
                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

        
 
  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

        

 

 
 
  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI 
Križevci 16 b  
9242 Križevci pri Ljutomeru 
 

PODATKI O ŠOLI 
 

Ravnateljica: Vasilija Stolnik, univ.dipl.ped. in soc.kult. 
 02 5888-031 
 
Pomočnica ravnateljice: Alenka Kajtna Zorko 
 
Šolski svetovalni delavki: Lidija Žabot, Tadeja Mernik 
 02 5888-032 
 
Računovodkinja: Sonja Trstenjak 
 02 5888-032 
 
Poslovni sekretarki: Maja Potrč    Tadeja Obronek 
Telefon: 02 5888-030    025888-034  
Fax:  02 5871-455 
Elektronski naslov: os-krizevci@guest.arnes.si   
Spletna stran šole: www.os-krizevci.si 
Šolski mobitel:                        051332380 
 
Št.TR:  01366 - 6030658680 
ID za DDV:  SI 93578253 
Matična številka: 5084636000 
Šifra dejavnosti: 85.200 
Poštna številka: 9242 
            

USTANOVITELJ 
 
Osnovno šolo Križevci je ustanovila Občina Križevci z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda 
na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v  Občini Križevci, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu št. 
69 / 99 z dne 26. 8. 1999. 
 
 ŠOLSKI OKOLIŠ 
 
Osnovno šolo Križevci obiskujejo učenci iz vasi: 

 Krištanci, Šalinci, Grlava (Občina Ljutomer), 

 Grabe, Logarovci, Berkovski Prelogi, Berkovci, Kokoriči, Gajševci, 

 Križevci, Boreci, Ključarovci, Lukavci, Iljaševci, Stara Nova vas, 

 Dobrava, Bučečovci, Vučja vas, Zasadi. 
 
Učenci iz vasi Šalinci, Krištanci, Grlava, ki so v Občini Ljutomer in spadajo v šolski okoliš Osnovne šole Ivana 
Cankarja Ljutomer, se v skladu s podpisanim dogovorom (št. 64-6 / 99 - 1057, z dne 15. 6. 1999) med Občino 
Ljutomer in Občino Križevci vpisujejo v Osnovno šolo Križevci. 
 
 
 
 



 

ŠOLSKI PROSTOR 
 
 
Šola upravlja z zgradbo v Križevcih, ki se uporablja za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, z igriščem 
in atletsko stezo za športno vzgojo, s šolskim  dvoriščem pred šolo in igriščem prve triade. Za potrebe 
izvajanja vzgojno-varstvene dejavnosti se uporablja zgradba vrtca z igriščem, en oddelek enote vrtca pa 
gostuje v šolski zgradbi. 
 
 
ORGANIZACIJSKA SHEMA  
 
 

ŠOLA VRTEC 

oddelki število oddelki število 

redni oddelki od  
1. do 9. razreda 

17 
starostno obdobje od 1 
do 3 

3 

podaljšano bivanje 5 
starostno obdobje od 3 
let do vstopa v šolo 

4 

jutranje varstvo 1   

ŠTEVILO OTROK 299 ŠTEVILO OTROK 126 

 
 
 
PREDNOSTNE NALOGE 
 

1. KOMUNIKACIJA NA VSEH RAVNEH ODNOSOV UČENEC-STARŠ-UČITELJ. 
 

Pozornost bomo posvetili komunikacijskim veščinam, ki spodbujajo strpno, nenasilno komunikacijo. 
Nadaljevali bomo z delom v okviru RAZVOJNE NALOGE  “VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE”, ki 
zagotavlja širjenje spodbujanja varnega, spodbudnega učnega okolja, kjer je  “prijazna” komunikacija 
ves čas prisotna. 

 
2. PROFESIONALNA RAST IN RAZVOJ DLAVCEV ŠOLE:”FORMATIVNO SPREMLJANJE” 

 
S  šolskim letom 2020/2021 smo se vključili  še v razvojno nalogo ZRSŠ “USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ 
ZA 21. STOLETJE”. Ožja skupina za RN dela predvsem na implementacij  FORMATIVNEGA SPREMLJANJA 
na ravni cele šole.  
 
3. DIGITALIZACIJA IN RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 
 
Na podlagi analiz in spoznanj iz časa zaprtja šol in dela na daljavo  smo delali predvsem  na spletnih 
učilnicah; izobraževanje na tem področju bomo izvajali še naprej; kvaliteto dela bo nudila tudi nova 
računalniška učilnica ter IKT oprema, ki jo bomo letos pridobili z evropskimi sredstvi v okviru projekta 
MIZŠ in Arnesa - “React EU”. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
ORGANI OSNOVNE ŠOLE KRIŽEVCI 
 
 

STROKOVNI 
ORGANI 

SVET ŠOLE SVET STARŠEV 

Ravnateljica: 
Vasilija Stolnik, 
univ.dipl.ped. in 
soc.kult. 
 
Strokovni zbor šole 
 
Oddelčni učiteljski 
zbor 
 
Razredniki 
 
Strokovni aktivi 

Predstavniki ustanovitelja: 
Tjaša Kos, 
Uršič Darinka, 
Jerica Smodej Bohanec 
 
Predstvniki staršev: 
Robert Kosalec, 
Vanja Vaupotic, 
Alja Bajc Kosi  
 
Predstavniki zaposlenih: 
Karolina Korošak, 
Mateja Markoja, 
Tina Hojnik, 
Jelka Vinkovič, 
Stanislav Dragović 
 

 
Tadeja Vrbnjak Zorman, Simon Osojnik, 

Petra Klemenčič, Karin Krauthaker, 

Robert Kosalec, Vanja Vaupotic 

Tadeja Virag, 

Anica Slavič, Sonja Ščavničar, 

Sašo Ferenček, Vanesa Simonič, 

Steiner Boštjan, Vladimir Smrekar, 

Martina Škerget,  Andreja Sintič, 

Aleksandra Kavaš, Sabina Ivšek 

 
SVET ŠOLE 
sestavljajo predstavniki ustanovitelja (3), predstavniki staršev (3) in predstavniki zaposlenih (5). Člani  
razpravljajo in odločajo o zakonitosti poslovanja šole in vrtca, razpravljajo o pravicah delavcev zavoda in 
učencev, določajo finančni načrt in sprejemajo zaključni račun šole in vrtca, sprejemajo letni delovni načrt 
in njegovo realizacijo, imenujejo ravnatelja in drugo. 
 
SVET STARŠEV 
sestavljajo predstavniki staršev. V vsakem oddelku starši na 1. roditeljskem sestanku izvolijo enega 
predstavnika. Mandat predstavnikov je 3 leta in je vezan na status učenca. 
 
RAVNATELJICA 
je pedagoški vodja in poslovodni organ šole in vrtca. Organizira in vodi delo šole in vrtca, pripravlja program 
razvoja šole in vrtca, pripravlja delovni načrt šole in vrtca (skupaj s pedagoškim vodjem vrtca), skrbi za 
zakonitost postopkov, odloča o sklepanju delovnih razmerij, skrbi za pogoje dela zaposlenih in učencev in 
drugo. 
 
UČITELJSKI ZBOR 
sestavljajo strokovne delavke in delavci šole/vrtca: učiteljice in učitelji/vzgojiteljice, pomočnice 
vzgojiteljice, pedagoginja, defektologinji in knjižničarka. Strokovni delavci so predstavljeni pri organizaciji 
neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela. Učiteljski/vzgojiteljski zbor vodi ravnateljica.  
 
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR 
sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni 
učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z 
nadarjenimi učenci in učenci, ki težje napredujejo in drugo. Vodijo ga razredniki. 
 
 
 



 

RAZREDNIK 
vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za učence. 
 
STROKOVNI AKTIVI 
sestavljajo jih učitelji istih predmetov oziroma predmetnih področij. Strokovni aktivi obravnavajo 
problematiko istega predmeta, usklajujejo merila za ocenjevanje, obravnavajo pripombe staršev, učencev 
ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje 
vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem 
delovnem načrtu. 
 
SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT 
 
Skupnost učencev je organizirana v  razredne oziroma oddelčne skupnosti. Za uveljavljanje svojih interesov 
se oddelčne skupnosti povezujejo v šolski parlament učencev. Le-ta  šteje 17 članov (eden iz vsake oddelčne 
skupnosti). Sklicuje ga ravnateljica oziroma strokovni delavec, ki ga imenuje ravnateljica. 
Tema letošnjega parlamenta je Moja poklicna prihodnost. 
 
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 
Izhodišče za letni program šolske svetovalne službe so Programske smernice za svetovalno delo v osnovni 
šoli. 

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca oz. šole ter v tem okvirju tudi temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu 
oz. šoli je optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost 
ter telesno in duševno konstitucijo. 

Temeljna naloga svetovalne službe v šoli oz. vrtcu je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega 
znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje 
pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oz. šoli, da pomaga in 
sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oz. šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. 

Svoje naloge svetovalna služba uresničuje na naslednjih področjih: 

 

1. Učenje in poučevanje 

Svetovalno-preventivno delo z vsemi učenci pri izboljšanju kvalitete učenja (razvijanje učinkovitih strategij, 
metod in tehnik učenja, učnih navad ipd.). 

 

Delo z učenci z učnimi težavami: 

● evidentiranje in odkrivanje učencev s posebnimi potrebami ter učencev z učnimi težavami (po 
5 fazah nudenja pomoči – koncept učne težave v OŠ), 

● vzpostavitev mreže pomoči in koordinacija pomoči, 

● sodelovanje strokovnih skupin za pripravo in izvajanje individualiziranih učnih programov, 

● individualna obravnava otrok, 

● spremljanje napredka učencev in vodenje osebnih map, 

● individualno svetovanje staršem učencev z učnimi težavami. 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci – izvajanje koncepta: 

● izvedba postopkov za odkrivanja nadarjenih, 



 

● organizacija testiranja, 

● izvedba ocenjevanja, 

● vodenje osebnih map, 

● koordinacija dodatnih oblik dela z nadarjenimi, 

● evalvacija dela. 

 

2. Šolska kultura, vzgoja, klima, red 

● svetovanje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami, 

● posvetovanje z učitelji o delu z učenci, ki imajo vzgojne in disciplinske težave, 

● posvetovanje s starši pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za posamezne učence, 

● pomoč razrednikom pri izrekanju vzgojnih ukrepov v skladu z vzgojnim načrtom, 

● posvetovanje z učitelji, starši in vodstvom o vzgojnih ravnanjih na podlagi vzgojnega načrta in o 
učinkovitih ravnanjih v posameznih primerih. 

