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1. UVOD 

»Vsak drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam – vsak problem, ki ga sam reši – postane 

mnogo bolj njegov, kot bi bil sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila učenčev uspeh, 

koncentracija misli, potrebnih zanj, in vznemirjenje, ki sledi zmagoslavju, prispevajo k temu, 

da se dejstva vtisnejo v spomin, kot se ne bi mogla nobena informacija, ki jo je slišal od učitelja 

ali prebral v učbeniku.« 

Herbert Spencer 

Dragi učenci, spoštovani starši in sodelavci OŠ Kuzma 

 

Začelo se je novo šolsko leto. S ponosom ugotavljamo, da učenke in učenci v 

šolo prihajate nasmejani, vedoželjni, polni pozitivne energije. 

Zavedajte se, da vas tukaj pričakujejo možnosti in priložnosti, da se učite, 

raziskujete, spoznavate …  

Vsi skupaj moramo ustvariti vzdušje zaupanja. Pomembno je, da se med sabo 

spodbujamo, kajti uspeh posameznika, je uspeh vseh nas. Vsako težavo 

sprejmimo kot izziv, na podlagi katerega bomo rastli, se krepili. Vsak od nas 

lahko prispeva delček k temu, da bo naša šola ponos vseh nas. 

Zato negujmo še naprej temeljni občutek lastne vrednosti. Od odnosa do samega 

sebe je veliko odvisno. Ni potrebno, da si izjemen, da imaš občutek, da si dober. 

Važno je, da imaš občutek, da si nekaj naredil dobro … zase in za druge … 

V publikaciji so zbrane informacije o organizaciji življenja in dela v šoli. Naj 

vam bodo le te v oporo, da bomo lažje hodili skupaj po poti šolskega leta 

2019/20. Sprotne informacije boste lahko vsi uporabniki našli tudi na 

naši spletni strani http://www.oskuzma.si. 

In še nekaj, ne pozabite na prijazen nasmeh in pozdrav, ki lahko vsakemu 

polepša dan. 

Veselimo se sodelovanja z vami, drage učenke, učenci in spoštovani starši. 

Želim Vam uspešno šolsko leto. 

Jasminka Krpič, ravnateljica 

http://www.oskuzma.si/
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2. PREDSTAVITEV ZAVODA 

  

OSNOVNA ŠOLA KUZMA 

Kuzma 20, 9263 Kuzma 

    

Ravnateljica:    Jasminka Krpič            

Poslovna sekretarka:   Alenka Urbančič 

Socialna pedagoginja:                           Suzana Farič  

 

Tel. tajništvo:                             (02) 555 80 40  

Fax:          (02) 555 80 48  

   

Elektronska pošta:                                          os.kuzma@guest.arnes.si 

Št. trans. računa:     SI56 012566030659608  

Davčna številka:     77414900 

 

 

IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA  
OSNOVNA ŠOLA KUZMA, s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo 

zagotavlja uresničevanje potreb po osnovnošolskem izobraževanju in 
vzgoji ter varstvu predšolskih otrok na območju, za katerega je 

ustanovljena. 

 

Sedež šole in vrtca je Kuzma 20, 9263 Kuzma. 

 

USTANOVITELJ: Občina Kuzma 
 

ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

Šolski okoliš, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, 

je določen z aktom o ustanovitvi. Naš šolski okoliš obsega pet vasi: 

Kuzmo, Dolič, Gornje Slaveče, Matjaševce in Trdkovo. 
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3. ORGANI UPRAVLJANJA ZAVODA 
 

SVET ŠOLE  SVET STARŠEV 

Sprejema LDN in njegovo  Predstavniki staršev iz vsakega 

uresničevanje, odloča o  oddelka razpravljajo in 

nekaterih zadevah upravnega  podajajo predloga za delo šole. 

in pravnega značaja učencev   

ter delavcev šole.   

   
 
  
 
 
 
 
 
                                                                               
 

 

 

 

 

 

RAVNATELJ 

 

 

Administrativno-tehnična dela:  Strokovni organi šole: 

- poslovna sekretarka   -    oddelčni učiteljski zbor 
- hišnik     -    razredniki 

- kuhar     -    strokovni aktivi 

- čistilke     -    svetovalna služba 
      -    knjižnica            

 

 

 

Predstavniki: 

  Predstavniki: 
a) ustanovitelja: (TRIJE ČLANI)   

 

     b) staršev: (TRIJE ČLANI)   

 c) šole: (PET ČLANOV)   
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SVET ŠOLE 


Zavod upravljata ravnatelj in svet javnega zavoda OŠ Kuzma. Svet zavoda ima 

štiriletni mandat.  

Člani sveta šole od januarja 2018 so: 

 predstavniki ustanovitelja Občine Kuzma: Franc Hajdinjak, Jože Benko 

in Lidija Santl. 

 predstavniki šole: Simona Krpič, Jasmina Kranjec Lepoša, Suzana Farič, 

Lidija Navotnik in Erika Klement-Bokan 

 predstavniki staršev: Sonja Pelcar, Nina Zrim in Simona Bunderla. 

 

SVET STARŠEV 

 

Sestavljajo ga predstavniki vsakega oddelka šole. 

Člani sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 so: 

 

1. vrtec (I. skupina):   TANJA SUKIČ 

2. vrtec (II. skupina):  TAMARA KEREC 

3. vrtec (III. skupina):  GABRIELA BELAK 

4. vrtec (IV. skupina):  MATEJA GRAL ŽOHAR 

5. 1. a razred:    VALENTINA VIHER 

6. 2. a razred:    SONJA HUBER 

7. 3. a razred:    SONJA PELCAR 

8. 4. a razred:    NINA ZRIM 

9. 5. a razred:   KORNELIJA ZRIM LIPIČ 

10. 6. a razred:   SONJA ROGAN 

11. 7. a razred:    HERMAN MARKOČ  

12. 7. b razred:    SIMONA BUNDERLA 

13. 8. a razred:   MIRA ZRIM 

14. 9. a razred:   RENATA SLAMAR 
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STROKOVNI ORGANI ZAVODA 

 

Strokovni organi zavoda so: pedagoški zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni 

aktivi in razredniki. 

Pedagoški vodja in poslovodni organ OŠ je ravnatelj, ki usklajuje in sodeluje z 

vsemi organi šole. 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji in učiteljice, ki poučujejo v 

posameznih razredih. 

 

 

Strokovni aktivi: 

a) aktiv učiteljev I. VIO in OPB (vodja Petra Navotnik) 

b) aktiv učiteljev II. in III. VIO (vodja Irena Grašič Arnuš) 

c) aktiv učiteljev za SLJ (vodja Irena Grašič Arnuš) 

č) aktiv učiteljev za MAT (vodja Erika Klement-Bokan) 

d) aktiv učiteljev za TJ (vodja Brigita Barbarič) 

e)  aktiv učiteljev za naravoslovje (vodja Irena Podpečan) 

 

 

Strokovni timi: 

 

Skrbijo za kontinuirano in kvalitetno delo na posameznih predmetnih področjih. 

Na nivoju celotne OŠ vodijo in kontinuirajo delo vodje timov posameznega 

predmetnega področja. 
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ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV 

 
 

 
 

OTROŠKI PARLAMENT IN ŠOLSKA SKUPNOSTI UČENCEV  

 

ŠSU obiskuje 20 učencev od 1. do 9. razreda. Pri urah so svobodno oblikovali 

in izražali svoj odnos do vprašanj, ki jih vznemirjajo, skrbeli za učni in vzgojni 

uspeh posameznikov in pomagali reševati probleme ter posredovali svoja 

mnenja in predloge. Šolska skupnost učencev predstavlja na vsaki šoli, tudi 

naši, pomemben organ, ki je usmerjen na učence. Organizirana iz posameznih 

razrednih skupnosti od 1. do 9. razreda – dva predstavnika iz vsakega razreda. 

Preko te skupnosti so učenci uveljavljajo svoje pravice, mnenja ter ideje, 

opozarjali smo na morebitne kršitve otrokovih pravic, izdelujejo plakate na 

aktualno tematiko, pomagajo pri organizaciji in izvedbi obeleževanja določenih 

praznikov, urejanju oglasne deske. Skupnost učencev predlaga in sodeluje pri: 

 

   dejavnostih za izboljšanje medsebojnih odnosov, vzdušja na šoli in 

izboljšavah bivalnega okolja ter pri oblikovanju pravil, vzgojnega 

načrta. 

ŠSU pripravlja aktivnosti ob Tednu otroka ter pri sprejemu prvošolcev v šolsko 

skupnost učencev. Teden otroka se običajno popestri s številnimi ustvarjalnimi 

delavnicami ali dogodki, ki potekajo v času pouka ali v popoldanskem času. 

Znotraj šolske skupnosti učencev deluje še en ožji organ – šolski otroški 

parlament, ki je ena od oblik sodelovanja šole z družbenim okoljem pri 
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ustvarjanju pogojev za uveljavljanje ter sprejemanje pomembnejših odločitev 

glede delovanja šole. OP običajno skličeta ravnatelj ali mentor SŠU, ki je 

izvoljen s strani učencev. Otroški parlament pa sestavljajo učenci, ki jih izvolijo 

posamezni predstavniki oddelčnih skupnosti v omenjeni organ. 

Tema letošnjega 30. otroškega parlamenta bo dokaj zanimiva in aktualna, in 

sicer MOJA POKLICNA PRIHODNOST. Ta tema je bila izbrana s strani 

mladih parlamentarcev na republiškem otroškem parlamentu aprila letošnjega 

leta. Vsi učenci, zbrani v šolski parlament, bomo letos razpravljajo o tej temi. 

Otroški parlament je nastal na pobudo vas, učencev, da bi lahko javno 

spregovorili in predstavili svoja mnenja, ideje in vprašanja o rečeh, ki so za vas 

pomembna.  

 

 

4. ČASOVNA RAZPOREDITEV UR − I. VIO 

 
 

 

URA od – do Dejavnost 

1. 7.55–8.40 pouk 

2. 8.40–9.00 malica − I. VIO  

3. 9.00–9.45 pouk 

3. 9.50–10.35 pouk 

4. 10.40–11.25 pouk 

 11.25–11.45 kosilo − I. VIO  

5. 11.45–12.30 pouk − I. VIO 
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ČASOVNA RAZPOREDITEV UR − II. in III. VIO 

 

 URA od – do Dejavnost  

 1. 7.55–8.40 pouk  

 2. 8.45–9.30 pouk  

 3. 9.30–9.50 malica − II. in III. VIO   

 3. 9.50–10.35 pouk  

 4. 10.40–11.25 pouk  

 5. 11.30–12.15 pouk  

  12.15–12.35 kosilo − II. in III. VIO   

 6. 12.35–13.20 pouk  

 7. 13.25–14.10 pouk  

 8. 14.15–15.00 pouk  

 

5. UČENCI PO ODDELKIH 

 

Pouk v OŠ Kuzma poteka po vzgojno-izobraževalnih obdobjih. V letošnjem 

šolskem letu imamo v vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih 10 oddelkov, 7. a 

in 7. b sta dva oddelka. Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje vključuje 51 

učencev, od tega 29 fantov in 22 deklet. V drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju je 38 učencev, od tega 23 fantov in 15 deklet. V zadnjem, tretjem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju pa je 51 učencev, od tega 27 fantov in 24 

deklet. 

Učenci po razredih z razredniki – Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

Razred 

Dečki           

deklice Skupaj Razrednik 

1. a   5                         9 14 Petra Navotnik 

2. a  12                       5                  17 Katja Šafer 

3. a  12                       8 20 Vida Zrim 
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V prvem vzgojnem obdobju poteka pouk od 7.55 do 11.25, oziroma do 12.30, 

odvisno od dodatnih obveznosti, v katere so vključeni učenci (dodatni in 

dopolnilni pouk, interesne dejavnosti). 

