodelovanje s Karin Blas Hameršak, Gamlitz), 

● sodelovanje z občino in z uredniškim odborom Občinskega glasu (zbiranje prispevkov za objavo 
v glasilu), 

● druge naloge po nalogu in sklepu ravnateljice. 

12.1 UČBENIŠKI SKLAD  

Na šoli deluje učbeniški sklad, iz katerega si učenci sposodijo učbenike, ki jih uporabljajo pri učnem procesu 
in so bili objavljeni v Katalogu učbenikov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo zagotovilo 
brezplačno izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada za učence v vseh razredih devetletke. Prav 
tako bo zagotovilo sredstva, da bodo učenci prvega triletja brezplačno prejeli delovna gradiva (delovne 
zvezke), ki so jih izbrali strokovni aktivi in jih bodo uporabljali za potrebe pouka.  

Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo učbenike v šolski učbeniški sklad. Če so učbeniki poškodovani, 
uničeni ali jih učenci ne vrnejo, morajo zanje poravnati odškodnino, ki se izračuna v skladu z 12. členom 
Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. 

 

13  PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2020/21  

Preglednica 72. Projekti v šol. letu 2020/21 

VRSTA PROJEKTA MESEC IZVEDBE RAZRED KOORDINATOR 

GIBANJE ZA ZDRAVO PSIHIČNO IN FIZIČNO 
POČUTJE OTROK 

celotno šolsko leto  vsi 
Razredniki in učitelji športne 
vzgoje 

POKLICNA ORIENTACIJA   8. in 9. razred  Petra Baukman 

KULTURNA ŠOLA  celotno šolsko leto vsi Mateja Vdovič 
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EVROPSKI DAN JEZIKOV  september  vsi 

Karin Blas Hameršak, Mojca 
Cekić,Dušanka Vake, Nataša 
Novak Mulej 

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

4. september –9. oktober 

2020 

maj 2021 

vsi 

Vesna Repolusk 

Katarina Kralj 

 

RASTEM S KNJIGO pomladni meseci  7. a in 7. b Mateja Vdovič 

POLICIST LEON celotno šolsko leto 5. razredniki 

ČAROBNI December december vsi razredniki 

ERASMUS + oktober–maj  Ekipa Erasmus+ Nataša Satler  

FORMATIVNO SPREMLJANJE celotno šolsko leto vsi Marjana Hrast  

SLOfit celotno šolsko leto vsi Nina Lacković 

SPIRIT Slovenija celotno šolsko leto 6.–9.r. Marko Šebrek 

DRAMSKA SKUPINA celotno šolsko leto glede na interes Nataša Novak Mulej 

TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OŠ celotno šolsko leto 1.–7. razred 

1.–5. PŠ Svečina 

Vesna Repolusk 

Katarina Kralj 

PROJEKT POGUM celotno šolsko leto vsi Marija Kristan 

PROJEKT LAS  celotno šolsko leto glede na interes Petra Baukman  

DAN ZLATIH KNJIG 17. 9. 2020 prvošolci Mateja Vdovič 

ČRTA SAMOSTOJNOSTI celotno šolsko leto vsi učenci Sp. K. Nada Lampret 

TUTORSTVO PRVOŠOLCEM celotno šolsko leto 5. razred Sp. K. Nada Lampret,  

Polona Hrastnik 

 

14  MANJŠE UČNE SKUPINE PRI PREDMETIH SLOVENŠČINA, MATEMATIKA, 
ANGLEŠČINA OD 5. DO 9. RAZREDA  

Šola je pri oblikovanju malih učnih skupin avtonomna in je strokovna odločitev strokovnih aktivov. Pri delitvi 
v skupine je treba le upoštevati normativno določilo. 
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Preglednica 73. . Učne skupine – slovenščina 

Razred Število 
učencev 

Število skupin 

6. / / 

7. / / 

8. 46 3 

9. 45 3 

 

Preglednica 74. Učne skupine – matematika 

Razred Število 
učencev 

Število skupin 

7. 7. / 

8. 8. 46 

9. 9. 45 

 

Preglednica 75. Učne skupine  pri tujem jeziku 

Razred Število 
učencev 

Število skupin 

7. 7. / 

8. 8. 46 

9. 45 3 

Normativi so:  

● do 32 učencev – 2 skupini 

● od 33 do 48 učencev – 3 skupine 

● od 49 do 64 učencev – 4 skupine 

● od 65 učencev – 5 skupin 
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15 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI   

V redno osnovno šolo so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami. V to heterogeno skupino otrok sodijo 
učenci z različnimi primanjkljaji, ovirami in motnjami. Tem učencem se zagotavlja dodatna strokovna 
pomoč. 

V letošnjem šolskem letu je v šolo vključenih 56 učencev z odločbo o usmeritvi v program osnovne šole s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Vključeni so učenci s primanjkljaji na posamezn ih 

področjih učenja, z govorno-jezikovnimi motnjami, dolgotrajno bolni učenci, gibalno ovirani učenci ter učenci 
z avtističnimi in čustvenimi motnjami. Za vsakega učenca s posebnimi potrebami strokovna skupina na šoli 
oblikuje, spremlja in evalvira individualizirani vzgojno–izobraževalni program. 

 

16 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

Nacionalno preverjanje znanja je obvezna oblika preverjanja znanja za učence 6. in 9. razreda in poteka v 
mesecu maju. Po drugem vzgojno–izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine, 
matematike in prvega tujega jezika. Po tretjem vzgojno–izobraževalnem obdobju se znanje učencev 
preverja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, v primeru OŠ Kungota je to zgodovina.  

Dosežki učencev na Nacionalnem preverjanju znanja so dodatna informacija o znanju učencev. Dosežek pri 
nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu ni v funkciji združevanja ocen ter tako ne vpliva na oceno 
posameznih predmetov v 9. razredu in na zaključevanje osnovne šole. Rezultati, doseženi na Nacionalnem 

preverjanju znanja, predstavljajo le eno od informacij, ki je učencu, staršem in učiteljem ob koncu 
določenega vzgojno–izobraževalnega obdobja v pomoč pri sledenju otrokovega razvoja. Ti rezultati učenca 
starše in učitelje obveščajo o dosežkih otrok v primerjavi s povprečnimi dosežki otrok v državi.  

Za organizacijo in potek nacionalnega preverjanja znanja je odgovorna ravnateljica Zdenka Keuc. Njena 

namestnica je za 9. razrede Marjana Hrast, za 6. razrede pa Gregor Ambrož. 

V kolikor bo izvedeno tudi NPZ za 3. razred se bomo vključili.  