 

3. Telesni, osebni in socialni razvoj 

● sodelovanje z učitelji in vodstvom pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za učence s 
posebnimi potrebami ter učnimi težavami, 

● sodelovanje pri odkrivanju in organizaciji aktivnosti za nadarjene učence, 

● vodenje evidence nadarjenih učencev, 

● vodenje evidence vključevanja nadarjenih učencev v aktivnosti, pripravljene zanje, 

● izvajanje dodatne strokovne pomoči za učenca 4. razreda na podlagi odločbe o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami (2 uri tedensko). 

 

4. Šolanje 

● izvedba sestankov za starše šolskih novincev, 

● vpis šolskih novincev in normalizacija oddelkov, 

● organizacija jutranjega varstva in podaljšanega bivanja za naslednje šolsko leto. 

5.Karierna orientacija 

8. razred 

V okviru karierne orientacije bo šolska svetovalna delavka za učence osmega razreda izvedla delavnico o 
osebnostnih lastnostih posameznika ter dejavnikih poklicne odločitve. Predstavila jim bo šolski sistem v 
Sloveniji ter nadaljnjem izobraževanje na sekundarni ravni izobraževanja. Imeli bodo tudi predstavitev 
posameznih poklicev in značilnosti osebe, ki ga opravlja. 

Čez celo leto bodo učenci lahko našli informacije za tekoče šolsko leto na oglasni deski in v spletni učilnici.  

9. razred 

Vsebina karierne orientacije zajema: seznanitev z možnostmi nadaljnjega izobraževanja in poklicnega 
odločanja, informiranje učencev in staršev o novostih na področju karierne orientacije ter štipendiranja in 
zbiranje poklicnih namer (morebitna uporaba eVPP vprašalnik o poklicni poti, program Kam in Kako). 

Šolska svetovalna služba nudi pomoč učencem 9. razreda pri izpolnjevanju prijav za vpis v srednje šole. Ob 
koncu šolskega leta se naredi analiza vpisa. 



 

ŠSS bo s svetovalnimi delavkami OŠ UE Ljutomer (Veržeja, Križevcev, Razkrižja, Stročje vasi, Cezanjevcev, 
Male Nedelje in Ljutomera), organizirala Tržnico srednjih šol, ki bo potekala predvidoma v mesecu 
novembru, v ŠIC-u Ljutomer. Devetošolci se je bodo imeli možnost udeležiti skupaj s starši in tako 
neposredno pridobiti informacije s strani predstavnikov različnih srednjih šol, dijaških domov in CSD.  

ŠSD bo učence 9. razredov skozi celo šolsko leto sprotno obveščala o tekočih zadevah na področju 
poklicnega usmerjanja (številu razpisanih mest in prijav, omejitvi vpisa, možnostih štipendiranja, itd.), in 
sicer na razrednih urah ter na oddelčnih roditeljskih sestankih oz. bo z aktualnimi informacijami učence, 
njihove starše in razrednika seznanjala preko elektronskih naslovov. 

Obenem bodo aktualne informacije v zvezi s karierno orientacijo za učence objavljene na oglasni deski v 
šoli oziroma v spletni učilnici ŠSD, kamor lahko dostopajo tudi starši. V slednji bodo objavljene tudi e-
brošure ter povezave do virtualnih predstavitev različnih SŠ in DD, preko katerih bodo imeli učenci možnost 
aktivnega vključevanja v pogovor ter s tem dostopa do informacij, neposredno iz prve roke.  

Vsi učenci in njihovi starši imajo skozi celo leto možnost individualnega posvetovanja in informiranja pri 
ŠSD, in sicer osebno oz. na daljavo ter s tem možnost dostopa do čim več informacij.  

Pri delu na področju karierne orientacije bo ŠSS sodelovala z drugimi osnovnimi šolami, ZRSZ, ZRSŠ, 
zdravstvenimi domovi, srednjimi šolami ter dijaškimi domovi. 

 

 6. Socialno-ekonomske stiske 

Učencem devetega razreda bom pomagala z informacijami o možnostih pridobitve različnih štipendij v 
srednji šoli. 

Učencem iz socialno šibkejših družin bom pomagala pri urejanju osnovnih življenjskih dobrin ter pri 
morebitnih učnih težavah.  

Za otroke s posebnimi potrebami bom skušala zagotoviti materialna sredstva, ki bodo pripomogla h kvaliteti 
bivanja v šoli in izven nje (povezava z Lions klubi, Rdečim križem, Karitasom ...). 

 7. Vrtec Križevci 

ŠSS bo svetovalno delo opravljala tudi v vrtcu. Z vzgojiteljicami in vodstvom vrtca bo sodelovala pri 
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca. V delo vrtca se bo vključevala tudi pri reševanju socialne 
problematike.  

Posebna pozornost bo v letošnjem šolskem letu namenjena zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami 
ter sodelovanju z otrokovimi starši, vzgojiteljem ter zunanjimi strokovnjaki, zaposlenimi v raznih 
institucijah, med drugim tudi v razvojnih ambulantah - centrih za zgodnjo obravnavo. ŠSD bo sodelovala z 
otrokovimi starši v fazi postopka usmerjanja njihovega otroka. 

 
KNJIŽNICA 
 
Učenci se s prihodom v knjižnico navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter tako 
zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, 
motivaciji za branje in estetskim doživljanjem. 
Učenec samostojno prihaja do znanja, ki je širše, poglobljeno in uporabno (ga lahko uporablja v praksi). 
Z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme in se učijo strategij 
njihovega reševanja. Ob tem učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti: komunikacijske, 
informacijske in tudi raziskovalne. 
Izposoja knjig je možna vsak dan po objavljenem urniku izposoje knjig, ki je izobešen na vratih knjižnice. 
Knjižnico vodi Marjeta Blagovič, izvaja pa tudi redno pedagoško delo, ki zajema bibliopedagoške ure in KIZ, 
v okviru interesnih dejavnosti pa je mentorica učencem, ki obiskujejo knjižničarski krožek. 
 
 



 

 
 UČBENIŠKI SKLAD  
 
Na šoli imamo organiziran učbeniški sklad, iz katerega si lahko učenci izposodijo učbenike. Delovni učbeniki 
in učbeniki izbirnih predmetov niso vključeni v učbeniški sklad. Učenke in učenci od prvega do vključno 
devetega razreda za izposojene učbenike iz učbeniškega sklada obrabnine ne bodo plačali, temveč bo 
stroške pokrilo Ministrstvo za šolstvo in šport. Ugotavljamo, da nekateri učenci za izposojene učbenike ne 
skrbijo dovolj dobro. Ker se le-ti uporabljajo več let, morajo biti obvezno oviti celo šolsko leto (nikakor ne v 
samolepljivo folijo), prav tako se vanje ne sme pisati, podčrtavati ali jih kako drugače poškodovati. Za 
poškodovan ali izgubljen učbenik je treba na koncu leta doplačati razliko do polne cene učbenika. Z 
učbeniškim skladom upravlja knjižničarka Marjeta Blagovič, določene zadeve opravlja pisarniška 
referentka, pri zbiranju in razdeljevanju učbenikov pa ji pomagajo strokovni delavci šole. Glede na 
prednostno nalogo s področja bralne pismenosti je pomembna skrb vseh strokovnih delavcev spodbujanje 
in motivacija učencev za obisk v knjižnici in skrb za povratno informacijo učencev o prebranem gradivu. 
 
 
DENARNE ZADEVE – PLAČILA STARŠEV 
 
Denarne zadeve, spoštovani starši, lahko urejate od ponedeljka do petka od 7.00 do 10.00 ure in od 14.00 
do 15.00 ure pri poslovni sekretarki Maji Potrč. 
Malice, kosila in druge stroške (učbeniški sklad, ekskurzije, šola v naravi itd.) plačate s posebnimi 
položnicami ali preko trajnika do 18. v mesecu.  
 
STIKI MED STARŠI IN ŠOLO 
 
Spoštovani starši, prosimo vas, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, predavanja, 
delavnice,  ker boste le tako lahko uspešno spremljali napredek svojega otroka  v šoli. Šele z našim skupnim 
sodelovanjem bomo največ prispevali h koristi vašega otroka. 
 
Načini obveščanja staršev: 

 publikacija, 

 spletna stran šole: www.os-krizevci.si, 

 pisna vabila za skupne in oddelčne roditeljske sestanke, aktualna obvestila in vabila na prireditve 
prinašajo učenci domov,  

 šolska obvestila so objavljena na oglasnih deskah v večnamenskem prostoru, 

 zloženke - ob posameznih delavnicah, projektih, prireditvah ...,  

 informacije po telefonu daje tajništvo, razredniki pa v dopoldanskem času pogovornih ur,  

 obveščanje preko sredstev javnega obveščanja (lokalna CTV, radio Maxi ...). 
 
RODITELJSKI SESTANKI 
 
• razredni roditeljski sestanki - vsak razred planira v LDN vsaj 2 razredna roditeljska sestanka, po potrebi 

tudi več. Vsebina razrednih roditeljskih sestankov je povezana s prednostnimi nalogami v LDN šole in z 
aktualizacijo v razredu.  

• skupni roditeljski sestanek bo 21.septembra 2022, kjer bo po nagovoru ravnateljice potekalo 
predavanje za starše v izvedbi PP Ljutomer o medvrstniškem nasilju. Na oddelčnih sestankih bodo po 
predlogi ravnateljice predstavljeni Realizacija 2021/2022 ter LDN za 2022/2023. 

 
 
 



 

GOVORILNE URE - GU 
 
Govorilne ure so drugi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 ure. Pogovori bodo organizirani v matičnih 
učilnicah. V tem času bodo na šoli tudi vsi strokovni in vodstveni delavci.  
  
Vsi strokovni delavci imajo vsak teden v dopoldanskem času tudi individualne pogovorne ure. Staršem 
priporočamo, da se predhodno najavijo. 
 

POGOVORNE URE  ZA STARŠE IN UČENCE  
 
Pogovorne ure bodo organizirane vsak teden, in sicer jih organizira vsaka učiteljica in vsak učitelj glede na 
svojo prosto uro v urniku, o čemer obvesti vas, starše.  
Starši, vabimo vas, da se čimbolj vključujete v življenje in delo na šoli, še zlasti pri dnevih obšolskih 
dejavnosti, projektih šole pa tudi v sam pouk, kakor tudi v oblikovanje vzgojnega koncepta šole. Tako želimo 
splesti čim tesnejše vezi med šolo in vami, saj je le tako mogoče graditi skupne cilje in jih uspešno 
uresničevati. 
Staršem priporočamo, da se predhodno najavijo. 
 

Ime in priimek učitelja dan v tednu šolska ura 

Alenka Črček Ritonja ponedeljek 4. 