 

Učenci po razredih z razredniki – Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

Razred 

Dečki              

deklice Skupaj Razrednik 

         4. a  11                       2 13 Aleksandra Pörš 

5. a    5                       4 9 Jožica Fükaš 

6. a    7                       9 16 Andreja Frumen 

 

Učenci po razredih z razredniki – Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 

Razred 

Dečki              

deklice Skupaj Razrednik 

7. a 6                          8 14 Erika Klement-Bokan 

7. b 8                          5 13 Irena Podpečan 

8. a 4                          6 10 Brigita Barbarič 

9. a  9                          5 14 Irena Grašič Arnuš 

 

V drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju traja pouk od 7.55 do 

14.10. Po končanem pouku so organizirane interesne dejavnosti. 

 

To šolsko leto obiskuje OŠ Kuzma 140 učencev. 

 

 

6. PODALJŠANO BIVANJE 
 

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Učenci so v 

podaljšanjem bivanju od konca pouka do 15.35. V tem času imajo kosilo, 

ustvarjalne, športne in druge sprostitvene dejavnosti. Napišejo tudi domače 

naloge in opravijo druge šolske obveznosti. 



     
 
 

 
10 

 

OPOZORILO: Zaradi varnosti otrok lahko učitelj pri podaljšanem bivanju 

predčasno pusti otroka iz šole samo s pisnim soglasjem staršev. 

 

ČAS KOSILA: 11.25−12.35. 

 

OPRAVLJANJE   SPODBUJANJE  VKLJUČEVANJE 
 

ŠOLSKIH   DOBRE  V INTERESNE 
 

OBVEZNOSTI   KOMUNIKACIJE  DEJAVNOSTI PO 
 

    SKUPINAH  

     
 

      
 

      
 

      
 

ŠIRJENJE   USMERITVE   
 

SPLOŠNE   UČNO-  KORISTNA 
 

RAZGLEDANOSTI   VZGOJNEGA  IZRABA ČASA 
 

   DELA   
 

      
 

SOCIALIZACIJA      
 

IN NAVAJANJE     TEHNIKA 
 

NA SKUPNO     UČENJA 
 

DELO      
 

     
 

 
 

 

7. ŠOLSKI KOLEDAR  ZA LETO 2019/2020 

 

 
2. september 2019 Začetek pouka 

 2. september 2019 

Objava sklepa ministra o izboru največ štirih predmetov za 

določitev tretjega predmeta NPZ za 9. r 

 4. oktober 2019  Teden kulturne dediščine (žetev) – dnevi EKD 

 28. 10.–1. 11. 2019 Jesenske počitnice 

 31. oktober 2019 Dan reformacije  

1. november 2019 Dan spomina na mrtve 

24. december 2019 Proslava pred državnim praznikom 

25. december 2019 Božič  
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26. december 2019 Dan samostojnosti in enotnosti 

25. 12. 2019–2. 1. 2019 Novoletne počitnice  

1.–2. januar 2020 NOVO LETO  

3. januar 2020   Pouka prost dan  

31. januar 2020 Konec 1. ocenjevalnega obdobja 

7. februar 2020 Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

8. februar 2020 Prešernov dan − Slovenski kulturni praznik 

14. in 15. februar 2020 Informativni dan za učence 9. r 

24. 2. 2020−28. 2. 2020 Zimske počitnice  

13. april 2020 Velikonočni ponedeljek  

27. april 2020 Dan upora proti okupatorju 

27. 4. 2020−1. 5. 2020 Prvomajske počitnice 

1. in 2. maj 2020 Praznik dela  

5. maj 2020 NPZ iz slovenščine (za 6. r in 9. r) 

7. maj 2020 NPZ iz matematike (za 6. r in 9. r)  

11. maj 2020 NPZ iz tretjega predmeta za 9. r, NPZ iz tujega jezika za 6. r 

1. junij 2020 Seznanitev učencev z dosežki NPZ-ja 9. r 

  8. junij 2020 Seznanitev učencev z dosežke NPZ-ja 6. r   

15. junij 2020 Konec pouka za učence 9. r 

24. junij 2020 Konec pouka za ostale učence in proslava ob dnevu državnosti 

25. junij 2020 Dan državnosti  

16. 6. 2020−29. 6. 2020 Izpitni roki za predmetne in pop. izpite 9. r  

26. 6. 2020−9. 7. 2020 Izpitni roki za predm. in pop. izpite 1.–8. r  

18. 8. 2020−31. 8. 2020 Naknadni rok za pred., popr, in raz. izpite za vse  
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8. PREDMETNIK ZA OSNOVNE ŠOLE 

 

Vzgojno-izobraževalno 

področje       RAZREDI       

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

9

. 

                    

                  I. Kulturno-umetniško področje     

 Slovenščina 6  7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

 Tuji jezik (nemščina) 2  2  2 3 4 4 3 3 

 Likovna umetnost 2  2 2 2 2 1 1 1 1 

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

 Kulturni dnevi 4  4 4 3 3 3 3 3 3 

                  II. Družbeno-ekonomsko področje     

 Družba     2  3          

 Spoznavanje okolja 3  3 3               

                    

 Geografija          1 2 1,5  2 

 Zgodovina          1 2 2  2 

 
Domovinska in 
državljanska              1 1    

 kultura in etika                   

   III. Naravoslovno-matematično področje     

 Biologija               1,5  2 

 Kemija               2   2 

 Fizika               2   2 

 Naravoslovje          2 3     

 Naravoslovje in tehnika      3  3          

 Matematika 4  4 5  5  4 4 4 4   4 

 Naravoslovni dnevi 3  3 3  3   3 3    3    

                 IV. Proizvodno-tehnično področje       

 Tehnika in tehnologija           2  1 1    

 Gospodinjstvo         1  1,5       

 Tehniški dnevi 3  3 3 4   4  4  4 4   4 

                    V. Telesno-vzgojno zdravstveno področje     

 Šport 3  3 3  3       3  3  2 2  2 

 Športni dnevi 5  5 5  5        5   5  5 5   5 
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9. IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 
 

 
V šolskem letu 2019/2020 bomo izvajali naslednje obvezne izbirne predmete: 

 
1. Obdelava gradiv – kovine 7.−9. razred 

2. Šport za zdravje 7. razred 

3. Šolsko novinarstvo 7.−9. razred 

4. Izbrani šport odbojka 9. razred 

5. Šport za sprostitev 8. razred 

6. Likovno snovanje I 7. razred 

7.   Angleščina I   7.–9. razred 

8.   Angleščina II 8.–9. razred 

 

 

10. ZAPOSLENI V OŠ KUZMA 

V šolskem letu 2019/2020 je na OŠ Kuzma zaposlenih 24 učiteljev (vključno z 

gostujočimi učitelji), socialna pedagoginja in mobilni specialni pedagoginji. Na 

šoli je sedem tehničnih delavcev. V smislu integracije romskih otrok se v 

vzgojno-izobraževalno delo na šoli vključuje tudi romska mentorica. 

 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 

Ime in priimek  Predmetno področje 
   Jasminka Krpič   ravnateljica, geografija, DKE 

Erika Klement-Bokan  matematika 

Olga Hüll  tuji jezik nemščina, slovenščina 

Irena Grašič Arnuš  slovenščina, tuji jezik nemščina, šolsko novinarstvo 

Irena Podpečan  biologija, kemija, naravoslovje 

Anita Horvat  šport, šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport odbojka 

Brigita Barbarič  tuji jezik nemščina, učbeniški sklad 

Vida Zrim  razredni pouk, OPB 

Petra Navotnik  razredni pouk, OPB 

Lidija Navotnik  razredni pouk, jutranje varstvo 

Katja Šafer    razredni pouk, OPB 

Jožica Fükaš  razredni pouk, gospodinjstvo 
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Aleksandra Pörš  razredni pouk, OPB 

Ingrid Pojbič  OPB 

Suzana Farič  socialna pedagoginja, strokovna delavka za delo z učenci Romi 

Karel Šalamon  
tehnika in tehnologija, fizika, obdelava gradiv – kovine, kolesarski 
izpit 

Mateja Klement  glasbena umetnost, MPZ, OPZ 

Matej Gider  likovna umetnost, likovno snovanje I 

Anita Volk  specialna pedagoginja 

Doris Pečič  specialna pedagoginja 

Ksenija Valner  romska pomočnica 

Kristjan Pertoci  geografija 

Martina Černi  Popestrimo šolo 

Andreja Frumen  šport, RAP 

Ivanka Hari  zgodovina 

Danica Medved  knjižničarka 

Marijana Baraba  angleščina 

   

 

Tehnično osebje 
   

Ime in priimek  dela, ki jih opravljajo 
Jože Škalič  hišnik 

Rudi Klement  kuhar 

Simona Krpič  čistilka 

Bernarda Štof  čistilka 

Renata Ropoša, Štefka Zrim čistilka, pomivalka 

Alenka Urbančič   poslovna sekretarka  

Maja Zrim   izvajalka javnih del  

 

 

 

 

 



     
 
 

 
15 

11. SPECIALNO-PEDAGOŠKA POMOČ 

 

Specialni pedagoginji izvajata ure dodatne strokovne pomoči učencem, katerim 

je le-ta odobrena na podlagi odločbe o usmeritvi. Poleg tega pa sta nepogrešljivi 

pri pomoči učiteljem ob vprašanjih, povezanimi z učenjem in nudenjem 

konkretne pomoči, predvsem učencem z učnimi težavami. 

 

 

12. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Vstop v osnovno šolo in prehod iz osnovne v srednjo šolo, predstavljata za 

vsakega otroka, kakor tudi za starše, prelomnico v življenju. Tako pri enem kot 

pri drugem je še kako dobrodošel kakšen koristen nasvet, napotek ali druga 

informacija, ki ob taki prelomnici veliko pomenijo. Da ta korak ne bi bil 

pretežak in velik v nobenem pogledu, vam je v pomoč socialna pedagoginja. 

Poleg že dveh omenjenih velikih področij dela: šolanja otrok in karierne 

orientacije pa delo šolske svetovalne službe v skladu s smernicami zajema še 

naslednja področja dela: 

- učenje in poučevanje 

- šolska kultura, vzgoja, klima, red 

- telesni, osebni in socialni razvoj 

- socialno-ekonomske stiske 

Seveda pa ob vsem tem ne smemo pozabiti, da je izrednega pomena za uspeh 

otroka v celostnem smislu sodelovanje vseh, ki jih zajema vzgojno-

izobraževalni proces. Ob vsem tem pa je potrebno še upoštevati prostovoljnost, 

dobrobit in zaupnost. Le tako bomo kos novim izzivom, ki jih prinaša življenje, 

tako mi kot tudi Vi, starši. 

 



     
 
 

 
16 

13. ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

 

V šolskem letu 2019/2020 bomo nadaljevali z izvajanjem koncepta za nadarjene 

učence. Za identificirane učence bodo na podlagi evalvacij izdelani 

individualizirani programi, v katerih bomo glede na otrokove potenciale, 

prilagodili metode in oblike dela ter jim omogočili vključitev v dodatni pouk in 

druge oblike individualnega ter skupinskega dela. 

V sklopu dela z nadarjenimi učenci bomo izvedli v sodelovanju s sosednjimi 

osnovnimi šolami tudi sobotni šoli ter tabora za nadarjene. 

 

14. ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 

V šolski knjižnici imamo vpisanih in računalniško obdelanih čez 7.000 knjig za 

učence in učitelje. Izposoja poteka vsak dan pouka po urniku knjižnice. 

Včlanjen učenec na začetku šolskega leta dobi IZKAZNICO, s katero si 

izposoja gradiva iz šolske knjižnice. Članarine ni. Učenec si lahko naenkrat 

izposodi največ tri knjige, za obdobje enega meseca. Ta rok se lahko izjemoma 

enkrat podaljša.  

V knjižnični čitalnici sta učencem na razpolago dva računalnika z dostopom do 

interneta in bralni kotiček. 