 

17 KARIERNA ORIENTACIJA 

Karierna orientacija zajema karierno informiranje, karierno svetovanje, karierno vzgojo in predstavitev 

poklicev za učence 7., 8. in 9. razredov. Ena od aktivnosti karierne orientacije je tudi karierna vzgoja. 

Izvajamo jo v okviru rednih predmetov, pri urah oddelčne skupnosti, drugih aktivnostih na šoli (interesne 
dejavnosti, popoldanska predavanja) in zunaj šole (ekskurzije, obiski srednjih šol). 

Karierno orientacijo v okviru rednega pouka izvajajo učitelji v skladu s cilji, ki so opredeljeni v učnem načrtu. 
V okviru oddelčne skupnosti v 9. razredih jo izvajajo razredniki, šolska svetovalna služba pa organizira in 
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izvaja dejavnosti karierne orientacije tudi zunaj pouka in sodeluje v projektih kariernega razvoja Zavoda  RS 

za zaposlovanje, Kariernega središča Maribor in Obrtno podjetniške  zbornice Maribor. 

18 DELO VODSTVENIH DELAVCEV, STROKOVNIH ORGANOV IN DRUGIH DELAVCEV 

ŠOLE 

18.1 PROGRAM RAVNATELJICE 

Ravnateljica je pedagoški vodja in individualni poslovodni organ. Vodi in usmerja delo šole v skladu z 
veljavnimi zakoni, ustanovitvenim aktom šole in drugimi veljavnimi pravilniki šole. Skrbi za izvajanje 
zakonito sprejetih sklepov sveta šole. Skrbi za izvajanje in realizacijo delovnega programa šole, sodeluje z 
Zavodom za šolstvo šport in OE Maribor, Oddelkom za družbene dejavnosti Občine Kungota, Ministrstvom 
za izobraževanje, znanost in šport in drugimi zunanjimi deležniki. Povezuje šolo z okoljem in sodeluje na 
kolegijih in aktivih ravnateljev, združenih v Skupnosti OŠ Podravja. 

Pristojnosti ravnateljice so: 

● organizira, načrtuje in vodi delo šole, 
● pripravlja program razvoja šole, 
● pripravlja predlog Letnega delovnega načrta in je odgovorna za njihovo izvedbo, 

● odgovorna je za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, 
● vodi delo učiteljskega zbora, 
● oblikuje predlog nadstandardnih programov, 

● spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 
● organizira mentorstvo za pripravnike, 

● prisostvuje pri vzgojno–izobraževalnem delu vzgojiteljev in učiteljev, spremlja njihovo delo in jim 
svetuje, 

● predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, 

● odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, 
● spremlja delo svetovalne službe, 
● skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike 

sodelovanja), 

● obvešča starše o delu šole ter o spremembah pravic in obveznosti učencev, 
● spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, 
● odloča o vzgojnih ukrepih, 
● zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, 
● zastopa in predstavlja šolo in je odgovorna za zakonitost dela, 
● določa sistemizacijo delovnih mest, 
● odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, 
● skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo, 
● je odgovorna za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega 

poročila o samoevalvaciji šole, 
● ocenjuje redno delo uspešnost delavcev, 
● opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.  
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Ravnateljica lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času 
odsotnosti pooblasti pomočnika ravnateljice oz. delavca šole. Konkretne naloge, ki si jih je ravnateljica 

zastavila v šol. letu 2020/21 so prikazane v nadaljevanju.  
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Preglednica 76. Program dela ravnateljice 

Področje dela  Opis dela Kazalci  

ORGANIZACIJSKO–
MATERIALNE 

NALOGE 

● priprava poročil in analiza poročil 
● sistematizacija delovnih mest 

● plačilni razredi in delovna obremenitev 
učiteljev ter drugih delavcev šole 

● ocenjevanje uspešnosti delavcev šole  
● spremljanje, vodenje evidence in 

priprava predlogov za napredovanje 

strokovnih delavcev v nazive in plačilne 
razrede  

1. Priprava sanacijskega načrta OŠ Kungota 
in Vrtca pri OŠ Kungota. 

2. Izdelava finančnega načrta za šol. leto 
2020/21. 

3. Priprava načrta nujnih investicij za  
naslednje 5-letno obdobje. 

4. Poročilo o delu poučevanja dela na 
daljavo in na tej osnovi izdelava načrta  
učenja na daljavo v šol. letu  2020/21. 

5. Izdelava načrta usposabljanja  učiteljev 
za delo na daljavo. 

6. Izdelava predlogov posodobitev 

Pravilnikov in protokolov na ravni šole 
(Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda, 
Načrt reševanja in zaščite ob pojavu 
pandemije s Protokolom ravnanja in 

ukrepanje za preprečitev širjenja korona 
virusa,  Pravilnik o podeljevanju pohval, 

priznanj, nagrad in Perlahovih sfer, 

Pravilnik o predlogih vzgojnih ukrepov, 

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti 
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učencem s statusom).  
7. Skrb za vpis v evidence MIZŠ Portala za 

OŠ Kungota. 
8. Posodobitev sistemizacije  delovnih mest 

v OŠ Kungota. 
9. Priprava predloga  ekonomske cene vrtca 

pri OŠ Kungota. 
10. Priprava gradiva za ocenjevanje redne 

delovne uspešnosti delavcev.    
11. Pravočasna priprava vloženih zahtevkov 

za napredovanje delavcev v nazive in 

plačilne razrede. 
12. Izvedba letnih pogovorov z vsemi  delavci 

šole.  
13. Ocena uspešnosti delavcev šole.  
14. Sodelovanje na sestankih sveta staršev 

in sveta šole.  
15. Sodelovanje na sestankih šolskega 

sklada. 



91 

 

PEDAGOŠKO–
SVETOVALNO 

DELO 

● pregled pedagoške dokumentacije, 

● hospitacije in spremljanje pouka 

po veljavnem predmetniku, 

● priprava in izdelava navodil za 

LDN učiteljev, 

● priprava letnega poročila VID in 
LDN šole, 

● načrtovanje kariere strokovnih 
delavcev, spremljanje strokovnih 

delavcev na seminarjih v 

organizaciji različnih izvajalcev, 

● izvajanje pripravništva in dela 
mentorjev. 