Alenka Kajtna Zorko torek 2. 

Andreja Filipič Holc ponedeljek 4. 

Andreja Sever petek 5. 

Nina Vozlič ponedeljek 2.  

Božena Kurbos petek  4. 

Ciril Kosi torek 5.  

Denis Hofman torek 4. 

Dora Roškar četrtek 6. 

Andreja Gaberc ponedeljek 5. 

Jasna Markovič - Jagodič sreda 2. 

Jelka Vinkovič ponedeljek 5. 

Katja Koroša ponedeljek 4. 

Ksenija Mavrič četrtek 3. 

Lenart Barat ponedeljek 2. 

Martina Heric petek 3. 

Matej Hanžekovič petek 5. 

Mateja Markoja ponedeljek 5. 

Mateja Kozar ponedeljek 6. 

Matevž Jakelj petek 1. 

Metka Štuhec torek 1. 

Nada Vajs Vidnar ponedeljek 3. 

Renata Kovačič ponedeljek 5. 

Renata Mikl petek 6. 

Simon Cimerman ponedeljek 5. 

Tina Hojnik sreda 4. 

Karina Kreslin Petković torek 2. 

Jasna Lampreht torek 5. 

Lidija Panič torek 5. 



 

 
 
ŠOLSKI ZVONEC – ZVONJENJE 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VARSTVO VOZAČEV 
 
Za varnost učencev pri šolskih avtobusih zjutraj pred poukom in po njem skrbijo dežurni učitelji. 
Po prihodu avtobusov je zjutraj organizirano varstvo vozačev v jedilnici. Strokovni delavci so po mesečnem 
planu v varstvu vozačev vsakodnevno v naslednjem časovnem planu: 

 

DAN V TEDNU VARSTVO VOZAČEV - ŠOLSKA URA 

PONEDELJEK - ČETRTEK 6. in 8. 

PETEK 6. in7. 

 
 
ŠOLSKI AVTOBUS 
 
Šolski avtobusi in kombi pripeljejo in odpeljejo učence iz treh smeri: 
PRIVOZI: 
- smer: Berkovci – Kokoriči – Gajševci – Logarovci – Grabe – Ključarovci – Križevci – šola 
 

Postajališče Odhod 

Berkovci (kapela) 6:30 

Kokoriči (kapela) 6:33 

Logarovci (kapela)  6:35 

Gajševci (Stajnkov mlin) 6:38 

Gajševci (križišče na vrhu) 6.40 

Logarovci 6 6:45 

šolska ura trajanje 

1. ura 7.30 – 8.15 

2. ura 8.20 – 9.05 

odmor/malica 9.05 – 9.20 

3. ura 9.20 – 10.05 

odmor 10.05 – 10.20 

4. ura 10.20 – 11.05 

5. ura 11.10 – 11.55 

6. ura 12.00 – 12. 45 

odmor/kosilo 12.45 – 13.15 

7. ura 13.15 – 14. 00 

8. ura 14.05 – 14. 50 

PB 11.05 – 15.40 



 

Grabe (gasilski dom) 6.49 

Grabe-Ključarovci (križišče) 6:52 

Ključarovci (kapela) 6:55 

OŠ Križevci  7:02 

 
- smer: Grlava – Krištanci – Šalinci – Lukavci – Križevci – šola 
 

Postajališče Odhod 

Grlava 6:55 

Krištanci 6:57 

Šalinci 6:59 

Lukavci 7:03 

Lukavci hiš. št. 60 7:04 

Križevci pri Ljutomeru  7:11 

- smer: Zasadi – Bučečovci – Vučja vas – Iljaševci – Križevci – šola 
 

Postajališče Odhod 

Bučečovci 6:54 

Vučja vas 6:56 

Stara Nova vas 6:59 

Iljaševci 7:01 

Križevci pri Ljut.  7:06 

 
- smer: Dobrava 

 

Postajališče Odhod 

Dobrava 7:15 

 
RAZVOZI 
 
Odhod izpred šole Križevci je v vse smeri hkrati: 
 

Postajališče Odhod 

OŠ Križevci: od ponedeljka do četrtka (avtobusi) 

 

Dobrava (kombi) 

1. razvoz 13.20 

2. razvoz 15.00  

 razvoz 14.15 

OŠ Križevci: vsak petek (avtobus) 

Dobrava (kombi) 

1. razvoz 14.10 

1. razvoz 14.15 

 
Vozni red  prihodov in odhodov šolskih avtobusov in kombija je na oglasnih deskah, prav tako pa so o njem 
obveščeni vsi učenci in starši.  



 

Učenci morajo na šolskem avtobusu in kombiju upoštevati dogovorjena pravila, ki so zapisana v Pravilih 
šolskega reda OŠ Križevci. Starši in učenci podpišejo izjavo, s katero potrdijo, da so seznanjeni s pravili 
obnašanja na avtobusu. Izjave hranijo razredniki. 
 
Pravila obnašanja na avtobusu: 

- varno vstopanje in izstopanje brez prerivanja; 
- starejši učenci dajo pri vstopu prednost mlajšim; 
- na šolskem avtobusu ni dovoljeno piti in jesti; 
- v času prevoza ni dovoljeno motiti šoferja; 
- dosledno je potrebno upoštevati šoferjeva navodila. 
 

Če učenec večkrat krši pravila vedenja na šolskem avtobusu oz. se kršitve stopnjujejo, mu šola lahko za 
določeno obdobje prepove vožnjo s šolskim avtobusom.  
Šola organizira varstvo vozačev po uri, ko končajo pouk, in sicer od 11.05 ure do 15.00.  
 
KOLESARSKI IZPITI    
 
Učenci 5. razreda opravljajo kolesarske izpite; teoretični del bodo opravili že v 4. razredu (zadolžena sta 
učitelja Martina Heric in Matevž Jakelj), praktični del pa v 5. razredu pri učiteljih Kseniji Mavrič in Nadi Vajs 
Vidnar. Pri izvedbi opravljanja praktične vožnje s kolesom sodelujejo tudi starši, predstavniki policije, 
inštruktorji, predstavniki SPV občine Križevci. 
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani preventivni zdravstveni pregledi v Zdravstvenem domu 
Ljutomer. 

Posebno skrb namenjamo negi zob in rednemu želiranju ter uspešno sodelujemo z zobozdravstveno 
preventivo v Zdravstvenem domu Križevci.  

Zobozdravnik v Križevcih izvaja zobozdravstvene preglede otrok v ambulanti. V primeru ponovnega obiska 
pri zobozdravniku so za to odgovorni starši. 

Zobozdravstveni otroški dispanzer izvaja tudi želiranje zob od 1. do 5. razreda. 

V sklopu projekta »Zdrava šola« bodo izvajane vsebine in aktivnosti s področja zdravstvenega varstva 
učencev in tudi zaposlenih. Posebej pozorni bomo pri izvajanju splošnih ukrepov za varovanje pred 
nalezljivimi boleznimi. Naloga se nanaša na delavce šole in učence, vključuje pa tudi osveščanje staršev 
glede njihove vloge pri zdravstvenem varstvu in zdravstveni vzgoji otrok. 

 

ZD Ljutomer bo zato izvajal predavanja oz. delavnice z naslednjimi temami: 

1. razred: ZDRAVE NAVADE 

2. razred: OSEBNA HIGIENA 

3. razred: ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

4. razred: PREPREČEVANJE POŠKODB 

5. razred: ZASVOJENOST 

6. razred: ODRAŠČANJE 

7. razred: POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES 

8. razred: MEDOSEBNI ODNOSI, DEFIBRILATOR 

9. razred: VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST 



 

 
ŠOLSKA PREHRANA 
 
Šolska prehrana obsega zajtrk, malico in kosilo oziroma drugo malico. Zakonska določila v zvezi s šolsko 
prehrano so objavljena na spletni strani šole, informacije pa so podali tudi razredniki tako staršem kot 
učencem. 
 
PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO 
- prijavo na šolsko prehrano starši oddajo praviloma v mesecu juniju (obrazec), 
- prijava se lahko kadarkoli prekliče, preklic velja z naslednjim dnem (obrazec). 
 
Starši v primeru izostanka učenca obvestijo in odjavijo šolske obroke v tajništvo šole  ali elektronski naslov 
šole ali preko Lopolisa do 9. ure zjutraj. Če obrok ni pravočasno odjavljen, plačajo starši polno ceno obroka. 
 
 

ČAS MALICA KOSILO 
POPOLDANSKA 

MALICA 

9.05 - 9.20 **********   

11.50-13.55  ********** ********** 

12.45 –13.15  ********** ********** 

 
Sprejete cene obrokov učencev: 
 

OBROK CENA na dan 

ZAJTRK 0,57 € 

MALICA 0,90 € 

KOSILO 1.r – 3.r 2,44 € 

KOSILO 4.r – 9.r 2,79 € 

2. MALICA 0,97 € 

 
Cene obrokov zaposlenih: 
 

OBROK CENA na dan 

MALICA 1,20 € 

TOPLI OBROK 4,50 € 

 
Šola sklene s starši učencev pogodbo o zagotavljanju prehrane in drugih storitev, kjer so podrobneje 
določeni pogoji glede prijav, odjav, obveznosti ... 
 
ŠOLA V NARAVI IN TEČAJI  
 
Šola načrtuje programe šole v naravi racionalno in upošteva zmožnosti in finančne obremenitve staršev. 
Dosedanje izvedene šole v naravi so dokaz, da delujemo v pravi smeri, saj se učenci v 98 % odzovejo na 
ponujene programe. Kljub temu še vedno iščemo možnosti, kako zmanjšati stroške programa posamezne 
šole v naravi. 

Za učence 5. razreda bomo šolo v naravi organizirali v Gozdu Martuljku (Garni hotel Rute). V okviru te šole 
v naravi bomo izvajali šolo plavanja. Program je sestavni del priprave učiteljic 5. razreda, sofinancirata ga 
Ministrstvo za šolstvo in šport ter Občina Križevci, razliko doplačajo starši. 

Izvedba: 12. - 16. junij 2023 



 

Za učence 7. razreda bomo organizirali šolo v naravi v okviru CŠOD. Gremo v Sečo. Poudarek bo na 
naravoslovnih vsebinah. Nosilci aktivnosti so učitelj Lenart Barat in razredničarja 7. razredov. Stroške 
bivanja učencev in prevoza plačajo starši. 

Izvedba: 21. 25. 3. 2023 

Strokovni delavci, ki so zadolženi za izvedbo šole v naravi v CŠOD, skupaj z aktivom pripravijo načrte in cilje, 
ki jih želimo doseči, in se o realizaciji le-teh dogovorijo s CŠOD. 