V šolski knjižnici potekajo med letom tudi različne dejavnosti: 

 Bralna značka od 1. do 9. razreda  

 KIZ ure po razredih 

V knjižnici velja KNJIŽNIČNI RED, ki je izobešen v knjižnici. 

 

Učbeniški sklad OŠ KUZMA 

Iz učbeniškega sklada si izposojajo učbenike učenci šole. Učbenike prejmejo 

prvi šolski dan. V učbeniškem skladu so učbeniki, ki jih učenci uporabljajo pri 
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pouku. Učbenike si učenci izposodijo pri razrednikih in skrbniku učbeniškega 

sklada na šoli. Knjige morajo oviti in urediti, na njih paziti in jih vrniti šoli 

zadnji teden pouka. Če učenec učbenik izgubi ali ga namerno poškoduje, mora 

kupiti novega. 

V tem šolskem letu je šola pripravila 140 kompletov, ki so si jih izposodili 

učenci od 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda. Delovne zvezke in ostale 

potrebščine si kupijo pri založbi, kjer želijo.  

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za pouk v šolskem 

letu 2019/20 je objavljen na oglasni deski šole in prosto dostopen na spletni 

strani šole. Skrbnica učbeniškega sklada je Brigita Barbarič. 

 

15. ŠOLSKA PREHRANA 

 

Šolska prehrana po tem zakonu pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, 

ko se v skladu s šolskim koledarjem izvaja pouk. 

Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Pri 

organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za 

splošno izobraževanje. 

V letnem delovnem načrtu šola opredeli vzgojno-izobraževalne dejavnosti, 

povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo spodbujala zdravo 

prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. 

Učenci se v šoli lahko naročijo na malico, kosilo in popoldansko malico. Vsak 

učenec naj bi v šoli zaužil vsaj en obrok dnevno. Učenci 1.a, 2. a, 3. a in 4. a 

razreda malicajo po 1. šolski uri, ostali učenci pa po 2. šolski uri. 

Čas kosila je med 11.25−11.45 za I. VIO, med 12.15−12.35 za II. in III. VIO. 

Na podlagi Zakona o šolski prehrani je prijavo za šolsko prehrano za naslednje 

šolsko leto potrebno izpolniti in jo vrniti šoli v mesecu juniju 2018. Prijavo 

lahko oddate razredniku učenca ali osebno v pisarni svetovalne delavke.   
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S 1. 9. 2014 se je namreč začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev. Novela med drugim prinaša nov način izmenjave 

podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport z namenom 

poenostavitve uveljavljanja subvencionirane prehrane.  

POMEMBNO: Staršem po novem ni več potrebno oddajati vlog za 

uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bodo vzgojno-izobraževalni 

zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o 

povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o 

otroškem dodatku ali državni štipendiji.  

Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, 

razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni 

štipendiji na dan 1. 9. 2018.  

Na podlagi novele lahko starši vložijo vlogo za subvencijo malice in subvencijo 

kosila pri centru za socialno delo samo v primeru, če družina učenca na dan 1. 

9. 2018 ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni 

štipendiji.  

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma 

državno štipendijo in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni 

upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 

2019/2020, mora v mesecu avgustu 2019 vložiti posebno vlogo za subvencijo 

malice in subvencijo kosila (na posebnem obrazcu!) pri pristojnem centru za 

socialno delo. 

VIŠINA IN UPRAVIČENOST DO SUBVENCIJE V ŠOLSKEM LETU 

2019/20 

Obveščamo Vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi krog upravičenih učencev do 

brezplačnega šolskega kosila. Novela zakona se je začela uporabljati s 1. 2. 

2017. 
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Spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

prinašajo subvencijo za kosilo v višini cene kosila za učence, ki se redno 

šolajo, 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.  

Subvencija malice oz. brezplačna malica pa pripada tistim učencem, ki 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 pripada v višini cene malice.  

 

16. SODELOVANJE S STARŠI 

 

RODITELJSKI SESTANKI bodo trije skupni in razredni sestanki. 

1.      3. september 2019, ob 16.00 uri: Informacije in uvod v novo šolsko 

leto 2019/2020 

2.     mesec februar ali marec 2020, ob 16.00 uri: Predavanje za starše 

3.    9. junij 2020, ob 16.00 uri: Analiza stanja in predlogi za načrtovanje 

dela v šolskem letu 2020/2021 

 

17. GOVORILNE URE 

 

Bodo vsak prvi torek v mesecu od 16.00−17.00 ure. Po predhodni najavi Vam 

bodo učitelji posredovali točno uro začetka individualne govorilne ure, o vseh 

drugih spremembah pa boste pravočasno obveščeni. Termini so na šolski spletni 

strani. 

OBVESTILA bodo skozi celo šolsko leto posredovala staršem navodila in pisne 

informacije o delu šole, dosežkih naših učencev, načrtih, pričakovanjih itd. 
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18. TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE:  

»Inda smo želi v Kuzmi«, 4. 10. 2019 

Koordinatorji: Jožica FÜKAŠ, Brigita BARBARIČ, Martina ČERNI, Irena 

PODPEČAN, Irena GRAŠIČ ARNUŠ in vsi ostali strokovni delavci.  

Nekoč je bila žetev najbolj pričakovani dan. Kašče so bile največkrat prazne in 

komaj se je čakalo, da so lahko pšenico peljali v mlin in zmleli v moko. 

Gospodinja pa je iz sveže moke spekla prve dobrote in ugotovila kakovost 

moke. S skrbno negovanim pridelkom so se veselili dogodka, ki je bil med 

letom najpomembnejši. Pri delu je sodelovala vsa družina, saj je bilo delo po 

težavnosti in pomembnosti različno. Gospodar je kosil, gospodinja brala, otroci 

so sukali »povrejslne«, nekdo od odraslih pa je snope vezal. Na koncu so otroci 

poskrbeli, da so zložili snope v vrsto in odrasli so naredili »kozore ali križe«, 

da se je snop lepo posušil, kar je pripomoglo h kvaliteti pšenice in slame. 

Po nekaj dneh se je pričela mlatitev, kar je bil pravi praznik družine. Mlatilnica 

je potovala od hiše do hiše, po celotni vasi, z njo pa vaščani, ki so šli za »belim 

kruhom«. Ni čudno, da so uporabili ta rek, saj so poskrbeli za kruh skozi celotno 

leto. Aktivnosti bodo načrtovane skupaj s širšim lokalnim prostorom, osnovno 

šolo in vrtcem. 

 

19. CILJI KULTURNIH DNEVOV V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

 

1. KULTURNI DAN: Učenci si bodo ogledali gledališko predstavo. Seznanili 

se bodo z gledališčem in gledališko vzgojo. Ponovili bodo znanje o drami, operi, 

baletu, odru in osebah, ki tvorijo ta ciklus. Spoznali bodo različne vrste predstav 

in njene značilnosti. Seznanili se bodo z avtorjem in njegovim delom. Delo 

bodo primerjali z dramsko uprizoritvijo, poiskali podobnosti in razlike. 

Ogledali si bodo tudi grad ter tako spoznali muzej in njegove značilnosti. 
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2. KULTURNI DAN: Učenci bodo spoznali zgodovino božiča in pomen teh 

praznikov na naših krajih. Učenci se bodo pripravili na prireditev. Bogatili bodo 

besedni zaklad in širili besedišče, predstavili delo v tem šolskem letu in se učili 

javnega nastopanja ter s tem pridobivali na samozavesti. Nastopajoči bodo 

uprizorili in nas popeljali v čase tega praznika. Z vsebino zgodbe bodo prenesli 

sporočilo, ki bo v premislek obiskovalcu, o povezovanju, strpnosti in enotnosti.  

 

3. KULTURNI DAN: Učenci bodo spoznali zgodovino in življenjepis pesnika 

Franceta Prešerna ter pomen državnega praznika Prešernovega dne, 8. 

februarja. Učenci se bodo kulturno udejstvovali. Skupno bodo vadili program z 

mikrofonom, potrudili se bodo, da bo vse teklo lepo, tekoče, jezikovno in 

pravorečno pravilno, učili se bodo nastopanja. Bogatili bodo besedni zaklad, 

širili besedišče in se učili javnega nastopanja ter s tem pridobivali na 

samozavesti. 

 

4. KULTURNI DAN: Učenci se bodo pripravili na zaključno prireditev. 

Skupno bodo vadili program z mikrofonom, potrudili se bodo, da bo vse teklo 

lepo, tekoče, jezikovno in pravorečno pravilno. Bogatili bodo besedni zaklad in 

širili besedišče, predstavili delo v tem šolskem letu in se učili javnega 

nastopanja ter s tem pridobivali na samozavesti. 

 

20. PROJEKT ZDRAVA ŠOLA       

 

Osnovna šola Kuzma se poleg vzgojno-izobraževalnega dela aktivno vključuje 

tudi v razne projekte, projektna dela, aktivnosti in dejavnosti, v okviru katerih 

skrbi, spodbuja in podpira zelo dobro medgeneracijsko povezanost in 

sodelovanje, v okviru razvijanja dobre medsebojne komunikacije in 

konstruktivnega reševanja problemov skrbi za pozitivno samopodobo vseh 
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učencev ter tako spodbuja razvijanje dobrih medsebojnih odnosov tako med 

učenci, sodelavci in tudi v okviru širšega lokalnega prostora.  

Zelo velik poudarek dajemo samim EKO vsebinam, torej zdravemu načinu 

življenja, pomenu gibanja in zdravi prehrani vseh, ki smo vpeti v vzgojno-

izobraževalni program. Osnovna šola Kuzma je tako vključena v projekt 

Simbioza in Sadeži družbe. Prav tako je v šolskem letu 2018/19 potrdila naziv 

Junaki našega časa. 

Zelo aktivna je tudi na področju delovanja EKO šole, kjer se prav tako lahko 

ponaša z vsakoletno potrditvijo EKO zastave, pridobljen pa imamo tudi naziv 

Planetu Zemlja prijazna šola. Zelo aktivni smo tudi na področju kulturnega 

udejstvovanja, za kar smo pridobili tudi naziv Kulturna šola. 

Tudi v okviru raznih dni dejavnosti, v okviru interesnih dejavnosti, ur oddelčne 

skupnosti ipd. se izvajajo dejavnosti, ob katerih učenci imajo priložnost 

spoznavati sebe v komunikaciji in v interakciji z drugimi, ob katerih spoznavajo 

norme in vrednote sovrstnikov, ob katerih pri učencih spodbujamo pozitivno 

samopodobo, zavedanje edinstvenosti, neponovljivosti in unikatnosti. Učenci 

tako krepijo spoštovanje do samega sebe in razvijajo zaupanje v lastno vrednost. 

Pri učencih tako strokovni delavci spodbujajo razmišljanje o pozitivnih 

vedenjskih vzorcih in prosocialnih veščinah ter jih učijo konstruktivnega 

reševanja problemov. Izboljšati želimo samo komunikacijo med 

starši/učenci/učitelji ter ob ustreznejši komunikaciji vplivati na ustreznejše 

vedenjske vzorce, kar pa se bo posledično odražalo tudi v boljši in kakovostnejši 

motivaciji za učenje. 

Ciljem moramo slediti vsi segmenti vzgojno izobraževalnega dela, učitelji, 

starši in učenci. Pomembna je čim večja povezanost vseh, tudi širšega lokalnega 

prostora. Prav tako želimo še vnaprej nadgrajevati zelo dobro medgeneracijsko 

povezanost na vseh področjih vzgojno-izobraževalnega dela. V samo vzgojno 
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izobraževalno delo želimo vključevati vse generacije, tako mlajše kot tudi 

starejše. 

Pozitivne spremembe želimo doseči tudi na področju zdravega načina življenja, 

ki vključuje zdravo in uravnoteženo prehrano, kot tudi redno gibanje ter seveda 

duševno zdravje, kateremu prav tako pripisujemo velik pomen. Skupaj s širšim 

lokalnim prostorom pa bomo spodbujali in skrbeli še naprej za čisto, varno in 

urejeno okolje.  