 

1. Izdelava navodil za LDN delavcev. 

2. Pregled LDN delavcev. 

3. Izvedba 20 hospitacij v OŠ Kungota in 10 
hospitacij v Vrtcu pri OŠ Kungota.  

4. Priprava predloga LDN OŠ Kungota za 
šol. leto 2020/21. 

5. Priprava načrta izobraževanj za delavce 
OŠ Kungota za šol. leto 2020/21. 

6. Skrb za KATIS prijave in urejanje prijav 

delavcev OŠ Kungota. 
7. Prijava na razpise MIZŠ za »Prvo 

zaposlitev v …« (pomočnico vzgojiteljice)  
in na razpis za zaposlitev preko javnih del 

(2 delavca informatorja). 

8. Pregled izvajanja pripravništva in 
mentorskega dela.   

 

ANALITIČNO–
ŠTUDIJSKO DELO 

● priprave in vodenje učiteljskih 
konferenc, 

● priprava strokovnih predavanj, 

● analiza učnega uspeha ob 
redovalnih konferencah, 

● pregled, spremljanje in analiza 

1. Priprava gradiv in vodenje konferenc 

učiteljev in vzgojiteljic.  
2. Navezava stikov in organizacija 

izobraževanja za vse delavce šole v 
obsegu 16 ur (2 dni). 

3. 2-krat analiza učnega uspeha ob 

redovalnih konferencah. 
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realizacije predmetnika razredne in 

predmetne stopnje, 

● pregled in analiza pregleda 

pedagoške dokumentacije ob 
koncu šolskega leta, 

● sprotno spremljanje in izvajanje ter 

realizacija LDN šole, 

● spremljava in evalvacija 

Vzgojnega načrta, 

● spremljava in evalvacija pravil 

Šolskega reda in Hišnega reda, 

● spremljava in evalvacija 

razvojnega načrta, 

● analiza Nacionalnega preverjanja 

znanja in smernice za nadaljnje 

delo. 

● Drugo delo, ki je povezano s 

pedagoškim vodenjem OŠ 
Kungota in Vrtca pri OŠ Kungota. 

4. Spremljanje in analiza izvajanja učnih 
načrtov na razredni in predmetni stopnji 

(spremljanje vpisov v e-Asistentu). 

5. Sooblikovanje iLDN strokovnih delavcev 

šole. 
6. Priprava načrta za sprotno vzdrževanje, 

servis in popravila  strojev, opreme itd. v 

vseh stavbah, kjer se izvaja VIZ delo v 

šoli ali v vrtcu.  

7. Pregled oddane pedagoške 
dokumentacije delavcev (LDN, tematske 

in dnevne priprave, gradivo za izpite, 

dneve aktivnosti ….). 
8. Evalvacija prednostnih nalog OŠ Kungota 

in Vrtca pri OŠ Kungota.  
9. Analiza NPZ in zapis smernic za 

nadaljnje delo. 

10. Sodelovanje na sestankih občinske 
uprave občine Kungota ter organiziranih 
prireditvah, kjer sodeluje OŠ Kungota ali 
Vrtec pri OŠ Kungota.   
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18.2  PROGRAM DELA POMOČNICE RAVNATELJICE  

Pomočnica ravnateljice bo v času odsotnosti ravnateljice  zastopala, predstavljala in vodila poslovanje šole 
ter usklajevala o delo. 

Njeno delo zajema:  

● Izdelavo urnikov strokovnih delavcev (dežurstva, individualne pogovorne ure, dopolnilni in dodatni 
pouk ...). 

● S soglasjem ravnateljice odloča o nadomeščanju odsotnih učiteljev, v nujnih primerih pa tudi sama 
začasno nadomešča odsotnega učitelja ali zaposli učence. 

● Vodi delo tehničnega osebja in razporeja delavce v primeru nadomeščanja. 
● Vodi predpisano pedagoško dokumentacijo v sistemu eAsistent. 
● Sodeluje pri delu sveta zavoda in pomaga ravnateljici pri izvrševanju njihovih sklepov. 
● Izvaja 10 ur tedensko pouka ali OPB. 

● Sestavi in uskladi urnik pouka, urnik prostovoljnih dejavnosti in izbirnih predmetov. 

● Vnese podatke za zaposlene v KPIS sistem na portalu MIZŠ.  
● Skrbi za pregled delovanja avdiovizualnih aparatov, s katerimi razpolaga šola in o potrebnih 

nakupih obvešča ravnateljico. 
● Sodeluje v strokovnih aktivih na šoli. 
● Pripravi predlog letnega dopusta strokovnih delavcev, vodi evidenco iLDN in administracijo e-

dnevnika. 

● Sodeluje pri pripravi in izvedbi NPZ.  

● Sodeluje pri oceni redne delovne uspešnosti delavcev šole. 
● Skrbi za redno objavljanje dogodkov na spletni strani šole in socialnih omrežjih. 
● Opravlja naloge, ki jih bo določila ravnateljica kot pedagoški vodja šole (naročilo in koordinacijo 

avtobusnih prevozov …). 

 

18.3  OPIS DELA VODJE PODRUŽNIČNE ŠOLE  

Vodja podružnice skrbi, da bo delo učiteljskega zbora na podružnični šoli potekalo nemoteno.  V tem 

kontekstu skrbi za: 

● nemoteno organizacijo vzgojno–izobraževalnega dela na podružnici, ki vključuje 
nadomeščanja, 

● skrbi za pretok informacij med matično šolo in podružnico, 

● sodeluje na sestankih kolegija ravnateljice,  

● strokovno sodelovanje z vodstvom šole pri nalogah načrtovanja, spremljanja dela šole in 
evalvacije, 

● koordinira povezovanje podružnične šole z okoljem, 
● sodeluje pri oceni redne delovne uspešnosti delavcev na podružnici,  
● ravnateljico obvešča o nujnih popravilih ali nakupih didaktične in avdiovizualne opreme na 

podružnici, 
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● prisostvuje na vseh sestankih sveta staršev in sveta zavoda, 

● skrbi za redno objavljanje dogodkov podružnice na spletni strani šole in socialnih omrežjih šole, 

● šolski knjižničarki posreduje informacije za kroniko šole, 

● opravlja druge naloge, ki jih določi ravnateljica kot pedagoški vodja šole. 

 

18.4 OPIS DELA ŠOLSKE PEDAGOGINJE 

Med šolanjem otrok postopno prehaja iz obdobja igre v življenje z obveznostmi. Temeljna naloga šolske 
pedagoginje je vključevanje v kompleksno reševanje pedagoških in socialno–pedagoških vprašanj šole in 
učencev. Šolska pedagoginja koordinira preventivno delovanje šole, vodi karierno orientacijo učencev in 
rešuje problematiko učencev s posebnimi potrebami. 