Po izvedenih programih šole v naravi in prejetih računih prejmejo starši v vednost dokončni obračun 
nastalih stroškov.  

Tečaj plavanja bomo izvedli v 1., 2. in 3. razredu, in sicer v organizaciji Plavalne šole Delfin. Lokacija izvedbe 
je v Biotermah Mala Nedelja. 

 
ŠOLSKI KOLEDAR 2022/ 2023 
 
Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole ( Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 
20/19, 36/19 in 56/22) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja  
PODROBNEJŠA NAVODILA O ŠOLSKEM KOLEDARJU ZA OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023  

 

2022 

četrtek 1. 9. ZAČETEK POUKA 

ponedeljek - 
petek 

31. 10. –  4. 11. JESENSKE POČITNICE 

ponedeljek 31. 10. DAN REFORMACIJE 

torek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

nedelja 25. 12. BOŽIČ 

ponedeljek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

ponedeljek - 
ponedeljek 

26. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE 

2023 

nedelja - 
ponedeljek 

1. 1. – 2. 1. NOVO LETO 

petek 27. 1. 
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA 
OBDOBJA 

ponedeljek -   
petek 

30. 1. – 3. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z 
OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE 
(RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, 
LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN 
KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, 
POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE 
STATISTIČNE REGIJE 

sreda 8. 2. 
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK 

ponedeljek -   
petek 

6. 2. – 10. 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 13. 2.  

POUKA PROST DAN 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 
(na podlagi drugega odstavka 7. člena 
Pravilnika o šolskem koledarju za 
osnovne šole) 

petek - sobota 17. in 18. 2. 
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V 
SREDNJE ŠOLE 

ponedeljek 10. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

četrtek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

četrtek - torek 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 

ponedeljek - 
torek 

1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA 

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

petek 23. 6. 

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

 
nedelja 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek - 
četrtek 

26. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE 

  
 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

16. 6. - 29. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda 

26. 6. - 7. 7. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

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

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

18. 8. - 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

Vse komisije za popravne in razredne izpite imenuje ravnateljica. 

1. septembra ministrica Simona Kustec določi tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razredov opravljali 
nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) – v OŠ Križevci bo letos TUJI JEZIK. 

Učenci 6. razredov opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika. Tako kot za učence 9. 
razredov je tudi zanje pisanje preizkusov obvezno. 

Tudi letos se bomo prijavili na poskusne NPZ za 3. razred. 

 



 

 
OCENJEVALNA OBDOBJA 
 
V letošnjem šolskem letu bomo pouk izvajali v dveh ocenjevalnih obdobjih. Učitelji preverjajo znanje v 
skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja v devetletni OŠ in z Zakonom o 
osnovni šoli. 

 
 
IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ) V OSNOVNI ŠOLI 
 
 
Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12) minister, 
pristojen za šolstvo, za šolsko leto 2022/2023 izda podrobnejša navodila o šolskem koledarju, in sicer glede 
datumov izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli.  
 
Učenci 6. razreda bodo opravljali NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika 
Učenci 9. razreda bodo pisali NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika. 
  

Nacionalno preverjanje znanja vodi Državni izpitni center- RIC, spletna stran: http//www.ric.si.  
Za izvedbo je odgovorna ravnateljica, namestnica ravnateljice za NPZ je Alenka Kajtna Zorko. 
 
Izvedba NPZ v osnovni šoli: 
 

MESEC 
DATUM, 

DAN 
AKTIVNOSTI 

2022 

SEPTEMBER 
1. 9. – 
četrtek 

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

NOVEMBER 
30. 11. – 

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

2023 

MAJ 
4. 5. – 
četrtek 

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred 

MAJ 
8. 5. – 

ponedeljek 
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

MAJ 
10. 5. – 
sreda 

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 
NPZ iz tujega jezika za 6. razred 

MAJ 
31. 5. – 
sreda 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri 
NPZ v 9. razredu 
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse 
NPZ v 9. razredu 

Ocenjevalno 
obdobje 

(OO) 

Vzgojno-izobraževalno obdobje – VIO 

od 1. do 3. r. od 4. do 5. r. od 6. do 9. r. 

1. 
REDOVALNA KONFERENCA 

23. 01. 2023 
REDOVALNA KONFERENCA 

23. 01. 2023 

2. 
REDOVALNA KONFERENCA 

19. 06. 2023 

REDOVALNA KONFERENCA 
za 9. razred 10. 06. 2023 

 
za ostale razrede 19. 06. 2023 



 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

JUNIJ 
1. 6. – 
četrtek 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse 
NPZ v 9. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

JUNIJ 
2. 6. – 
petek 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse 
NPZ v 9. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

JUNIJ 6. 6. – torek 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ 
v 6. razredu 
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse 
NPZ v 6. razredu  
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

JUNIJ 
7. 6. – 
sreda 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse 
NPZ v 6. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

JUNIJ 
8. 6. – 
četrtek 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse 
NPZ v 6. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

JUNIJ 
12. 6. – 

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

JUNIJ 
15. 6. – 
četrtek 

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda 

JUNIJ 
16. 6. – 
petek 

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

 
Aktivnosti za dvig dosežkov NPZ: 
 

CILJI DEJAVNOSTI IZVAJALCI KDAJ KAZALNIK 

 
 
 
IZBOLJŠATI IN 
DVIGNITI 
NIVO ZNANJA 
PRI VSEH 
PREDMETIH, 
POSLEDIČNO 
POMENI 
IZBOLJŠATI 
USPEH 
UČENCEV PRI 
NPZ  

BRANJE Z 
RAZUMEVANJEM 
 
SLJ IN VSI PREDMETI 
(SLO. VERTIKALA) 
(VERTIKALA TJ) 
  
TUJI JEZIK: večji 
poudarek na 
komunikaciji 
(uporaba splošnih 
fraz) ter slušnem in 
bralnem 
razumevanju (več 
dela z besedili), 
tvorba besedil 

 
 
 
 

vsi učitelji 
 

vsak dan pri 
vseh 
predmetih 
 
tedensko pri 
razrednih 
urah, 
Noč branja, 
bralna značka 
 
 (vsak dan pri 
pouku) 
 

trajnejše znanje, višji 
doseženi rezultati NPZ, 
boljši splošni uspeh 
učencev, 
povratna informacija o 
razumevanju prebranega 
besedila 

MATEMATIKA 
Utrjevanje 
poštevanke 
(ustno in pisno) 
 
 

učitelji 3., 4. in 
5. razredov, 
učitelji 
matematike 
 
učitelji 1- 6.r 

vsak 
ponedeljek  
ali po izbiri 
učitelja 
 
tehniški dan 

utrjeno znanje 
poštevanke in deljenja, 
višji dosežki NPZ 
 



 

MATEMATIČNA 
VERTIKALA 

Merske enote in 
merjenje 
Branje  
z razumevanjem 
Reševanje 
problemov iz 
vsakdanjega življenja 
 

 

učitelji 1. - 5. r. 
in 
učitelji  
matematike  

 

vsak dan pri 
pouku 
( več  
besedilnih 
nalog, branje 
navodil) 
Vključevanje 
problemov iz 
vsakdanjega 
življenja v 
posamezne 
učne sklope 

Večja spretnost pri 
reševanju praktičnih 
nalog z merjenjem. 
Boljši rezultati pri 
reševanju nalog, branje z 
razumevanjem pri 
reševanju nalog iz 
vsakdanjega življenja, 
iskanje ključnih podatkov 
pri reševanju besedilnih 
nalog 

 
 
 

RAZŠIRJENI PROGRAM – za obogatitev obveznega programa 
 
Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk in 
interesne dejavnosti.  
 
 
 PODALJŠANO BIVANJE 
 
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela v okviru razširjenega programa osnovne šole. 

Oddelki so organizirani v skladu s priporočili resornega ministrstva v obsegu 79 ur tedensko. Učenci so 

vključeni v oddelke PB na podlagi pisne prijave staršev. Časovno in vsebinsko poteka delo v posameznih 

oddelkih glede na število ur pouka in organizacijo interesnih dejavnosti. Cilji in dejavnosti PB se prepletajo 

in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. PB vsebuje naslednje zakonsko določene elemente: 

prehrana, sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje časa. 

Zaradi omejenega števila ur PB se učenci družijo v različne skupine. 

ODDELKI PB: 
 

SKUPINA RAZREDNIK 
STROKOVNI DELAVCI, 

KI POUČUJEJO V ODDELKU 

1. OPB Alja Bajc Kosi Jelka Vinkovič, Simon Cimerman 

2. OPB Lidija Panič Andreja Sever 

3. OPB Andreja Gaberc Andreja Sever, Marjeta Blagovič 

4. OPB Katja Koroša Andreja Sever 

5. OPB Tina Hojnik Marjeta Blagovič, Jasna Markovič Jagodič 

 
 
ODDELEK JUTRANJEGA VARSTVA – OJV 
 
Jutranje varstvo šola organizira za učence vozače in za učence 1. razreda. 
Učenci vozači: varstvo od 7.00 do 7.20 v jedilnici 
Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo v učilnici 1. a razreda, in sicer od 6.00 do 7.30. 
Strokovna delavca  v jutranjem varstvu sta Lidija Panič in Ciril Kosi.  
Izjemoma se s starši dogovorimo o obliki in času jutranjega varstva pred 6. uro. 



