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Letno poročilo OŠ Vojnik je pripravljeno v skladu: 
 
- z Zakonom o računovodstvu; 
- z Zakonom o javnih financah; 
- s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava; 
- s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge  

osebe javnega prava; 
- z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih; 
- s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava; 
- s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 

sredstev; 
- s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu, 
- z Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih 

subjektov.  
 
Pri pripravi letnega poročila so bila upoštevana tudi pojasnila Ministrstva za finance RS, 
Direktorata za proračun, Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti glede spremembe 
Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava. 
 
Vsebino letnega poročila uporabnikov določajo 21. člen Zakona o računovodstvu in Pravilnik 
o sestavljanju letnih poročil ter navodilo o pripravi zaključnega računa. 
 
 
Sestavljeno je iz: 
 
- Poslovnega poročila; 
- Računovodskega poročila (bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, pojasnila in 

razkritja). 
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1. POSLOVNO POROČILO 
 

1.1. SPLOŠNI  DEL 
 
1.1.1. Predstavitev zavoda 

 

Ime: Osnovna šola Vojnik 
Naslov: Prušnikova 14, 3212 Vojnik 
Matična številka: 5082684000 
Davčna številka: 95289763; nismo zavezanci za DDV 
Podračun pri UJP: 01339-6030686775 
Telefon: 03 7800550 
Telefax: 03 7800565 
Elektronska pošta: os-vojnik.ce@guest.arnes.si 
Internetni naslov: www.os-vojnik.si 
 
1.1.2. Kratek opis razvoja 

 

1760 – prvič omenjen pouk v Vojniku; 
1785 – začetek izvajanja (enorazrednega) pouka v tedanjem špitalu; 
1856 – začetek izvajanja dvorazrednega pouka; 
1873 – pričetek izvajanja trirazrednega pouka; 
1886/87 – pričetek izvajanja štirirazrednice; 
1904 – pouk se prične v novem poslopju; 
1904/05 – pričetek izvajanja petrazrednice; 
1895 – ustanovljena nemška šola, v katero je bilo vpisanih 66 otrok; 
med 1925 in 1939 je bilo vpisanih do 445 učencev; 
1922 – je bila ustanovljena še meščanska šola; 
1947/48 – sedemletna šola razdeljena na štiriletno nižjo in triletno višjo; 
1950 – OŠ je razdeljena na štirirazredno osnovno šolo in nižjo gimnazijo; 
1958/59 – osnovna šola postane osemletna; 
V šestdesetih letih se Vojniku priključijo tudi podružnice iz Socke, Nove Cerkve in Šmartnega v 
Rožni dolini; 
1972 – kraj pričenja zbirati prispevek za gradnjo prizidka; 
1975 – šola pridobi prizidek in prične se enoizmenski pouk za predmetno stopnjo; 
1996 – podružnična šola v Socki se iz graščine preseli v novo zgradbo na novi lokaciji; 
2003 – uvede se devetletka, 
2004 – šola pridobi del nove zgradbe ob starejši in prizidku (medzidek s kuhinjo in jedilnico ter 
garderobami za predmetno stopnjo, specializirane učilnice za pouk naravoslovja, gospodinjstva, 
knjižnico in računalniško učilnico); 
2006 – starejši del šole se nadomesti z novo zgradbo; 
2007 – podružnica v Novi Cerkvi pridobi novo telovadnico; 
2016 – podružnica v Novi Cerkvi pridobi nove prostore na podstrešju šole, 2 učilnici, knjižnico, 
2 kabineta in sanitarije); 
2017 – podstrešje šole je bilo preurejeno v 3 učilnice, kabinet in sanitarije. 
2022 – na podstrešju matične šole smo uredili dve manjši učilnici za izvajanje dodatne strokovne 
pomoči.  
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1.1.3. Predstavitev vodstva in organov šole 
 
Odgovorna oseba:  
Nataša Čerenak, ravnateljica v obdobju od 1. septembra 2021 do 31. avgusta 2026. Pomočnici 
ravnateljice sta bili v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 Lidija Eler-Jazbinšek in Marjana Rojc. 
Od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 pa Lidija Eler-Jazbinšek in Maja Kovačič.  
 
Predstavitev pomembnejših organov: 
 

Svet zavoda: Svet zavoda OŠ Vojnik ima 11 članov: 3 predstavnike ustanovitelja, 3 predstavnike 
staršev, 5 predstavnikov zaposlenih delavcev. Mandatno obdobje Sveta zavoda je od 20. 1. 2021 
do 29. 1. 2024. Predsednica Sveta zavoda je Tanja Golec-Prevoršek.   
 
Svet zavoda sprejme Letni delovni načrt, Finančni načrt in Zaključno poročilo. 

Pri svojem delu je Svet zavoda OŠ Vojnik v celoti upošteval določila Pravilnika o delu Sveta 
zavoda OŠ Vojnik.  

V letu 2022 so imeli 2 redni seji  in 1 dopisno sejo.  Vse seje so bile sklepčne in konstruktivne. 

V letu 2022 je Svet zavoda OŠ Vojnik spremljal celotno delo centralne šole in vseh treh podružnic 
na podlagi pripravljenih poročil ravnateljice, pomočnic ter vodij podružničnih šol. Na sejah so 
bila članom podana tudi poročila o delovanju Šolskega sklada OŠ Vojnik in učnem uspehu 
učencev. 

Svet zavoda OŠ Vojnik je obravnaval in sprejemal: Poročilo o učnem uspehu in šolskem delu v 
1. ocenjevalnem obdobju, Inventuro 2021, Poročilo o delu Šolskega sklada v letu 2021, Letno 
poročilo za leto 2021, Finančni in kadrovski načrt za leto 2022, članstvo v Pritožbeni komisiji, 
Načrt notranje revizije za leto 2022, Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2022, 
Spremembo cen šolske prehrane, Poročilo o učnem uspehu v 2. ocenjevalnem obdobju, 
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta, Pravila Šolskega reda in Letni delovni načrt za 
šolsko leto 2022/23.  

 
Svet staršev  je v šolskem letu 2021/22 sestavljalo 40 članov, ki so jih v septembru delegirale 
oddelčne skupnosti. Svet staršev je sprejemal poročila o delu in analize ob zaključku 
ocenjevalnih obdobij, dajal predloge in pobude in obravnaval aktualne vsebine s področja dela 
in življenja šole. Predsednik Sveta staršev je bil g. Arnold Ledl. Vodil je tri redne seje in eno 
korespondenčno sejo. 
 
Ob pričetku novega šolskega leta 2022/23 se je sestal nov Svet staršev, ki šteje 39 članov. 
Predsednik Sveta staršev je g. Arnold Ledl. 
 
Upravni odbor šolskega sklada:  
28. 11. 2021 je bil potrjen nov Upravni odbor Šolskega sklada.  
V upravnem odboru so trije predstavniki delavcev in štirje predstavniki staršev.  
 
Upravni odbor šolskega sklada je sprejel letni program dela s finančnim načrtom (po oddelkih 
in za zavod v celoti), določal merila za dodeljevanje sredstev socialne pomoči, oblikoval in 
posredoval ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo, skrbel za promocijo sklada in  
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odločal o nakupu nadstandardne opreme. Pripravili so stroškovnik za novo šolsko leto in iskali 
možnosti za pridobivanje novih sredstev, saj je bilo leto zaznamovano z epidemijo Covid-19. 
Šolski sklad je s finančnimi sredstvi pomagal staršem pri plačilu stroškov šole v naravi, pri plačilu 
dni dejavnosti, prehrane, šolskih potrebščin in pri poplačilu finančnih dolgov. Del sredstev je 
namenil tudi nabavi didaktičnih in športnih pripomočkov.  
 
Šolski sklad je v mesecu novembru organiziral Prednovoletno tržnico s kulturnim programom. 
Obisk staršev je bil izjemen. Finančno stanje na dan 31. 12. 2022 je 17747,33 €.  
 
Predsednica Šolskega sklada je Klavdija Winder-Pantner.  
 

Strokovni organi zavoda:  

• učiteljski zbor, 

• oddelčni učiteljski zbor, 

• strokovni aktivi (matematika, angleški jezik, slovenski jezik, naravoslovje, družboslovje, 
šport, podaljšano bivanje, nemški jezik, svetovalna služba),  

• razredni aktivi. 
 
Učiteljski zbor sestavljajo vsi zaposleni strokovni delavci šole. Pedagoške konference smo imeli 
enkrat mesečno, ločeno za razredno stopnjo, predmetno stopnjo ter podružnične šole.  
Namenjene so bile izmenjavi informacij v zvezi z aktualno vzgojno in učno problematiko ter 
načrtovanju in usklajevanju tekočih aktivnosti. Pet pedagoških konferenc je bilo namenjenih 
celotnemu učiteljskemu zboru. Imeli smo devet mesečnih konferenc in dve redovalni konferenci 
za vsako sredino posebej (predmetna stopnja, razredna stopnja, posamezna podružnica). Na 
vsaki izmed mesečnih konferenc je bilo prisotno vodstvo šole in ena izmed svetovalnih delavk.  
 
Strokovni in razredni  aktivi  se srečujejo redno mesečno, oblikujejo predloge in dajejo mnenja 
k ravnateljevim predlogom o delovanju zavoda, spremljajo realizacijo LDN in pripravljajo 
predloge za izdelavo novega LDN. V šolskem  letu 2021/22 so se aktivi srečevali enkrat mesečno.  
Vodje strokovnih aktivov so odgovorni tudi za vertikalno povezovanje.  
 
 

1.1.4. Kratek pregled dejavnosti 
 

Šola izvaja naslednje dejavnosti: pouk, prevoz učencev, jutranje varstvo prvošolcev,  podaljšano 
bivanje, varstvo vozačev, interesne dejavnosti, športne dneve, kulturne dneve, naravoslovne 
dneve, tehniške dneve, interdisciplinarne ekskurzije, roditeljske sestanke, govorilne ure in 
pogovorne ure. Sodeluje na različnih natečajih, prireditvah, tekmovanjih, v projektih, sodeluje 
z lokalnim okoljem, organizira šole v naravi, tečaje ter prehrano učencev. Na šoli delujeta Šolski 
sklad in Učbeniški sklad. Šola skrbi za zdravstveno varstvo učencev in tudi za okolico šole.  
 
 
1.1.5. Kratek opis gospodarskih monetarnih, fiskalnih in drugih vplivov 
 

Šola je financirana z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, iz proračuna Občine Vojnik, iz 
prispevkov staršev za šolsko prehrano, šol v naravi, dni dejavnosti učencev ter ostalih dejavnosti 
učencev. Šola pridobiva finančna sredstva tudi s prodajo storitev na trgu. Šola kuha kosila za 
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naše učence, zaposlene in zunanje odjemalce. Ministrstvo zagotavlja sredstva v skladu z 
načrtom. Občina Vojnik zagotavlja sredstva za delovanje v skladu z zakonom.  
 
V najem oddaja telovadnico POŠ Nova Cerkev in druge prostore ali v uporabo za rekreativne 
dejavnosti skupin in društev ter za razne kulturne in druge prireditve.  
 
1.2. POSEBNI DEL 
 

1.2.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 
Javni zavod Osnovna šola Vojnik izvaja dejavnosti predvsem na podlagi: 
Zakona o zavodih; 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; 
Zakona o osnovni šoli; 
Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami; 
Zakona o šolski prehrani. 
 
Zavod je ustanovila Občina Vojnik v letu 1996 z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda. S tem odlokom in spremembami je opredeljen status zavoda, delovno 
področje in način financiranja. 
 
1.2.2. Dolgoročni cilji in kratkoročni cilji: 
Javni zavod Osnovna šola Vojnik ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje: 
Na izobraževalnem področju: 
- razvijanje samostojnosti učencev, 
- spodbujanje ustvarjalnosti učencev, 
- dvig ravni bralne pismenosti, 
- razvijanje matematične pismenosti, 
- razvijanje medvrstniške pomoči, 
- medpredmetno povezovanje, 
- učenje drugega tujega jezika. 
Na vzgojnem področju: 
- razvijanje dobre medsebojne komunikacije na vseh področjih, 
- krepitev odgovornosti vseh sodelujočih, 
- ničelna toleranca do nasilja. 