 Opis dela: 

● vpis otrok v prvi razred, 

● prepisi učencev v času šolanja, 
● karierna orientacija in vpis v srednje šole, 
● individualno in skupinsko svetovanje učencem,  
● dodatna strokovna pomoč za učence, 
● sodelovanje z učitelji in starši, 
● organizacija in sodelovanje v razvojno–preventivnih dejavnostih šole, 
● strokovno sodelovanje z vodstvom šole pri nalogah načrtovanja, spremljanja dela šole in 

evalvacije, 

● sodelovanje pri izvedbi akcij letovanja, socialne pomoči, regresirane prehrane, šole v naravi, 

● sodelovanje z zunanjimi institucijami (Svetovalni center, Zdravstveni dom, Zavod za 

zaposlovanje, Center za socialno delo, Karierno središče, ZPM), 
● koordinacija tematskih roditeljskih sestankov za starše, 
● spremljanje novosti na področju vzgoje in izobraževanja, 
● sodelovanje pri pripravi in izvedbi NPZ,  

● opravljanje drugih nalog po navodilih ravnateljice. 

 

18.5 OPIS DELA UČITELJA INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI  

Individualna in skupinska pomoč je namenjena učencem, pri katerih se pojavljajo splošne ali specifične 
učne težave. Praviloma jo potrebujejo učenci z zmernimi učnimi težavami. Pri neposrednem delu z učenci 
strokovni delavki ocenita učenčeve primanjkljaje in močna področja. Prav tako odkrivata vzroke učnih težav, 
ustrezne načine pomoči, učne situacije in ustrezne prilagoditve, ki učencem omogočajo doseganje učne 
uspešnosti. Sodelujeta s strokovnimi delavci šole, s katerimi izmenjujeta izkušnje in znanja, kar pomeni 
ozaveščanje in spreminjanje učnega okolja za dvig učne uspešnosti. Prav tako sodelujeta s starši, ki skupaj 
z otrokom soustvarjajo potek učenja in potek pomoči. Tudi učenec s težavami je soudeležen pri 
opredeljevanju težav in iskanju primernih rešitev. Za učence z učnimi težavami, ki nimajo individualiziranega 
programa, oblikujemo izvirne delovne projekte pomoči, v katerih vsi udeleženi v procesu učenja opredelimo 



95 

 

učne težave in postopke pomoči, ki jih učenci potrebujejo. Del ur individualne in skupinske pomoči je 
namenjen dejavnostim za nadarjene učence. 

 

18.6 OPIS DELA UČITELJA DODATNE STROKOVNE POMOČI  

Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem, ki so na našo šolo usmerjeni z odločbo o usmeritvi in so 
vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Na osnovi odločb, strokovni 
delavci pripravijo individualiziran program za otroke, v skladu z otrokovo odločbo in sodelujejo s starši. O 
napredovanju otrok in posebnostih dela obveščajo pomočnico ravnateljice in ravnateljico. 

Strokovne delavke skrbijo za ustrezno didaktično podporo pri delu z učenci, ki potrebujejo dodatno 

strokovno in učno pomoč.  Pri svojem delu sodelujejo, se posvetujejo in usklajujejo svoje delo z učitelji, 
starši in zunanjimi strokovnjaki, ki obravnavajo učence s posebnimi potrebami.  

Dodatno strokovno pomoč, namenjeno učni pomoči, izvajajo učitelji, nekaj ur dodatne strokovne pomoči pa 
je namenjeno svetovalni storitvi. 

Trenutno so v našo šolo vključeni učenci z govorno–jezikovnimi motnjami, učenci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni učenci, gibalno ovirani učenci  ter učenci z avtističnimi in s 
čustvenimi motnjami. 

Za vsakega učenca je imenovana strokovna skupina, ki spremlja vzgojo in izobraževanje posameznega 
učenca s posebnimi potrebami. Zanje oblikujemo, izvajamo in evalviramo individualizirane programe vzgoje 

in izobraževanja. Izvajamo dodatno strokovno pomoč, v okviru katere izvajamo ure za premagovanje 
primanjkljajev, ovir oz. motenj, učno pomoč in svetovalno storitev. Prilagajamo metode in oblike učnega 
dela pri posameznih predmetih ter izvajamo prilagoditve v procesu vzgoje in izobraževanja. Poudarek 
dajemo razvoju učenčevih močnih področij, kar dviguje njihovo samopodobo. 

 

18.7 OPIS DELA RAČUNALNIČARJA  

Osnovna naloga računalnikarja je usmerjena v delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega procesa z 

uporabo računalnika. Računalnikar sodeluje pri izvedbi učno-vzgojnega procesa pri tistih predmetih, kjer 

učitelji predmeta še ne zmorejo sami izvajati pouka z uporabo računalnika, ker suvereno ne obvladujejo 
postopkov, ki so potrebni za uporabo didaktične programske opreme. Računalnikar se tako, skupaj z 
učiteljem predmeta, pripravlja na pouk (tj. za učne ure, ki potekajo s pomočjo uporabe računalniške 
tehnologije) in sodeluje pri njegovi izvedbi. S predmetnim učiteljem se izmenjujeta pri učno-vzgojnem 

procesu, kar je odvisno od oblike dela (individualno delo, skupinsko delo) in načina dela z informacijsko 
tehnologijo ter vsebine dela z informacijsko tehnologijo. 

Preostali delež delovnega časa se razporedi po naslednjih področjih: 

1. Izobraževanje učiteljev. Učitelj računalnikar spodbuja in usmerja izobraževanje učiteljev za uporabo 
informacijske tehnologije . 
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2. Vzdrževanje programske opreme:  
● učitelj računalnikar spremlja novosti in informira učitelje na področju izobraževalne programske 

opreme;  

● skupaj z vodstvom šole izbira novo programsko opremo; 
● skrbi za dosledno uporabo licenčne programske opreme na šoli;  
● skrbi za delovanje računalniške programske opreme (organizacija); 

● učitelj računalnikar skrbi za nemoteno delovanje računalniške strojne opreme (organizacija); 
● učitelj računalnikar sodeluje pri raziskovalnih projektih, ki so povezani z informacijsko 

tehnologijo; 

3. Pomoč vodstvenim delavcem pri uporabi portala MIZŠ in Arnesovih internetnih orodij.   

Obseg ur, namenjen delu učitelja računalnikarja, se ne more uporabiti za izvajanje interesnih dejavnosti ali 
fakultativnega pouka računalništva oz. morebitnih predmetov informatika ali računalništvo ter dejavnosti 
administrativnega dela šole. 

