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Spoštovani bralec, 

dobrodošli v novo šolsko leto.  Veseli me, da vas lahko znova 

povabim k branju šolske publikacije. Vizija naše šole nas tudi letos 

vodi v strokovnem delu v dobrobit vsakega od naših 37 učencev in 

učenk. Moje sodelavke in sodelavci se trudijo, da je vsak dan v šoli 

tak, ko si ga želijo in potrebujejo naši učenci in učenke. Navdušuje me 

dejstvo, da vstopamo v novo obdobje, ko se lahko družimo in se 

veselimo skupaj. Skupaj delujemo v tem, da je vsak od naših učencev 

sprejet takšen kot je in srečen kot zna biti. 

  

Ponosen sem, da en majhen delež k tej zgodbi lahko prispevam tudi 

jaz. Želim vam prijetno branje. 

  

Vaš ravnatelj Gregor Pirš 
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PREDSTAVITEV ŠOLE 

 

Osnovna šola Ane Gale Sevnica  izvaja dejavnost 

osnovnošolskega izobraževanja po Prilagojenem 

izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom,  

Posebnem programu vzgoje in izobraževanja ter nudi dodatno 

strokovno pomoč predšolskim in šolskim otrokom s posebnimi 

potrebami v vrtcu in redni osnovni šoli. 

 

Učenci šole potrebujejo pomoč in vodenje pri šolskem delu, pa 

tudi učenju socialnih veščin, ki jim bodo po končanem šolanju 

omogočile lažjo vključitev v širše socialno okolje in v nadaljnje 

nižje poklicno izobraževanje v srednjih šolah. Prilagojene so  

izobraževalne vsebine, metode dela in ocenjevanje.  

 

Pogoji za vključitev otroka 

 

 

Učenec se lahko vključi v prilagojen izobraževalni program z 

nižjim izobrazbenim standardom ali v posebni program vzgoje 

in izobraževanja na osnovi odločbe o usmeritvi oz. 

individualiziranega načrta pomoči družini. 
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KONTAKT 

 

OŠ ANE GALE SEVNICA 

Cesta na Dobravo 28 

8290 Sevnica 

 

Telefon: 07 81 41 287 

 

Mobilna št.: 051 604 290 

 

E – pošta: os.ag-sevnica@guest.arnes.si 

 

Spletna stran: www.os-anegale.si 

 

 

 

Ravnatelj: GREGOR PIRŠ 

Tajništvo:  

Računovodstvo: 

JERNEJA KUNŠEK 

METKA MIHALIČ 

Svetovalno 

delo: 

STANKA ŽNIDARŠIČ 

Kuhinja:  ROMANA JAZBEC 

 

 

 

mailto:os.ag-sevnica@guest.arnes.si
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USTANOVITELJ: 

Ustanovitelj OŠ Ane Gale Sevnica je Občina Sevnica. 

 

VIZIJA ŠOLE: 

 

V zdravem okolju se skupaj s starši trudimo strokovno in 

srčno razvijati vedoželjne, strpne, zadovoljne otroke, ki bodo 

sprejeti takšni kot so in srečni kot znajo biti. 

 

 

 

 

 

 



 

7 

PROGRAMI OŠ ANE GALE SEVNCA 

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

Otroci, mladostniki in odrasli z zmerno, težjo in težko motnjo 

v duševnem razvoju potrebujejo različno stopnjo pomoči vse 

življenje. S posebnimi vzgojno izobraževalnimi procesi lahko 

njihovo stopnjo samostojnosti in neodvisnosti  razvijamo do 

optimalnih meja.  

 

Delo v posebnem programu poteka po stopnjah in traja 

praviloma do otrokovega 21. leta. Učenci se vključijo na 

posamezno stopnjo glede na kronološko starost: 

 
KRONOLOŠKA 

STAROST 

STOPNJA 

6 do 9 let 1. stopnja 

9 do 12 let 2. stopnja 

12 do 15 let 3. stopnja 

15 do 18 let 4. stopnja 

18 do 21 let 5. stopnja 

22 do 26 let 6. stopnja 

 

Po 21. letu starosti ima učenec možnost vključitve v 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA ŽIVLJENJE IN DELO, ki 

lahko traja do njegovega 26. leta starosti. 

 

Delo z otrokom poteka po INDIVIDUALIZIRANEM 

NAČRTU, ki ga sooblikujejo in evalvirajo učitelji in starši 

otroka. Napredek otroka se beleži opisno ob koncu šolskega 

leta in ob prehodu na višjo stopnjo. 
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PRILAGOJEN IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Z NIŽJIM 

IZOBRAZBENIM STANDARDOM 

 

Trajanje izobraževanja 

 

Izobraževanje traja 9 let in je razdeljeno na tri vzgojno 

izobraževalna obdobja – triade: 

 prvo vzgojno izobraževalno obdobje traja od 1. do 

3. razreda. 

 drugo vzgojno izobraževalno obdobje traja od 4. do 

6. razreda. 

 tretje vzgojno  izobraževalno obdobje traja od 7. do 

9. razreda. 