 

 
 
TEKMOVANJA  
 
Učenci se bodo lahko vključili v naslednja tekmovanja:     
 
 

PODROČJE MENTOR / MENTORICA 

Geografsko tekmovanje Lidija Panič 

Kolesarsko tekmovanje Matevž Jakelj 

Kresnička Lenart Barat, razredniki 1. VIO, 2. VIO 

Zlata kuhalnica Nina Vozlič 

EKO kviz Nina Vozlič 

Logična pošast Renata Kovačič, Alenka Kajtna Zorko razredniki 1. 
VIO, 2. VIO 

Lego konstruktorstvo Matevž Jakelj 

Matemček Renata Kovačič, Alenka Kajtna  Zorko razredniki 1. 
VIO, 2. VIO 

Razvedrilna matematika Renata Kovačič, Alenka Kajtna Zorko, razredniki 2. 
VIO 

Regijsko  tekmovanje otroških in mladinskih 
pevskih zborov ( v primeru izvedbe, uvrstitve 
na tekmovanje) 

Renata Mikl  

Zborovski bum, junij 2023 Renata Mikl 

Športna tekmovanja Andreja Gaberc, Denis Hofman 

Tekmovanje iz logike Alenka Kajtna  Zorko, Renata Kovačič, razredniki 
2.VIO 

Tekmovanje v znanju angleščine 

Tekmovanja iz angleške bralne značke 
Karina Kreslin Petković 

Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo 
priznanje 

Renata Kovačič, Alenka Kajtna  Zorko, razredniki 1. 
VIO, 2. VIO 

Tekmovanje v znanju nemščine Dora Roškar 

Tekmovanje iz znanja zgodovine Lidija Panič 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje Božena Kurbos, Katja Koroša, razredniki 1. VIO in 2. 
VIO 

Tekmovanje za Preglovo priznanje Jasna Lampreht 

Tekmovanje za Proteusovo priznanje Nina Vozlič 

Tekmovanje iz sladkorne bolezni Nina Vozlič 

Tekmovanje za Stefanovo priznanje Lenart Barat 

Vesela šola Marjeta Blagovič 

Računalniško tekmovanje BOBER Matej Hanžekovič 

 
 
 



 

 
 
NATEČAJI 
 
 

likovni razredniki 1. VIO, 2. VIO, Mateja Kozar, Ciril Kosi 

literarni 
razredniki 1. VIO, 2. VIO, Božena Kurbos, Jasna 
Markovič - Jagodič 

področje naravoslovja Lenart Barat 

 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Letno je za interesne dejavnosti namenjeno določeno število ur, in sicer 2 uri tedensko na oddelek. 

Želimo, da interesne dejavnosti izhajajo iz želja učencev, da so mesto kreativnega ustvarjanja, s ciljem 
utrditi učenčeva močna področja in promovirati dejavnost ter šolo. 

V šolskem letu 2022/2023 lahko učenci izbirajo med naslednjimi interesnimi dejavnostmi in društvi, ki jih 
vodijo strokovne delavke in delavci ali zunanji sodelavci (glej tabelo). Dejavnosti trajajo po eno šolsko uro 
na teden med šolskim letom, lahko pa tudi v krajšem strnjenem časovnem obdobju. Letni fond ur je 
predviden za posamezno dejavnost v obsegu 35 ur. 

Po dogovoru je možnost število ur za posamezno dejavnost povečati ali zmanjšati glede na program, vendar 
realizacija ur interesnih dejavnosti ne sme presegati normativnega letnega fonda ur za interesne 
dejavnosti. Želimo, da bi bil vsak učenec vključen vsaj v eno interesno dejavnost.  

 
V letošnjem šolskem letu ponujamo naslednje dejavnosti: 
 

INTERESNA DEJAVNOST UČITELJ RAZRED 

Angleščina Tina Hojnik 1. do 3. 

Čebelarski krožek Alja Bajc Kosi Skupina 

English Club  Karina Kreslin Petković 6.do 9.  

Gimnastika Andreja Gaberc 1. do 3. 

Vesela šola Marjeta Blagovič 4. do 9. 

Kolesarski krožek Ksenija Mavrič 5. 

Kolesarski krožek Nada Vajs Vidnar 5. 

Kuharski krožek Nina Vozlič 8. in 9. 

Prva pomoč Andreja Gaberc 8. in 9. 

Lončarski krožek Mateja Markoja 4., 5. 

Lego krožek Matevž Jakelj 2., 3. 

Mladinski pevski zbor Mikl Renata 5. do 9. 

Nemščina Andreja Sever 1. do 6. 

Otroški pevski zbor Andreja Sever 1. do 4. 

Pravljični krožek Jelka Vinkovič 1., 2. 

Računalniški krožek Matevž Jakelj 4. 

Računalniški krožek Simon Cimerman 3. 

Računalniški krožek Nada Vajs Vidnar 5. 

Računalniški krožek Alenka Črček Ritonja 2. 



 

Recitatorski krožek Božena Kurbos Skupina 

Recitatorski krožek Jasna Markovič - Jagodič Skupina 

Šolski Band Ciril Kosi 4. do 9. 

Šah Ksenija Mavrič 3.- 6. 

Športni krožek Nada Vajs Vidnar 1. 

Športni krožek Martina Heric 4., 5. 

Športni krožek Andreja Filipič Holc 2., 3. 

Taborniki  Matevž Jakelj 6., 7., 8., 9. 

Vrtnarski krožek Renata Kovačič 6. do 9. 

Zgodovinski krožek Lidija Panič 6. do 9. 

Geografski krožek Lidija Panič 6. do 9. 

Eko krožek Lidija Panič 6. do 9. 

Šolski radio Katja Koroša 7., 8., 9. 

 
ZUNANJI IZVAJALCI 
 

Ime in priimek/klub Interesna dejavnost razred dan v tednu ura 

Janko Ostrc čebelarski krožek 2. do 6. ponedeljek 12.00 - 12.45 

KK Ljutomer košarka 1. do 3. četrtek 14.05 – 14.50 

Judo Prlekija judo 
1., 2. 

3., 4., 5. 
ponedeljek 14.40 - 16.40 

 
 
DNEVI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
 
(število ur na oddelek) 

RAZ 1.r 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. SKUPAJ 

KD 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 

ND 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

ŠD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

TD 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 

SKUPAJ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 

 
KD - kulturni dnevi.                                               
ŠD - športni dnevi                                       
TD – tehniški dnevi 
ND – naravoslovni dnevi 
KD – kulturni dnevi 
 

Dnevi dejavnosti se ne ocenjujejo, z njimi bogatimo pouk in krepimo raziskovalno učenje; smiselno so 
razporejeni skozi celo šolsko leto. Vse te dejavnosti povezujejo discipline in predmetna področja, vključena 
v predmetnik osnovne šole, in omogočajo utrjevanje ter povezovanje znanj, pridobljenih pri različnih 
predmetih in predmetnih področjih, uporabo teh znanj in praktično učenje.  

Časovno so dnevi dejavnosti planirani v LDN šole, in sicer 15 dni letno. Vsebino in organizacijo dni dejavnosti 
predstavijo učencem in staršem razredniki ob sprejemanju letnega delovnega načrta. 

Z dnevi dejavnosti spodbujamo: 
-sodelovanje,                 
-ustvarjalnost,    
-samostojnost    
-vedoželjnost. 
 



 

Športni dnevi: koordinatorja športnih dni sta učitelja Andreja Gaberc in Denis Hofman, vodji aktiva 1. in 2. 
triade ter razredniki. 

Kulturni dnevi: koordinatorji so vodja družboslovnega aktiva Jasna Markovič Jagodič, vodji aktiva 1. in 2. 
triade ter razredniki. 

Naravoslovni dnevi: koordinatorji so učitelj Denis Hofman, vodji aktiva 1. in 2. triade ter razredniki. 

Tehniški dnevi: koordinatorji so učitelja Lenart Barat in Renata Kovačič, vodji aktiva 1. in 2. triade ter 
razredniki. 

Kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi za delavce pomenijo medpredmetne povezave in s tem 
določeno število ur drugačnih oblik in metod dela, kjer se povezujejo vsi predmeti posameznega razreda. 
Da bomo zagotovili medpredmetne povezave in tudi realizacijo ur posameznih predmetov, mora imeti 
učitelj ta dan pripravo za svoj predmet glede na prej izvedeno medpredmetno povezavo. Učitelji 
koordinatorji, ki so odgovorni za organizacijo določene dejavnosti, pripravijo predlog akcijskega načrta (en 
teden pred izvedbo), ki ga usklajujejo in dopolnjujejo na aktivih ali oddelčnih učiteljskih zborih, kjer 
pripravijo in uskladijo tudi medpredmetne povezave in konkretne zadolžitve. 

Koordinator dejavnosti odda program v pisni obliki vodstvu šole. Z vodstvom šole se dogovarja tudi glede 
varnosti otrok, materialne oskrbljenosti in prevozov.  

Po vsaki izvedbi dejavnosti opravi koordinator skupaj s sodelavci tudi analizo; opozorijo na pozitivne 
izkušnje in na morebitne pomanjkljivosti in predlagajo tudi možne organizacijske in vsebinske spremembe. 
 
DNEVI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
 

 

1. RAZRED  

ŠPORTNI DNEVI 

  VSEBINA MESEC/DAN IZVAJALEC 
MEDPREDMETNA 

POVEZAVA 

1. Pohod  teden otroka, 2022 razrednika  ŠPO, SPO 

2. Pohod  marec/april 2023 razrednika ŠPO, SPO  

3. Plavalni tečaj  24. oktober 2022 razrednika  ŠPO, SPO  

4. Plavalni tečaj   25. oktober 2022 razrednika  ŠPO, SPO,   

5. Zlati sonček   maj/junij 2022 razrednika  ŠPO, SPO 

KULTURNI DNEVI 

1. Lutkovni abonma  sept. - junij razrednika SLJ, LUM, GUM,  

2. Jelkovanje 23. 12. 2022, petek razrednika SLJ, GUM, SPO, LUM 

3. Pustovanje 21. 2. 2023 razrednika 
SLJ, GUM, SPO, 

LUM, ŠPO  

4. 
Sprejem v šolsko 
skupnost in varno in 
VSUO  

teden otroka, 2022 razrednika SLJ, LUM, GUM  

TEHNIŠKI DNEVI 

1. 
Delavnice z naravnimi 
materiali 

teden otroka, 2022 razrednika LUM, SPO,  

2. Novoletna delavnica  december 2022 razrednika ŠPO, LUM, SPO  

3. Merjenje Junij 2023 razrednika MAT, ŠPO, SPO  

NARAVOSLOVNI DNEVI 



 

1. 