NAČINI VKLJUČEVANJA POSAMEZNIH UDELEŽENCEV: 

UČENCI – Za učence bomo različne aktivnosti in dejavnosti vključevali preko 

učnega načrta, z uporabo različnih oblik in metod dela. Prav tako se bodo 

posamezne vsebine zdravja izvajale v okviru različnih interesnih dejavnosti, 

projektov, dnevov dejavnosti, ob katerih bomo dali poudarek razvijanju 

zdravega načina življenja, dobrih medsebojnih odnosov, skrbi za urejenost 

šolskega prostora v celostnem smislu. 

UČITELJI/KOLEKTIV – Učitelji bodo sami aktivni izvajalci različnih 

aktivnosti in dejavnosti za učence, ki jih bomo v okviru projekta Zdravje v šoli 

načrtovali. Prav tako bodo načrtovali tako neformalne kakor formalne oblike 

srečanj in sicer v obliki predavanj, v okviru konferenc učiteljskega zbora, v 

okviru promocije in skrbi za zdravje (informiranje preko raznih delavnic, 

zloženk, brošur …). 

STARŠI – Starši bodo aktivni udeleženci formalnih oblik izobraževanja 

(delavnic, predavanj). Aktivno pa se bodo vključevali tudi v načrtovane 

dejavnosti in aktivnosti (projekte, dneve dejavnosti, sooblikovalci interesnih 

dejavnosti). 

LOKALNA SKUPNOST – Promocija zdravja tudi v širšem pomenu, torej ne 

samo med šolo in družinami učencev, ampak tudi v širšem lokalnem prostoru. 

Ob tem pričakujemo seveda v prvi vrsti podporo lokalne skupnosti v smislu 
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skupnega načrtovanja vsebin in aktivnosti, ki bodo pripomogle k dobremu 

sodelovanju šole- staršev in širšega lokalnega prostora (širjenje večje 

ozaveščenosti zdravega načina življenja-predavanja, delavnice). Lokalna 

skupnost bi nam pomagala pri skrbi za urejenost šolskega prostora. 

ZDRAVSTVENA SLUŽBA – V okviru učnega načrta pomoč in skupno 

sodelovanje pri vsebinah, ki se tičejo promocije zdravja-izvajanje delavnic, 

predavanj za učence. Prav tako pa je zdravstvena služba tisti pomemben člen, 

ki skrbi za izvajanje sistematskih in preventivnih programov tako pri učencih, 

kot tudi pri zaposlenih (zdravniški pregledi, zobozdravstveni programi). 

Pričakujemo pa tudi pomoč pri neposredni izvedbi aktivnosti povezanih s 

promocijo zdravja za zaposlene. 

Vodja tima Zdrave šole je Suzana FARIČ. 

 

21. PROJEKT »OPK« 

 Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja 

 

Naša šola je bila na podlagi javnega razpisa z dne 13. 10. 2016, kot RAZVOJNA 

ŠOLA, sprejeta v projekt OPK – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus 

modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in 

izobraževanja.  

Namen izvajanja programa je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti na vseh stopnjah izvajanja vzgoje in izobraževanja ter 

vzgojno-izobraževalnih institucij (od vrtca, osnovnih šol, srednjih šol) … ter 

posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema.  

Temeljni cilji programa: 

 • vzpostaviti enotnejši sistem UZK  
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• okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z 

upoštevanjem področnih specifik  

• krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in 

individualni ravni  

• razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike 

za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol  

• vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri 

UZK 

V sklopu tega smo v začetku šolskega leta 2017/18 sprejeli tudi Izjavo o 

kakovosti.  

Projekt bomo nadaljevali že četrto šolsko leto zapored, v sklopu vzgojnega in 

razvojnega načrta pa bomo že tretje leto spremljali kazalnike OPK za 

izboljšanje učnih rezultatov, osebnostni in profesionalni rasti strokovnega 

delavca in izboljšanju šolske klime. 

 

Vodja kakovosti na šoli je Irena Grašič Arnuš in strokovni tim. 

 

22. PROJEKT POGUM – KREPITEV KOMPETENC PODJETNOSTI 

IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED 

IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OŠ 

 

Namen projekta POGUM je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter 
podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, 

usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem 

in okoljem: v okviru modela pridobivanje izkušenj za večanje možnosti 
zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje 

konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z 

raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami, 
razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v 

okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k 
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razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko 

učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), ter Sklepi Sveta o 

podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 ter EROP. 

Ključna cilja javnega razpisa sta razvoj, preizkušanje, implementacija, 
spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in 

odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem ter 

opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in  strokovnih delavcev 
(učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih 

delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti. 

Ciljne skupine javnega razpisa so učenci osnovnih šol in strokovni ter vodstveni 
delavci osnovnih šol. Ključni pričakovani rezultat je implementacija razvojnega 

modela spodbujanja podjetnosti v najmanj 120 osnovnih šolah (30 razvojnih in 

90 implementacijskih). 

Na OŠ Kuzma smo se odločili, da bomo v sklopu projekta Pogum, raziskovali 

zunanje površine in preučili možnosti nove uporabe opuščenih zunanjih površin 

šolskega prostora, slednje smo izbrali zaradi pomanjkanja prostora. Končni cilj 

je postavitev motoričnega parka in igral za učence, ob šolskem igrišču. 

 

Aleksandra Pörš in strokovni tim. 

 

23. HOB’S ADVENTURE 

 

Naša šola se je v letošnjem šolskem letu priključila projektu v okviru Erasmus+. 

Naziv projekta je HOB’s adventure oziroma Hands-on Biodiversity adventure, 

katerega vodilna tema je BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (spoznavanje rastlin 

v okolici šole, na šolskem vrtu in predvsem vrt na okenskih policah v lončkih – 

potrebe za rast, sajenje, sejanje, razmnoževanje, uporaba zelišč …). Vedno bolj 

se namreč zavedamo, da naši otroci odraščajo v svetu, ki je bolj urbano, 

globalno in digitalno, kot kdaj koli prej. Otroci niso več v stiku z naravo, 

premalo so telesno aktivni, živijo v poplavi informacij in v svetu družbenih 
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omrežij. S projektom želimo povezati in združiti ideje vzgojiteljev in učiteljev 

iz različnih učnih okolij, z različnimi izkušnjami in spretnostmi ter  zgraditi 

mrežo za izmenjavo primerov dobrih praks. Projekt  je namenjen starostni 

skupini otrok od 5 do 9 let. Vključeni pa so tudi obiski Estonije, Latvije, 

Islandije in v mesecu oktobru leta 2019 tudi Slovenije, kjer učitelji izmenjujejo 

primere dobrih praks in znanje. 

Aleksandra Pörš 

 

24. INTERESNE DEJAVNOSTI 

Interesne dejavnosti so namenjene sprostitvi učencev, kot tudi poglabljanju 

tistih znanj in veščin, ki so za posamezne učence še posebno zanimive. Delujejo 
v predvidenem obsegu in bodo enakomerno razporejene skozi celo šolsko leto.  
 

INTERESNA 
DEJAVOST 

PROGRAM MENTOR/ICA 

Dramski krožek Priprava na nastope, 
približevanje knjige otroku in 

bogatitev besednega zaklada. 

Jožica Fükaš 

Robotika Cilj dejavnosti je učencem na 
enostaven način predstaviti osnove 

robotike in programiranja. 

Kristjan Pertoci 

Otroški in mladinski 

pevski zbor 

Priprava na nastope. Mateja Klement 

Znam poskrbeti za svoje 
zdravje 

Skrb za zdravje in gibanje ter 
osveščanje o pomenu slednjega. 

Andreja Frumen 

Kuhna … radi imamo 

sveže 
 

Priprava svežih in zdravih obrokov za 

osveščanje uporabe lokalno pridelane 
hrane. 

Andreja Frumen 

Prostovoljstvo Pomoč ostarelim, human odnos do 

sočloveka. 

Suzana Farič 

Skrb za lastno varnost in 
varnost drugih – PP 

Osnove prve pomoči in postopki 
oživljanja. 

Erika Klement-
Bokan 

Ustvarjano z besedami Priprava in izdaja šolskega glasila, 

sodelovanje v natečajih in na šolskih 

Irena Grašič Arnuš 
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ter krajevnih prireditvah. 

Ponudimo roko človeku 

(MČRK) 

S prostovoljnim delo omogočamo 

razvijanje solidarnosti, vzpodbujamo 
k strpnosti, tolerantnosti in 

priznavanju različnosti. 

Aleksandra Pörš 

Modelarski krožek Gradnja modelov in letenje z RV 

modeli. 

Karel Šalamon 

Varna mobilnost 
(kolesarski tečaj) 

Zmorem in znam v prometu. Katja Šafer 

Matematično-logični 

krožek 

Razvijanje logičnega mišljenja. Erika Klement- 
Bokan 

Pridelam domače, 
pridelam zdravo 

Urejanje šolskega vrta in osveščanje o 
pomembnosti domače zelenjave. 

Irena Podpečan 

Kemijska varnost Osveščanje o primerni rabi nevarnih 

snovi. 

Irena Podpečan 

Recimo odvisnosti ne Osveščanje o odvisnosti (droge, igre 
…).  

Kristjan Pertoci 

Počutim se varnega Osveščanje o nevarnostih, ki prežijo 

na učence. 

Kristjan Pertoci 

SŠU Razvijanje medsebojne strpnosti, 
razvijati dialog in aktualizacija 

pomembnih dogodkov. 

Petra Navotnik 

Mednarodno 
sodelovanje 

Mednarodno sodelovanje z šolami iz 
drugih držav. 

Brigita Barbarič 

Igre iz preteklosti Spoznavanje in uporaba iger iz 
preteklosti. 

Vida Zrim 

Folklora Učenje narodnih plesov in rajalnih 
iger. 

Vida Zrim 

Čistih rok naokrog Ozaveščanje o pomenu higiene rok in 
higiene nasploh. 

Andreja Frumen 

Poznavalci živil Raznovrstna prehrana, lokalna 
pridelava, sestava, kakovost in 

varnost živil. 

Andreja Frumen 

Kulturni gurman Upoštevanje bontona prehranjevanja, 
čas in kulturno vedenje pri mizi. 

Andreja Frumen 

Jejmo okusno in zdravo Pozitivne in negativne plati različnih 
načinov prehranjevanja. 

Andreja Frumen 
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25. PROGRAM NARAVOSLOVNIH, KULTURNIH, TEHNIŠKIH 

IN 

ŠPORTNIH DNI, STROKOVNIH EKSKURZIJ IN ŠOLE V 

NARAVI 2019/2020 

 

 
1. VIO 

 
KULTURNI DNEVI 

1. OGLED FILMSKE 

PREDSTAVE 

1. 10. 2019 

(projektni 

teden) 

Murska 

Sobota 

 

razredniki, romski 

pomočnik, 

 

2. Rajanje ob božično 

novoletnih prazniki 

(proslava ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti) 

24. 12. 2019 OŠ 

Kuzma 

razredniki, romski 

pomočnik 

3. Slovenski kulturni praznik – 

DAN KULTURE (kulturno 

ustvarjanje ob slovenskem 

kulturnem prazniku; 

proslava ob slovenskem 

kulturnem prazniku) 

7. 2. 2020 OŠ 

Kuzma 

razredniki, romski 

pomočnik 

4. Proslava ob dnevu 

državnosti + zaključna 

prireditev ob koncu pouka 

24. 6. 2020 OŠ 

Kuzma 

razredniki, romski 

pomočnik 

 

 
ŠPORTNI DNEVI 

1. PLAVALNE 

AKTIVNOSTI 

september 

2019 

Terme 3000, 

kopališče Murska 

Sobota 

razredniki, romski 

pomočnik 
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2. POHODNIŠTVO (ŠRC 

Slavček) 

3. 10. 