 
Na vzdrževalno investicijskem področju: 
- povečanje uporabe IKT, 
- urejanje in vzdrževanje šolskih prostorov, 
- posodabljanje in obnavljanje opreme, 
- priprava dokumentacije za dograditev šole zaradi prostorske stiske na matični šoli.  

 
Na okoljevarstvenem področju: 
- vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju, 
- ureditev okolice šole, 
- skrb za varčevanje na vseh področjih. 

 
Ostalo: 
- sodelovanje s krajem in društvi v kraju,  
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- skrb za prepoznavnost šole,  
- zbiranje finančnih sredstev, 
- sodelovanje s sosednjimi šolami in vrtcem. 
 
 
Najpomembnejši letni cilji, ki so bili opredeljeni kot prioritetni cilji, so: 
- razvijanje odgovornosti in vztrajnosti na vseh področjih dela s poudarkom na aktivnem 

vključevanju učencev v šolsko delo ter vzpodbujanje ustvarjalnega učnega okolja, 
- odpravljanje primanjkljajev na učnem področju in na gibalnem razvoju zaradi zaprtja šol v 

času epidemije, 
- razvijanje medvrstniške pomoči med sošolci, 
- medpredmetno načrtovanje in povezovanje, 
- vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju, 
- skrb za prepoznavnost šole, 
- zbiranje finančnih sredstev. 
Posebno skrb smo namenili duševnemu zdravju s številnimi preventivnimi delavnicami za 
učence in predavanjem za starše.  
 

Za učence smo uvedli dnevne petminutne aktivne odmore. Učitelji športa so z učenci pripravili 
posnetke gibalnih vaj, ki so jih v vseh oddelkih dnevno izvajali pred začetkom četrte ure.  
 

1.2.3. Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela  
V šolo je bilo vpisanih 808 učencev.  
- OŠ Vojnik – 634 učencev,  
- POŠ Nova Cerkev – 79 učencev, 
- POŠ Socka – 35 učencev, 
- POŠ Šmartno v Rožni dolini – 61 učencev. 
 
Med letom smo vpisali tudi 4 učence z vojnega območja Ukrajine.  
Šolsko leto smo zaključili z 809 učenci. 
 
Na šoli je bilo 40 oddelkov, in sicer:  
 

 OŠ VOJNIK POŠ Nova 
Cerkev 

POŠ Šmartno v 
Rožni dolini 

POŠ Socka 

1. triada  7 3 3 2 

2. triada  9 2 1 1 

3. triada  12 - - - 

       SKUPAJ 28 5 4 3 

 
S 1. 9. 2021 smo pouk pričeli po modelu B,  skladno z Modeli in priporočili za šolsko leto 2021/22 
v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s Covidom-19.  
Zaradi epidemije nismo izvajali pouka v manjših učnih skupinah. Pouk smo izvajali v matičnih 
učilnicah.  
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Poslovni čas:  
 

Jutranje varstvo od 6.00 (VO, NC) 
od 6.30 (ŠM) 
od 7.00 (SO)  

 
do 8.15 

Redni pouk od 8.20 
predura ob 7.30 

do 13.30  
 

Podaljšano bivanje od 11.55 Vojnik: do 16.30 
POŠ-i: do 16.05 

 
Pouk je potekal skladno s šolskim koledarjem.  
 
1.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev oziroma kakovost izvedbe 
programa 
 

1.2.4.1. Realizacija obsega pouka in drugih oblik organiziranega dela 
(obveznega in razširjenega programa) 
Tudi šolsko leto 2021/22 je zaznamovala epidemija. Sprva so bili oddelki v primeru okužbe v 
poslani v karanteno in zanje je pouk potekal na daljavo. 16 učencev se je ob začetku šolskega 
leta odločilo za izobraževanje na domu. Do preklica ukrepov je šolanje na domu nadaljevalo 5 
učencev. 
Šolsko leto smo pričeli z obveznim samotestiranjem učencev v šoli. V primeru okužbe v oddelku 
je bila za cel oddelek odrejena karantena. Kar 41-krat je bila odrejena karantena za cel oddelek 
in zanje smo organizirali pouk na daljavo.  
V mesecu decembru in januarju smo se srečevali z izjemno kadrovsko stisko. Tudi do 30 % 
delavcev je bilo dnevno odsotnih. Učitelji in vsi tehnični delavci so izkazali izjemno požrtvovalno 
delo in so nadomeščali odsotne delavce na vseh področjih. Predvsem zaradi pripravljenosti 
delavcev pomagati smo uspeli imeti ves čas odprto šolo in zagotavljali vse obroke v šolski 
kuhinji.  
  
Predpisane in postavljene cilje smo v šolskem letu 2021/22 uresničevali v sklopu obveznega 
programa za vse učence. Poleg pouka v obvezni program uvrščamo tudi ekskurzije in dneve 
dejavnosti. V tem letu smo izvedli dneve dejavnosti in ekskurzije skladno z načrtovanim.  
 
V razširjenem programu smo izvajali dodatni in dopolnilni pouk, jutranje varstvo, podaljšano 
bivanje, dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami in interesne dejavnosti.  
 

• OBVEZNI PROGRAM 
Po podatkih iz letnega poročila za šolsko leto 2021/22 je realizacija obsega obveznega 
programa  na centralni šoli in podružnicah 99,59-%.  
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• OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI   
Realizacija obveznih izbirnih predmetov je 102,37-%.  
Seznam izbirnih predmetov za 7., 8. in 9. razred. 
 
Predmet Predmet razreda 

1.  Likovno snovanje III. 9. 

2.  Likovno snovanje II. 8. 

3.  Likovno snovanje I. 7. 

4.  Šport za sprostitev 9. 

5.  Jaz in drugi 9. 

6.  Obdelava gradiv: les 7. 

7.  Obdelava gradiv: umetne mase 8. 

8.  Sonce, luna in Zemlja 7. 

9.  Vzgoja za medije: radio 7., 8. in 9. 

10.  Izbrani šport NOGOMET 8. 

11.  Izbrani šport ODBOJKA 8. 

12.  Izbrani šport BADMINTON 8. 

13.  Španščina I. 7. 

14.  Španščina II. 8. 

15.  Španščina III. 9. 

16.  Multimedija 8. 

17.  Računalniška omrežja 9. 

18.  Urejanje besedil 7. 

19.  Poskusi v kemiji 8. 

20.  Šport za zdravje 7. 
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• DNEVI DEJAVNOSTI  
Vsi dnevi dejavnosti so bili realizirani. Zaradi epidemioloških razmer so bili v večini izvedeni na 
območju domače pokrajine.  
 

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

kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

skupaj 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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RAZREDNA STOPNJA – MATIČNA ŠOLA  
 TEHNIŠKI DAN NARAVOSLOVNI DAN KULTURNI DAN ŠPORTNI DAN 

1. razred 
 
 
 
 

• Tetka jesen, 8. 10. 2021 

• Novoletne delavnice, 13. 12. 2021 

• Pomladna delavnica, 15. 3. 2021 

• Tradicionalni slovenski zajtrk, 
19. 11. 2021 

• Življenjska okolja (travnik, ribnik), 
20. 5. 2022 

• Kekčeva dežela, 7. 6. 2022 

• Praznovanje ob novem letu, 
24. 12. 2021 

• Gledališče in jaz, 25. 2. 2022 

• Gledališka predstava: 
Čudežna srajčka, 14. 6. 2022 

• Proslava ob dnevu državnosti, 
24. 6. 2022 

• Jesenski pohod, 8. 9. 2021 

• Atletika, 19. 4. 2022 

• Zimske radosti, 9. 12. 2021 

• Pohod, 15. 6. 2022 

• Igre v naravi, 23. 6. 2022  

2. razred 
 
 
 
 
 

• Jesenske delavnice, 7. 10. 2021 

• Čarobno v december, 2. 12. 2021 

• Pomladne delavnice, 7. 4. 2022 

• Tradicionalni slovenski zajtrk, 
19. 11. 2021  

• Travnik, 13. 5. 2022 

• Zaključna ekskurzija – Potujmo z 
vlakom, 8. 6. 2022 

• Jelkovanje, 24. 12. 2021 

• Slov. kulturni praznik, 
4. 2. 2022 

• Gledališka predstava, 
14. 6. 2022 

• Proslava ob državnem 
prazniku, 24. 6. 2022 
 

• Atletika, 1. 10. 2021 

• Pohod, 20. 10. 2021 

• Zimski športni dan, 10. 12. 2021  

• Orientacijski pohod, 21. 6. 2022 

• Moštvene igre, 16. 6. 2022 

3. razred 
 
 
 
 

• Tehnopark, 16. 6. 2022 in 17. 6. 2022 

• Novoletne delavnice, 29. 11. 2021 

• Pomladne delavnice, 11. 4. 2022 

• Poučna kmetija Razgoršek, 5. 10. 
2021 

• Vivapen/Simbio, 26. 4. 2022 

• Zaključna ekskurzija – Vače,  
7. 6. 2022 

• Jelkovanje, 24. 12. 2021 

• Slovenski kulturni praznik, 
4. 2. 2022 

• Gledališka predstava, 
14. 6. 2022 

• Zaključna prireditev, 
24. 6. 2022 

• Atletika, 16. 9. 2021 

• Pohod, 15. 10. 2021 

• Orientacijski tek, 21. 6. 2022 

• Zimski športni dan, 17. 2. 2022 

• Moštvene igre, 20. 4. 2022 
 

4. razred 
 

• Kulturna dediščina – spoznavanje starih 
običajev – polstenje, 27. 9. 2021  

• Božično-novoletne delavnice, 23. 11. 
2021 

• Elektrika, 26. 4. 2022 

• Zaključna ekskurzija – 
eksperimentiranje, 7. 6. 2022 

• Orientacija in gozdna učna pot, 
28. 9. 2021 

• Skrb za zdravje in telo – 
Tradicionalni slovenski zajtrk, 
19. 11. 2021 

• Izkustveno doživljanje in 
spoznavanje živali in narave, 
30. 9. 2021 
 

• To sem jaz, 15. 10. 2021 

• Jelkovanje, 24. 12. 2021 

• Prireditev ob dnevu 
državnosti in podelitev 
spričeval, 24. 6. 2022 

• Atletika, 24. 9. 2021 

• Pohod, 1. 10. 2021 

• Moštvene igre, 14. 6. 2022 

• Igre z žogo, 29. 9. 2021 

• Orientacijski tek/pohod, 
21. 6. 2022 

5. razred 
 
 
 
 

• Kaj jih poganja – vreme, 23. 3. 2022 

• Ogled starega mestnega jedra in obisk 
pokrajinskega muzeja, 26. 4. 2022 

• Gibanje se prenaša – gonila, 22. 6. 
2022 

• Gugalnica, 23. 6. 2022 

• Tradicionalni slovenski zajtrk, 
19. 11. 2021 

• Muzej premogovništva Velenje, 
11. 2. 2022 

• Raznolikost rastlin in živali 
primorskega sveta, 14. 6. 2022 

• To sem jaz, 12. 11. 2021 

• Jelkovanje, 24. 12. 2021 

• Debeli rtič ima talent, 
16. 6. 2022 

• Atletika, 24. 9. 2021 

• Plavanje, 25. 3. 2022 

• Orientacijski pohod, 21. 6. 2022 

• Vožnja s kolesom, 12. 5. 2022 

• Moštvene igre, 15. 6. 2022 
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POŠ NOVA CERKEV  

 TEHNIŠKI DAN NARAVOSLOVNI DAN KULTURNI DAN ŠPORTNI DAN 

1. razred 
 
 