 

Zakon o osnovni šoli daje učencu možnost  nadaljevanja 

šolanja  po individualiziranem programu do 18. leta starosti. 
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Preverjanje in ocenjevanje 

 

V prvem vzgojno izobraževalnem obdobju OŠPP se učenčevo 

znanje ocenjuje opisno. V drugem in  tretjem obdobju pa je 

ocenjevanje znanja številčno z ocenami od 1(nezadostno) do 5 

(odlično). 

 

Če ima učenec dodatne motnje, se mu lahko prilagodi način 

preverjanja in ocenjevanja – individualizirani programi.  

 

Uspešno dokončanje devetega razreda  

 

Učenec uspešno zaključi 9. razred, če je pozitivno ocenjen pri 

vseh predmetih.  

 

Napredovanje iz razreda v razred 

 

Učenec zaradi slabšega učnega uspeha, ki je posledica daljše 

odsotnosti zaradi bolezni, preselitve ali zaradi drugih 

opravičljivih razlogov, lahko ponavlja razred, če to zahtevajo 

njegovi starši. Zahteva staršev mora biti podana najkasneje 

do konca pouka v tekočem šolskem letu. 

Učenec lahko ponavlja razred tudi na predlog učitelja ali 

šolske svetovalne službe. Odločitev o ponavljanju sprejme 

učiteljski zbor šole. Šola mora starše o predlogu za ponavljanje 

obvestiti pred zaključkom pouka v tekočem šolskem letu. 
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PREVOZI 

 

Vozni redi: 

RELACIJA prihod 

v šolo 

odhod iz 

Sevnice 

Radeče, Vrhovo 7.30 14.05 

Zabukovje 7.55 13.20/15.12 

Studenec, Rovišče, 

Brezovo 
7.50 13.20/15.10 

Rupa, Tržišče, Krmelj 7.45 13.50 

Prešna Loka 7.43 13.45/15.30 

Drožanje 7.42 13.35/15.15 

Rupa, Tržišče, Krmelj 7.45 14.15 

Trščina, Mladetiče, 

Boštanj 
7.40 14.00 

 

 

Razrednik lahko učencu ali učenki dovoli predčasni odhod od 

pouka zaradi voznega reda šolskega prevoza. 
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JUTRANJE VARSTVO, DEŽURSTVO, 

SPREMSTVO 

 

Za učence je organizirano jutranje spremstvo z avtobusne 

postaje v šolo, jutranje varstvo za učence 1. razredov, 

dežurstvo med odmori in kosilom, podaljšano bivanje in 

varstvo vozačev s spremstvom učencev na šolsko avtobusno 

postajališče. Učenci prihajajo v šolo od 7.30 dalje. 
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PREHRANA 

 

Na šoli je organizirana prehrana. Vsi učenci imajo malico. V 

letošnjem šolskem letu bodo imeli učenci toplo malico enkrat 

tedensko, štirikrat pa hladno malico z napitkom. Cena malice 

za šolsko leto 2022/2023 znaša 0,90 € za obrok.  

 

Cena kosila je 3,20 €. Kosila nam dostavlja Vrtec Ciciban 

Sevnica. Kosila prejema 35 učencev. Za subvencioniranje 

prehrane se upošteva uvrstitev v dohodkovni razred v 

katerega so uvrščeni starši Otroci z dietami morajo imeti 

zdravniško potrdilo. V tem šolskem letu bosta imela 2 učenca 

dietno prehrano, kar nam bo zagotavljal vrtec oz. drugi 

primeren izvajalec. 

 

Šola ni zavezanec za javna naročila, zato živila kupujemo 

sproti. Trudimo se, da so nabavljena živila čim bolj lokalnega 

izvora, vendar pa moramo upoštevati tudi vidik ekonomske 

cene. V času pouka imajo učenci in učenke na voljo tudi sadje 

in vodo.  

 

 

 

 

Če je otrok odsoten zaradi bolezni ali drugih razlogov, 

ga prosim odjavite od prehrane do 8. ure zjutraj v 

tajništvo šole ali vašemu razredniku. 
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ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGIH 

DEJAVNOSTI 

 

PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA Z 

NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM 

DEVETLETNE ŠOLE 

 

PREDMET 1.r. 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r. Fond 

ur. 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4 1633 

Tuj jezik – 

angleščina 

      2 2 2 204 

Likovna 

umetnost 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 519 

Glasbena 

umetnost 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 452 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318 

Tehnika in 

tehnologija 

    2 3 4 4 4 583 

Gospodinj.     2 2 2 2 2 344 

Narav.    3 2 2 2 4 3 550 

Spoznavanje 

okolja 

3 3 3       315 

Družbo.    2,5 2,5 2,5 4 2 3 569,

5 

Športna 

vzgoja 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 936 

Izbirni 

predmeti 

      1 1 1 102 

Oddelčna 

skupnost 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 137 

Št. 

predmetov 

7 7 7 8 10 10 11 11 11  

Št. ur na 

teden 

19,

5 

20 21,

5 

23 24 25 29,

5 

30 30  

Št. tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33  
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A. SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST 

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

Računalniško 

opismenjevanje 

   1 1 1    

Socialno učenje 1 1 1 1 1 1    

SKUPAJ 1 1 1 2 2 2    

 