2019 

(projektni 

teden) 

OŠ Kuzma – ŠRC 

Slavček –  OŠ 

Kuzma 

 

razredniki, romski 

pomočnik 

3. ZIMSKE RADOSTI 

 

januar – 

februar 

2020 

okolica OŠ 

Kuzma 

razredniki 

romski pomočnik 

 

4. ŠPORTNO-VZGOJNI 

KARTON 

 

april 

2020 

OŠ Kuzma, 

telovadnica 

razredniki, zunanji 

izvajalci 

5. PLESNO MESTO 21. 5. 2020 OŠ Kuzma, 

telovadnica 

razredniki, zunanji 

izvajalci 

 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

1. Dan odprtih vrat – 

dnevi kulturne dediščine 

4. 10. 2019 

(projektni 

teden) 

 

OŠ 

Kuzma 

razrednika, romski 

pomočnik 

2. ASTRONOMIJA 2. 10. 2019 

(projektni 

teden) 

OŠ 

Kuzma 

razredniki, romski 

pomočnik, zunanji 

izvajalci 

3. IGRIVI DECEMBER december 

2019 

OŠ 

Kuzma 

razredniki, romski 

pomočnik 

 

 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. SKRB ZA ZDRAVJE – 

zdravniški pregled in 

obisk knjižnice, 1. r in 3. 

r 

 

po dogovoru z 

zdravstveno 

službo 

OŠ Kuzma, 

Zdravstvena 

ambulanta 

Murska Sobota 

 

razredniki 1. in 3. 

razred, zunanji 

sodelavci 
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TRAVNIK (2. r) maj, junij 

2020 

OŠ Kuzma z 

okolico 

razrednik 2. 

razreda, romski 

pomočnik 

2. 

Izdelki iz jesenskih 

plodov 

30. 9. 2019 

(projektni 

teden) 

 

OŠ Kuzma 

razredniki, romski 

pomočnik 

3. Potep po Prekmurju z 

ogledom (BORAČEVA)  

»Sikaluzoo« – strokovna 

ekskurzija 

 

junij 2020 OŠ Kuzma, 

Boračeva 

razredniki, romski 

pomočnik 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA 

1. Potep po Prekmurju z 

ogledom (BORAČEVA)  

»Sikaluzoo« – strokovna 

ekskurzija 

 

junij 

2020 

OŠ Kuzma, 

Boračeva 

razredniki, zunanji 

izvajalci, romski 

pomočnik 

 

*OPOMBA: Možna je sprememba datumov aktivnosti glede na objektivne razloge (vreme, 

spremembe v organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela …). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



     
 
 

 
32 

4. razred 

 
KULTURNI DNEVI 

1. OGLED 

GLEDALIŠKE 

PREDSTAVE (SNG 

Maribor, šolski muzej, 

sinagoga) 

1. 10. 2019 

(projektni 

teden) 

SNG 

Maribor 

 

razrednik, zunanji izvajalci 

2. Uvod v praznični čas 

(proslava ob dnevu 

samostojnosti in 

enotnosti) 1/2 

24. 12. 2019 OŠ 

Kuzma 

razrednik 

3. Slovenski kulturni 

praznik – DAN 

KULTURE (kulturno 

ustvarjanje ob 

slovenskem kulturnem 

prazniku; proslava ob 

slovenskem kulturnem 

prazniku) 

7. 2. 2020 OŠ 

Kuzma 

razrednik 

4. Proslava ob dnevu 

državnosti + zaključna 

prireditev ob koncu 

pouka 1/2 

24. 6. 2020 OŠ 

Kuzma 

razrednik 

 

 
ŠPORTNI DNEVI 

1.  

PLAVANJE 

september 
2019 ali 

junij 2020 

Terme 3000 ali 
kopališče Murska 

Sobota 

razrednik 

2.  

POHOD 

 

3. 10. 

2019 

(projektni 
teden) 

OŠ Kuzma z okolico razrednik 
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3.  

BOWLING 

 

januar ali 
februar 
2020 

Murska Sobota razrednik 

4.  

ATLETIKA 

marec ali 
april 2020 

OŠ Kuzma razrednik, strokovni delavci 

5.  

PLES 
 

21. 5. 2020 OŠ Kuzma razrednik, zunanji 
strokovni delavci 

 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

1. Dan odprtih vrat – 

dnevi kulturne dediščine 

4. 10. 2019 

(projektni 

teden) 

 

OŠ Kuzma razrednik 

2. ASTRONOMIJA 2. 10. 2019 

(projektni 

teden) 

OŠ Kuzma razrednik, zunanji izvajalci 

3. Izdelki iz jesenskih 

plodov 

30. 9. 2019 

(projektni 

teden) 

OŠ Kuzma razrednik 

4.  

STROKOVNA 

EKSKURZIJA Idrija 

 

april 2020 Idrija in 

okolica 

razrednik, zunanji izvajalci 

 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. Mojih pet 

čutil 

november 

2019 

OŠ Kuzma razrednik 

2. 

Dišeči srčki februar 

2020 

OŠ Kuzma razrednik 
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3. Čebelarstvo junij 

2020 

OŠ Kuzma, Čebelji 

gradič 

razrednik, zunanji izvajalci 

 
 

STROKOVNA EKSKURZIJA 

1.  

STROKOVNA 

EKSKURZIJA Idrija 

 

april 2020 Idrija in okolica razrednik, zunanji 

izvajalci 

 

*OPOMBA: Možna je sprememba datumov aktivnosti glede na objektivne razloge (vreme, 

spremembe v organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela …). 
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5. razred 

 
KULTURNI DNEVI 

1. OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE 

(SNG Maribor, šolski muzej, sinagoga) 

1. 10. 

2019 

(projektni 

teden) 

SNG 

Maribor 

 

razrednik, 

zunanji 

izvajalci 

2. Uvod v praznični čas (proslava ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti) 1/2 

24. 12. 

2019 

OŠ 

Kuzma 

razrednik 

3. Slovenski kulturni praznik – DAN 

KULTURE (kulturno ustvarjanje ob 

slovenskem kulturnem prazniku; proslava 

ob slovenskem kulturnem prazniku) 

7. 2. 2020 OŠ 

Kuzma 

razrednik 

4. Proslava ob dnevu državnosti + zaključna 

prireditev ob koncu pouka 1/2 

24. 6. 

2020 

OŠ 

Kuzma 

razrednik 

 

 
ŠPORTNI DNEVI 

1.  

PLAVANJE 

september 
2019 ali 

junij 2020 

Terme 3000 ali 
kopališče Murska 

Sobota 

razrednik 

2.  

POHOD 

 

3. 10. 

2019 

(projektni 
teden) 

OŠ Kuzma z okolico razrednik 

3.  

BOWLING 

 

januar ali 
februar 
2020 

Murska Sobota razrednik 

4.  

ATLETIKA 

marec ali 
april 2020 

OŠ Kuzma razrednik, strokovni 
delavci 

5.  

PLES 
 

21. 5. 
2020 

OŠ Kuzma razrednik, zunanji 
strokovni delavci 
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TEHNIŠKI DNEVI 

1. ASTRONOMIJA 

 

2. 10. 2019 

(projektni 

teden) 

OŠ Kuzma razrednik, zunanji 

izvajalci 

2. Izdelki iz jesenskih 

plodov 

30. 9. 2019 

(projektni 

teden) 

OŠ Kuzma razrednik 

3.  

KOLESARSKI 

POLIGON 

 

april 2020 OŠ Kuzma z 

okolico 

razrednik, strokovni 

delavci 

4.  

STROKOVNA 

EKSKURZIJA Idrija 

 

april 2020 Idrija in 

okolica 

razrednik, zunanji 

izvajalci 

 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. Dan odprtih 

vrat – dnevi 

kulturne 

dediščine 

4. 10. 2019 

(projektni teden) 

 

OŠ Kuzma razrednik 

2. 
PRIMORSKI 

SVET 

16. 6. 2020 CŠOD, Izola Jožica Fükaš in strokovni 

delavci 

3. ŽIVLJENJE 

NA KOPNEM 

IN V VODI 

17. 6. 2020 CŠOD, Izola Jožica Fükaš in strokovni 

delavci 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA 

1. STROKOVNA 

EKSKURZIJA Idrija 

april 2020 Idrija in 

okolica 

razrednik, zunanji izvajalci 

 

*OPOMBA: Možna je sprememba datumov aktivnosti glede na objektivne razloge (vreme, 

spremembe v organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela …). 

ŠOLA V NARAVI, 15. 6 .2020–19. 6. 2020, CŠOD Izola. 
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6. razred 

 
KULTURNI DNEVI 

1. OGLED 

GLEDALIŠKE 

PREDSTAVE (SNG 

Maribor, šolski 

muzej, sinagoga) 

1. 10. 2019 

(projektni 

teden) 

SNG 

Maribor 

 

razrednik, zunanji izvajalci 

2. Uvod v praznični čas 

(proslava ob dnevu 

samostojnosti in 

enotnosti) 1/2 

24. 12. 2019 OŠ Kuzma razrednik 

3. Slovenski kulturni 

praznik – DAN 

KULTURE (kulturno 

ustvarjanje ob 

slovenskem 

kulturnem prazniku; 

proslava ob 

slovenskem 

kulturnem prazniku) 

7. 2. 2020 OŠ Kuzma razrednik 

4. Proslava ob dnevu 

državnosti + 

zaključna prireditev 

ob koncu pouka 1/2 

24. 6. 2020 OŠ Kuzma razrednik 

 

 
ŠPORTNI DNEVI 

1.  

PLAVANJE 

september 
2019 ali 

junij 2020 

Terme 3000 ali 
kopališče 

Murska Sobota 

razrednik 

2.  

POHOD 

 

3. 10. 

2019 

(projektni 
teden) 

OŠ Kuzma razrednik, strokovni delavci 



     
 
 

 
38 

3.  

BOWLING 

 

januar ali 
februar 
2020 

Murska Sobota razrednik 

4.  

ATLETIKA 

marec ali 
april 2020 

OŠ Kuzma razrednik, strokovni delavci 

5.  

PLES 
 

21. 5. 
2020 

OŠ Kuzma razrednik, zunanji strokovni 
delavci 

 

 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

1.  

ASTRONOMIJA 

 

 

2. 10. 

2019 

(projektni 

teden) 

 

OŠ Kuzma 

razrednik, zunanji izvajalci 

2. Dan odprtih vrat – 

dnevi kulturne 

dediščine 

4. 10. 

2019 

(projektni 

teden) 

 

OŠ Kuzma razrednik 

3. Gozd + prostovoljstvo maj 2020 OŠ Kuzma 

z okolico 

razredniki, strokovni delavci, 

Suzana Farič 

4. STROKOVNA 

EKSKURZIJA Idrija 

 

april 

2020 

Idrija in 

okolica 

razrednik, zunanji izvajalci 

 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. Biotska 

pestrost 

Goričkega 

30. 9. 2019 

(projektni 

teden) 

Hodoš, Križevci razrednik, zunanji strokovni 

delavci 
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2. 

Zdravniški 

pregled, 

Sonček 

po 

dogovoru z 

zdravstveno 

službo 

Murska Sobota razrednik, zunanji strokovni 

delavci, Suzana Farič 

3. Travnik maj 2020 OŠ Kuzma z okolico razrednik, zunanji strokovni 

delavci 

 
 

STROKOVNA EKSKURZIJA 

1. STROKOVNA 

EKSKURZIJA Idrija 

 

april 2020 Idrija in 

okolica 

razrednik, zunanji izvajalci 

 

*OPOMBA: Možna je sprememba datumov aktivnosti glede na objektivne razloge (vreme, 

spremembe v organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela …). 
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3. VIO 

7. razred 

 
KULTURNI DNEVI 

1. OGLED 

GLEDALIŠKE 

PREDSTAVE (SNG 

Maribor, šolski 

muzej, sinagoga) 

1. 10. 