• Tetka jesen, 14. 10. 2021 

• Novoletne delavnice, 
14. 12. 2021 

• Pomladne delavnice, 22. 3. 2022 

• Zdrav slovenski zajtrk, 
19. 11. 2021  

• Življenjska okolja – travnik, 
20. 5. 2022 

• Kekčeva dežela, 7. 6. 2022 

• To sem jaz, 7. 10. 2021 

• Božičkanje, 24. 12. 2021 

• Glasbena pravljica Babica 
Zima, 15. 2. 2022 

• Gledališka predstava, 
14. 6. 2022 

• Pohod na Dobrno, 13. 9. 2021 

• Jesenski pohod, 19. 10. 2021 

• Zimski športni dan, 10. 12. 2021 

• Igre v naravi, 3. 6. 2022 

• Orientacija, 21. 6. 2022 

2. razred 
 
 
 

• Jesenske delavnice, 14. 10. 2021 

• Izdelovanje vetrnice, 
ugotavljanje smeri in moči vetra, 
20. 5. 2022 

• Izdelovanje »gregorčkov« 
8. 3. 2022 

• Skrb za zdravje – tradicionalni 
SLO zajtrk, 19. 11. 2021 

• Travnik, 22. 6. 2022 

• Zaključna ekskurzija – Maribor, 
8. 6. 2022 

• To sem jaz, 1. 10. 2021 

• Božičkanje, 24. 12. 2021 

• Dan državnosti, 24. 6. 2022 

• Gledališka predstava, 
14. 6. 2022 

• Pohod na Dobrno, 20. 6. 2022 

• Jesenski pohod, 19. 10. 2021 

• Zimski športni dan, 15. 12. 2021 

• Ogled smučarskih skokov v Planici, 
24. 3. 2022 

• Igre v naravi, 3. 6. 2022 

3. razred 
 

• Slov. tradicionalni zajtrk,  
19. 11. 2021 

• Božično-novoletne delavnice, 
10. 12. 2021 

• Darilo za mamo/gregorčki, 
24. 2. 2022 

• Obisk kmetije Razgoršek, 
5. 10. 2021 

• Vivapen in Simbio, 25. 4. 2022 

• Skrb za zdravje, 20. 4. 2022 

• Božičkanje, 24. 12. 2021 

• Ljudski običaji, 18. 2. 2022 

• Gledališka predstava, 
14. 6. 2022 

• Zaključna ekskurzija Vače, 
7. 6. 2022 

• Pohod na Dobrno, 13. 9. 2021 

• Jesenski pohod, 19. 10. 2021 

• Zimski športni dan, 14. 12. 2021 

• Igre v narav, 3. 6. 2022 

• Ogled smučarskih skokov v Planici, 
24. 3. 2022 

4. razred 
 
 

• Kulturna dediščina – polstenje, 
4. 10. 2021 

• Božično novoletne delavnice, 
20. 12. 2021 

• Elektrika, 10. 3. 2022 

• Zaključna ekskurzija – 
eksperimentiranje, 7. 6. 2022 

• Orientacija in gozdna učna pot, 
7. 10. 2021 

• Skrb za zdravje, 20. 6. 2022 

• Izkustveno doživljanje in 
spoznavanje živali in narave, 
8. 10. 2021 

• To sem jaz, 12. 10. 2021 

• Božičkanje, 24. 12. 2021 

• Prireditev ob dnevu 
državnosti, 24. 6. 2022 
 

• Pohod na Dobrno, 13. 9. 2021 

• Pohod v šoli v naravi, 4. 10. 2021 

• Zimski športni dan, 10. 12. 2021 

• Plavanje, 5. 10. 2021 

• Orientacija, 24. 3. 2022 
 
 

5. razred 
 

• Kaj jih poganja – vreme, 
13. 4. 2022 

• Ogled starega mestnega jedra in 
obisk Pokrajinskega muzeja, 
26. 4. 2022 

• Božične ustvarjalne delavnice, 
9. 12. 2021 

• Gugalnica, 22. 6. 2022 

• Tradicionalni slovenski zajtrk, 
19. 11. 2021 

• Muzej premogovništva Velenje, 
25. 5. 2022  

• Raznolikost rastlin in živali  
primorskega sveta, 14. 6. 2022 

• To sem jaz, 12.10.2021 

• Božičkanje, 24.12.2021 

• Debeli rtič ima talent, 
16. 6. 2022 
 

• Pohod na Dobrno, 13. 9. 2021 

• Jesenski pohod,  19. 10. 2021 

• Zimski športni dan, 14. 12. 2021 

• Plavanje, 25. 3. 2022 

• Vožnja s kolesom, 24. 3. 2022 
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POŠ SOCKA 
 TEHNIŠKI DAN NARAVOSLOVNI DAN KULTURNI DAN ŠPORTNI DAN 

1. razred 
 
 
 
 

• Dan za druženje, 6. 10. 2021 

• Čarobno v december, 1. 12. 2021 

• Evropska vas, 22. 4. 2022 

• 1. del: Tradicionalni slovenski 
zajtrk, 19. 11. 2021, in 2. del: 
Skrb za zdravje, 2. 2. 2022 

• Travnik, 16. 5. 2022 

• Zaključna ekskurzija – Kekčeva 
dežela, 7. 6. 2022 

• Proslava ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti ter jelkovanje, 
24. 12. 2021 

• Pust, 24. 2. 2022 

• Ogled predstave, 14. 6. 2022 

• Proslava ob dnevu državnosti in 
svečana podelitev spričeval, 
priznanj, 24. 6. 2022 

• Atletika, 1. 10. 2021 

• Drsanje, 25. 2. 2022 

• Moštvene igre, 22. 6. 2022  

• Športne igre, 30. 5. 2022  

• Pohod na Dobrno, 23. 6. 2022 

2. razred 
 
 
 

• Dan za druženje, 6. 10. 2021 

• Čarobno v december, 1. 12. 2021 

• Evropska vas, 22. 4. 2022 

• 1. del: Tradicionalni slovenski 
zajtrk, 19. 11. 2021 in 2. del: Skrb 
za zdravje, 2. 2. 2022 

• Travnik, 16. 5. 2022 

• Zaključna ekskurzija: Z vlakom v 
Maribor, 8. 6. 2022 

• Proslava ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti ter jelkovanje, 
24. 12. 2021 

• Pust, 24. 2. 2022 

• Ogled predstave, 14. 6. 2022 

• Proslava ob dnevu državnosti in 
svečana podelitev spričeval, 
priznanj, 24. 6. 2022 

• Atletika, 1. 10. 2021 

• Drsanje, 25. 2. 2021  

• Športne igre, 30. 5. 2022 

• Moštvene igre, 22. 6. 2022 

• Pohod na Dobrno, 23. 6. 2022 

3. razred 
 
 
 
 

• Tehnološki park Celje, 
16. 6. 2022 

• Novoletna okrasitev, 9. 12. 2021 

• Velikonočne delavnice, 
14. 4.  2022 

• Poučna kmetija Razgoršek, 

• 12. 10. 2021 

• Vivapen Celje, 25. 4. 2022  

• Zaključna ekskurzija – pastirski 
dan v Vačah, 7. 6. 2022 

• Proslava ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti ter jelkovanje, 
24. 12. 2021 

• Pustni karneval. Kako nastane 
knjiga, 22. 4. 2022 

• Ogled predstave, 14. 6. 2022 

• Proslava ob dnevu državnosti in 
svečana podelitev spričeval, 
24. 6. 2022 

• Atletika, 1. 10. 2021 

• Orientacijski tek, 17. 6. 2022  

• Drsanje, 25. 2. 2021 

• Moštvene igre, 22. 6. 2022 

• Pohod na Dobrno, 23. 6. 2022 

4. razred 
 
 
 
 

• Pokrajinski muzej – maketa 
Starega gradu, 26. 4. 2022 

• Božično novoletne delavnice, 
3. 12. 2021 

• Magnetni ribnik, elektrika, 
8. 4. 2022 

• Maketa, 20. 6. 2022 

• Tradicionalni slovenski zajtrk in 
skrb za zdravje, 19. 11. 2021 

• Evropska vas Norveška, 
25. 4. 2022  

• Raznolikost primorskega sveta, 
14. 6. 2022 

• To sem jaz, 4. 10. 2021 

• Proslava ob dnevu enotnosti in 
samostojnosti in jelkovanje, 
24. 12. 2021  

• Debeli rtič ima talent, 16. 6. 2022 
 

• Atletika, 1. 10. 2021 

• Drsanje, 25. 2. 2021 

• Plavanje, 25. 3. 2022 

• Orientacijski tek, 17. 6. 2022  

• Pohod na Dobrno, 23. 6. 2022 

5. razred 
 
 
 
 

• Pokrajinski muzej – maketa 
Starega gradu, 26. 4. 2022 

• Božično novoletne delavnice, 
3. 12. 2021 

• Vreme, 8. 4. 2022 

• Gugalnica – tehtnica, 20. 6. 2022 

• Tradicionalni slovenski zajtrk in 
skrb za zdravje, 19. 11. 2021  

• Evropska vas Norveška, 
25. 4. 2022  

• Raznolikost primorskega sveta, 
14. 6. 2022 

• To sem jaz, 4. 10. 2021 

• Proslava ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti, jelkovanje, 
24. 12. 2021 

• Debeli rtič ima talent, 16. 6. 2022 
 

• Atletika, 1. 10. 2021 

• Pohod na Dobrno, 23. 6. 2022 

• Plavanje, 25. 2. 2021 

• Drsanje, 15. 6. 2022 

• Plavanje, 25. 3. 2022  
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POŠ ŠMARTNO V ROŽI DOLINI  

 TEHNIŠKI DAN NARAVOSLOVNI DAN KULTURNI DAN ŠPORTNI DAN 

1. razred 
 
 

• Jesenske delavnice, 15. 10. 2021  

• Božično-novoletne delavnice, 
25. 11. 2021 

• Pomladne delavnice, 8. 4. 2022 

• Tradicionalni SLO zajtrk, 
19. 11. 2021 

• Travnik, 15. 6. 2022 

• Kekčeva dežela, 7. 6. 2022 

• Proslava ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, jelkovanje, 24. 12. 2021 

• Glasbeni dan, 12. 10. 2021  

• To sem jaz, 4. 11. 2021 

• Proslava ob državnem prazniku in 
podelitev spričeval, 24. 6. 2022 

• Atletika, 23. 9. 2021 

• Pohod – kostanjev piknik, 
18. 10. 2021 

• Zimski športni dan, 23. 2. 2022 

• Orientacijski pohod, 1. 6. 2022 

• Moštvene in štafetne igre, 
21. 6. 2022 

2. razred 
 
 
 
 
 

• Jesenske delavnice, 14. 10. 2021  

• Božično-novoletne delavnice, 
25. 11. 2021 

• Pomladne delavnice, 8. 4. 2022 

• Tradicionalni SLO zajtrk, 
19. 11. 2021 

• Travnik in obisk kmetije, 
16. 6. 2022 

• Potujemo z vlakom, 8. 6. 2022 

• Proslava ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, jelkovanje, 24. 12. 2021  

• Glasbeni dan, 12. 10. 2021  

• To sem jaz, 4. 11. 2021 

• Proslava ob državnem prazniku in  
podelitev spričeval, 24. 6. 2022 

• Atletika, 23. 9. 2021 

• Pohod – kostanjev piknik, 
18. 10. 2021 

• Zimski športni dan, 23. 12. 2021 

• Orientacijski pohod, 1. 6. 2022 

• Moštvene in štafetne igre, 
21. 6. 2022 

3. razred 
 
 
 
 
 

• Tehnopark, 17. 6. 2022 

• Božično-novoletne delavnice, 
25. 11. 2021 

• Pomladne delavnice, 8. 4. 2022 

• Kmetija Razgoršek, 5. 10. 2021 

• Vivapen, Simbio, 26. 4. 2022 

• Pastirski dan v Vačah, 7. 6. 2022 

• Proslava ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, jelkovanje , 24. 12. 2021 