 

B. RAZŠIRJENI  PROGRAM 

 
Razred:  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r 

Dopolnilni in 

dodatni pouk 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Interesne 

dejavnosti 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Jutranje 

varstvo 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5    

Podaljšano 

bivanje 

 Podaljšano bivanje se bo izvajalo glede na urnik 
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DNEVI DEJAVNOSTI: 

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

KULTURNI 

DNEVI 

4 4 4 3 3 3 3 2 3 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 

TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 10 10 

ŠPORNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ŠT. DNI 

DEJAVNOSTI 

15 15 15 15 15 15 15 20 20 

 

IZBIRNI PREDMETI:  

Vsak učenec si v zadnji triadi izbere enega ali dva izbirna 

predmeta. 

7. – 9. razred:  ŠPO – izbrani šport 

9. razred:   multimedija     
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PREDMETNIK POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA 

 
1. 

stopnja 

2. 

stopnja 

3. 

stopnja 

4. 

stopnja 

PODROČJA / 

leta šolanja 

1  2 3 

 

4  5 

 

6 

 

7 

 

8  9  10 

 

11 

 

12 

 

Razvijanje 

samostojnosti 
8 8 8 7 7 7 5 5 5 4 4 4 

Splošna 

poučenost 
5 5 5 7 7 7 7 7 7 5 5 5 

Gibanje in 

športna vzgoja 
3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

Glasbena vzgoja 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 

Delovna vzgoja 2 2 2 3 3 3 6 6 6 9 9 9 

Izbirne vsebine          2 2 2 

Število področij 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 

Število ur na 

teden 
22 22 22 26 26 26 30 30 30 30 30 30 

Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

Naravoslovni 

dnevi 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Delovni dnevi 3 3 3 4 4 4 8 8 8 6 6 6 
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Šesta stopnja posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja: 

 

Leto šolanja 1.leto 2.leto 3.leto 4.leto 5.leto 

Področje      

Splošna poučenost  5 5 5 5 3 

Razvijanje in 

ohranjanje 

samostojnosti 

6 6 5 5 3 

Kreativna znanja 8 8 7 5 5 

Rekreacija in šport 3 3 3 3 3 

Aktivno 

preživljanje 

prostega časa 

3 3 2 2 1 

Razvijanje 

aktivnega 

državljanstva 

2 2 2 1 1 

Intimno življenje in 

odnosi med spoloma 

3 3 2 2 2 

Delovne in 

zaposlitvene 

tehnike 

10 10 14 17 22 

Skupaj ur tedensko 40 40 40 40 40 

Število tednov 35 35 35 35 35 

 

IZBIRNE VSEBINE:   

 

Računalništvo, prostočasne dejavnosti, angleščina -  PP VIZ  

4.,6. stopnja. 
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URNIK ZVONENJA: 

 

1. ura  7.55 - 8.40 

2. ura  8.45 - 9.30 

malica 9.30 - 9.50 

3. ura  9.50 - 10.35 

4. ura  10.40 - 11.25 

5. ura  11.30 - 12.15 

kosilo 12.15 - 12.35 

6. ura  12.35 - 13.20 

7. ura  13.25 - 14.10 

 

V posebnem programu VIZ se izvajajo  60-minutne ure. 

Pričetek pouka ob 8. uri. 
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ODDELKI, RAZREDI 

V šolskem letu 2022/2023 imamo tri kombinirane oddelke 

osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, oddelek 

podaljšanega bivanja, 2 kombinirana oddelka posebnega 

programa. 

Opravljamo tudi mobilno specialno pedagoško službo – 

nudenje dodatne strokovne pomoči učencem v OŠ in  

predšolskim otrokom v vrtcu. Vsi otroci so obravnavani na 

podlagi odločbe Zavoda za šolstvo republike Slovenije. 

 

 Kombinirani oddelki: 

 1.,2., 3. razred  Oddelek NIS 1 

 4., 5., 6. razred  Oddelek NIS 2 

 7., 8. in 9. razred  Oddelek NIS 3 

 Posebni program VIZ  2., 3. stopnja  Oddelek PP 1 

 Posebni program VIZ 3.,4.,6. stopnja  Oddelek PP 2 

 

 

Na šoli deluje 0,8 oddelka podaljšanega bivanja, ter 6 oddelkov 

mobilne službe. Skupaj je na šoli 11,8 oddelkov. 
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Število učencev v posameznih razredih  

 

RAZRED 
SPOL 

SKUPAJ 
M Ž 

1. 2 1 3 

2. 2 1 3 

3. 2 2 4 

4. 4 1 5 

5. 2 0 2 

6. 1 0 1 

7. 2 1 3 

8. 1 0 1 

9. 2 1 3 

PP1- 2., 3. 

st.  

3 3 6 

PP2- 3.,4.,6.  

st. 

2 4 6 

SKUPAJ 23 14 37 
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DODATNA STROKOVNA POMOČ 

 

Naša mobilna služba nudi dodatno strokovno pomoč  

otrokom v občini Sevnica, v katero je vključenih 106 

otrok.  