2019 

(projektni 

teden) 

SNG 

Maribor 

 

razrednika, zunanji izvajalci 

2. Uvod v praznični čas 

(proslava ob dnevu 

samostojnosti in 

enotnosti) 1/2 

24. 12. 

2019 

OŠ Kuzma razrednika 

3. Slovenski kulturni 

praznik – DAN 

KULTURE (kulturno 

ustvarjanje ob 

slovenskem 

kulturnem prazniku; 

proslava ob 

slovenskem 

kulturnem prazniku) 

7. 2. 

2020 

OŠ Kuzma razrednika 

4. Proslava ob dnevu 

državnosti + 

zaključna prireditev 

ob koncu pouka 1/2 

24. 6. 

2020 

OŠ Kuzma razrednika 

 

 

 
ŠPORTNI DNEVI 

1.  

PLAVANJE 

september 
2019 ali 

junij 2020 

Terme 3000 ali 
kopališče 

Murska Sobota 

razrednika 

2.  

ŠPORTNE 

IGRE 

3. 10. 

2019 

OŠ Kuzma razrednika, strokovni delavci 
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 (projektni 
teden) 

3.  

BOWLING 

 

januar ali 

februar 
2020 

Murska Sobota razrednika 

4.  

ATLETIKA 

marec ali 
april 2020 

OŠ Kuzma razrednika, strokovni delavci 

5.  

PLES 

 

21. 5. 2020 OŠ Kuzma razrednika, zunanji strokovni 
delavci 

 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

1.  

ASTRONOMIJA 

 

 

2. 10. 

2019 

(projektni 

teden) 

 

OŠ Kuzma 

razrednika, zunanji izvajalci 

2. Dan odprtih vrat – 

dnevi kulturne 

dediščine 

4. 10. 

2019 

(projektni 

teden) 

 

OŠ Kuzma razrednika 

3. Deficitarni poklici, 

Ulica obrti Celje 

september 

2019 

Celje razrednika, strokovni delavci, 

Suzana Farič 

4. STROKOVNA 

EKSKURZIJA Idrija 

 

april 2020 Idrija in 

okolica 

razrednika, zunanji izvajalci 

 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. Biotska 

pestrost 

Goričkega 

30. 9. 

2019 

(projektni 

teden) 

Hodoš, Križevci razrednika, zunanji strokovni 

delavci 
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2. Merjenje 

količin 

 

december 

2019 

OŠ Kuzma Irena Podpečan, Erika 

Klement-Bokan 

3. Grajski 

park, 

netopirji 

maj 2020 Grad razrednika, zunanji strokovni 

delavci 

 
 

STROKOVNA EKSKURZIJA 

1. STROKOVNA 

EKSKURZIJA Idrija 

 

april 2020 Idrija in 

okolica 

razrednika, zunanji izvajalci 

 

*OPOMBA: Možna je sprememba datumov aktivnosti glede na objektivne razloge (vreme, 

spremembe v organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela …). 
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8. razred 

 
KULTURNI DNEVI 

1. OGLED 

GLEDALIŠKE 

PREDSTAVE (SNG 

Maribor, šolski 

muzej, sinagoga) 

1. 10. 2019 

(projektni 

teden) 

SNG 

Maribor 

 

razrednik, zunanji izvajalci 

2. Uvod v praznični čas 

(proslava ob dnevu 

samostojnosti in 

enotnosti) 1/2 

24. 12. 

2019 

OŠ 

Kuzma 

razrednik 

3. Slovenski kulturni 

praznik – DAN 

KULTURE (kulturno 

ustvarjanje ob 

slovenskem 

kulturnem prazniku; 

proslava ob 

slovenskem 

kulturnem prazniku) 

7. 2. 2020 OŠ 

Kuzma 

razrednik 

4. Proslava ob dnevu 

državnosti + 

zaključna prireditev 

ob koncu pouka 1/2 

24. 6. 2020 OŠ 

Kuzma 

razrednik 

 

 
ŠPORTNI DNEVI 

1.  

PLAVANJE 

september 
2019 ali 

junij 2020 

Terme 3000 ali 
kopališče 

Murska Sobota 

razrednik 

2.  

ŠPORTNE 

IGRE 

 

3. 10. 

2019 

(projektni 
teden) 

OŠ Kuzma razrednik, strokovni delavci 
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3.  

BOWLING 

 

januar ali 
februar 
2020 

Murska Sobota razrednik 

4.  

ATLETIKA 

marec ali 
april 2020 

OŠ Kuzma razrednik, strokovni delavci 

5.  

PLES 
 

21. 5. 2020 OŠ Kuzma razrednik, zunanji strokovni delavci 

 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

1.  

ASTRONOMIJA 

 

 

2. 10. 

2019 

(projektni 

teden) 

 

OŠ Kuzma 

razrednik, zunanji izvajalci 

2. Dan odprtih vrat – 

dnevi kulturne 

dediščine 

4. 10. 

2019 

(projektni 

teden) 

 

OŠ Kuzma razrednik 

3. Lokalni in državni 

simboli 

januar ali 

februar 

2020 

OŠ Kuzma Ivanka Hari 

4. STROKOVNA 

EKSKURZIJA Idrija 

 

april 

2020 

Idrija in 

okolica 

razrednik, zunanji izvajalci 

 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. Šolski in zeliščni 

vrt 

september 

2019 

OŠ Kuzma razrednik 
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2. Zdravniški 

pregled, karierno 

središče 

december 

2019 

Murska 

Sobota 

razrednik, Suzana Farič 

3. Grajski park, 

netopirji 

30. 9. 2019 

(projektni 

teden) 

Grad razredniki, zunanji strokovni 

delavci 

 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA 

1.  

STROKOVNA 

EKSKURZIJA Idrija 

 

april 2020 Idrija in 

okolica 

razrednik, zunanji izvajalci 

 

*OPOMBA: Možna je sprememba datumov aktivnosti glede na objektivne razloge (vreme, 

spremembe v organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela …). 
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9. razred 

 
KULTURNI DNEVI 

1. OGLED 

GLEDALIŠKE 

PREDSTAVE (SNG 

Maribor, šolski 

muzej, sinagoga) 

1. 10. 

2019 

(projektni 

teden) 

SNG Maribor 

 

razrednik, zunanji izvajalci 

2. Uvod v praznični čas 

(proslava ob dnevu 

samostojnosti in 

enotnosti) 1/2 

24. 12. 

2019 

OŠ Kuzma razrednik 

3. Slovenski kulturni 

praznik – DAN 

KULTURE (kulturno 

ustvarjanje ob 

slovenskem 

kulturnem prazniku; 

proslava ob 

slovenskem 

kulturnem prazniku) 

7. 2. 

2020 

OŠ Kuzma razrednik 

4. Zaključna prireditev 

valeta 1/2 

12. 6. 

2020 

OŠ Kuzma razrednik 9. in 8. razreda 

 

 
 

 
ŠPORTNI DNEVI 

1.  

PLAVANJE 

september 

2019 ali 
junij 2020 

Terme 3000 ali 

kopališče 
Murska Sobota 

razrednik 

2.  

ŠPORTNE 

IGRE 

 

3. 10. 

2019 

(projektni 
teden) 

OŠ Kuzma razrednik, strokovni delavci 
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3.  

BOWLING 

 

januar ali 
februar 
2020 

Murska Sobota razrednik 

4.  

ATLETIKA 

marec ali 
april 2020 

OŠ Kuzma razrednik, strokovni delavci 

5.  

PLES 
 

21. 5. 2020 OŠ Kuzma razrednik, zunanji strokovni 
delavci 

 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

1.  

ASTRONOMIJA 

 

 

2. 10. 

2019 

(projektni 

teden) 

 

OŠ 

Kuzma 

razrednik, zunanji izvajalci 

2. Dan odprtih vrat – 

dnevi kulturne 

dediščine 

4. 10. 

2019 

(projektni 

teden) 

 

OŠ 

Kuzma 

razrednik 

3. Geometrijska telesa januar 

2020 

 

OŠ 

Kuzma 

Erika Klement-Bokan 

4. STROKOVNA 

EKSKURZIJA Idrija 

 

april 

2020 

Idrija in 

okolica 

razrednik, zunanji izvajalci 

 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. Šolski in 

zeliščni vrt 

september 

2019 

OŠ Kuzma razrednik, Patricija Tojnko, 

Irena Podpečan 
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2. Gradim 

pozitivno 

osebnost 

30. 9. 

2019 

(projektni 

teden) 

OŠ Cankova razrednik, zunanji strokovni 

delavci, Suzana Farič 

3. Ledavsko 

jezero, 

ptice 

april 2020 Krašči Irena Podpečan, Anita 

Horvat 

 
 

STROKOVNA EKSKURZIJA 

1. STROKOVNA 

EKSKURZIJA Idrija 

 

april 2020 Idrija in 

okolica 

razrednik, zunanji izvajalci 

 

*OPOMBA: Možna je sprememba datumov aktivnosti glede na objektivne razloge (vreme, 

spremembe v organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela …). 
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26. DODATNI, DOPOLNILNI POUK in DODATNA POMOČ 

UČENCEM ROMOM 

A) DODATNI POUK: 

Namenjen je učencem z boljšim učnim uspehom pri posameznih predmetih. S 

poglobljenimi in razširjenimi vsebinami, različnim metodami dela 

(individualno in samostojno delo, raziskovalno, problemski pouk, priprava na 

tekmovanje) sledijo višjim učnim ciljem. 

 

B) DOPOLNILNI POUK: 

Udeležiti se ga morajo učenci, ki potrebujejo dopolnilno razlago učne snovi, če 

so dalj časa odsotni zaradi bolezni ali ne razumejo določene snovi. Če učitelj 

meni, da učenec rabi dopolnilno pomoč, se je le-ta mora udeležiti, sicer dobi 

neopravičeno uro. 

Urnik dodatnega in dopolnilnega pouka pripravijo učitelji na začetku šolskega 

leta in ga posredujejo učencem, skupaj z urnikom šolskega dela. 

 

C) DODATNA POMOČ UČENCEM ROMOM 

Na osnovni šoli je za delo z učenci Romi, na podlagi Pravilnika o normativih in 

standardih v OŠ, glede števila romskih učencev sistemizirano dodatno delovno 

mesto strokovnega delavca. Delež delovnega mesta za to delo na OŠ Kuzma 

opravlja socialna pedagoginja Suzana Farič. Delo zajema dodatno strokovno 

pomoč učencem Romom predvsem v smislu doseganja boljših učno-vzgojnih 

rezultatov dela. 

»OTROCI SE NE ROJEVAJO ZATO, 

DA BI BILI MI SREČNI. 

NAŠA RADOST NAJ BO, 

DA SE JIM BO DOBRO GODILO 

IN BO NJIHOVO ŽIVLJENJE POLNO.« 

(R. Tagore) 
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27. TEČAJNE IN DRUGE OBLIKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

DELA  

 

OŠ Kuzma bo v sodelovanju z zunanjimi organizacijami učencem omogočala 

tudi smučarski tečaj, tečaj plavanja za 3. razred v okviru predmeta šport, plesni 

tečaj, tečaj kitare ... 

 

28. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

 

V 1. razredu se bo kot neobvezni izbirni predmet izvajal pouk nemščine. V 4., 

5. in 6. razredu pa se bodo izvajali naslednja neobvezna izbirna predmeta: 

tehnika in šport. 

 

29. SPLOŠNE INFORMACIJE 

 

PREVERJANJE in OCENJEVANJE ZNANJA 

Učenci so po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja obveščeni o pisnih 

oblikah preverjanje znanja. Datume planirajo učitelji posameznih predmetov na 

začetku konferenčnega obdobja, učenci pa jih dobijo v pisni obliki, izobešeni 

pa so tudi v matični učilnici in na spletni strani šole. 

 

30. PREVOZ OTROK 

 

Na podlagi izvedenega razpisa glede opravljanja šolskih prevozov za osnovno 

šolo Kuzma, bo prevoze šolskih otrok opravljal s strani občine Kuzma izbran 

prevoznik. 