 

18.8 OPIS DELA ORGANIZATORJA ŠOLSKE PREHRANE IN HIGIENSKEGA MINIMUMA 

To delo v bo v šol. letu 2020-21 opravljala Maša Puc Mačukat. Njeno delo zajema:  

1. Sestavo jedilnikov, vključujoč vse elemente zdrave prehrane in ustrezno količino hranilnih ter 
energijskih snovi. 

2. Sestavo dietnih jedilnikov. 

3. Sodelovanje s starši otrok, ki imajo dietno prehrano. 
4. Skrb za izvajanje sanitarno-higienskih predpisov kuhinjskega osebja. 

5. Sprejema vse reklamacije, ki se nanašajo na hrano in na poslovanje šolske kuhinje ter ustrezno 
ukrepa. 

6. Pripravi predlog za javni razpis (ponudniki različnih živil) in z najustreznejšim  predlaga 
sklenitev pogodbe o sodelovanju.   

7. V kolikor je živilo posameznega dobavitelja neustrezna ali slabe kakovosti, pripravi predlog 

prekinitve pogodbe z dobaviteljem. 

8. Vodi odbor kuharskega osebja. 

9. Vodi izvajanje HACCP-sistema. 
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19 NAČRT IN PROGRAM DELA UČITELJSKEGA ZBORA   

19.1 KONFERENCE UČITELJSKEGA ZBORA 

V šolskem letu 2002/21 načrtujemo 17 konferenc učiteljskega zbora.  

Preglednica 77. Konference učiteljskega  zbora 

ZAP. ŠT. DATUM URA VRSTA 

1. 24. 8. 2020 8:00 zaključno –uvodna pedagoška konferenca ( v živo) 

2. 31. 8. 2020 8:00 uvodna pedagoška konferenca (v živo)  

3 29. 9. 2020 18:00 Pedagoška konferenca (Google Meet) 

4. 20. 10. 2020 16.15 pedagoška konferenca (v živo/Google Meet) 

5. 1. 12. 2020 16.15 pedagoška konferenca (v živo/Google Meet) 

6. 26. 1. 2020 14.30 1. redovalna in oddelčna konferenca 1.–5. r. (v živo) 

7. 26. 1. 2020 16.30 1. redovalna in oddelčna konferenca 6.– 9. r. (v živo) 

10. 2. 3. 2020 16.15 pedagoška konferenca (v živo/Google Meet) 

11. 6. 4. 2020 16.15 pedagoška konferenca (v živo/Google Meet) 

12. 4. 5. 2020 16.15 pedagoška konferenca (v živo/Google Meet) 

13. 8. 6. 2020 14.30 oddelčna konferenca 1.–5. r. (v živo) 

14. 8. 6. 2020 16.30 oddelčna konferenca 6.–8. r. (v živo) 

15. 9. 6. 2020 14.30 2. redovalna konferenca (9. r.) (v živo) 

16. 15. 6. 2020 16.15 2. redovalna konferenca (1.– 8. r.) (v živo) 

17. 2. 7. 2020 8.00 zaključna pedagoška konferenca  z 1 (možnost enodnevne 

strokovne ekskurzije). 

 

Na mesečnih konferencah bomo obravnavali problematiko, ki je pomembna za enotno in usklajeno delo 
celotnega kolektiva. Sprotne aktualne novosti na področju šolstva in okrožnice MIZŠ bo ravnateljica 
posredovala strokovnim delavcem sproti preko elektronske pošte.  
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Po potrebi bodo organizirana tudi druga strokovna srečanja s strokovnimi delavci in drugimi delavci šole.  

19.2 DELO UČITELJEV  

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja delovna obveznost učitelja obsega pouk in 
druge oblike organiziranega dela z učenci, pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo 
delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa (npr. nadomeščanje odsotnih delavcev). Vsak 
učitelj je dolžan prisostvovati konferencam. 

Priprava na pouk obsega: 

● sprotno vsebinsko in metodično pripravo, 
● pripravo didaktičnih pripomočkov.  

Drugo delo obsega: 

● sodelovanje s starši, 
● sodelovanje v strokovnih organih šole, 
● opravljanje nalog razrednika, 

● organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, 
● zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno–izobraževalnega in drugega 

dela, 

● mentorstvo učencem, vajencem, dijakom in študentom višje šole ter sodelovanje s šolami 
in visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce, 

● mentorstvo pripravnikom, 

● urejanje kabinetov, učilnic, hodnikov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, travnatih 
površin ipd., 

● organiziranje kulturnih, športnih, naravoslovnih, tehniških dni in drugih splošno koristnih ter 
humanitarnih akcij, pri katerih sodelujejo učenci, 

● pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih 
organizira šola, 

● pripravo hospitacijskih ur in sodelovanje na letnih razgovorih ter 

● opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom.  

Učitelji dežurajo med odmori in pri kosilu po urniku, ki ga pripravi pomočnica ravnateljice.  

19.2.1 RAZREDNIKI 

Konkretne programe imajo razredniki narejene v skladu z določili Zakona o osnovni šoli ter Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

19.2.2 STROKOVNI AKTIVI  

Temeljne naloge strokovnih aktivov: 

● pregled novih/prenovljenih učnih načrtov; 
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● podrobne priprave in analize poročil o naravoslovnih, kulturnih in športnih ter tehniških dnevih, 
ki bodo osnova za izdelavo boljšega programa v prihodnjem šolskem letu; 

● analiza in poročilo o Nacionalnem preverjanju znanja; 

● sodelovanje in izmenjava izkušenj pri doseganju dobrih odnosov med učiteljem in učencem; 
● seznanjanje z novo strokovno literaturo in uvajanje novosti pri pouku; 

● določanje načinov preverjanja znanja ob koncu vzgojno–izobraževalnih obdobij in določitev 
kriterijev ocenjevanja na prvem sestanku; 

● ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji dela 
aktiva; 

● razprava o novih učnih načrtih in posodobitev letnih priprav in vključevanju bralno-učnih 
strategij za doseganje učnih ciljev; 

● oddaja letnih priprav.  

Obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje in dajejo 
učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno–izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in 
učencev ter opravljajo druge strokovne naloge določene z LDN. 

Nosilec uvajanja novosti oz. spreminjanja je šola sama. Strokovni aktiv je kolektivni strokovni organ, v 
katerem se ustvarja potrebna energija za kvalitetno delo. Temelj vsemu delu strokovnega aktiva je 

uresničevanje vzgojno–izobraževalnega procesa, v skladu s predpisanim učnim načrtom, in strokovno delo, 
ki je s tem povezano. 