 

Dodatna strokovna pomoč v OŠ in vrtcih: 

 

- OŠ Blanca  

- Vrtec pri Blanci    

- OŠ Sava Kladnika Sevnica 

- Vrtec Ciciban Sevnica 

- OŠ Milana Majcna Šentjanž 

- Vrtec pri OŠ Milana Majcna Šentjanž    

- OŠ Tržišče     

- OŠ Krmelj 

- Vrtec pri OŠ Krmelj 

- OŠ Planina pri Sevnici 

- Vrtec Čebelica Šentjernej 

 

Strokovne delavke mobilne službe : 

   

Saša Pikl    Klavdija Judež 

Mina Camloh    Karmen Pfeifer Lapuh 

Simona Golob   Alja Stropnik 

Brigita Kranjc   Petra Strmole 
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Razredniki: 

1., 2., in 3. razred    Anja Horvat 

2. strokovna delavka v 1. razredu  Erika Lapornik  

4. 5. in 6. razred    Joža Jeran 

7., 8. in 9. razred    Nataša Pozderec 

PP1 -  2., 3. stopnja   Amadeja Novosel 

PP2 -  3., 4., 6. stopnja             Irena Špelič 

OPB      Karmen Pfeifer Lapuh 

      Erika Lapornik 

 

Ostali učitelji, ki učijo v oddelkih: 

 Bernarda Pelko  

 Goran Brečko 

 Petra Tomažin 

 Gregor Pirš 

 Benjamin Držanič 

 Stanka Žnidaršič 

 

Varuhinji: 

 Mojca Zupan 

 Urša Udovč 
 

Knjižničarka: Gordana Kenda Kozinc  

Kuharica: Romana Jazbec 

Tajnica: Jerneja Kunšek 

Računovodkinja: Metka Mihalič 

Hišnik: Tomaž Hriberšek 

 

Določene naloge opravlja na naši šoli Nataša Golob, preko 

javnih del.  
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PODALJŠANO BIVANJE 

 

V letošnjem letu imamo oddelek PB. Učenci v podaljšano 

bivanje prihajajo in odhajajo ob različnih urah glede na 

prevoze. Oddelek vodita Erika Lapornik (tor., sre., pet.) in 

Karmen Pfeifer Lapuh (pon.,čet.). 

 

URNIK OPB 

 

1. URA    12.15 – 13.05 

2. URA    13.05 – 13.55 

3. URA    13.55 – 14.45 

4. URA    14.45 – 15.35 

 

Dopolnilni pouk 

 

Učitelji opravljajo dopolnilni in dodatni pouk 2 uri tedensko 

(praviloma SLO in MAT). Izvajamo tudi ločene ure pri 

vsebinah, kjer učenci ne dosegajo oziroma presegajo 

minimalne standarde znanja. 

 

Ločene ure pouka 

 

V letošnjem šolskem letu bodo izvajali Petra Tomažin (10 ur) 

Karmen Pfeifer Lapuh (1 uro). 

 

Ločene ure se izvajajo po urniku. Načeloma v paru, manjši 

skupini ali individualno. O vsebini ur se izvajalec dogovori z 

razrednikom ali izvajalcem predmeta, vsaj en teden prej. Če 

je le možno se ure izvajajo v času varstva.  
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DNEVI DEJAVNOSTI V PRILAGOJENEM 

PROGRAMU Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM 

STANDARDOM 

 
Kulturni dnevi: vodja Joža Jeran 

 
RAZRED VSEBINA MESEC 

1.-9. 
Obisk gledališča v 

Krškem 
december 2022 

1.-9. “Fil gud” teden junij 2023 
1.-9. Dan knjige april 2023 
1.-3.             Lutkarije maj 2023 

 

Naravoslovni dnevi:  Vodja: Nataša Pozderec 

 

RAZRED VSEBINA MESEC 

1.-9. Zeliščarski center Škocjan september 2022 

1.-9. Slovenski tradicionalni zajtrk november 2022 

1.-9. Živalski vrt Ljubljana junij 2023 

 

Športni dnevi: vodja: Goran Brečko 

 

RAZRED VSEBINA MESEC 

1.-9. Dan slovenskega športa september 2022 

1.-9. Jesenski pohod oktober 2022 

1.-9. Atletika april 2023 

1.-9. Športne igre maj 2023 

1.-9. »Fil gud« teden junij 2023 
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Tehniški dnevi: Vodji Bernarda Pelko, Anja Horvat 

 

RAZRED VSEBINA MESEC 

1.-9. Tehno park Celje april 2023 

1.-9. “Fil gud” teden junij 2023 

1.-9. “Fil gud” teden junij 2023 

4.- 9. Novoletna delavnica december 2023 

8., 9. MOS Celje september 2023 

8., 9. Teden mobilnosti september 2023 

8., 9. Papir november 2023 

8., 9. Anice januar 2023 

8.-9. Poklici februar 2023 

8., 9.. Les maj 2023 
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DNEVI DEJAVNOSTI V POSEBNEM PROGRAMU VIZ 

 