Nadaljnje informacije glede prevoznika, sledijo v začetku meseca septembra v 

elektronski obliki na spletni strani šole. 
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Na podlagi pogodbe je sklenjeno, da bodo imeli tudi v šolskem letu 2019/2020 

učenci, ki so od šole oddaljeni 4 in več kot 4 km, zagotovljen brezplačni prevoz 

v šolo in domov. V našem primeru Trdkova in Dolnji Slaveči. 

Učenci, ki so oddaljeni od šole manj kot 4 km, pa se bodo v okviru zagotavljanja 

varne poti v šolo prav tako lahko posluževali šolskega prevoza, če bodo prevoz 

plačali sami. 

Prevoz otrok v šolo bo predvidoma potekal po naslednjem razporedu, in sicer: 

Dolnji Slaveči:   7.00 

         Trdkova:   7.15 

        Dolič:           7.25 

Za prevoz domov pa bodo imeli učenci možnost prevoza na naslednjih relacijah: 

OD TORKA DO PETKA: 

    Smer Trdkova:          14.15 

      Dolnji Slaveči:          14.15 

PONEDELJEK: 

    Smer Trdkova:          15.10 

      Dolnji Slaveči:          15.10 

 

V primeru čakanja otrok na prevoz se obvezno vključijo v varstvo vozačev, ki 

ga bo organizirala šola, in sicer od 12.30 ure do 14.15 ali do 15.10 oziroma do 

odvoza avtobusa. 

Posamezne relacije in ure prevoza se lahko glede na dejanske potrebe učencev 

spremenijo in se objavijo na oglasni deski šole ali na spletni strani šole.   

 

31. KOLESARSKI IZPIT 

Opravljajo ga učenci v 5. razredu osnovne šole. 

Program obsega teoretične vsebine in ure praktične usposobljenosti za vožnjo s 

kolesom, in sicer: 
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- intenzivna priprava − celo šolsko leto v okviru pouka in interesne 

dejavnosti  

- načrt Varna pot v šolo 

- načrtno opazovanje prometa 

- sodelovanje s policijo 

- akcije SPV, policije, gasilcev 

Zakon zahteva: 

- natančno predstavitev poteka izpita 

- za vse pisno soglasje 

- če starši ne soglašajo, učenec ne dela izpita 

TEORETIČNI DEL KOLESARSKEGA IZPITA 

- ponavljanje, utrjevanje prometno-vzgojnih znanj 

- načrtno usposabljanje − za kolesarja 

- strnjeno (zgoščenka, vaje iz učnih vsebin, učbenik S kolesom v promet, 

organizirano opazovanje prometnih situacij) 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA TEORIJE 

- sledi utrjevanje in ponavljanje 

- preizkus/ocenjevanje 

- ponovni preizkus/ocenjevanje 

PRAKTIČNI DEL KOLESARSKEGA IZPITA 

- preizkus vožnje s kolesom 

- prometni poligon 

- preizkus praktičnega znanja na poligonu in vožnja s kolesom 

Starši poskrbijo za brezhibno kolo in zaščitno čelado. Po uspešno opravljenem 

teoretičnem in praktičnem delu izpita, prejme učenec kolesarsko izkaznico. 
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32. VARNOST UČENCEV 

 

Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev. To dosegamo z različnimi 

aktivnostmi na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti, varnosti pri 

delu v učilnicah in z doslednim izvrševanjem Pravilnika o varnosti pri delu. 

Napotki za učence: 

- izberite najbolj varno pot v šolo − najmanj prometno 

- upoštevajte prometno ureditev in signalizacijo 

- vožnja s kolesi je dovoljena samo učencem z opravljenim kolesarskim 

izpitom 

- kolesa puščajte samo na za to določenem mestu in jih primerno 

zavarujte 

Šola ne odgovarja za varnost učencev, ki prihajajo v šolo s kolesi in s kolesi z 

motorjem. 

Šola ima izdelan Prometno varnostni načrt in bo tudi v tem šolskem letu 

organizirala kolesarske izpite in izpit za vožnjo koles z motorjem. 

Starše prosimo, da svoje otroke opozarjajo na nevarnosti, ki so jim izpostavljeni 

na poti v šolo in iz nje. 

Otrok naj gre v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku, sicer pa po levi strani 

ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvošolčke morajo vedno spremljati 

v šolo in domov starši, med potjo pa jih poučiti o nevarnostih. Pokažite jim, kje 

in kako lahko prečkajo cesto. V skladu z 87. členom ZPCP morajo imeti rumene 

rutice učenci 1. razreda oziroma učenci do dopolnjenega sedmega leta starosti. 

Če hodijo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa (npr. kresničko) in tudi 

svetlejša oblačila. 
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33. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI 

V sodelovanju z zdravstvenim zavodom iz Murske Sobote bodo potekali 

sistematski zdravstveni pregledi za učence 1. a, 3. a, 6. a in 8. a razreda. 

SISTEMATSKI ZOBODRAVSTVENI PREGLEDI 

Šolski zobozdravnik bo opravil sistematske preglede zob za vse učence šole, v 

šolski zobni ambulanti. Preglede opravlja šolski zobozdravnik Željko 

Lazarević, dr. stom., v ordinaciji šole. 

ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA 

Nadaljevali bomo s tekmovanjem v »Akciji za čiste zobe ob zdravi prehrani«, 

ki poteka med učenci slovenskih osnovnih šol. Naša šola sodeluje 

zobozdravstvenimi asistentkami, ki prihajajo na šolo enkrat mesečno. 

34. PROJEKTI, NOVOSTI … 

 

Med šolskim letom bomo izvajali različne projekte. Novosti se bodo pojavile 

pri sodelovanju s sosednjimi osnovnimi šolami, z osnovnimi šolami na širšem 

področju in tudi sodelovanje s šolami v tujini. Učitelji v letnih pripravah 

načrtujejo tudi projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali 

interesnih dejavnostih.  

 

Projekti v šolskem letu 2019/2020: 

PRAVLJICE, KJE STE? – Jožica Fükaš 

EKO ŠOLA – Irena Podpečan 

POLICIST LEON SVETUJE – Jožica Fükaš 

ČISTI ZOBJE – Vida Zrim, Petra Navotnik, Lidija Navotnik, Jožica Fükaš, 

Aleksandra Pörš, Katja Šafer 

RASTEM S KNJIGO, 7. razred – Irena Grašič Arnuš 

SADEŽI DRUŽBE – Suzana Farič 
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JUNAKI NAŠEGA ČASA – Suzana Farič 

ZLATI SONČEK – 1. VIO 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – Aleksandra Pörš 

SIMBIOZA – Suzana Farič 

KULTURNA ŠOLA – Irena Grašič Arnuš in vsi strokovni delavci 

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – Irena Grašič Arnuš, Irena Podpečan, 

Martina Černi 

KRPAN – Jožica Fükaš, učitelj športa 

ZDRAVA ŠOLA – Suzana Farič in tim, vsi strokovni delavci šole 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN MLEKA – vodja prehrane Petra Navotnik 

POPESTRIMO ŠOLO – Martina Černi 

ERASMUS+ in E-TWINNING – Brigita Barbarič 

OPK – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – Irena Grašič 

Arnuš, Jasminka Krpič in tim, vsi strokovni delavci šole 

POGUM – KREPITEV KOMPETENC PODJETNOSTI … – Aleksandra Pörš  

in tim za podjetnost 

HOB’S adventure – BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (spoznavanje rastlin v 

okolici šole, na šolskem vrtu in predvsem vrt na okenskih policah v lončkih – 

potrebe za rast, sajenje, sejanje, razmnoževanje, uporaba zelišč) – Aleksandra 

Pörš 

Tekom leta je možno, glede na potrebe in možnosti, vključevanje v dodatne 

projekte. 

 

35. VZGOJNI NAČRT ŠOLE IN PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 

 

Osnovna šola Kuzma uresničuje svoje poslanstvo na področju vzgoje in 

izobraževanja na podlagi zakonskih predpisov na eni strani in na podlagi vizije 

ter dejanskih potreb posameznika in celotnega okolja na drugi. Poleg področja 
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izobraževanja je vzgoja sestavni in nepogrešljivi element pri oblikovanju 

mladega človeka za njegovo nadaljnje življenje. 

Zavedati se moramo, da samo pravilno vzgojen človek lahko pozitivno prispeva 

k razvoju celotne družbe. Poleg tega, da oblikuje sam sebe, skuša skozi 

pozitivne vrednote oblikovati pravilen odnos do sočloveka. Ta pot zagotovo ni 

enostavna in kratka. Nasprotno. Je dolgotrajen in zahteven proces. Zajema vse 

subjekte vzgojno-izobraževalnega procesa in je kontinuiran proces na relaciji 

dom–šola–širše okolje. 

Tako predstavlja vzgojni načrt na OŠ Kuzma tisti vsebinski dokument, ki preko 

dejavnosti vseh skrbi za pravilno vzgojo in razvoj mladega človeka ter daje 

šolskemu prostoru občutek varne ustanove, do katere bomo imeli vsi skupaj 

spoštljiv odnos. Vsi zaposleni, še posebej pa pedagoški delavci in starši, 

moramo imeti jasno izoblikovana pravila. Pri upoštevanju le teh pa se od nas 

zahteva doslednost in medsebojno spoštovanje. Vzgojni načrt OŠ Kuzma naj ne 

bo samo dokument, ki je zapisan na papirju, ampak naj se njegove vsebine 

izvajajo na vsakem koraku. Skozi čas in v prostoru bomo vsi skupaj spoznavali, 

da se spreminjamo v pozitivno naravnane osebnosti in v tem smislu na lepše in 

boljše spreminjamo svet okrog nas. Šola pa bo ob tem za nas pomemben šolski 

prostor, v katerega bomo z veseljem in ponosom zahajali. 

Vzgojni načrt je uporaben za vse delavce šole in šolo v celoti, je jasen in 

razumljiv. Vzgojni načrt šole odraža dinamiko življenja in dela šole in je 

dolgoročnejši dokument. V letnih delovnih načrtih šola operativno načrtuje 

aktivnosti na področju vzgoje. Na ta način načrtuje konkretno uresničevanje 

vzgojnega načrta. Tim za izvedbo vzgojnega načrta je v sodelovanju z ostalimi 

delavci šole, starši in učenci pripravil letno evalvacijo uresničevanja vzgojnega 

načrta. Evalvacija vzgojnega načrta bo sprotna – mesečna, v okviru celotne OŠ 

Kuzma pa bo potekala junija 2019. Na podlagi evalvacije se za naslednje šolsko 

leto predlagajo spremembe. Predlagane spremembe in dopolnitve se vključijo v 

vzgojni načrt. 
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DEJAVNOSTI URESNIČEVANJA CILJEV RAZVOJNEGA NAČRTA 

OŠ KUZMA 

OPK – Cilj 1: Profesionalni razvoj strokovnih delavcev. Spremljanje 

kazalnikov in izvajanje dejavnosti ter izobraževanj za osebnostno in 

profesionalno rast strokovnega delavca. Uresničevanje s pomočjo formativnega 

spremljanja samega sebe – samovrednotenje (akcijski načrt). 

OPK – Cilj 2 in 3: Spremljanje kazalnikov učni dosežki učencev in izboljšanje 

šolske socialne klime (akcijski načrt). Poučevanje z elementi formativnega 

spremljanja in dejavnosti za izboljšanje bralne pismenosti in bralnega 

razumevanja. 