• Glasbeni dan, 12. 10. 2021 

• To sem jaz, 4. 11. 2021 

• Proslava ob državnem prazniku in 
podelitev spričeval, 24. 6. 2022 

• Atletika, 23. 9. 2021 

• Pohod – kostanjev piknik, 
18. 10. 2021 

• Zimski športni dan, 23. 2. 2022 

• Orientacijski pohod, 1. 6. 2022 

• Moštvene in štafetne igre, 
21. 6. 2022 

4. razred 
 
 
 
 
 

• Kulturna dediščina – 
spoznavanje starih običajev, 
6. 10. 2021 

• Božično-novoletne delavnice, 
25. 11. 2021 

• Elektrika.Pomladne delavnice, 
15. 6. 2022  

• Eksperimentiranje, 7. 6. 2022 

• Orientacija in gozdna učna pot, 
5. 10. 2021  

• Skrb za zdravje in telo TSZ, 
19. 11. 2021 

• Izkustveno doživljanje živali in 
narave, 7. 10. 2021 
  

• Proslava ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, jelkovanje, 24. 12. 2021 

• Glasbeni dan, 12. 10. 2021  

• To sem jaz, 15. 10. 2021 

• Proslava ob državnem prazniku in 
podelitev spričeval, 24. 6. 2022 

• Atletika, 23. 9. 2021 

• Pohod – kostanjev piknik, 6. 10. 2021 

• Zimski športni dan, 23. 2. 2022 

• Orientacijski pohod, 1. 6. 2022 

• Moštvene in štafetne igre, 
21. 6. 2022 

5. razred 
 
 
 
 

• Pomladne delavnice, 8. 4. 2022 

• Pokrajinski muzej, 26. 4. 2022 

• Gugalnica, 23. 6. 2022 

• Gonila, 15. 6. 2022 

• Tradicionalni SLO zajtrk, 
19. 11. 2021 

• Pošastko, 20. 6. 2022 

• Raznolikost živali in rastlin, 
14. 6. 2022 
 

• Proslava ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, jelkovanje , 24. 12. 2021 

• Glasbeni dan, 12. 10. 2021 

• To sem jaz, 15. 10. 2021 

• Debeli Rtič ima talent, 16. 6. 2022 

• Atletika, 23. 9. 2021 

• Pohod – kostanjev piknik, 
18. 10. 2021 

• Plavanje, 23. 2. 2022 

• Orientacijski pohod,1. 6. 2022 

• Moštvene in štafetne igre, 
21. 6. 2022 
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DNEVI DEJAVNOSTI – PREDMETNA STOPNJA 
 
KULTURNI DNEVI 

6. razred 

Vsebina Kdaj 

1. VESELO V NOVO LETO Vojnik, 24. 12. 2021 

2.  
EVROPSKA VAS (Norveška) 

 
Vojnik, 22. 4. 2022 

3.  
GLASBILA (koncert na šoli) 

 
Vojnik, 22. 6. 2022  

 

7. razred 

Vsebina Kdaj 

1.  
VESELO V NOVO LETO 

 
Vojnik, 24. 12. 2021 

2.  
RASTEM S KNJIGO 

 
Celje, 30. 3. 2022 

3. EVROPSKA VAS (Norveška) Vojnik, 22. 4. 2022 

 

                                                                              8. razred 

Vsebina Kdaj 

1. GROFJE CELJSKI Celje, 8. 10. 2021 

2. VESELO V NOVO LETO Vojnik, 24. 12. 2021 

3. EVROPSKA VAS (Norveška) Vojnik, 22. 4. 2022 

 

9. razred 

Vsebina Kdaj 

1. VESELO V NOVO LETO Vojnik, 24. 12. 2021 

2.  
PLES 

 
Vojnik, 10. 6. 2022  

3.  
VALETA  

 
Vojnik, 15. 6. 2022 
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ŠPORTNI DNEVI  

 

6. razred 

Vsebina Kdaj 

1.  
Pohod 

 
Vojnik, 30. 11.  2021 

2.  
Zimski športni dan 

 
Rogla, 18. 2.  2022 

3.  
Plavanje 

 
Zreče, 23. 3.  2022 

4.  
Atletika 

 
Celje, 20. 4. 2022 

5. Moštvene igre 
 

Vojnik, 23. 6. 2022 

 

7. razred 

Vsebina Kdaj 

1.  
Pohod 

 
Vojnik, 30. 11. 2021 

2.  
Zimski športni dan 

 
Celje, 23. 2. 2022 

3.  
Plavanje 

 
Zreče, 24. 3. 2022 

4.  
Atletika 

 
Celje, 20. 4. 2022 

5. Moštvene igre 
 

Gorenje nad Zrečami, 
16. 5. 2022 in 23 .5. 2022 

 

8. razred 

Vsebina Kdaj 

1.  
Orientacijski pohod 

 
Vojnik, 15. 10. 2021 

2. Pohod Vojnik, 29. 11. 2021 

3. Zimski športni dan 
 

Celje, 21. 2. 2022 

4.  
Atletika 

 
Celje, 5. 5. 2022 

5.  
Igre z žogo 

Vojnik, 24. 5. 2022 

 

9. razred 

Vsebina Kdaj 

1.  
Orientacijski pohod 

 
Vojnik, 14. 10. 2021 

2. Pohod Vojnik, 29. 11. 2021 

3. Zimski športni dan 
 

Celje, 25. 2. 2022 

4.  
Atletika 

 
Celje, 5. 5. 2022 

5.  
Igre z žogo 

 
Vojnik, 24. 5.2022 
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NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

6. razred 

Vsebina Kdaj? 

1. Kamnine OŠ Vojnik,19. 10. 2021  

2. Kočevsko, pragozd Krokar Kočevje, Krajinski park Kolpa, 9. 6. 2022  

3. Rastline SŠ za hortikulturo Celje, 21. 6. 2022  

 

 

7. razred 

Vsebina Kdaj? 

1. ZOO Ljubljana Ljubljana, 15. 10. 2021  

2. Dan eksperimentov ob vodi 
Gorenje nad Zrečami, 20. 5. 2022 in 

27. 5. 2022 

3. Notranjska in kraški svet 
 

Postojna, Predjama, Cerkniško jezero,                
9. 6. 2022  

 

 

8. razred 

Vsebina Kdaj? 

1.  
Vesolje 

  
        OŠ Vojnik, 25. 5. 2022   

2. Prva pomoč 
 

         OŠ Vojnik, 31. 5. 2022    
           

3. Ljubezen gre skozi želodec 
 

          OŠ Vojnik, 6. 6. 2022 
          

 

 

9. razred 

Vsebina Kdaj? 

1.  
Genetika 

 
OŠ Vojnik, 10. 2. 2022  

2.  
Aditivi v prehrani 

 
OŠ Vojnik, 22. 4. 2022  

3. Zdravje mladostnika OŠ Vojnik, 13. 6. 2022  
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TEHNIŠKI DNEVI 
 

6. razred 

Vsebina Kdaj? 

1. Promet Vojnik, 4. 10. 2021 

2. 
Slovenski tradicionalni zajtrk Vojnik, 19. 11. 2021 

3. Les 
 

Vojnik, 24. 5. 2022 

4.  
Glina 

 
Vojnik, 25. 5. 2022 

 

 

7. razred 

Vsebina Kdaj? 

1. Karierna orientacija Vojnik, 4. 10. 2021 

2. Slovenski tradicionalni zajtrk Vojnik, 19. 11. 2021 

3. Alternativni viri – energija 
 

Celje, 14. 4. 2022 

4. Umetne mase/Prehrana na delovnem mestu 
 

Vojnik, 15. 4. 2022 

 

 

8. razred 

Vsebina Kdaj? 

1.  
Slovenski tradicionalni zajtrk 

 
Vojnik, 19. 11. 2021 

2.  
Gorenjska 

 
Gorenjska, 9. 6. 2022 

3.  
Kovine 

 
Celje, 20. 6. 2022 

4.  
Karierna orientacija, podjetništvo 

 
Vojnik, 21. 6. 2022 

 

 

9. razred 

Vsebina Kdaj? 

1. Karierna orientacija 
 

Vojnik, 4. 11. 2021 

2 Slovenski tradicionalni zajtrk Vojnik, 19. 11. 2021 

3.  
Velenje, vzorčno mesto 

 
Velenje, 20. 4. 2022 

4.  
Poglabljanje znanja iz TEH 

 
Vojnik, 21. 4. 2022 
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EKSKURZIJE 

So del letnega načrta šole in so obvezne za vse učence. Sestavljene so tako, da z njimi učenci 

postopoma  spoznajo kulturne, zgodovinske, etnografske in ostale znamenitosti Slovenije. 

 

Razred Kraj 

1. Kekčeva dežela 

2. Potujemo z vlakom, Lutkovno gledališče MB 

3. Vače 

4. Ljubljana – živalski vrt, hiša eksperimentov 

5. Ptuj, Razkrižje, Gorišnica 

6. Kočevsko, pragozd Krokar 

7. Notranjska 

8. Gorenjska 

9. Ljubljana 
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• RAZŠIRJEN PROGRAM  
 
Dodatni, dopolnilni pouk ter interesne dejavnosti so bili v urnik umeščeni tako, da so omogočali 
vključevanje vsem učencem.  
 

a. jutranje varstvo za prvošolce  

RS VOJNIK POŠ NC POŠ ŠM POŠ SO 

68 učencev  15 učencev 12 učencev 4 učenci  

 
Organizirali smo jutranje varstvo za 99 prvošolcev. Za nujne primere smo z notranjo organizacijo 
omogočili jutranje varstvo tudi za učence 2.–5. razreda. Opažamo, da je vsako leto več učencev, 
ki potrebujejo jutranje varstvo.   

 
b. podaljšano bivanje  

RS VOJNIK POŠ NC POŠ ŠM POŠ SO 

166 učencev   43 učencev 47 učencev 31 učencev 

 
 

c. dopolnilni in dodatni pouk  

 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

Dopolnilni pouk MAT, TJA, SLO SLO, MAT, TJA SLO, MAT, TJA  SLO,MAT, TJA 

Dodatni pouk MAT MAT MAT, KE, FI  MAT, KE  

 
Učenci so lahko na drugih predmetnih področjih znanje nadgrajevali v sklopu interesnih 
dejavnosti.   
 

d. individualna in skupinska pomoč  

individualna skupinska pomoč 20 ur tedensko  

dodatna strokovna pomoč 86 ur tedensko  devet zunanjih 
sodelavk 

dodatna strokovna pomoč kot učna pomoč  31 ur tedensko   

 
V šolskem letu 2021/22 je bilo vključenih 56 učencev z odločbo o usmeritvi.  
 

e. delo z nadarjenimi  
Nadarjenim učencem so bile namenjene 4 ure individualne skupinske pomoči na naslednjih 
področjih: matematično-tehničnem, športnem, naravoslovnem in na področju čustveno-
socialne inteligence. 
Za učence so bile organizirane tudi popoldanske matematične in ustvarjalne delavnice. 
Nadarjeni učenci so vključeni v dodatni pouk, interesne dejavnosti, raziskovalne dejavnosti in 
tekmovanja na različnih področjih. Prav tako jih vključujemo v številna projektna dela ter k 
šolskim in javnim prireditvam.  
 
V šolskem letu 2021/22 smo spremljali 65 nadarjenih učencev.   
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Zap. 
št. 

Ime dejavnosti Trajanje Opombe Realizirano 

1. NARAVOSLOVNI TABOR 
 

oktober 
2021 

 
 
 
 
učenci 5. in 6. r 

 
Ni bilo 
realizirano – 
zaradi 
epidemioloških 
razmer  

2. »BRIHTNE GLAVCE« 
(Realizirano kot enodnevni 

izlet v Ljubljano) 
 

maj 2022 
 

nadarjeni učenci 

27. 5. 2022 
         

3. MATEMATIČNE  
DELAVNICE 

• Logika, 

• spretno računanje, 

• priprave na 
tekmovanje. 