 
 TEMA TERMIN 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

Tradicionalni slovenski 

zajtrk 
november 

2022 

Zelišča maj 2023 

Gremo na potep čez leto 

 

KULTURNI 

DNEVI 

Gledališka predstava december 

2022 

Jaz glasbenik (brez 3. 

stopnje) 
februar 

2023 

Beremo skupaj marec 2023 

 

ŠPORTNI DNEVI 

Športna olimpijada september 

2022 

Jesenski pohod oktober 

2022 

Plesno dopoldne januar 

2023 

Zvočna kopel februar 

2023 

Gremo na potep čez leto 
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DELOVNI 

DNEVI 

Gremo na potep (2., 3., 4., 6. 

stopnja) 
čez leto 

    Darovi jeseni (2., 3., 4., 6. 

stopnja) 
oktober 

2022 

Božična čajanka (2. 3., 4., 6. 

stopnja) 
december 

2022 

Dan mode (2., 3., 4., 6. 

stopnja) 
maj 2023 

Moje okolje (3., 4., 6. stopnja) maj 2023 
Države sveta (3., 4., 6. 

stopnja) 
april 2023 

Veseli december (3. stopnja) december 

2022 
Modelarstvo (3. stopnja) april 2023 
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DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI V PP1 in PP2 

 

1. Bralna značka 

2. Lego krožek 

3. Pevski zbor 

4. Gledališki krožek  

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI  OŠPP NIS  

 

 bralna značka (NIS)  Petra Tomažin 

 gledališki  krožek   Stanka Žnidaršič, 

Mojca Zupan,   

 lego krožek    Bernarda Pelko 

 pevski zbor    Erika Lapornik 

 šolski novičnik   Anja Horvat, Bernarda                      

Pelko 

 Vesela šola    Irena Špelič  
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OSTALE DEJAVNOSTI ŠOLE 

 Šolska skupnost 

 Zdrava šola 

 Šolska kronika 

 Cici vesela šola 

 Šolski parlament 

 Šolski sklad 

 Sodelovanje z okoljem 

 Rastem s knjigo 

 Erasmus + 

 Računanje je igra  

 Slovenski 

tradicionalni zajtrk 

 Evropa v šoli 

 Razni natečaji 

 Pasavček 

 Šolski novičnik 

 Šolski koncert 

 Natečaj Anica 

 Projektni teden »Fil 

gud« 

 Veliki aktiv 

 Slo fit 

 Pišem z roko 

 

 

Plavalni tečaj 

 

V letošnjem šolskem letu bomo izvedli plavalni tečaj za učence 

prve triade. Tečaj bo potekal v strnjeni obliki pod nadzorom 

učiteljev plavanja. Izvedbo plavalnega tečaja koordinirata 

Anja Horvat in Goran Brečko. 

 

Šola v naravi 

 
V letošnjem šolskem letu šole v naravi ne bomo izvedli, saj nismo 

uspeli pridobiti prostih terminov. V naslednjem šolskem letu bomo 

izvedli plavalno šolo v naravi v okviru CŠOD-ja. Vodja ŠVN-ja je 

Anja Horvat. 
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»Fil gud« teden 

 

»Fil gud« teden bo potekal predzadnji teden pouka. Ideja tega 

tedna je, da bomo izvajali dneve dejavnosti v strnjeni obliki; 

učenci in učenke pa bodo imeli možnost izbire/prijave po 

lastnem interesu. Delavnice bodo učitelji pripravili glede na 

lastni interes – npr. povabili bodo zunanjega izvajalca, 

pripravili dejavnosti v povezavi z nekim lastnim hobijem…. 

Delavnice bodo nato zbrane v »Fil gud« katalogu, ki ga bodo 

skupaj z razredniki učenci tudi pregledali. Temu bo sledila 

prijava in glede na število prijav, še dejanska izvedba »Fil gud« 

tedna. 
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Tekmovanja, natečaji, projekti  

 

Natečaj Anica  

 

V šolskem letu 2022/23 bo šola razpisala III. literarni natečaj 

Anica. Letošnja tema bo sonce. Natečaj bo potekal na državni 

ravni, v njem pa bodo lahko sodelovali vsi učenci rednih 

osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom ter 

vrtcev. 

 

Natečaj bo razpisan meseca oktobra, podelitev nagrad pa bo v 

okviru šolskega koncerta To sem jaz! meseca marca.  
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Zdrava šola 

 

 

Šola je postala aprila 2019 polnopravna članica Mreže zdravih 

šol Slovenije. Na šoli je imenovan tim Zdrave šole (vodje 

aktivov, predstavnik okolja/predstavnik staršev in ravnatelj), 

ki znotraj organiziranih dni dejavnosti skrbi za 

implementacijo ideje Zdrave šole. V šolskem letu 2022/23 smo 

si postavili prednostne naloge: 

- v primeru pouka na daljavo, ustvariti in spodbujati 

varno in spodbudno okolje za vse, 

- izvesti vsaj dve dejavnosti znotraj katerih bodo učenci 

promovirali ime šole in projekt zdrave šole ter 

- promovirati zdrav življenjski slog – prehrana in gibanje 

ter 

- okolje opolnomočiti za sprejemanje drugačnosti. 
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Šolski koledar 

 

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 

sreda 8. 2. 