Predlogi za delo v šolskem letu 2019–2020 za izboljšanje bralnega 

razumevanja: 

I.VIO – SMERNICE: 

- preslikava 1. r 

- prepis 2. in 3. r in bralni listi 

- BUS in elementi FS 

- Bralna značka (3 pravljice in 3 pesmice) OBVEZNA 

II. VIO – SMERNICE: 

- Bralni listi 4. r 

- BUS in elementi FS 

- Obvezna Bralna značka: 4. r: 4 zgodbe + 2 pesmici; 5. r: 5 zgodb + 3 

pesmice; 6. r: 5 zgodb 

- poudarek na bralnem razumevanju 

- zapis pravopisno pravilen + več utrjevanja 6. r 

III. VIO – SMERNICE:  

- BUS in elementi FS 

- Utrjevanje + pravopisno pravilen zapis 

- Bralna značka obvezna (5 knjig) 
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- Poudarek na bralnem razumevanju + branje (glasno) 

Bralna značka je obvezna za vse učence od 1. do 9. razreda. Tudi v naslednjem 

šolskem letu se bo izvajalo Cankarjevo tekmovanje, natečaji, EKO bralna 

značka ... 

Cilj 4: Skrb za duševni razvoj otrok, projekt »Zdrava šola«:  Izvajanje aktivnosti 

za zdravje in dobro počutje vseh zaposlenih, ozaveščevalne akcije, košarica 

zdravih dobrot, biotska raznovrstnost, zdrava prehrana, odpadki, sejem 

Altermed Celje, z gibanjem ohranimo zdravo šolo, Sem to, kar jem, zdravi 

pouk, zbiranje odpadlih materialov, delavnice: ljubezen, spoštovanje, 

odgovornost, odpuščanje, zaupanje, socialne igre, športni dan – Zadovoljen sem 

s sabo, gradim pozitivno osebnost, delavnice – To sem jaz, otroška mediacija, 

odvisnosti, spodbujanje nekajenja, projekti Sadeži družbe, Simbioza, Junaki 

našega časa, dnevi dejavnosti … Anketni vprašalniki za strokovne delavce, 

učence in starše, evalvacija posameznih aktivnosti v spletni obliki, delo v sklopu 

posameznih dni dejavnosti, oddelčne skupnosti, interesnih dejavnosti …  

V sklopu projekta »Zdrava šola« vsak učitelj za svoje predmetno področje in na 

ravni oddelčne skupnosti, pripravi podrobni načrt dejavnosti, ki jih bo izvajal v 

šolskem letu 2019/20. Ob koncu oddajo poročila učitelji na razredni in 

predmetni stopnji – evalvacija izvedenega. 

Cilj 5: Namen projekta POGUM je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter 

podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, 

usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem 

in okoljem: v okviru modela pridobivanje izkušenj za večanje možnosti 

zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje 

konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z 

raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami, 

razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v 

okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k 

razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in 
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Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko 

učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), ter Sklepi Sveta o 

podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 ter EROP. 

Na OŠ Kuzma smo se odločili, da bomo v sklopu projekta Pogum, raziskovali 

zunanje površine in preučili možnosti nove uporabe opuščenih zunanjih površin 

šolskega prostora, slednje smo izbrali zaradi pomanjkanja prostora. Končni cilj 

je postavitev motoričnega parka in igral za učence, ob šolskem igrišču. 

 

NAVODILA ZA USPEŠNO UČENJE 

KAKO POSTANEM BOLJ USPEŠEN V ŠOLI? 

• Redno obiskujem pouk. 

• Vedno nosim s seboj vse šolske potrebščine. 

• Sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo razlago. 

• Zapišem si, kar učitelj narekuje ali napiše na tablo. 

• Redno pišem domače naloge in skrbim za urejenost zvezkov. 

• Zapiske doma dopolnim z izpiski iz učbenika. 

• V šolskem učbeniku ne podčrtujem. 

• Spat grem bo primerni uri, da sem naslednje jutro spočit. 

KAKO SE LOTIM UČENJA? 

• Pred učenjem si pripravim prostor za učenje. Prostor mora biti dovolj 

svetel in primerno topel. 

• Na delovni mizi ne sme biti odvečnih stvari. 

• Vedno se učim v istem prostoru in ob istem času. 

• Pred učenjem nove snovi ponovim staro. 

• Naprej si določim kratke odmore med učenjem (npr. po 40 minutah 

učenja 5 − 10 minut odmora). Med odmorom lahko popijem malo 

vode ali sadni sok. 
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• Pri učenju uporabljam naslednji način: pregledam vsebino in jo 

razdelim na manjše dele, preberem in podčrtam glavne misli, 

obnovim, kar sem prebral, ponavljam. 

• Po vsaki učni uri ponovim predelano snov. Strokovnjaki so ugotovili, 

da se največ pozabi takoj po učenju, zato snov ponovim še enkrat čez 

eno uro, naslednji dan itd. 

KAKO SI NAUČENO NAJBOLJE ZAPOMNIM? 

• Vedno naredim kratke povzetke ali miselne vzorce. 

• Temeljito in glasno preberem težke odlomke. 

• Pojasnim si težke besede (uporabim slovar, vprašam učitelja, starše). 

• Čim več si poskušam predstavljati v mislih. 

• O snovi se pogovarjam skupaj s sošolci. 

• Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se držim načrta. 

OTROKOVI NASVETI STARŠEM 

• Ne razvajajte me, dobro vem, da ne morem imeti vsega, kar si želim. 

Samo preizkušam vas. 

• Bodite dosledni, sicer bom negotov in se bom otepal svojih dolžnosti. 

• Ne delajte zame stvari, ki jih lahko opravim sam. 

• Ne opozarjajte me pred drugimi, z mano se o problemih pogovorite na 

samem. 

• Ne pridigajte mi. Dobro vem, kaj je prav in kaj narobe. 

• Ne zavračajte me, ko želim odgovore na vprašanja, sicer jih bom 

poiskal drugje. 

• Veliko se pogovarjajte z mano. 

• Ne bodite idealni in nezmotljivi – s takimi je težko živeti! 

• Bodite moj prijatelj in me učite s svojim zgledom! 

• Imejte me radi, tudi jaz vas imam rad. 
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STARŠI, NE POZABITE! 

Delovni dan vašega šolarja je dolg in naporen. Vse obveznosti bo lažje 

opravil, če bo imel: 

 občutek varnosti 

 ustrezno higieno 

 dovolj pametno izkoriščenega prostega časa 

 skrb za  zdravje 

 redno in zdravo prehrano 

 dovolj spanja 

 možnost ustvarjalnosti 

 

IZ KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH 

 

DRUŽINA 

Za otrokov razvoj so v največji meri odgovorni starši, zato je prav, da odrašča 

v krogu svoje družine, v vzdušju razumevanja in ljubezni. Vendar povsod ni 

tako. Veliko otrok je brez staršev, nekateri starši zanemarjajo svoje otroke. V 

takih primerih mora država poskrbeti zanje, nadomestiti jim mora starševsko 

skrb. Država mora pomagati tudi družinam, katerih otroci trpijo pomanjkanje, 

ker starši nimajo dovolj sredstev za preživljanje. 

ŠOLA 

Pravico imaš do brezplačnega šolanja. Dostopna ti mora biti tako poklicna kot 

srednja šola, če si sposoben, pa lahko nadaljuješ šolanje tudi na višji in visoki 

šoli. Če si uspešen dijak in študent, a nimaš dovolj sredstev, te mora država 

podpreti, tako da ti da štipendijo. V šoli te morajo vzgajati v duhu razumevanja, 

miru, strpnosti in prijateljstva; disciplino pa uveljaviti v skladu s tvojim 

človeškim dostojanstvom. Med učiteljem in teboj naj vlada obojestransko 

spoštovanje in zaupanje, kajti le v zdravem vzdušju lahko uspešno razvijaš 

svojo osebnost in dosegaš zastavljene cilje 
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PROSTI ČAS 

Pravico imaš do prostega časa, do igre in razvedrila, ki je primerno tvoji starosti. 

Lahko se svobodno izražaš, združuješ z vrstniki, se udeležuješ kulturnega 

življenja in umetniških prireditev. Nihče se ne sme nezakonito vmešavati v 

tvoje zasebno življenje in v družino. Zaščiten si pred ekonomskim 

izkoriščanjem in pred tem, da bi se moral zaposliti, preden si star toliko, kot to 

določa zakon. Seveda pa svojih pravic do igre in razvedrila ne smeš zlorabljati. 

Ko s svojim ravnanjem ogrožaš pravice drugih, kršiš moralo in javni red, to ni 

več igra. Zapomni si, da je od mladostne objestnosti do nasilja včasih le majhen 

korak. 

 

Kje lahko poiščete pomoč? 
SEM OTROK? SEM NAJSTNIK? SEM V STISKI? 

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Murska Sobota, Ulica 
Staneta Rozmana 3, tel: 02/512 45 20, 02/512 45 21, 031/335 713 

 

 

 
 

 
KRIZNI CENTER ZA MLADE 

Lendavska ulica 15/A, Murska Sobota 
Telefon: (02) 534 85 82  

E-pošta:kcm.ms@siol.net 
 

 

 
CENTER ZA POMOČ MLADIM  

Svetovalnica za mlade od 15 do 26 let in njihove bližnje, za vse vrste težav. V Mariboru in 
Ljubljani. 

Telefon:  
02 331 83 06 
040 585 945 
01 438 22 10  
031 323 573 

Spletna stran: http://www.cpmdrustvo.si 
 

mailto:kcm.ms@siol.net
http://www.cpmdrustvo.si/
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CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA  

Slovenska ul. 44 9000  Murska 
Sobota  

Telefon: (02) 535 11 40 
Faks: (02) 535 11 70  

E-mail: gpcsd.mursk@gov.si 

Uradne ure  
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00 ure, od 13.00 do 15.00 ure Sreda: od 8.00 do 12.00 

ure, od 13.00 do 17.00 ure Petek: od 8.00 do 12.00 ure 
KAM POKLIČEM!?! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOM Nacionalna mreža – telefon otrok in mladostnikov  
Brezplačni zaupni anonimni telefon za otroke in mladostnike, kjer nudijo pomoč za vse vrste. 

Vsak dan od 12h do 20h. 
 

Telefon: 116 111     Spletna stran: http://www.zpms.si 
Varuh človekovih pravic RS 

Varuh človekovih pravic RS je samostojen in od državnih institucij neodvisen. Bedi nad tem, ali 
družbe lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil pri svojem delu  

spoštujejo pravice posameznikov in skupin. Nanj se lahko obrnete, če menite, da vam je bila 
kršena katera izmed pravic.  

Telefon:01 47 50 050080 15 30  
Ponedeljek do četrtek od 8h do 16h; petek od 8h do 14:30h 

Spletna stran: http://www.varuh-rs.si 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zpms.si/
http://www.varuh-rs.si/
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ZAVOD EMMA – strokovna psihosocialna pomoč v primerih nasilja  
Brezplačna strokovna pomoč otrokom, mladostnikom in mladostnicam ter odraslim v kriznih 

situacijah v smislu zmanjševanja obremenitev, pritiskov in stresnih situacij ter izboljšanja 

njihovega položaja. 

Telefon: 01 425 47 32, 080 21 33  
Vsak delavnik od 8.00 do 15.00 ter vsak dan od 18.00 do 21.00. 

Spletna stran: http//www.zavod-emma.si 
 

 

 
 

PETER KLEPEC – Krizni telefon  
Telefon: 080 1552 

 
 
 

 

SAMARIJAN – Zaupni telefon Telefon: 116 123  
Društvo svetovalcev za pomoč ljudem v duševni stiski.  24 ur na dan. 

 
 
 

                              SOS TELEFON za ženske in otroke – žrtve nasilja 
Pomoč, podpora in svetovanje ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje sorodstvenih in 

partnerskih odnosih.  
Telefon: 01 544 35 13, 080 11 55 

 
Dežurni telefon, vsak delavnik od 12h do 22h; prazniki od 18 do 22h. 

01 524 19 93Telefaks  za  gluhoneme  osebe,  ki  doživljajo  nasilje 
E-pošta: drustvo-sos@drustvo-sos.si   

Spletna stran: http://www.drustvosos.si 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:drustvo-sos@drustvo-sos.si
http://www.drustvosos.si/
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