 

 
po 
dogovoru 

 
 vsi 

16. 9. 2021 
7. 12. 2021 
14. 3. 2022 
         

4. USTVARJALNE  
DELAVNICE 

 

po 
dogovoru 

 
vsi 

 
11. 4. 2022 
 
          

 
 

f. interesne dejavnosti  
96 interesnih dejavnosti (na matični in podružničnih šolah) 

RS VOJNIK PS VOJNIK POŠ NC POŠ ŠM POŠ SO 

29  32 13 12 10 

 
g. neobvezni izbirni predmeti – 99,95-% realizacija 

 

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

Prvi tuji jezik 2         

Drugi tuji jezik     2 2 2 2 2 2 

 
V tem šolskem letu smo izvajali poučevanje neobveznega predmeta, in sicer prvi tuj jezik – angleščino – 
v 1. razredu, ter neobvezni izbirni predmet v četrtem, petem in šestem razredu. Učencem in staršem 
smo predstavili neobvezni izbirni predmet nemščino. Glede na to da so skoraj vsi učenci izbrali 2. tuj jezik 
v vseh četrtih, petih in šestih razredih, smo izvajali le-to.  
Za učence 7., 8., in 9. razreda izvajamo pouk drugega tujega jezika – nemščine. 
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1.2.4.2.  Realizacija nadstandardnega programa  
 

• ŠOLE V NARAVI, PLAVALNI TEČAJI  
Organizirana je bila šola v naravi za sedmošolce, saj je zaradi epidemije v prejšnjem šolskem letu 
nismo mogli izvesti. Prav tako smo nadomestili vse plavalne tečaje, ki so bili v prejšnjem šolskem 
letu nerealizirani.  
 

 Kraj izvedbe 

Naravoslovni teden za 4. razred CŠOD Gorenje nad Zrečami 
27. 9.–1. 10. 2021 (OŠ Vojnik) 
4. 10.–9. 10. 2021 (POŠ-i)  

Poletna šola v naravi za 5. razred Debeli rtič 
13.–17. 6. 2021 

Zimska šola v naravi za 6. razred Rogla 
14. 2.–21. 2. 2021 

*Športna šola v naravi za 7. razred  CŠOD Gorenje nad Zrečami, Terme Zreče  
16. 5.–20. 5. 2022  
(1. skupina) 
23. 5.–27. 5. 2022 
(2. skupina)  

Plavalni tečaj za učence prvih 
razredov 

Golovec 
7. 2.–11. 2. 2021 (1. A) 
28. 3.–31. 3. 2022 ( 1. B) 
16. 5.–19. 5. 2022 (POŠ ŠM ) 
23. 5.–26. 5. 2022 (POŠ SO in NC) 

Plavalni tečaji za učence  tretjih 
razredov ter * 4. c in *4. NC 
 

Golovec 
14. 3.–18. 3. 2022 
(1. skupina: 3. a in 3. r. POŠ ŠM) 
(2. skupina: 3. b in 3. r. POŠ NC) 
21. 3.–25. 3. 2022 
(3. skupina: 3. c in 3. r. POŠ SO) 
(4. skupina: 4. c in 4. r. POŠ NC) 

*nadomeščanje nerealiziranih dejavnosti iz prejšnjega šolskega leta zaradi epidemije  
 

• RAZISKOVALNA DEJAVNOST  
Izdelani sta bili dve raziskovalni nalogi.  
 
1. Vpliv dolgotrajnega šolanja na daljavo na socialno-čustveno področje učencev tretje 

triade OŠ - 1. Skupina na regijskem tekmovanju, uvrstitev na državno tekmovanje, srebrno 

priznanje na državnem tekmovanju 

2. Bralne navade osnovnošolcev primerjava bralnih navad v času šolanja na daljavo in 

šolanja v šoli - 1. skupina na regijskem tekmovanju 
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• PROJEKTNO DELO 
 

MEDNARODNI PROJEKTI 
Zap. 
št. 

Ime projekta čas Opombe 

1. 
EKO ŠOLA 

 
celo šolsko leto 

 
 

vsi učenci 

2. 
ZDRAVA ŠOLA 

 
celo šolsko leto 

 
 

vsi učenci 

3. 
EVROPSKA VAS 

 
april in maj 2022 

 
 

vsi učenci 

4. 
HOLIDAY CARD 

EXCHANGE 
 

oktober 2021–marec 2022 
 

 
1. r.–5. r. 

5. NAŠA MALA KNJIŽNICA 
 

celo šolsko leto 
 
 

 
POŠ Socka in 

OŠ Vojnik 1. a, 1. b, 2. a 

6. DAFFODILS & TULIPS oktober 2021–maj 2022 
 

 
 

 
POŠ Socka 

8. ŠOLSKA SHEMA 
celo šolsko leto 

 
 

vsi učenci 

9. MIRNO MORJE 
september 2021 

  

 
3 učenci PS 

10.  STAYING HEALTHY 
oktober 2021–junij 2022 

  
POŠ Socka 

11.  POZDRAV PTIC MIRU 
oktober 2021–junij 2022 

 
  

7. r. 
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12.  STAMPEd PLCT1   
celo šolsko leto 

 

 

13.  STELLA 
oktober 2021–februar 2022 

                  
 

 
 
2. REPUBLIŠKI PROJEKTI (Nacionalni projekti) 
 

Zap. 
št. 

Ime projekta Trajanje Opombe 

1. 
ANGLEŠKA BRALNA 

ZNAČKA 
 

september 2021–maj 2022 
  

2.–9. r. 

2. 
BRALNA ZNAČKA 

 
 september 2021–april 2022 

  
vsi učenci 

3. 
RASTEM S KNJIGO 

 
celo šolsko leto 

  
učenci 7. r. 

4. 

 
TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK 
 

19. november 2021 
 

 
vsi učenci 

5. 
 

KZP 
 

celo šolsko leto 
  

vsi zaposleni 

6. 
 

SAFE.SI 
 

junij 2022  
  

učenci 6. r. 

7. 
VARNO S SONCEM  

 
maj, junij 2022 

 
 

vsi učenci 

8. 
SPODBUJAJMO 
PRIJATELJSTVO 

 

januar–april 2022 
  

vsi učenci 

9. POGUM 
celo šolsko leto 

  
vsi učenci 

10.  
MLADINSKE 
DELAVNICE 

celo šolsko leto 
  

učenci 8. r. 

11.  PASAVČEK 
oktober 2021–maj 2022  

  
POŠ Socka in Šmartno 

12. 
365 DNI TELOVADIMO 

VSI 
celo šolsko leto 

 
 

POŠ SOCKA 
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13.  RADI PIŠEMO Z ROKO 
november 2021–marec 2022 

  
POŠ NOVA CERKEV 

14. EKOKVIZ 
 

oktober 2021–marec 2022 
                 

 
6., 7. in 8. r. 

 

 
3. ŠOLSKI PROJEKTI 
 

Zap. 
št. 

Ime projekta Trajanje Opombe 

1. 
NOČ BRANJA 

 
oktober 2021–maj 2022 

  
učenci 1.–5. r. 

2. 
PIŠEM LEPO, 

NATANČNO IN 
PRAVILNO 

15. september 2021–15. junij 2022 
 

 
POŠ SOCKA, 2. r, 

3, BERIMETER 
september 2021–maj 2022 

 
 

učenci 4. r., 5. r. in 6. r.  

4.  NAJ PESEM 
oktober 2021–marec 2022 

 
 

2. in 3. triada 

6.  POTUJEM S KNJIGO 
september 2021–junij 2022 

 
 

POŠ ŠMARTO 

 

RAZVOJNI PROJEKTI so projekti, katerih namen je uvajanje določenih novosti v redno delo in 

potekajo prvič v šolskem letu 2021/22. 
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MEDNARODNI PROJEKTI 
 

Zap. 
št. 

Ime projekta Trajanje Opombe 

1. NOČ IMA SVOJO MOČ 
september 2021 

 

 
POŠ NOVA 

CERKEV, 5. r. 

 
 
 
NACIONALNI PROJEKTI 
 

Zap. 
št 

Ime projekta Trajanje Opombe 

1.  
S CVETA NA CVET ZA 

NAŠ PLANET 
oktober 2021–marec 2022 

 

 
POŠ SOCKA,  

1.r in 2.r  

2.  Šolska vrtilnica 
oktober 2021–maj 2022 

 

 
2. r, POŠ ŠMARTNO  

3.  
VARNO V VRTEC IN 

ŠOLO 

 
 

september 2021– maj 2022 
 

 
vsi učenci 

4.  
ODPADKOM DAJEMO 

NOVO ŽIVLJENJE 
celo šolsko leto 

 

 
POŠ Šmartno 

5. 
TEDEN PISANJA Z 

ROKO 
januar 2022 

 

 
4. in 5. r POŠ SOCKA 
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6.  SEMENA SPREMEMB 
celo šolsko leto 

 

 
3.a 

7.  
TVU – TEDNI 

VSEŽIVLJENJSKEGA 
UČENJA 

8. 9. 2021–10. 10. 2021 
                 

 
4. in 5. r., POŠ 

Šmartno 

 
 

• TEKMOVANJA V ZNANJU – dosežki 
 
Tekmovanja v znanju 
 

Tekmovanje Dosežki 

Kenguru RS 71 priznanj – šolsko 

Vegovo tekmovanje (8. in 9. razred, MAT) 12 priznanj – šolsko 
6 bronastih – regijsko 
1 učenec je osvojil diamantnega kenguruja 
 

Fizika, 8. razred 3 priznanja – šolsko 
2 bronasti – regijsko 
1 zlato – državno 

Utrinek (astronomija za 7. razred) 6 priznanj – šolsko 
2 srebrni – državno 
1 zlato – državno 

Astronomija 5 bronastih – šolsko 
2 srebrni – državno 
2 zlati – državno 

Slovenščina   15 bronastih – šolsko 
2 srebrni – območno 
1 zlato – državno 

Slovenščina (1. r.–3. r.) – MEHURČKI 54 priznanj – šolsko 

Angleščina, 8. razred 9 bronastih – šolsko 
1 srebrno – državno 

Angleščina, 9. razred  4  bronasta – šolsko 

Kemija 2 priznanji za doseženo 1. mesto – šolsko 
1 bronasto – regijsko 

Angleška bralna značka RS  18 priznanj – šolsko 
25 srebrnih – šolsko 
2 zlati – šolsko 

Vesela šola  8 bronastih – šolsko 

Geografija 2  bronasti – šolsko 

Zgodovina, 8. razred 1 bronasto – šolsko 
1 zlato – državno 

Zgodovina, 9. razred 1 bronasto – šolsko 
1 srebrno – državno 

Biologija  2 bronasti – šolsko 

Matemček   68 bronastih – šolsko 
22 bisernih – šolsko 
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5 zlatih – državno 

Bralna značka   POŠ SO: 24 priznanj 
POŠ NC: 57 priznanj 
POŠ ŠM: 47 priznanj 
RS: 155 priznanj 
PS: 72 priznanj 
15 zlatih bralcev 

Logika RS in PS  51 bronastih – šolsko 
2 učenca – 1. mesto – šolsko 
2 učenca – 2. mesto – šolsko 
2 učenca – 3. mesto – šolsko 
2 učenca – 4. mesto – šolsko 
1 učenec – 5. mesto – šolsko 
3 bronasta – regijsko 

Kresnička  RS: 39 priznanj – šolsko 
PS: 6 priznanj – šolsko 
1 učenec je osvojil diamantno priznanje 

Sladkorna, 8. in 9. razred  1 bronasto – šolsko 

EKO KVIZ  1 bronasto – državno 
2 srebrni – državno 

BOOKWORMS (angleščina – bralno tekmovanje na RS) 91 priznanj – šolsko 

Nogomet, 6. in 7. razred 4. mesto – področno 

Atletika  Pohvala za uvrstitev na državno, učenka 5. b 
1. mesto – državno v krosu, učenec 7. c 

Košarka  2. mesto – polfinale področnega 
(mlajši dečki) 
2. mesto – področno 
(starejši dečki ) 