Prešernov dan, 

slovenski kulturni 

praznik 

petek – 

sobota 
17. in 18. 2. 

Informativna dneva za 

vpis v srednje šole 

ponedeljek 10. 4. Velikonočni ponedeljek 

četrtek 27. 4.0 
Dan upora proti 

okupatorju 

četrtek – 

torek 
27. 4. – 2. 5. prvomajske počitnice 

ponedeljek 

– torek 
1. 5. – 2. 5. Praznik dela 
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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 
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Nacionalno preverjanje znanja: 
 

4. 5. – četrtek: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 

8. 5. – ponedeljek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

10. 5. – sreda NPZ iz tretjega predmeta (naravoslovje) za 9. 

razred 

 

 

VZGOJNA PODROČJA 

 

Zdravstvena vzgoja 

 

V letošnjem letu bomo v okviru zdravstvene vzgoje poskrbeli 

za: 

 

1. sistematski  zdravniški pregled po razporedu ZD Sevnica, 

2. zobozdravstveni pregled za vse učence, 

3. čistočo učilnic in prezračevanje,  

4. želiranje zob,  

5. celoletno zobozdravstveno preventivo (izvaja 

zobozdravstvena služba ZD Sevnica), 

6. zdravstvene delavnice v okviru programa Vzgoja za zdravje, 

7. vaja evakuacije iz šolske zgradbe in 

8. izobraževanje na temo zasvojenosti in zdravega 

življenjskega stila. 
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Skrb za socialno ogrožene 

Na šoli imamo visok odstotek socialno šibkejših učencev. 

Trenutna situacija je materialne stiske družine še dodatno 

poglobila. Cilj skrbi in pozornosti je tako omogočiti vsem 

učencem enak standard bivanja v šoli. Skupaj s Centrom za 

socialno delo Posavje, enota Sevnica se rešujejo najtežji 

primeri socialne ogroženosti. Sodelujemo tudi z Občinskim 

odborom RK, Karitas Sevnica, ZPM Krško in angažiramo 

donatorje.  Na šoli deluje Šolski sklad na katerem se zbirajo 

sredstva donatorjev, ki so namenjena za pomoč socialno 

ogroženim učencem in za izboljšanje kakovosti pouka 

(nadstandardni program ). 

 

Poklicna orientacija 

 

Pomoč pri poklicni orientaciji učencev v osnovni šoli uvrščamo 

med zelo pomembne naloge. Hkrati je potrebno izpostaviti 

dejstvo, da poklicne orientacije ne izvajamo samo z 

devetošolci, ampak z vsemi učenci, ki zaključujejo šolanje na 

naši šoli, saj sledimo viziji oz. cilju po vseživljenjski 

vključenosti naših učencev. Poklicna vzgoja je prisotna v 

celotnem vzgojnem delu šole. Otrokom pomagamo: 

- spoznavati poklice in delovne pogoje v raznih zaposlitvah, 

- spoznavati sebe in še posebej svoje sposobnosti, 

- pri poklicnem odločanju oz. odločanju za nadaljevanje 

šolanja. 

 

Poklicna orientacija v osnovni šoli se deli v dve skupini nalog, 

ki se med seboj povezujeta. V prvo skupino nalog spadajo 

predvsem: 

- poklicna vzgoja 

- poklicno svetovanje 
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- aktualizacija potencialnih sposobnosti v vzgojno 

izobraževalnem procesu 

 

V drugo skupino nalog sodita naslednji dve: 

- konkretno usmerjanje učencev pred zaključkom osnovnega 

šolanja na nadaljnjo poklicno pot in 

- individualna pomoč oz. svetovanje pri poklicni odločitvi. 

 

Pred končno poklicno odločitvijo se delo poklicne orientacije 

intenzivira v smeri priprav in nudenja individualne pomoči pri 

izbiri poklica.  
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UKREPI STROKOVNIH DELAVCEV V PRIMERU  

 

SUMA NASILJA V DRUŽINI 

 

Zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih smo dolžni 

spoštovati Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-

izobraževalne zavode (U.l. RS, 104/2009). 

 

Strokovni delavci smo dolžni obvestiti svetovalno službo ter 

ravnatelja za vsak sum nasilja v družini. Svetovalna služba 

ali ravnatelj sum na nasilje prijavi na Center za socialno delo 

in policijo. 

 

Nasilje je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali 

ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu 

oz. zanemarjanje družinskega člana glede na starost, spol ali 

katero koli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja 

nasilja (3. člen pravilnika).  

 

Otrok je žrtev nasilja, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad 

drugim družinskim članom ali živi v okolju, kjer se nasilje 

izvaja (4. člen). 

 

Glede na Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za 

vzgojno-izobraževalne zavode ukrepamo: 

 Kadar opazimo spremembe pri otroku, ki so lahko 

posledica nasilja. 

 Kadar nam otrok zaupa, da preživlja nasilje. 

 Kadar imamo informacijo o nasilju tretje osebe. 