Tradicionalni slovenski 
zajtrk – 2 uri  
Eko dan / dan Zemlje – 3 
ure  

november, 2022 

april, 2023 
razrednika SPO, SLJ, LUM,  

2. Zdravniški pregled  september/januar  razrednika SLJ, SPO, LUM, MAT  

3. Sikalo ZOO  maj/junij razrednika SPO, ŠPO, SLJ, LUM  

  

2. RAZRED 

ŠPORTNI DNEVI 

 VSEBINA MESEC / DAN IZVAJALEC 
MEDPREDMETNA 

POVEZAVA 

1. Pohod teden otroka razrednik ŠPO 

2. Pohod/Banovci marec/april/maj razrednik ŠPO, SPO 

3. Plavalni tečaj 28. november razrednik ŠPO, SPO 

4. Plavalni tečaj 29. november razrednik ŠPO, SPO 

5. Zlati sonček  maj/junij razrednik ŠPO, SPO 

KULTURNI DNEVI 

1. Lutkovni abonma skozi celo šolsko leto razrednik SLJ, LUM, GUM 

2. Kulturni dan – VSUO  teden otroka razrednik SLJ, LUM, GUM,SPO 

3. Jelkovanje     23. december razrednik SLJ, LUM, GUM,SPO 

4. Pustovanje 21. februar razrednik SLJ, LUM, GUM 

TEHNIŠKI DNEVI 

1. 
Delavnice z naravnimi 
materiali 

oktober (teden otroka)  razrednik SLJ, SPO, LUM 

2. Novoletna delavnica   december razrednik SPO, SLO, ŠPO, GUM 

3. Merjenje junij razrednik MAT, SLJ, SPO 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. 
Tradicionalni zajtrk - 2 uri  
Eko dan - 3 ure 

 november, 
21. april 

razrednik SLJ, SPO 

2. Center DUO- Veržej junij razrednik ŠPO, LUM, SPO 

3. 
Zaključna ekskurzija - 
Murska Sobota 

31. maj razrednik ŠPO, LUM, SPO 

 
 



 

3. RAZRED 

ŠPORTNI DNEVI 

 VSEBINA MESEC / DAN IZVAJALEC 
MEDPREDMETNA 

POVEZAVA 

1. Pohod oktober razredničarka ŠPO 

2. Pohod november/junij razredničarka ŠPO, SPO 

3. Atletski troboj maj/junij razredničarka ŠPO, SPO 

4. Program Zlati sonček junij razredničarka ŠPO, LUM, GUM, SLJ 

5. 
Orientacijski 
pohod/rolanje 

junij razredničarka ŠPO, SPO, SLJ, MAT 

KULTURNI DNEVI 

1. 
komemoracija     1 ura 
Prešernov dan     2 uri  
Dan državnosti    2 uri 

23. oktober  
7. februar  
24. junij 

razredničarka SLJ, LUM, GUM 

2. Jelkovanje 24. december razredničarka SLJ, GUM, SPO, LUM 

3. Pustovanje  februar razredničarka SLJ, GUM, LUM, ŠPO 

4. Delavnica VSUO/ples oktober razredničarka SLJ, LUM, GUM 

TEHNIŠKI DNEVI 

1. 
Delavnice ob tednu 
otroka  

oktober razredničarka SLJ, SPO, ŠPO, GUM 

2. 
Tradicionalni slovenski 
zajtrk 

november razredničarka LUM, SPO, ŠPO 

3. Merjenje  junij razredničarka MAT, ŠPO, SPO 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. Zdravniški pregled september/oktober razredničarka SLJ, SPO, ŠPO, GUM 

2. 
Zaključna ekskurzija 
Prekmurje 

junij razredničarka LUM, SPO, ŠPO 

3. 
Dan Zemlje  
Predavanje ZD Ljutomer 

november/april razredničarka MAT, ŠPO, SPO 

 
 
 
 
 
 
 



 

4. RAZRED 

ŠPORTNI DNEVI 

 VSEBINA MESEC/DAN IZVAJALEC 
MEDPREDMETNA 
POVEZAVA 

1. Pohod ob tednu otroka oktober razrednik ŠPO, NIT 

2. Plavanje december razrednik ŠPO, NIT 

3. Plavanje december razrednik ŠPO, NIT 

4. Šolar na smuči januar razrednik ŠPO, NIT, DRU 

5. Športni program Krpan junij  razrednik ŠPO, MAT 

 

KULTURNI DNEVI 

1. Lutkovni abonma  september - junij razrednik SLJ, LUM, DRU 

2. Jelkovanje/pustovanje december / februar razrednik SLJ, ŠPO, DRU, LUM 

3. 

Kulturne ure: delavnice 
VSUO 2 uri 
Dan samostojnosti in 
enotnosti              1 ura 
Prešernov dan     1 ura  
Dan državnosti    1 ura 

25. oktober  
7. februar 
24. junij 
maj 

razrednik SLJ, ŠPO, DRU 

TEHNIŠKI DNEVI 

1. Ustvarjamo iz lesa oktober  razrednik NIT, SLJ, LUM 

2. Novoletne delavnice december razrednik NIT, LUM, SLJ 

3. Merjenje junij  razrednik MT, NIT 

4. Kompas, el. krog februar  razrednik NIT, LUM 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. 
Tradicionalni zajtrk / Eko 
dan  

15. november, 
22. april 

razrednik DRU, NIT, ŠPO, SLJ 

2. Vse o meni november  razrednik NIT, DRU, SLJ 

3. 
Zaključna ekskurzija 
Maribor 

maj / september razrednik DRU, NIT 

 
 
 
 
 
 



 

5. RAZRED 

ŠPORTNI DNEVI 

 VSEBINA MESEC/DAN IZVAJALEC 
MEDPREDMETNA 
POVEZAVA 

1. Pohod ob tednu otroka oktober razrednika ŠPO, NIT, DRU 

2. Martuljški slapovi junij razrednika ŠPO, NIT, DRU 

3. Park doživetja junij razrednika ŠPO 

4. Plavanje/ Krpan junij razrednika ŠPO 

5. Plezalna stena junij  razrednika ŠPO, NIT, DRU  

 

KULTURNI DNEVI 

1. 
Jelkovanje 2, 
pustovanje 3 

december / 
februar 

razrednika 
SLJ, LUM, DRU, 
GUM 

2. 
Kulturni dan – VSUO, teden 
otroka 

oktober razrednika 
SLJ, GUM, DRU, 
LUM 

3. Ljubljana – glavno mesto SLO junij razrednika SLJ, ŠPO, DRU 

TEHNIŠKI DNEVI 

1. Novoletne delavnice december razrednika SLJ, LUM 

2. Spretnostna vožnja na poligonu september razrednika NIT, ŠPO 

3. Merjenje junij razrednika MAT, NIT, SLJ 

4. Naravni park Vintgar junij razrednika NIT 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. 
Tradicionalni zajtrk / Eko dan - 
Čebelarjenje, panjske končnice 

november razrednika DRU, NIT, SLJ 

2. Eko dan – dan Zemlje: Voda kot 
življenjski prostor (Glinokop 
Boreci) 

april razrednika 
NIT, DRU, SLJ, 
ŠPO, LUM 

3. 
Čistilna naprava in Zbirni center 
Ljutomer 

april razrednika DRU, NIT, SLJ 

 
 
 
 
 
 



 

6. RAZRED 

ŠPORTNI DNEVI 

 VSEBINA MESEC/DAN IZVAJALEC 
MEDPREDMET
NA POVEZAVA 

1. Pohod 22. september Denis Hofman, Andreja Gaberc ŠPO, GEO 

2. 
Atletski troboj, 
orientacijski tek 

5. oktober Denis Hofman, Andreja Gaberc ŠPO, GEO 

3. 
Zimski športni 
dan 

13. februar Denis Hofman, Andreja Gaberc ŠPO 

4. Merjenje ŠVK april  Denis Hofman, Andreja Gaberc ŠPO 

5. Plavanje junij Denis Hofman, Andreja Gaberc ŠPO 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. 
(3 ure) 

Slovenski 
tradicionalni 
zajtrk 

18. november 
Alenka K. Zorko, 
Nina Vozlič, 
razredniki 

1. ura zajtrk 
2. ura 
delavnice 
3. ura 
delavnice 

1. 
(2 uri) 

Predavanje: 
Odraščanje 

24. oktober ZD Ljutomer NAR 

2. 
Zdravniški 
pregled  

po dogovoru 
razredniki, 
ZD Ljutomer 

NAR  

3. 
Zaključna 
ekskurzija 

junij razredniki NAR, GEO 

TEHNIŠKI DNEVI  

1. 

Lončarska in 
pletarska 
delavnica 

6. oktober Center DUO Veržej TIT, GEO, LUM 

2. 
Novoletne 
delavnice  

november 
Renata Kovačič in ostali strokovni 
delavci 

TIT, LUM 

3. 
Botanični vrt 
Hoče 

21. april  Lenart Barat, razrednika NAR 

4. Merjenje  april Tina Hojnik MAT, LUM 

 
 
 



 

7. RAZRED 

ŠPORTNI DNEVI 

 VSEBINA MESEC/DAN IZVAJALEC 
MEDPREDMETN
A POVEZAVA 

1. 
Pohod 
 

22. september 
Denis Hofman, Andreja 
Gaberc 

ŠPO, GEO 

2. 
Atletski troboj, 
orientacijski tek 

5. oktober 
Denis Hofman, Andreja 
Gaberc 

ŠPO, GEO 

3. CŠOD marec CŠOD - Burja ŠPO 

4. Zimski športni dan 13. februar 
Denis Hofman, Andreja 
Gaberc 

ŠPO 

5. Merjenje ŠVK april 
Denis Hofman, Andreja 
Gaberc 

ŠPO 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. CŠOD marec CŠOD - Burja ŠN 

2.  
(3 ure) 

Slovenski tradicionalni 
zajtrk  

18. november 
 
Alenka K. Zorko, 
Nina Vozlič , razredniki 

1. ura zajtrk 
2. ura delavnice 
3. ura delavnice 
 

2.  
(2 uri) 

Predavanje: 
Pozitivna 
samopodoba 

oktober ZD Ljutomer NAR 

3. 
Učna gozdna pot: 
Mrtvice reke Mure 

junij 
Alenka Kajtna Zorko, Nina 
Vozlič 

Naravoslovje 

TEHNIŠKI DNEVI 

1. Izdelek 4. oktober Lenart Barat, Ciril Kosi TIT, LUM 

2. 
 

Novoletne delavnice  november 
Renata Kovačič in ostali 
strokovni delavci 

TIT, LUM 

3. 
Dan Zemlje  
 

21. april Lenart Barat NAR 

4. CŠOD februar CŠOD - Burja ŠN 

 
 

 

 

 

 



 

8. RAZRED 

ŠPORTNI DNEVI 

 VSEBINA MESEC/DAN IZVAJALEC 
MEDPREDMETN
A POVEZAVA 

1. 
Pohod 
 

22. september 
Denis Hofman, Andreja 
Gaberc 

ŠPO, GEO 

2. 
Atletski troboj, 
orientacijski tek 

5. oktober  
Denis Hofman, Andreja 
Gaberc 

ŠPO, GEO 

3. Zimski športni dan 13. februar  
Denis Hofman, Andreja 
Gaberc 

ŠPO 

4. Merjenje ŠVK april 
Denis Hofman, Andreja 
Gaberc 

ŠPO 

5. Plavanje 
junij (zadnji 
teden pouka) 

Denis Hofman, Andreja 
Gaberc 

ŠPO 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. 
(3 ure) 

Tradicionalni 
slovenski zajtrk  

18. november 

Alenka K. Zorko, 
Nina Vozlič, 
razredniki 
 

1. ura zajtrk 
2. ura delavnice 
3. ura delavnice 
 

1. 
(2 uri) 

PREDAVANJE zd: 
Komunikacija 

oktober ZD Ljutomer BIO 

2. 
Zdravniški pregled + 
RK 

po dogovoru razrednika NAR 

3. Poskusi v naravoslovju  6. oktober 
Alenka K. Zorko, Nina 
Vozlič, Renata Kovačič 
Jasna Lampreht, Lenart B. 

BIO, KEM, FIZ, 
MAT 

TEHNIŠKI DNEVI 

1. Izdelek 7. oktober 
Lenart Barat,  
Matej Hanžekovič 

TIT, RAČ 

2. 
 