Preglednica 78. Strokovni aktivi in vodje strokovnih aktivov 

STROKOVNI AKTIV 
UČITELJEV 

 

UČITELJI VODJA 
AKTIVA 

I. VZGOJNO–
IZOBRAŽEVALNO 
OBDOBJE 

Vesna Repolusk, Ksenija Mitov, Polona Hrastnik, Silva Vnuk, Katarina 
Kralj, Nada Klasinc, Alenka Zadravec, Mihaela Černko, Darija Šildenfeld, 
Katja Vezjak, Simona Šmajs, Nada Lampret, Marija Kristan 

Polona 
Hrastnik 

 

II. VZGOJNO–
IZOBRAŽEVALNO 
OBDOBJE 

Sonja Marko, Nina Založnik, Nada Lampret, Andreja Cigula, Barbara P. 
Oberčkal, Marija Kristan, Jolanda Bikić, Anja Kučer, Anja Horvat, Erika 
Pahor, Bernarda Šlehta 

Nina Založnik 

OPB  Andreja Cigula, Ksenija Mitov, Barbara P. Oberčkal Barbara P. 
Oberčkal 

JEZIKOSLOVNI  

Mojca Cekić (angleščina, slovenščina), Nataša Novak Mulej (slovenščina, 
angleščina), Duška Vake (slovenščina), Nataša Podgoršek (angleščina), 
Tanja Radujković (slovenščina, angleščina), Karin B. Hameršak 
(nemščina), Mateja Vdovič (slovenščina) 

Nataša N. 
Mulej 

NARAVOSLOVNI  
Suzana Č. Divčić, Marjana Vuk, Samo Dreo, Gregor Ambrož, Jolanda 
Bikić 

Marjana Vuk 
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DRUŽBOSLOVNI  Mari Karnet, Karin B. Hameršak Mari Karnet 

ŠPORTNI  Matej Banič, Franci Kolarič, Nina Lacković Nina Lacković 

LIKOVNA IN GLASBENA 
UMETNOST 

Marko Šebrek, Milena Rataj, Sonja Marko Marko Šebrek 

ŠOLSKA SVETOVALNA 
SLUŽBA 

Petra Baukman, Tanja Hajnc, Nataša Satler, Martina Ščernjavič, Lucija 
Geržinič, Teja Flakus (OŠ G. Šilih Maribor) Nataša Satler 

 

Po sklepu učiteljskega zbora morajo vsi aktivi svoje delo načrtovati tako, da bodo učitelji pri svojem delu 
vertikalno povezani po strokovnih področjih. Vsi konkretni delovni programi posameznih strokovnih aktivov 
so priloge letnega delovnega načrta. 

 

20 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV   

Program stalnega strokovnega izobraževanja delavcev OŠ Kungota je v skladu z obstoječo zakonodajo – 

Zakonom o osnovni šoli (Ur. L. RS št. 12/1996 – 63/2006), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Ur. L. RS št. 55/2003) in Pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju (Ur. L. RS št. 64/04, 83/05, 27/07). 

Tudi v šolskem letu 2020/2021 bo vodstvu šole ena od prioritetnih nalog vzpodbujanje k stalnemu 

strokovnemu izpopolnjevanju tako strokovnih delavcev šole, kot ostalih – administrativno–tehničnih 
delavcev. 

S programom so določene smernice in vsebine izobraževanja delavcev OŠ Kungota v šolskem letu 
2020/21. Vsebine se lahko v teku šolskega leta dopolnjujejo in nadgrajujejo. Vodstvo šole bo spodbujalo 
predvsem izobraževanja na področjih, ki so med prioritetnimi razvojnimi nalogami šole.  

Preglednica 79. Načrtovane vsebine izobraževanja za strokovne in ostale delavce 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJALEC VKLJUČENI ČAS IN KRAJ 
IZVEDBE 

Študijske skupine po predmetnih področjih ZRSŠ 
vsi strokovni 

delavci 
celo šolsko leto 

Medkulturni odnosi in integracija 
SAZU; FF UL, Mirovni inštitut 
Ljubljana 

vsi strokovni 

delavci  

24. 10. 2020 – 

8 ur 

9. 11. 2020 – 4 

ure 

16. 11. 2020 – 

4 ure  
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Seminar za mentorje zgodovinskih krožkov – 

Osamosvajanje Slovenije 

Zveza prijateljev mladine 

Slovenije 
Mari Karnet 19. 10. 2020 

Poučevanje slovenščine kot J2 v vrtcu in prvem 

vzgojno–izobraževalnem obdobju 
Filozofska fakulteta UL 

Vesna Repolusk, 

Polona Hrastnik 
28. 10. 2020 

Kako ohraniti avtonomnost in strokovnost 

učitelja 
Rokus Klett Nada Lampret 

1. 4. 2021 

(popoldne) 

Gremo ven iz učilnice Univerza v Mariboru Nada Lampret april –maj 

Razumevanje in spodbujanje kakovostne 

motivacije 
Univerza v Mariboru Nada Lampret marec 

Prikaz metod za spodbujanje in razvijanje 

jezikovnih in socialnih kompetenc skozi likovno 

umetnost 

 

Univerza v Mariboru Sonja Marko 
6. –14. 11. 

2020 

Inovativno poučevanje ob uporabi spletne 
učilnice 

Univerza v Ljubljani Dušanka Vake 8.1.–27.2.2021 

MOOC - Uporaba mobilnih naprav v VIZ Sio - splet 
Nataša Satler, 

Tanja Hajnc 

17.8.–3. 9. 

2020 

14.9–10. 10. 

2020 

MOOC E-listovnik Sio - splet Nataša Satler 14. 9.–1. 10. 

2020 

Valorizacijska konferenca CMEPIUS CMEPIUS - splet Nataša Satler 14. 9. 2020 

Spletno srečanje pogodbenikov Erasmus+ 
KA229 

CMEPIUS - splet Nataša Satler 24. 9. 2020  

SNAP združen 
Center za psihodiagnostična 
sredstva Ljubljana 

Nataša Satler 19. in 20. 3. 

2021 

Gremo ven z učilnice Univerza v Mariboru 
Katarina Kralj, 

Darija Šildenfeld 

9. 4.–29. 5. 

2021 

Uporaba sodelovalnih orodij v izobraževanju Univerza v Mariboru 
Barbara P. 

Oberčkal 
12.–26. marec 

(2x) 

Papir, vodenke, tempere ... Ljubljana Allegro d.o.o. 
Barbara P. 