Odbojka  1. mesto – četrfinale državnega 
(starejši dečki) 
3. mesto – polfinale državnega 
(starejši dečki) 

Odbojka na mivki  5. mesto – področno predtekmovanje (dečki) 
3. mesto – področno predtekmovanje (deklice) 

13. Likovni natečaj – Drevo  1 bronasto – državno 

Mednarodni likovni natečaj – Kraj, tukaj in zdaj 3 bronasta – mednarodno 

54. likovni svet otrok  10 srebrnih – državno 

Gasilec – tekmovalec  5 priznanj– državno 

53. likovni natečaj – LIKOVNI SVET OTROK  9 zlatih – državno 

 
Na šoli smo organizirali regijsko tekmovanje iz LOGIKE, KEMIJE in MATEMČKA. 
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• PREVENTIVNE DEJAVNOSTI  
 

ZA UČENCE  

razred tema Izvajalec 
 

 

različno Delavnice DOBRO 
SEM – KREPITEV 
DUŠEVNEGA 
ZDRAVJA 

razredniki in specialna 
pedagoginja 
POŠ ŠM, POŠ NC                           
 

oktober–junij 

6. ZASVOJENOSTI S 
SODOBNIMI 
TEHNOLOGIJAMI  
 

Safe.si 
                                                         

14. 6. 2022 

7. SAMOPODOBA 
 

Mladinsko društvo No excuse 
                                                             

17. in 20. 6. 2022 

7. Delavnice VARNI 
BREZ VRSTNIŠKEGA 
NASILJA  
 

Socialna pedagogija in 
specialna pedagoginja                                        

november 2021 

8.  ODNOSI MED 
SPOLOMA  

Inštitut Integrum  6. 6. 2022 

9.  PREVENTIVNE 
MLADINSKE 
DELAVNICE 

Ljudska univerza Celje  november 2021–junij 
2022 

9.  DUŠEVNO ZDRAVJE 
 

Mladinsko društvo No excuse 
in Logout Celje  

13. 6. 2022 

9.  KREPITEV 
OSEBNOSTNIH MOČI 

šolske svetovalne delavke  13. 6. 2022 

 
 
 
 

• KARIERNA ORIENTACIJA 
 

Karierna orientacija za 9. razrede: 

NAČRTOVANO DELO:  

SEPTEMBER • 1. RODITELJSKI SESTANEK za starše (predstavitev 
srednješolskega sistema izobraževanja, spremembe na 
trgu dela ipd.).       

• Načrtovana tržnica poklicev je zaradi  epidemioloških 
razmer odpadla.                                                                             

 9. 9. 2021 

OKTOBER • Ureditev INFO-točke glede ponudbe srednješolskih 
programov, dijaških domov, štipendij (pred pisarno šolske 
svetovalne delavke).                                                                                      

• Okrogla miza IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA PRIHODNOST 
(Obrtna zbornica Celje).                                 

• 1. tehniški dan z vsebino karierne orientacije.                  

 
 
 

19. 10. 2021 
 
  4. 11. 2021 
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NOVEMBER • Izvedba vprašalnika »KAM in KAKO« za odkrivanje 
poklicnih interesov učencev.                                                                      

• Virtualni karierni sejem na povezavi www.karierni-sejem.si                                                                                                

 
 
15.–21. 11. 2021 

JANUAR • Razpis za vpis v srednje šole.                                                   

• Individualno svetovanje staršem in učencem skupaj z 
razredniki (poklicne namere posameznega učenca, učni 
uspeh, interesi, nadarjenosti in sposobnosti).                                    

 

FEBRUAR • 2. RODITELJSKI SESTANEK za starše (interpretacija razpisa 
za vpis v srednje šole učencem in staršem).                               

• INFORMATIVNI DAN v srednjih šolah.                                    

3. 2. 2022 

MAREC • Prijave učencev k opravljanju preizkusov posebne 
nadarjenosti na SŠ.                                                                                              

• Izpolnjevanje PRIJAV za vpis v SREDNJE ŠOLE – učenci so 
izpolnili prijave s svetovalno delavko, jih odnesli domov 
staršem v pregled in podpis ter jih sami posredovali 
srednjim šolam.                                                                                            

 

APRIL • Objava rezultatov vpisa – po potrebi individualno 
svetovanje staršem in učencem.                                                                   

• Morebitni prenosi prijav.                                                               

 

MAJ • Objava omejitev vpisa.                                                                 

JUNIJ • Vpisi v srednje šole, izbirni postopek na šolah, na katerih 
je bila omejitev vpisa.                                                                                               

 

 
Termini delavnic z učenci (na razrednih urah oz. po dogovoru): 
 

 9. A 9. B 9. C 9. D 

Izpolnjevanje vprašalnika 
KAM IN KAKO 

NOVEMBER 2021 
                                                                                    

Pregled koledarja, ponovitev 
vsebin KO 

NOVEMBER/DECEMBER 2021 
                                                                                  

Izpolnjevanje 
VPISNIC 

MAREC 2022 
                                                                                                 

 
 
 
 
Karierna orientacija za 8. razrede: 
NAČRTOVANO DELO:  

OKTOBER • Ureditev INFO točke glede ponudbe srednješolskih 
programov, dijaških domov, štipendij (pred pisarno 
šolske svetovalne delavke).                                                                                     

• Okrogla miza IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA 
PRIHODNOST (Obrtna zbornica Celje).                                                                                           

 
 
 
19. 10. 2021 

NOVEMBER– 
JUNIJ 

• Delavnice z učenci – spoznavanje sebe in svojih 
poklicnih interesov, spoznavanje srednješolskega 

 

http://www.karierni-sejem.si/


32 
 

sistema izobraževanja in postopka vpisa (na 
razrednih urah, 2 uri na oddelek).        

• Možnost individualnega izpolnjevanja vprašalnika 
»KAM in KAKO« za odkrivanje poklicnih interesov 
učencev.                

MAREC • Vpis v srednje šole, nagovor podjetnika – 
predavanje strokovne delavke Ljudske univerze 
Celje.                                                
 

junij 2022 

MAJ/JUNIJ • KARIERNI DAN: tehniški dan na temo karierne 
orientacije, spoznavanje poklicev, obisk vojniških 
podjetij.                      
 

1. 6. 2022 

 

Karierna orientacija za  7. razrede: 
NAČRTOVANO DELO:  

OKTOBER Ureditev INFO-točke glede ponudbe srednješolskih programov 
(pred pisarno šolske svetovalne delavke).                                      
KARIERNI DAN: delavnice na temo karierne orientacije, 
spoznavanje poklicev, krepitev kompetenc za lažje odločanje o 
poklicni poti (tehniški dan).                                           

 
 
4. 10. 2021  

MAJ–JUNIJ Delavnice z učenci – spoznavanje sebe in svojih poklicnih 
interesov (izvaja šolska svetovalna delavka, 2 uri na oddelek).    

                                    

 

 
 
V okviru projekta POGUM so učenci razvijali kompetence podjetnosti tudi na področju 
karierne orientacije.  
 
 

1.2.4.3. Realizacija spremljevalnega programa   
 

• ŠOLSKI PREVOZI 
 
Šola zagotavlja brezplačen prevoz za vse učence šole, ki imajo prebivališče oddaljeno od šole 
več kot 4 km. Prav tako šola poskrbi za prevoz tistih otrok, ki obiskujejo 1. razred, in tistih otrok, 
ki obiskujejo druge razrede, ne glede na oddaljenost od šole, če je ogrožena varnost učenca na 
poti v šolo. Varnost šolske poti ugotovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Otroci 
se pripeljejo v šolo s pogodbenimi avtobusi, kombiji ali z rednimi avtobusi.  
Učenci predmetne stopnje se vozijo iz naslednjih smeri: Škofja vas, Male Dole, Socka, Bovše in 
Šmartno v Rožni dolini. Šolske prevoze sta izvajala Nomago in Prevozništvo Štimulak.  
 
V šolskem letu 2021/22 je bil šolski prevoz organiziran za 450 učencev, kar predstavlja 56% vseh 
učencev.   
Prevozi so bili organizirani iz 26 različnih smeri.  
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• PREHRANA 
 
V povprečju smo dnevno za učence OŠ Vojnik s podružnicami, zaposlene in zunanje odjemalce 
v tem šolskem letu pripravili:  
- 90 zajtrkov, 
- 815 šolskih malic, 
- 635 kosil,  
- 125 popoldanskih malic.  
 
Jedilnik je sestavljen po priporočilih smernic zdravega prehranjevanja, ki so del prehranske 
politike, katere temeljni cilj je izboljšati, varovati in ohranjati zdravje ter s tem kakovost življenja.  
Prehrano smo pripravili in prilagodili učencem, ki potrebujejo dieto glede na potrdilo njihovega 
osebnega zdravnika. Dietne zajtrke, malice in popoldanske malice pripravljamo sami, dietna 
kosila nam dostavlja Vrtec Mavrica Vojnik. 
 
Šolska prehrana je bila del več projektov:  

− Šolska shema, 

− Dan slovenske hrane – Slovenski tradicionalni zajtrk,  

− Lokalna in ekološka živila na šolskem jedilniku, 

− Kuhnapato.  

Šolska shema je projekt, ki ga finančno podpira EU in je potekal skozi celo šolsko leto. Učencem 

smo kot dodatni obrok 23-krat ponudili mleko oz. navadni jogurt in 31-krat sveže sadje ter 

zelenjavo. Trudimo se, da so živila iz omenjene sheme slovenskega porekla.  

Dan slovenske hrene – Slovenski tradicionalni zajtrk – smo izvedli 19. 11. 2021.  
Učenci so dan pričeli s skodelico mleka in rezino polbelega kruha z maslom ter medom. Za svojo 
odpornost pa so zaužili ekološko jabolko. Prav vsa živila so po kratki poti dostavili z bližnjih 
kmetij in pekarne. 
 
Deseto leto zapored so bila del jedilnika lokalna živila. V teh letih smo sodelovanje vzpostavili z 
mnogimi pridelovalci, kmeti iz naše neposredne okolice. Tako se poslužujemo možnosti 
zakonodaje, ki javnim zavodom narekuje razpis JN za sukcesivno dobavo živil, a hkrati omogoča 
20 % nabave mimo omenjenega razpisa. 
 
To leto smo s sodelovanjem v projektu Kuhnapato želeli učencem ponuditi jedi naših prednikov, 

ki so že skoraj pozabljene. Učenci so učencem v šolski kuhinji pripravili kosilo novembra 2021 in 

v marcu 2022. Aprila je ekipa štirih učencev našo šolo predstavila širši javnosti v Citycentru Celje.  

To leto je vodja šolske prehrane izvedla 10 ur namenjenim izključno zdravi prehrani. Učenci so 

imeli v oddelku možnost sestaviti šolsko malico po svojih željah z upoštevanjem zdravih smernic 

prehranjevanja.  

Novembra 2021 smo v sklopu nacionalne raziskave Analiza prehranske sestave obrokov v 

osnovnih šolah drugič oddali vzorec tedenskih kosil.  

Izvedena je bila anketa o zadovoljstvu s šolsko prehrano za učence.  
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• ŠOLSKA KNJIŽNICA 
Šolska knjižnica je osrednji prostor na šoli. S svojo dejavnostjo se aktivno vključuje v vzgojno-
izobraževalno delo. Poudarek dela v njej  je na motivaciji za branje in usposabljanju učencev 
v samostojne uporabnike knjižnice. V knjižnici centralne šole Vojnik poteka vsa nabava in 
obdelava knjižničnega gradiva. Knjižnica je polnopravna članica sistema Cobiss. Vso gradivo 
je v prostem pristopu in urejeno po UDK-sistemu. V njej poteka individualna ter skupinska 
izposoja gradiva ter predpisana knjižnično informacijska znanja za učence od 1. do 9. 
razreda.  
Zaradi epidemioloških razmer je izposoja gradiv potekala po urniku in časovnem razporedu 
za vsak razred posebej. Upoštevan je bil predpisan urnik ter število obiskovalcev v knjižici. 
Gradivo je bilo mogoče naročiti tudi preko e-pošte, naročeno gradivo so učenci dobili 
dostavljeno v matične učilnice. Izvajanje preventivnih ukrepov ter izposoja po urniku je 
potekala tudi na podružnicah.  Veliko koristnih informacij in gradiva za domače branje ter 
bralno značko pa so si  lahko učenci poiskali na spletni strani šolske knjižnice. 
 