Novoletne delavnice  november 
Renata Kovačič,  
Lenart Barat 

TIT, LUM 

3. 
Dan Zemlje: 
Tehnopark v Celju 
 

21. april Lenart Barat, BIO, FIZ, TIT 

4. Vodno zajetje Lukavci  maj Razredničarki NAR, GEO 

 

 

 

 



 

9. RAZRED 

ŠPORTNI DNEVI 

 VSEBINA MESEC/DAN IZVAJALEC 
MEDPREDMETN
APOVEZAVA 

1. Pohod 22. september 
Denis Hofman, Andreja 
Gaberc 

ŠPO, GEO 

2. 
Atletski troboj, 
orientacijski tek 

5.oktober  
Denis Hofman, Andreja 
Gaberc 

ŠPO, GEO 

3. Zimski športni dan 13. februar 
Denis Hofman, Andreja 
Gaberc 

ŠPO 

4. Merjenje ŠVK april  
Denis Hofman, Andreja 
Gaberc 

ŠPO 

5. Športne igre  14. junij 
Denis Hofman, Andreja 
Gaberc 

ŠPO 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. 
 
Obisk Eko kmetije 
Paldauf 

 4. oktober 
Denis Hofman, Alenka 
Kajtna Zorko, Nina Vozlič 

ŠPO, GOS, BIO 

2. 
(3 ure) 

Tradicionalni 
slovenski zajtrk 

18. november 
Nina Vozlič, Alenka Kajtna 
Zorko, razredniki 

1. ura zajtrk 
2. ura delavnice 
3. ura delavnice 

2. 
(2 uri) 

Predavanje: 
Vzgoja za zdravo 
spolnost 

7. oktober ZD Ljutomer BIO 

3. Zaključna ekskurzija maj razrednika BIO, GEO, SLO 

TEHNIŠKI DNEVI 

1. 
Lončarska in kovaška 
delavnica 

 6. oktober Center DUO Veržej FI, TIT, LUM 

2. 
 

Novoletne delavnice  november Renata Kovačič TIT, LUM 

3. 
Dan Zemlje - CEROP 
Puconci in Lušt 

21. april 
 
Lenart Barat 
 

NAR 

4. Podatki 5. maj 
Renata Kovačič 
Alenka Kajtna Zorko 

MAT 

 
 
 
 



 

KULTURNI DNEVI (6. - 9. RAZRED): 
 
 

 VSEBINA DATUM VODJA, IZVAJALCI 

1. 
Balet: Hrestač 
SNG Maribor 

 
15. 12. 2022 

Renata Mikl 
(cena predstave 9 evrov; 
prevoz 6,25 evra) 

2. Pustovanje 

 
 
21. 2.  2023 

Dora Roškar, Lidija Panič 
(Karina Kreslin Petković) 
Ciril Kosi - pomoč pri 
izdelavi mask 
razredniki 

3. 

Kulturne ure (5): 
1. KU: Komemoracija 
 

2. KU: Proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti 
 
3. KU: Proslava ob Prešernovem 
dnevu 
(nastop kulturnega ustvarjalca) 
Tadej Vesenjak s pesmimi Marka 
Kočarja 
 

4. in 5. KU:  Proslava ob dnevu 
državnosti (6. -  8. razred) 
 
 
 
(4. in 5. KU za 9. razred: generalka 
za valeto) 

 

28. 10. 2022 
 
23. 12. 2022 
 
 
7. 2. 2023 
 
 
 
 
 
23. 6. 2023 
 
 
 
 
junij 2023 
 

Božena Kurbos, 
Jasna Markovič -Jagodič 
 
Katja Koroša, Karina 
Kreslin-Petković 
 
Marjeta Blagovič, 
slovenistki,  Metka 
Štuhec, Dora Roškar 
(cena: 1 evro) 

 
 
Metka Štuhec - 
zgodovinski del; 
slovenistke in razredniki 
1. in 2. triade 
 
razrednika 9. razreda 

 
 
 

 

PROJEKTI ŠOLE , RAZISKOVALNE NALOGE ... 
 
ZDRAVA ŠOLA  

V projekt Zdrave šole so vključeni učenci, učitelji, starši in zunanji sodelavci. Na šoli izvajamo različne 
dejavnosti za dosego ciljev Zdrave šole. V okviru projekta spodbujamo zdrav način življenja, upoštevamo 
strpnost in drugačnost, ponujamo preventivne programe, skrbimo za zdravo in kakovostno prehrano ter 
ozaveščamo učence o zdravem načinu preživljanja prostega časa. Učence in zaposlene seznanjamo, kako 
se spopasti s stresnimi situacijam. Z različnimi delavnicami in dejavnostmi razvijamo pozitivno samopodobo 
učencev. Posebno skrb posvečamo kvalitetnim medsebojnim odnosom in komunikaciji. 

Koordinatorica šolskega projektnega tima je Lidija Žabot. 

 

 

 



 

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA  

Ekološke vsebine vključujemo v pouk in dneve dejavnosti. Glavni cilj Eko šole je vzgoja otrok in 
mladostnikov, da bi jim skrb za okolje in naravo postala del življenja. S tem širimo okoljsko ozaveščenost na 
šoli in seveda tudi izven nje. Posvetili se bomo vzgoji za okoljsko vzgojo ter razvijanju pozitivnih 
medsebojnih odnosov. Eko šola kot način življenja je celoten program šole, ki skozi celo leto s konkretnimi 
projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. O delovanju v projektu bomo obveščali 
tudi lokalno skupnost in seveda širšo javnost. V okvir projekta Eko šola sodijo tudi šole v naravi, kjer se 
učenci učijo živeti v sožitju z naravnimi danostmi. 

Koordinatorica Eko šole je Nina Vozlič. 

 

NACIONALNI PROJEKT RASTEM S KNJIGO 

Projekt Rastem s knjigo je namenjen spodbujanju bralne kulture. Namenjen je učencem 7. razreda. Učenci 
bodo obiskali eno izmed splošnih knjižnic (Ljutomer), se vanjo mogoče tudi včlanili, dobili bodo v dar knjigo 
domačega avtorja. 

Koordinatorici projekta sta Božena Kurbos in Jasna Markovič - Jagodič. 

 

ŠOLSKA SHEMA  

Avgusta 2017 je začel delovati nov enotni okvir razdeljevanja sadja, zelenjave in mleka v šolah. Sadje in 
zelenjava oz. mleko se razdeljuje kot dodaten brezplačni obrok učencem v šoli. 

Cilj Šolske sheme je povečanje uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih, saj se 
prehranske navade oblikujejo v otroštvu. Prispevala naj bi k spodbujanju zdravih prehranskih navad in 
uživanju lokalno pridelane hrane. 

V strategiji izvajanja Šolske sheme je med drugim določen seznam upravičenih vrst sadja in zelenjave, mleka 
ter mlečnih izdelkov, pri čemer se bo upoštevala razpoložljivost le-teh pri slovenskih pridelovalcih oz. 
predelovalcih. 

Projekt koordinirata Nina Vozlič in Sonja Trstenjak. 

 

POLICIST LEON SVETUJE 

POLICIST LEON SVETUJE – projekt 4. in 5. razredov: koordinatorica Ksenija Mavrič v sodelovanju s Policijsko 
postajo Ljutomer. 

Cilj projekta je širjenje in poglabljanje znanja s področja prometne varnosti. 

 

EVROPSKA VAS 

EVROPSKA VAS – Cilj in namen projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, 
spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati povečati zavedanje lastne kulturne 
identitete.  

Koordinatorica projekta: Martina Heric. 

 

 

 

 



 

NOČ BRANJA  

NOČ BRANJA – učinkovit projekt za spodbujanje otrok in odraslih k branju. S projektom širimo tudi druga 
znanja, vzpodbujamo učencem interes za različna umetniška ter druga področja. Izvedeta se dve Noči 
branja, in sicer za učence od 2. do 5. razreda in od 6. do 9. razreda. 

Koordinatorica projekta je Katja Koroša.  

 

TO SEM JAZ 

TO SEM JAZ – cilj projekta učencev 8. in 9. razreda je razvijanje pozitivne samopodobe. Projekt koordinira 
svetovalna delavka. 

 

ZLATI SONČEK IN KRPAN  

Projekt temelji na spodbujanju zdravega odnosa do športa in športnih aktivnosti.  

Učenci dosegajo različne športne veščine preko nalog, ki jih predstavimo v posameznem razredu. V 1. triadi 
usvojijo veliko zlato medaljo, v 2. triadi so naloge še zahtevnejše in ob koncu dobijo udeleženci veliko zlato 
medaljo.  

Projekt koordinira Nada Vajs Vidnar. 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Cilj projekta je opozoriti na pomen oskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Dejavnosti se bodo 
odvijale v okviru dni dejavnosti ali pri posameznih predmetih. 

Projekt koordinirata ravnateljica in pomočnica ravnateljice ter vodja šolske prehrane Nina Vozlič. 

 

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) 

TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt 
usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in traja 1 mesec (od 15. 5. do 18. 6.). Z njim opozarjamo na 
vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik 
v svojem življenju prevzema. Vsi sodelujoči prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. 

Koordinatorica je Tina Hojnik. 

 

NMSB 

V okviru NMSB 2022, ki bo potekal od 8. septembra do 9. oktobra 2022, posebno pozornost 
namenjamo branju in gibanju. Izhodišče je misel irskega pisatelja in politika Richarda Steela (1672–
1729), ki poudarja povezanost med umom in telesom, med gibanjem, športom in duševnim 
razvojem: »Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.« 

Gibanje bomo povezali z obiskom hiše, v kateri je naš prleški pesnik ustvarjal svoje številne, narečne 
pesmi.  Koordinatorica: Marjeta Blagovič. 