11. in 12. marec  
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Oberčkal 

Delovanje svetov vzgojno - izobraževalnih 
zavodov  

EDUCA izobraževanje Petra Baukman 29. 9. 2020 

Dan spletnega anketiranja 
Center za družboslovno 
informatiko 

Petra Baukman 30. 9. 2020 

Gremo ven iz učilnice Univerza v Mariboru Katja Vezjak april –maj 

“Nikoli ne bom razumel-a” - sodobni pristopi k 

razumevanju in spodbujanju kakovostne učne 
motivacije 

Univerza v Mariboru Katja Vezjak marec 2021 

Odnosi v šoli in preprečevanje Univerza v Mariboru 

Jolanda Bikić,  

Anja Kučer 

 

marec in april 

2021 

Razvoj bralne pismenosti otrok priseljencev v 

vrtcu in nižjih razredih OŠ 
Univerza v Mariboru, PF 

Anja Kučer, 

Nina Založnik, 

Nada Klasinc 

27.11.–
5.12.2020 

Obnovitveni seminar za vaditelje in učitelje 
plavanja  

Univerza v Ljubljani, FŠ Franci Kolarič 18.–21.1. 2021 

Pravilen pristop učitelja do učencev z učnimi 
težavami 1. del 

Izobraževalni zavod Znanje 

 
Nada Klasinc 7. 11. 2020 

Kako kot učitelj krepiti čustveno in socialno 
inteligenco otrok 

Lunina vila, institut za zaščito 
otrok, socialno podjetje 

Bernard Šlehta 
5. 11. in 6. 11. 

2020 

Kako vzpodbujati razvoj čustvene inteligentnosti 
in učinkovite komunikacije pri sebi in pri svojih 
učencih? 

Zavod RS za šolstvo Bernard Šlehta 

16.10.–20.11. 

2020, 

 

Vzpostavimo sodelovalne odnose in oblikujmo 

spodbudno in ustvarjalno učno okolje 

Športna unija Slovenije - 
zveza društev za športno 

Bernard Šlehta 
26.1.–
27.1.2021 

 

Delovna srečanja ravnateljev 

Kot ravnateljica se bom udeleževala delovnih in študijskih srečanj, ki jih bo organiziral Zavod za šolstvo RS, 
Enota Maribor. Vsebina srečanj bo namenjena izmenjavi izkušenj ter reševanju konkretnih problemov, s 
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katerimi se pri svojem delu srečujejo posamezne šole. Ravnatelji imajo praviloma organizirane 3 letne 

posvete, ki jih organizira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Šola za ravnatelje Ljubljana. 
Udeležba na teh srečanjih bo realizirana na osnovi vsebine, ki jo bosta objavila MIZŠ ali ŠR, vendar bom pri 

izbori izobraževanj ravnala čim bolj racionalno glede na stroške izobraževanj.  

 

21 RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE 

Redno spremljanje učnega in socialnega razvoja je pomemben del na poti do otrokovega uspeha v šoli. 
Starši si bodo pregled nad otrokovim napredovanjem lahko še izboljšali ob redni udeležbi na roditeljskih 
sestankih in pogovornih urah. 

Pisne in ustne informacije o učnem uspehu učenca in druga obvestila bodo posredovana staršem skozi vse 
šolsko leto. 

Svoje želje in pripombe o življenju in delu šole lahko tudi vi, starši, sproti sporočate prek delegatov v svetu 

staršev in svetu zavoda ter preko elektronske pošte. 

V šolskem letu so načrtovani trije roditeljski sestanki. Po potrebi jih je tudi več. Svoje želje in pobude za 
tematske roditeljske sestanke lahko starši posredujejo razrednikom ali šolski pedagoginji. Natančni datumi 
roditeljskih sestankov bodo sporočeni preko spletne strani šole in eAsistenta.  

Preglednica 80. Skupni roditeljski sestanki na OŠ Kungota 

ZAP. ŠT.  TERMIN TEME 

1 september 2020 Novosti v šol. letu 2020/21 

2 januar 2021 Dosežki učencev in učenk v OŠ Kungota v 1. ocenjevalnem obdobju  

3 junij 2021 Dosežki učencev in učenk v OŠ Kungota v 2. ocenjevalnem obdobju 

Roditeljski sestanki bodo pokrivali tudi naslednje vsebine:  

● predstavitvi letnega delovnega načrta in možnosti sodelovanja pri nastajanju, 
● izboljšanje učnih navad učencev, 
● vpis v srednjo šolo, 
● izbirni predmeti, 

● šola v naravi, 
● NPZ-ji, 

● evalvacija opravljenega dela ob koncu ocenjevalnih obdobij, 

● predstavitvi dela z nadarjenimi učenci, z učenci s posebnimi potrebami, 
● predstavitvi pravilnikov in hišnega reda, 
● predstavitvi razvojnega načrta šole in vzgojnega načrta šole, 
● predstavitvi celoletnega dela šole in 

● aktualnim učno-vzgojnim vsebinam. 
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Da bi se vezi med šolo in starši še poglobile, bomo pred 2. roditeljskim sestankom pripravili tudi starševski 
večer z aktualnimi učno-vzgojnimi vsebinami, ki jih bodo predstavili notranji in zunanji sodelavci. 

Preglednica 81. Teme roditeljskih sestankov in starševskih večerov (šolska svetovalna služba) 

ZAP. ŠT.  TERMIN TEME 

1 september 2020 Novosti v šol. letu 2020/21 

2 oktober 2020 13. 10. 2020 – Karierna orientacija – 8. razred – Baukman 

20. 10. 2020 – Vpisni postopek – 9. razred – Baukman 

3 januar 2021 Učenje  “Kako pokazati otroku pot do uspeha” – 4. razred Zg. Kungota – 

Baukman, Hajnc 

4 januar 2021 Dosežki učencev in učenk v OŠ Kungota v 1. ocenjevalnem obdobju  

5 februar 2021 OŠ Kungota s podružničnima šolama - Tema bo izbrana naknadno glede na 

aktualno problematiko - Heliodor Cvetko, Svetovalni center za otroke, mladostnike 

in starše 

5 junij 2021 Dosežki učencev in učenk v OŠ Kungota v 2. ocenjevalnem obdobju 

 

Popoldanske govorilne ure POŠ Sp. Kungota, POŠ Svečina in OŠ Kungota  

Pogovorne ure so za starše učencev matične šole drugi torek v mesecu, in sicer za razredno stopnjo ob 
17.00, za predmetno pa ob 17.30, v Spodnji Kungoti drugi četrtek v mesecu ob 15.30 in v Svečini drugo 
sredo v mesecu ob 16.00. 

V času pogovornih ur so na šoli prisotni vsi strokovni delavci in ravnateljica šole/vodja POŠ. Urnik 

individualnih pogovornih ur za starše bo objavljen na spletni strani šole.  