Šolska knjižnica je bila bogatejša za 339 enot knjižnega gradiva.  
 
Kljub posebnim razmeram je bilo na matični šoli izposojenih okoli 7000 knjižničnih enot ter 
60 revij in časopisov. V knjižnici so se odvijale tudi ure knjižnično informacijskih znanj.  
 
Tudi delo v knjižnici je bilo zaradi strogih preventivnih ukrepov zaradi epidemije precej 
naporno.  
 

 

• ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK  
Sistematski pregledi so bili organizirani za učence 1., 3., 6. in 8. razreda v ZD Celje. Vse smo 
realizirali skladno z načrtovanim. 
 
Zobozdravstvena preventiva je potekala delno v šoli, delno pa v ZD Vojnik. Pregled zobovja v 
ZD Vojnik so imeli 2., 4., 7. in 8. razredi (od 10. 5. do 26. 5. 2022). V obliki predavanja se je izvedla 
preventiva v vseh razredih od 1. do 9. razreda med 21. 3. in 28. 3. 2022, na podružnicah od 
septembra do novembra.  
 
Vzgojo za zdravje sta izvajali dve strokovni delavki iz ZD Celje.  
Teme predavanj VZGOJE ZA ZDRAVJE so sledeče:  

razred tema 

1. Zdrave navade – spodbujamo zdrave navade prvošolcev                      

2. Osebna higiena                                                                                               

3. Zdrav način življenja (zdrava prehrana, gibanje)                                      

4. Skrb za telo (varovanje čutil in hrbtenice)                                                

5. Preprečevanje poškodb in prva pomoč                                                     

6. Odraščanje in medsebojni odnosi (varovalna vedenja)                          

7. Pozitivna samopodoba in stres                                                                   

8. Zasvojenost                                                                                                    

9. Vzgoja za zdravo spolnost                                                                           
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• SKUPNOST UČENCEV, ŠOLSKI PARLAMENT 
Šolski parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Predstavnike voli skupnost učencev. Šolski 
parlament se skliče vsaj dvakrat letno. Svoje ugotovitve, predloge, pripombe člani parlamenta 
posredujejo ravnateljici in svetu šole. 
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem 
otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter 
pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. Osnovna šola Vojnik vsako šolsko 
leto v jesenskem času razpiše volitve v šolski parlament in nato v roku enega meseca izvede 
splošne demokratične volitve v šolski parlament, na katerih lahko sodelujejo vsi učenci in 
učenke od 6. do 9. razreda. Izvolijo predsednika in namestnika parlamenta. 

Skupnost učencev je organizirala številne dobrodelne akcije (zbiranje hrane za Romano in 
Sofijo, Pomagajmo Ukrajini, zbiranje hrane za DZLMZ). Izpeljali so natečaja: Najlepša praznično 
urejena učilnica in Najlepša slovenska beseda.  

Šolski parlament je pripravil številne aktivnosti, ki so spodbujale k povezanosti in 
prepoznavnosti šole.  

Aktivnosti:  
Mesec prijaznosti (med zaposlene in občane so delili kamenčke s pozitivnimi mislimi),  
Z drobnimi pozornostmi polepšajmo dan,  
video Stop petardam,  
Valentinovo – delitev lepih misli zaposlenim,  
dan materinščine,  
sodelovanje na občinskem in regijskem parlamentu,  
video predstavitev šole. 
 
Skupnost učencev in Šolski parlament vodi mentorica Simona Šarlah.  

 

• PREDVANJA ZA STARŠE  
 
Predavanja in delavnice za starše organiziramo z namenom sodelovanja z njimi v smislu dopolnjevanja 
in razvijanja enakih vrednot pri učencih tudi v krogu družine. Letos je ena izmed prioritetnih nalog tudi 
podpora duševnem zdravju. Na tem področju smo za starše organizirali predavanje:  
Urjenje socialnih veščin in obvladovanje čustev v kriznih situacijah (N. Strel Pletikos). 

 

Ker je vse bolj prisotna tudi nevarnost spletnih prevar in zlorab, smo za starše organizirali še 

predavanje Spletne pasti v izvedbi Safe.si.  

Ob morebitnem pojavu stisk ali pojavu težav v družinah smo starše usmerjali tudi na brezplačno 
terapevtsko pomoč na Ljudsko univerzo Celje, na kateri so ponujali bogat nabor oblik pomoči.  
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1.2.5. Odstotek učencev, ki so v preteklem letu izpolnili pogoje za napredovanje v 
višji razred 
Pogoje za napredovanje v višji razred je v šolskem letu 2021/22 doseglo: 
- na razredni stopnji: 100 %, 
- na predmetni stopnji: 98,3 %, 
- na POŠ Šmartno v Rožni dolini: 93,4 % 
- na POŠ Nova Cerkev 98,7 % in 
- na POŠ Socka 100 % učencev. 
 
1.2.6. Pohvale in priznanja  
Številni učenci so prejeli pohvale za uspešno delovanje na različnih področjih. V šolskem letu 
2021/22 je bilo pohvaljenih 653 učencev.  
 
Za najboljši učni uspeh skozi vsa leta izobraževanja so učenci prejeli županovo priznanje. Vpisani 
so bili v zlato knjigo. V tem letu je bilo najuspešnejših učencev, ki so bili tudi županovi 
nagrajenci, 21. 
 

1.2.7. Ocena učinkov poslovanja na druga področja 
Poslovanje je v preteklem obdobju zaznamovala zahteva po dodatnih potrebah upoštevanja 
priporočil NIJZ, ki jih je narekovala epidemija. Zaradi številnih izdanih karanten in s tem izvajanja 
pouka na daljavo ter posledično manjšega števila obrokov, so se zmanjšali tudi prihodki v šolski 
kuhinji.  
 

1.2.8. Zaposleni 
Na šoli je bilo zaposlenih (stanje 31. 12. 2022):  

- 68 učiteljev, 2 vzgojiteljici, 
- ravnateljica in 2 pomočnici ravnateljice, 
- 3 svetovalni delavke, 1 izvajalka individualne strokovne pomoči, 
- 2 knjižničarja, 
- 1 tajnik, 
- 1 laborant, 
- 1 računovodja in 1 knjigovodja, 
- 2 začasna spremljevalca učencev s posebnimi potrebami, 
- 21 ostalih tehniških delavcev (hišnik, čistilke, kuhar, kuharski pomočnik). 

 
20 % delovnega mesta svetovalne delavke (psihologinja) je financirala Občina Vojnik. 20% 
delovnega mesta svetovalne delavke (psihologinja) je financiral Zavod RS za šolstvo  (sredstva z 
naslova projekta Posodobljen koncept odkrivanja nadarjenih učencev).  Prav tako je Občina 
Vojnik financirala delež poučevanja drugega tujega jezika – nemščine, tako so učenci lahko imeli 
pouk nemščine v vseh sredinah v matičnem oddelku.  
 
 
V delo z učenci s posebnimi potrebami so se vključevale tudi zunanje sodelavke v sodelovanju z 
OŠ Glazija in CVIU Velenje. 
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Enemu delavcu smo omogočili vključitev v program Usposabljanje na delovnem mestu.  
 

• IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPOSLENE 
 

Za vse delavce smo izvedli skupna izobraževanja:  
 
1. SKUPNO IZOBRAŽEVANJE ZA ČISTILKE IN KUHINJSKO OSEBJE TER HIŠNIKA, 
2. PRIPRAVA NA URE ODDELČNE SKUPNOSTI (tematski sklopi – duševno zdravje) – Društvo za boljši 
svet in društvo za razvoj človečnosti, gospod Marjan Savnik, predstavitev priročnika Glavo imaš in srce?  
3. KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE – Neva Strel Pletikos, 
4. AVTIZEM -  Sabina Korošec Zavšek  
5. Varstvo osebnih podatkov (DATAINFO) – Aljaž Lep. 
 

Vsak delavec si je lahko izbral izobraževanje po lastnem izboru za profesionalno rast in 
izpopolnjevanje.  
 
Nabor izobraževanj je razviden iz spodnje preglednice. 
 

Zap.št. Naslov  

1.  - Ekokonferenca 
- Brain gym in nekaj tehnik sproščanja za premagovanja stresa otrok 
- Vaje za sproščanje stresa in napetosti (TRE) 
- Izbira likovnega motiva 

2.  - Razvoj bralnih zmožnosti pri TJA 
- Digitalna čarobnost poučevanja angleščine 
- Poučevanje slovenščine kot drugega tujega jezika v kontekstu medkulturnega 

izobraževanja 

3.  - Delo z zahtevnejšimi starši v OŠ 
- Čustvena inteligenca v profesionalnem okolju 
- Jezikovno-matematična pismenost 

4.  - Kako povezati razred po spletu 
- Igre socialnih spretnosti  
- Čuječnost skozi zgodbo in terapevtski zvok 

5.  - Srečanje pomočnikov ravnateljev 

6.  - Sodobna digitalna orodja pri športu 
- Možnost vseživljenjskega spremljana stanja telesne zmogljivosti 

7.  - Matematik IV 
- Mini in mala odbojka v 1. in 2. triadi 
- 30 dni za 30 vzgojnih nasvetov 

8.  - Delo z zahtevnejšimi starši v OŠ 
- Uspešno delo z vedenjsko težavnimi učenci v OŠ 

9.  - Biti razrednik – pomembna vloga in naloga 
- Delo z zahtevnejšimi starši v OŠ 
- Krepitev zdravega življenjskega sloga 

10.  - Seminar za učitelje nemščine – DaF-MOSAIK 
- Konferenca IATEFL  
- Učinkovito poučevanje nemščine s podporo digitalne tehnologije 

11.  - Mala zborovska šola 
- Izbira likovnega motiva 
- Ustvarjanje glasbenih projektov 

12.  - Velike zgodbe 
- Mala zborovska šola 
- Cici matematik 1, 2 
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13.  - Jezikovno matematična pismenost 
- Raznolike oblike vrednotenja znanja pri matematiki 
- Peta konferenca o učenju in poučevanju matematike 

14.  - Izobraževanje s področja računovodstva 

15.  - Od slovnične h govorni zmožnosti v nemščini 
- Biti učitelj v digitalnem času 

16.  - Mednarodi webinar o holokavstu 
- Delo z zahtevnejšimi starši v OŠ 

17.  - Mini in mala odbojka v 1. in 2. triletju OŠ 
- Razvijanje matematične pismenosti z matematičnimi slikanicami 
- Izbira likovnega motiva 

18.  - Supervizija 
- Krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin 

19.  - Montessori delavnice 
- Izdelava interaktivnih učnih pripomočkov 
- Prehod iz vrtca v šolo in delo v 1. razredu 

20.  - Lutke v VIZ  
- Vaje za sproščanje stresa in napetosti 
- Brain gym in nekaj tehnik sproščanja za premagovanja stresa otrok 

21.  - Spletno orodje za knjižnice 

22.  - Montessori delavnice 

23.  - Čustvene in vedenjske težave v razredu 
- Drugačna geografija: raziskovalni tabor na Pohorju 
- Načrtovanje, preverjanje in ocenjevanje znanja pri pouku angleščine 

24.  - Pajkovci 

25.  - Delavnica Montessori za odrasle 
- Uspešno delo z vedenjsko težavnimi učenci v OŠ 
- 3. Slomškov simpozij – če hočeš druge vneti, moraš sam goreti 

26.  - Joga v šoli – nadaljevalna stopnja 
- Kritično branje pri pouku slovenščine 

27.  - 6. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov NAK 2021 

28.  - Mala zborovska šola 
- Montessori – Velike zgodbe v OŠ 
- Montessori – Pregledno izobraževanje za predšolsko obdobje 
- Montessori delavnica za odrasle 