 Kadar smo sami priča nasilju. 
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DEJAVNOST STROKOVNIH ORGANOV 

 

Učiteljski zbor 

 

Učiteljski zbor se praviloma sestaja enkrat mesečno. Na 

sestankih obravnavamo tekoče in opravljeno delo, napredek 

učencev in učenk ter sproti odgovarjamo na izzive, ki se 

trenutno pojavijo na pedagoškem polju. Namen sestankov 

učiteljskega zbora je tudi proaktivno delovati v primeru 

vzgojnih težav v oddelku ter izmenjevanje primerov dobrih 

praks, pridobljenih znanj na izobraževanjih in podobno. Člani 

učiteljskega zbora so vsi člani strokovnih aktivov šole. 

 

Aktiv učiteljev 

 

Na šoli delujejo naslednji strokovni aktivi učiteljev: 

 strokovni aktiv strokovnih delavcev nižjega 

izobrazbenega standarda. Člani tega aktiva so: Anja 

Horvat, Joža Jeran, Nataša Pozderec, Erika Lapornik, 

Bernarda Pelko, Petra Tomažin, Goran Brečko, Stanka 

Žnidaršič, Karmen Pfeifer Lapuh, Beno Držanič in 

Gregor Pirš. 

 strokovni aktiv strokovnih delavcev posebnega 

programa. Člani tega aktiva so: Amadeja Novosel, 

Stanka Žnidaršič, Mojca Zupan, Irena Špelič, Bernarda 

Pelko, Urša Udovč, Beno Držanič. 

 strokovni aktiv strokovnih delavcev Mobilne specialno-

pedagoške službe. Člani tega aktiva so: Karmen Pfeifer 

Lapuh, Mina Camploh, Alja Stropnik, Brigita Kranjc, 

Saša Pikl, Simona Golob, Petra Strmole, Klavdija 

Judež. 
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Učitelj 

 

Vodi učno vzgojno delo v razredu v skladu s predmetnikom in 

učnim načrtom. Učno vzgojna vsebina je predpisana. Vsako 

leto uskladi letno pripravo na vzgojno izobraževalno 

delo  glede na število in posebnosti - specifične potrebe učencev 

ter ob tem uporablja učno vzgojne pripomočke, oblike in 

metode dela, ki so najustreznejše za učence. Poleg 

vsakodnevnega dela v razredu  vodi pripravo na pouk in druge 

dejavnosti,  razredništvo in interesno dejavnost ter opravlja 

druga dela v skladu z letnim delovnim načrtom šole.  

 

Delo s starši 

Organizirani bodo trije skupni roditeljski sestanki. Poleg tega 

poteka delo s starši še po programu, ki ga začrta razrednik 

(govorilne ure, sodelovanje z zunanjimi institucijami…).  

 

1. Skupni roditeljski sestanek 15. 9. 2022 

 organizacija in delo v šolskem letu 2022/2023 

(ravnatelj) 

 udeležba otrok v prometu – predstavnik PP Sevnica 

 izvolitev predstavnikov v Svet zavoda 

 razredni sestanki: izvolitev predstavnika v Svet staršev 

 

 

2. Skupni sestanek 16. 2. 2023 

 predavanje  

 razgovori z razredniki 

 

 

3. Skupni roditeljski sestanek: razredni zaključki 

 Analiza dela in informacije do konca šolskega leta 

 razgovor s starši v matičnih učilnicah 
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Govorilne ure za starše v dopoldanskem času 

 

Dopoldanske razredne ure izvaja vsak učitelj enkrat na teden 

in sicer po naslednjem razporedu.  

 

PRIIMEK IME  

Horvat Anja sreda, 11.30 – 12.15 

Jeran Joža ponedeljek, 9.50 – 10.35 

Lapornik Erika sreda, 10.40 – 11.25 

Novosel Amadeja četrtek, 9.50 – 10.35 

Pelko Bernarda torek, 7.55 – 8.40 

Pirš Gregor ponedeljek od 7.30 in 8.15 

Pozderec Nataša Sreda, 9.50 – 10.35 

Špelič Irena torek, 10.40 – 11.25 

Tomažin Petra sreda, 9.50 – 10.35 

Žnidaršič Stanka sreda, 8.45 – 9.30 
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Kontakti razredničark:  

 

Po telefonu: 07 81 41 287, 051 604 290  

 

Po elektronski pošti: 

 

Posebni program 1: 

amadeja.novosel@os-anegale.si  

 

Posebni program 2: 

irena.spelic@os-anegale.si 

 

NIS (1., 2. in 3. razred) 

anja.horvat@os-anegale.si  

 

NIS (4. in 6. razred) 

joza.jeran@guest.arnes.si  

 

NIS (7.,8. in 9. razred) 

natasa.pozderec@os-anegale.si  

 

 
 

 

mailto:amadeja.novosel@os-anegale.si
mailto:irena.spelic@os-anegale.si
mailto:anja.horvat@os-anegale.si
mailto:joza.jeran@guest.arnes.si
mailto:natasa.pozderec@os-anegale.si
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SVET STARŠEV OŠ ANE GALE SEVNICA:  

 

Vsak oddelek izvoli v Svet staršev predstavnika oddelka. 