 

 

22 FINANČNI POGOJI  

Za realizacijo svojih programov pridobiva šola prihodke iz proračuna Republike Slovenije, sredstev 
ustanovitelja in prispevka staršev ter donacij. Obvezni program, plače zaposlenih po sistemizaciji tega 
programa ter materialne stroške prejema šola od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Občina 
Kungota, kot ustanoviteljica naše šole, plačuje del nadstandardnega programa (tečaj nemščine, fakultativni 
pouk nemščine v 6. razredih ...), investicijsko vzdrževanje, del materialnih stroškov in druge nujne stroške.  

Na osnovi skrbno pripravljenega finančnega načrta, ki ga pred sprejetjem uskladimo z ustanoviteljico 
Občino Kungota, prejeta sredstva porabimo v skladu z načrti in sprejetim proračunom, z vsemi sredstvi pa 
ravnamo po načelu dobrega gospodarja.  
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Nekatere elemente iz LDN šole pa izvajamo s sredstvi, ki jih prispevajo starši, to so sredstva za izvajanje 
nekaterih ekskurzij, za izvedbo šole v naravi, dejavnosti ob pouku, nadstandardne oblike in prispevek za 
prehrano.  

 

22.1 NAČRT INVESTICIJSKO-VZDRŽEVALNIH DEL V ŠOL. LETU 2020/21  

Načrt investicijsko del, ki je predstavljen tukaj, je samo okvirni načrt. Vodstvo šole bo skupaj s strokovnimi 
delavci izdelalo do konca oktobra 2020 podrobnejši načrt nujnih vzdrževalnih in investicijskih del.  

Preglednica 82.  Načrt investicijsko vzdrževalnih del, ki so neposredno povezana z VIZ delom 

MATIČNA ŠOLA  PODRUŽNICA SP. KUNGOTA  PODRUŽNICA SVEČINA 

Ureditev arhivskega prostora za OŠ Kungota 
in Vrtec pri OŠ Kungota.  

Nakup novega električnega 
štedilnika v razdelilni kuhinji v Sp. 

Kungota, ker so grelne plošče 
dotrajane. 

Ureditev sanitarij za šolarje 
(popravilo odtokov). 

 

Sanacija zunanjega športnega igrišča – 

steza za tek je v spodnjem delu 

poškodovana in nevarna. 

Popravilo sanitarij in ureditev 

prezračevalnega sistema v 1. 
nadstropju. 

Ureditev prostora, kjer so čistila 
in hišnik shranjuje svoje 
pripomočke (trenutno udarja 
plesen v hodnik).  

Nova zaščitna mrežo za malo ponjavo.  Ureditev knjižnice in čitalnice. Saniranje dveh sten, ki 

zamakata (ob dimniku v dveh  

učilnicah).  

Nove žoge za nogomet, odbojko in košarko 
(za vsak šport vsaj 3). 

Popravilo / obnova vseh zunanjih 

igral. 

Manjka omarica  in torbica za 

prvo pomoč za otroke v vrtcu in 
učence POŠ Svečina. 

Nove vorteks žoge (žvižgače) (vsaj 3), ker so 
stare izrabljene in neuporabne. 

 Ureditev gibalnice/telovadnice. 

Pečica za gospodinjsko učilnico, ker je 
trenutno ni, čeprav učni načrt za  
gospodinjstvo OŠ to zahteva. 

.  Ureditev podstrešja. 

Zaščita sten (ploščice/premaz) v 
gospodinjski učilnici. 

 Nakup športnih blazin, žog, 
kolebnic. 

Industrijski pralni in sušilni stroj v vrtcu Zg. 
Kungoti za vse enote vrtca in deloma 

potrebe OŠ Kungota.  

 Popravilo/obnova zunanje hiške. 
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Popravilo šolskega ozvočenja.   

Za pouk likovne umetnosti in tehnike bi 

potrebovali sušilnik in prešo. 
  

Ureditev prezračevanja v šolski jedilnici.   

 

22.2 NAKUP OPREME IN UČNIH SREDSTEV TER  ZAŠČITNE OPREME  

Natančen nakup opreme in učnih sredstev  ter zaščitne opreme bo  opredeljen in načrtovan v finančnem 
planu za koledarsko leto 2021. 

Pravico do dodelitve osebne zaščitne opreme imajo: 

● pedagoško–strokovni delavci: vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, laborant, učitelji kemije, fizike, 
biologije, tehnike, likovne vzgoje in gospodinjstva ter učitelj športne vzgoje; 

● strokovno-svetovalni delavci: organizator zdravstveno–higienskega režima, organizator prehrane;  
● vzdrževalna služba: hišnik-vzdrževalec-šofer, čistilka, delavci v pralnici in likalnici, kuhar, kuharski 

pomočnik. 

 

23 SPREMLJANJE IN REALIZACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA  

Za realizacijo LDN smo odgovorni vsi strokovni delavci na šoli. Odgovorni vodstveni delavci šole bomo 
sprotno spremljali izvajanje programa šole. 

1. Mesečno bomo na konferenci pregledali realizacijo načrta – aktivnosti po mesecih. 

2. Sproti bomo spremljali odstopanja z navedbo razlogov. 

3. Učitelji in ŠSD bodo podali poročila in analize o vzgojno–izobraževalnem delu. 

V Zaključnem poročilu bomo prikazali realizacijo našega skupnega načrtovanja. Poročila bodo pripravili vsi 

strokovni delavci. Na tej osnovi bom, kot ravnateljica, izdelala zaključno poročilo. 

K LDN sodijo naslednje priloge: 

1. LDN po predmetniku posameznih učiteljev. 

2. LDN svetovalne službe. 

3. LDN dodatne strokovne ter individualne in skupinske pomoči. 

4. Razvojni načrt šole. 
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5. Podroben načrt izobraževanja strokovnih delavcev. 

6. Načrt hospitacij ravnateljice. 

7. Vzgojni načrt šole. 

8. Načrt dela šolske skupnosti  učencev. 

9. Pravila šolskega reda. 

10. Program Šolskega sklada OŠ Kungota.  

11. Programi mentorjev interesnih dejavnosti. 

 

Letni delovni načrt za šolsko leto 20/21 je bil obravnavan na: 

− pedagoški konferenci, dne 29. 9. 2020 

− svetu staršev, dne 30. 9. 2020 

Letni delovni načrt za šolsko leto 20/21 je bil sprejet na: 

− sestanku sveta zavoda, dne 30. 9. 2020 

 

 

 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Kungota: Ravnateljica: 
Petra Baukman                           Zdenka Keuc 

 

        

                                                             