 

“USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE” - razvojna naloga ZRSŠ (september 2020 do avgust 2023) 

V razvojni nalogi sodeluje šolski tim 6 učiteljev. Učitelji razvijajo formativno spremljanje in se pri tem še 
posebej osredotočajo na dejavnike, ki omogočajo pridobivanje znanja in veščin na učencem zanimiv in 
privlačen način. Pri tem razvijajo pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami, posebnostmi in 



 

zmožnostmi učencev, ki zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. Učitelji spodbujajo aktivno 
vlogo posameznega učenca pri učenju, učence vključujejo v sooblikovanje učnega procesa ter jim 
omogočajo medvrstniško sodelovalno učenje. Šolski tim učiteljev širi spoznanja o dobri praksi in učinkih 
formativnega spremljanja med vse strokovne delavce v kolektivu. Cilj razvojne naloge je ustvariti takšno 
učno okolje, v katerem se bodo učenci počutili sprejete, vključene in bodo lahko razvijali svoje potenciale. 

 

 “VSUO: VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE” - razvojna naloga ZRSŠ (januar 2021 do avgust 2023) 
V razvojni nalogi tim štirih strokovnih delavcev šole ostale člane kolektiva podrobneje seznani z različnimi 

vsebinami programa ter ga usmeri k načrtovanju strategije na ravni šole. V prvi vrsti program temelji na 

razvijanju čustvene in socialne pismenosti ter krepitvi empatije pri udeležencih v VIZ procesu ter 

oblikovanju sodelovalne kulture šole. Zajema tematiko odnosov, dobrega stika, počutja in klime med 

udeleženci v VIZ procesu, učne zavzetosti učencev ter odnosne kompetence pedagoškega delavca. Posebno 

pozornost posveča neželenemu vedenju, in sicer obravnavi in preprečevanju medvrstniškega nasilja, 

ravnanju v primerih neželenega vedenja ter med drugim tudi protokolu za ravnanje v primeru nasilja. 

Nenazadnje se osredotoča na podpiranje procesov v kolektivu in načrtovanju na ravni pouka in šole; 

namenjen je torej umeščanju vsebin (pridobljenih znanj, veščin in pristopov) v pouk, reševanju dilem v 

kolektivu, kolegialnemu podpiranju ter načrtovanju celovite strategije na ravni šole v podporo varnemu in 

spodbudnemu učnemu okolju. 

 

PROJEKTI NA MEDNARODNI/EVROPSKI RAVNI 

OŠ Križevci je partnerska šola OŠ Matije Gupca iz Gornje Stubice iz Hrvaške. Sodelovanje je vezano na 
projekt Čitanje ne poznaje granice/branje ne pozna meja. Iz vsake šole sodeluje en razred. Slovenski učence 
berejo prevode hrvaških avtorjev, hrvaški učenci pa prevode slovenskih avtorjev. Cilj projekta je dvig bralne 
kulture. Nosilca projekta sta Hrvatsko knjižničarsko društvo, Sekcija za školske knjižnice in Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za šolske knjižnice. V projektu smo sodelovali že prejšnje šolsko 
leto. 

 
Mentorica na šoli je Katja Koroša. 
 

VZPOREDNO IZOBRAŽEVANJE  
  
Učenec, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, oziroma 
je perspektivni športnik, lahko pridobi status učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma status športnika. 
Predlog za dodelitev statusa podajo starši in učenec. O dodelitvi statusa odloči ravnateljica. Potrebni 
obrazci za vlogo so dostopni na internetni strani šole.       
  
 
ODDELKI, ŠTEVILO UČENCEV, RAZREDNIŠTVO, FLEKSIBILNI PREDMETNIK 
 

V šolskem letu 2022/2023 obiskuje OŠ Križevci 299 učencev v 17 oddelkih po devetletnem osnovnošolskem 
programu. Pouk poteka enoizmensko. 

Podatki v tabeli so zajeti iz uradne centralne evidence z dne 1. 09. 2022. 

 

 

 



 

razred 
oznak

a 
deklice dečki skupaj 

razrednik / 
razredničarka 

vključenih v PB 

1. A 7 10 17 Simon Cimerman  17 

1. B 6 11 17 Mateja Markoja  17 

2. A 7 9 16 Alenka Črček Ritonja  16 

2. B 6 8 14 Andreja Filipič Holc 14 

3. A 9 6 15 Mateja Kozar 15 

3. B 9 7 16 Matevž Jakelj 16 

4. A 13 14 27 Martina Heric 27 

5. A 6 11 17 Nada Vajs Vidnar 13 

5. B 11 5 16 Ksenija Mavrič 16 

6. A 12 6 18 Andreja Gaberc  

6. B 11 9 20 Božena Kurbos  

7. A 7 10 17 Denis Hofman  

7. B 10 9 19 Metka Štuhec  

8. A 7 11 18 Lidija Panič  

8. B 6 13 19 Karina Kreslin Petković  

9. A 10 6 16 Dora Roškar  

9. B 12 5 17 Nina Vozlič  

SKUPAJ  149 150 299   

 
 

DIFERENCIACIJA POUKA  
 
Pravna podlaga za organizacijo manjših skupin sta 40. člen spremenjenega Zakona o osnovni šoli in Pravilnik 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. 
Organizacija pouka v manjših skupinah je v pristojnosti šole. 
 
 
V šolskem letu 2022/2023  bomo oblikovali naslednje manjše skupine: 
 

RAZRED MANJŠE SKUPINE 

 MATEMATKA SLOVENŠČINA 
TUJI JEZIK 

(ANGLEŠČINA) 

TUJI JEZIK 
(NEMŠČINA) 

8. da da ne da 

9. da da / da 

 



 

 
 
IZBIRNI PREDMETI – IP 
 
Zakon o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 81/06, 102/07) (Uradni list RS, št. 81/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) v 17. členu 
določa organizacijo izbirnih predmetov, 52. člen pa govori o oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih.  
 
Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo starši. Učenec lahko 
izbira izbirne predmete ne glede na naravoslovni ali družboslovni sklop. 
 
Izbirni predmeti so v urniku tedensko ali pa se izvajajo strnjeno. So obvezna sestavina učenčevega 
predmetnika in se ocenjujejo.  
 
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev v celoti ali deloma 
lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. 
 
1. triada 
Neobvezni izbirni predmeti 
 

Predmet: Razred: Učitelj: 

 Nemščina 1. Andreja Sever 

Angleščina 1. Tina Hojnik 

 
V drugem in tretjem razredu poteka tuji jezik kot obvezni predmet.  
 
2. triada 
Neobvezni izbirni predmeti 
 

Predmet: Razred: Učitelj: 

Šport 6. Denis Hofman 

Tehnika 4.,5.,6. Lenart Barat 

Umetnost 4.,5.,6. Mateja Kozar 

Angleščina 4.,5.,6. Tiina Hojnik 

 
 
3. triada 
Obvezni izbirni predmeti 
 

Predmet: Razred: Učitelj: 

Angleščina I 7. Karina Kreslin Petković 

Angleščina II 8. Karina Kreslin Petković 

Angleščina III 9. Karina Kreslin Petković 

Izbrani šport 9. Denis Hofman 

Multimedija 8. Matej Hanžekovič 

Obdelava gradiv: les 7. Lenart Barat 

Obdelava gradiv: umetne snovi 8. Lenart Barat 

Urejanje besedil 9. Matej Hanžekovič 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999


 

Likovno snovanje 8.9. Ciril Kosi 

Računalniška omrežja 9. Matej Hanžekovič 

Šport za sprostitev 7. Denis Hofman 

Šport za zdravje 8. Denis Hofman 

Sodobna priprava hrane 7. in 8. Nina Vozlič 

Načini prehranjevanja 9. Nina Vozlič 

Vzgoja za medije - tisk 7., 8., 9. Katja Koroša 

 
 
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 
 

Delovne naloge so delavcem razdeljene v skladu z Zakonom o osnovni šoli, Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonom o delovnih razmerjih in v skladu s Pravilnikom o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. 

Podrobna razdelitev ur obveznega in razširjenega programa je razvidna iz razporeditve v programu KPIS. 

 

IME IN PRIIMEK PODROČJE 

Alenka Črček Ritonja  razredni pouk 

Alenka Kajtna Zorko matematika 

Andreja Filipič Holc razredni pouk 

Andreja Sever nemščina 1.-5. razred, podaljšano bivanje, otroški pevski zbor 

Lidija Panič podaljšano bivanje, jutranje varstvo, zgodovina, geografija 

Božena Kurbos slovenščina, etika 

Ciril Kosi likovna umetnost, izbirni predmeti 

Denis Hofman šport 

Dora Roškar nemščina 

Nina Vozlič biologija, naravoslovje, gospodinjstvo, izbirni predmeti 

Jasna Markovič - Jagodič slovenščina, umetnost, podaljšano bivanje 

Jelka Vinkovič druga strokovna delavka v 1. razredu, podaljšano bivanje 

Katja Koroša Slovenščina, podaljšano bivanje, izbirni predmeti 

Ksenija Mavrič razredni pouk 

Lenart Barat fizika, tehnika in tehnologija, izbirni predmeti 

Lidija Žabot svetovalna delavka 



 

Marjeta Blagovič knjižničarka, podaljšano bivanje 

Martina Heric razredni pouk 

Matej Hanžekovič izbirni predmeti - računalništvo, računalnikar 

Mateja Markoja razredni pouk 

Mateja Kozar razredni pouk, izbirni predmet 

Matevž Jakelj razredni pouk 

Metka Štuhec zgodovina in geografija 

Mojca Hrnčič specialna in rehabilitacijska pedagoginja 

Nada Vajs Vidnar  razredni pouk 

Natalija Janžekovič Recek specialna in rehabilitacijska pedagoginja 

Renata Kovačič matematika 

Renata Mikl glasbena umetnost 7. - 9. razred, mladinski pevski zbor 

Simon Cimerman razredni pouk 

Tina Hojnik 
angleščina 1. - 5. razred, matematika 6. razred, podaljšano 
bivanje 

Karina Kreslin Petković angleščina, nemščina, izbirni predmet - angleščina 

Jasna Lampreht Kemija 8., 9.; Naravoslovje 6 

Andreja Gaberc Šport, podaljšano bivanje 

 
 
OSTALI ZAPOSLENI 
 

RAČUNOVODSKO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI 
 

Sonja Trstenjak   računovodkinja 

Maja Potrč    poslovna sekretarka 

Tadeja Obronek   poslovna sekretarka 

 

ZAPOSLENI V KUHINJI 
 

Petra Prijol    kuharica 

Mihaela Vičar    kuharska pomočnica 

Helena Kolmanič    kuharska pomočnica 

Elvira Štuhec    kuharska pomočnica (0,5) 



 

 

TEHNIČNI DELAVCI 
 

Stanko Dragović    hišnik 

Metka Potrč    čistilka 

Darija Oletič                            čistilka  

Brigita Vajs    čistilka 

Marijana Dajčar    čistilka 

Elvira Štuhec    čistilka (0,5) 

 

 