Starši se na sestankih Sveta staršev seznanjajo z učno 

vzgojnim delom ter dajejo pripombe in predloge za delo z 

učenci.  

 

Svetovalna delavka 

 

Šola ima svetovalno delavko (socialna delavka) po normativu. 

Svoje delo ima začrtano v programu dela, ki zajema 

ugotavljanje socialne strukture in razmer učencev, 

povezovanje med okoljem in osebnostnim razvojem učenca, 

sodeluje z učitelji pri obravnavi problemov, rešuje primere 

socialno ogroženih družin skupaj z družino, povezuje se z 

zunanjimi institucijami in individualno svetuje. Sodeluje pri 

poklicni orientaciji učencev, zdravstveni vzgoji in splošno pri 

življenju in delu šole.  

 

Kontakt: 051 604 290, e-mail:  stanka.znidarsic@os-anegale.si 

 

Šolska knjižnica 

 

V šolski knjižnici si učenci izposojajo leposlovne knjige, delavci 

šole pa strokovno literaturo, ki je na voljo tudi staršem. V 

času, ko je knjižnica odprta, lahko učenci berejo revije, na 

katere je šola naročena. V knjižnici je zaposlena knjižničarka 

Gordana Kenda Kozinc. 

V knjižnici si učenci lahko izposojajo gradivo ob ponedeljkih 

in četrtkih. 

 

mailto:stanka.znidarsic@os-anegale.si
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Ravnatelj 

 

Ima svoj program, v katerem so zapisane naloge in dela: 

 pedagoško delo,  

 upravno delo,  

 delo s strokovnimi delavci,  

 delo z učenci,  

 sodelovanje z ustanoviteljem,  

 družbenim okoljem,  

 s starši, 

 z ustreznimi službami, ki skrbijo za družbene 

dejavnosti.  

 

Ravnatelj kot pedagoški vodja vodi delo učiteljskega zbora ter 

spremlja in usmerja delo svetovalnih delavcev. Hkrati se 

zavzema za uveljavljanje sodobnih metod in sredstev pri 

pouku in drugem delu ter po potrebi o svojih ugotovitvah v 

zvezi s pedagoškim vodenjem obvešča strokovne organe ter 

predlaga ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in povečanje 

strokovnosti in kvalitete dela. 
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SVET OŠ ANE GALE SEVNICA 

Člani Sveta šole bodo imenovani za obdobje 2022 do 2026, na 

seji Sveta v mesecu oktobru. V svet šole je imenovanih 5 

strokovnih delavcev šole, 3 predstavniki ustanovitelja in 3 

predstavniki staršev.   

 

ŠOLSKI SKLAD  

 

UO Šolskega sklada skrbi, da se sredstva delijo v skladu s 

pravilnikom. Sklad zbira prispevke preko donacij, podjetij, 

društev, prostovoljnih prispevkov, zbiralnih akcij starega 

papirja, prispevki staršev in dobrodelnih koncertih.  

Člani UO Šolskega sklada: Benjamin Držanič, Mojca Zupan, 

Stanka Žnidaršič, Jerneja Kunšek, Renata Sitar, Petra Anžič 

Simončič ter predsednica Nataša Pozderec. Članom mandat 

poteče 14. 12. 2022. 
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POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 

 

Šola je povezana z občinskimi upravnimi organi, zadolženimi 

za šolstvo in družbene dejavnosti, z Zavodom za zaposlovanje 

Sevnica, Centrom za socialno delo Sevnica, Zdravstvenim 

domom Sevnica in drugimi šolami v občini. 

 

Povezujemo se še z Vrtcem Ciciban Sevnica, VDC Sevnica, 

Društvom za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju 

Sožitje Sevnica, DUO Impoljca, Rotary klubom Sevnica, TVD 

Partizan in drugimi ustanovami ter društvi.  

 

Udeležba na našem tradicionalnem koncertu kaže, da nas 

okolje čedalje bolj spoznava, kar nas veseli. Še posebej nas 

veseli, da se je počasi začela dogajati demistifikacija dela z 

otroci s posebnimi potrebami. Z njo se krepi tudi izobraženost 

širše skupnosti o pomembnosti pripadnosti tudi ranljivejših 

skupin k širši skupnosti. Zagotovo je na področje sodelovanja 

z okoljem največ prinesla novica o novogradnji na lokaciji 

Prešernova ulica. 

 

Sodelovanje šole z okoljem tako sestavljajo preventivne 

dejavnosti, ki imajo tudi cilj krepitev samozavesti otrok, 

njihovih staršev kakor tudi zaposlenih. 
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SPREMLJANJE DELOVNEGA PROGRAMA 

ŠOLE 

 

Program dela šole spremlja Svet šole na svojih sejah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj: OŠ Ane Gale Sevnica 

Ravnatelj: Gregor Pirš 

Pripravila in uredila: Gregor Pirš,  Stanka Žnidaršič 

Ilustracija na naslovnici: Jan Ameršek 

Naklada: 45 izvodov 

Datum izdaje: september 2022  



 

49 

BELEŽKA: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________  

 



 

50 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________  

 