29.  - Vsi na smuči – 1. del 
- Osnove metodike učenja rokometa 

30.  - Semena sprememb 
- Delo z zahtevnejšimi starši v OŠ 

31.  - Civilna družba in šolski sistem – 12. mednarodni strokovni simpozij 
- Srečanje pomočnikov ravnateljev 

32.  - Delavnica Montessori za odrasle 
- Športna vadba v vrtcu, 1. in 3. triletju OŠ 
- Čarobnost poučevanja angleščine 

33.  - Razvoj grafomotorike – disgrafija in disleksija 
- Otroci z ADHD in vloga šole 

34.  - Ekokonferenca 
- Brain gym in nekaj tehnik sproščanja za premagovanje stresa otrok 
- Izbira likovnega motiva 
- Lažne novice in medijska pismenost 

35.  - Otrok in mladostnik z avtističnimi motnjami 
- Preprečevanje neželenega vedenja otrok z avtizmom 
- Pot do otrokovih čustev 

36.  - Izdelava interaktivnih učnih pripomočkov 
- Metode za spodbujanje in razvijanje jezikovnih in socialnih kompetenc  
- Ustvarjanje in urejanje videoposnetkov 
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37.  - Vsi na smuči, 1. del 
- Osnove metodike učenja rokometa 

38. 9 - Matematik 1 

39.  - Brain gym in nekaj tehnik sproščanja 
- Motiviranost za branje na RS 

40.  - Študijsko srečanje 
- Aerobika – skupinska vadba ob glasbi 
- Animacijske plesne koreografije in koreografska delavnica 

 
 
 
1.2.9. Sodelovaje z okoljem  

• PRIREDITVE  

Matična šola 

Prireditev Realizirano 

Komemoracija  (Dobrotin, pri 
spomeniku NOB) 

22. 10. 2021 

Slovenski kulturni praznik   7. 2. 2022 

Pozdrav pomladi RS 29. 3., 31. 3. 2022 

Letni koncert pevskih zborov   2. 6. 2022 

Valeta   15. 6. 2022 

 
POŠ Nova Cerkev 

Prireditev Realizirano 

Koncert KUD Nova Cerkev  28. 5. 2022 

Komemoracija  21. 10. 2021 

Novoletna prireditev  24. 12. 2021 

Proslava pred dnevom samostojnosti 
in enotnosti  

24. 12. 2021 

Proslava pred Prešernovim dnevom  4. 2. 2022 

Gregorjevo  11. 3. 2022 

Proslava pred dnevom državnosti  24. 6. 2022 

Nastop ob krajevnem prazniku v 
Novi Cerkvi  

2. 7. 2022       

Kresna noč v šoli  20. 6. 2022 

Dan čebel v Novi Cerkvi  23. 5. 2022 

 
POŠ Šmartno v Rožni dolini 
PRIREDITEV REALIZACIJA 

Komemoracija 22. 10. 2021 

Proslava ob kulturnem prazniku 4. 2. 2022 

Zaključna prireditev s starši 21. 6. 2022 

 
POŠ Socka 
Prireditev Realizirano 

Komemoracija na Veliki Ravni  21. 10. 2021 
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Novoletna prireditev POŠ Socka  24. 12. 2021 
preko spleta 

Socka poje, pleše in igra  19. 6. 2022 

 
 

• POVEZOVANJE S SOSEDNJIMA VRTCEMA 

Prednostna naloga naše šole je tudi povezovanje s sosednjima vrtcema, ki ju obiskuje večina 
naših novincev. Sodelovali smo z vodjema vrtcev, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic 
ter k različnim dejavnostim skozi celo leto vključevali skupine najstarejših otrok, bodočih 
prvošolcev. V juniju smo z vzgojiteljicami vrtcev zanje organizirali tudi uvajalne urice. 
 

• SODELOVANJE S POLICIJSKO POSTAJO 

Redno sodelujemo s Policijsko postajo Vojnik, saj se aktivno vključujejo v vzgojo učencev za 
večjo prometno varnost. 
 

• SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO IN DRUŠTVI  
     Z lokalno skupnostjo smo odlično sodelovali, prav tako z vsemi društvi, kajti na takšen način    
     prenašamo kulturno dediščino na učence in se hkrati medgeneracijsko povezujemo.  
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Organigram zavoda 
 

RAVNATELJICA

UČITELJSKI ZBOR

UČITELJI 
RAZREDNE 
STOPNJE

VODJA POŠ SOCKA

1. 2. RAZRED

3. RAZRED

4.5. RAZRED

OPB

VODJA POŠ NOVA 
CERKEV

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

OPB

VODJA POŠ 
ŠMARTNO V 

ROŽNI DOLINI

1.2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

OPB

RAZREDNA 
STOPNJA VOJNIK

1. RAZRED IN 
OPB

2. RAZRED IN 
OPB

3.  RAZRED IN 
OPB

4. RAZRED IN 
OPB

5. RAZRED IN 
OPB

UČITELJI PREDMETNE STOPNJE

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

DRUGI STROKOVNI 
DELAVCI

RAČUNALNIČAR LABORANT KNJIŽNIČAR SVETOVALNA SLUŽBA

SOCIALNI 
PEDAGOG

PEDAGOG

PEDAGOG, 
IZVAJALEC DSP

TEHNIČNO 
ADMINISTRATIVNI 

DELAVCI

RAČUNOVODSKO ADMINISTRATIVNI 
DELAVCI

TAJNIŠTVO RAČUNOVODSTVO

RAČUNOVODJA

KNJIGOVODJA

TEHNIČNI DELAVCI

VODJA PREHRANE

VODJA KUHINJE

KUHAR

KUHINJSKI 
POMOČNIK

HIŠNIK ČISTILKE

POMOČNICI

RAVNATELJICE
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1.2.10. Investicije in investicijska vlaganja ter vzdrževanja 
 

V letu 2022 smo investicijska sredstva namenili za: 
- industrijski stroj za pranje perila, 
- stroj za čiščenje tal, 
- pleskanje učilnic, 
- hladilno zamrzovalno omaro na POŠ Socka,  
- hladilnik na POŠ Nova Cerkev, 
- nakup klimatskih naprav, 
- menjava opreme 4 učilnic, 
- opustitev grezne jame na POŠ Nova Cerkev, 
- meritve elektroinštalacij, 
- delno sanacijo strehe na POŠ Socka, 
- ureditev dveh manjših učilnic na mansardi (za izvajanje dodatne strokovne pomoči). 
 
 

1.2.11. Ocena delovanja sistema notranjega nadzora 
 

V skladu s sprejetim Pravilnikom o računovodstvu ima šola urejeno notranjo kontrolo 
računovodskih listin in določene odgovorne osebe. 

Vzpostavljen je tokokrog listin. Ta določa, da prejete račune pred plačilom pregleda oseba 
(pomočnica ravnateljice, tajnik, organizator šolske prehrane, kuhar, hišnik), ki je strošek 
nabave povzročila ali je zanj zadolžena. Za pregled računov pri dostavi vsakega posameznega 
računa tajnik poskrbi, da so priložene ustrezne priloge, in nato račun posreduje v pregled 
osebi, ki je za to zadolžena. Plačilo odobri ravnatelj, izvede pa ga računovodja. 

Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:  
- pri mesečni najavi zahtevkov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter ostalih 

stroškov. Zahtevke pripravimo na šoli, jih vnesemo na Portal ministrstva, pristojnega za 
šolstvo, v pisni obliki jih pregledamo v računovodstvu in nekatere še dodatno posredujemo 
na ministrstvo; 

- pri preverjanju dobavnic in računov ob odobritvi izplačila; 
- pri preverjanju plačil univerzalnih plačilnih nalogov (položnic); 
- pri spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb s 

strani poslovnih partnerjev in financerjev. 
 
Skladno z zakonodajo imamo tudi notranjo revizijo poslovanja, ki jo je za preteklo leto izvedla 
revizijska hiša J&M Ribič. Na osnovi njihovih priporočil tudi redno sledimo danim navodilom in 
ustrezno uredimo dokumentacijo oz. predlagana priporočila.  
 
Z navedenimi kontrolami izjavljam, da imamo vzpostavljen primeren sistem notranjega 
nadzora javnih financ, ki deluje in se ustrezno vzdržuje, ter s tem zagotavljamo, da so ustrezno 
obvladana vsa tveganja za doseganje ciljev, pravilnosti poslovanja in poročanja.  
Zavod vsako leto sprejme načrt notranje revizije, skladno z mednarodnimi revizijskimi 
standardi. Dejavnost notranje revizije je vzpostavljena s Temeljno listino notranje revizijske 
dejavnosti, ki jo je sprejela ravnateljica. V ta namen zavod vsako leto v Finančnem načrtu 
predvidi sredstva za izvedbo notranje revizije.   
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1.2.12. Ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo 
 
Na šoli smo imeli vpeljan  sistem KzP, ki ga letno pregledujemo s pomočjo notranje in zunanje 
presoje. Priporočila, ki nastanejo pri opravljanju notranjih in zunanjih presoj so izhodišča za 
načrtovanje dela in priložnosti za vpeljevanje izboljšav v sistem dela.  
 
Ob koncu šolskega leta vodstvo šole pregleda poročila vseh dejavnosti in aktivnosti ter poročila 
strokovnih in razrednih aktivov, ki so izhodišča za načrtovanje dela v naslednjem šolskem letu.  

 
1.2.13. Ocena uspeha pri doseganju ciljev 
Skozi celotno šolsko leto poskušamo uresničevati postavljene cilje in svojim učencem 
omogočati pravice do osnovnega izobraževanja. Hkrati jim omogočamo, da razvijajo svojo 
osebnost celostno skozi kvaliteten pouk in skozi oblike razširjenega in nadstandardnega 
programa.  
To leto pa je bilo posebno zaradi epidemije. Delo smo morali močno prilagajati v času dela na 
daljavo.  
Glede na vsa podana poročila, na pozitiven odziv in številne pohvale s strani staršev in lokalne 

skupnosti, ocenjujemo, da smo to šolsko leto uspešno izvedli, kljub mnogim ukrepom, ki smo 

jih še morali upoštevati. Vsi zaposleni so se trudili in s predanostjo pripomogli k uspešni izvedbi 

zastavljenih ciljev.  

 
1.2.14. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
Menim, da smo na šoli v okviru razpoložljivih finančnih sredstev gospodarno ravnali z njimi. 
Upoštevali smo zakonodajne interventne ukrepe, iskali najugodnejšega ponudnika pri 
nabavljanju opreme in drugih nakupih, upoštevali Zakon o javnem naročanju in skrbeli za 
natančno planiranje potrebnih sredstev.  
Dneve dejavnosti, ki jih šola izvaja skladno z Letnim delovnim načrtom, financirajo starši na 
osnovi predvidenih stroškov, ki niso pokriti iz drugih virov. Med stroške, ki so jih poravnali 
starši, sodijo tudi šole v naravi, ekskurzije in prehrana.  
Del sredstev je še bil namenjen zaščitnim sredstvom (maske, razkužila, rokavice, testi za 
samotestiranje in filtri za ionizatorje) z namenom preprečevanja širjenja okužb.   
 
1.2.15. Gospodarska situacija in poslovanje šole 
Zaznavamo, da se težka finančna situacija v slovenskem prostoru pozna tudi na naši šoli. 
Staršem, ki potrebujejo pomoč, poskušamo pomagati skladno z možnostmi in zakonodajo. Na 
šoli uspešno deluje Šolski sklad, ki s pomočjo raznih akcij in donatorjev pomaga pri plačevanju 
dejavnosti razširjenega in nadstandardnega programa (starši prosijo za subvencijo plačila šole 
v naravi, ekskurzij, plavalnega tečaja …). Šolski sklad skladno z merili razporeja denarno pomoč 
staršem in o tem redno poroča tudi Svetu šole in Svetu staršev. 
 
V letu 2021/22 so imeli vsi učenci možnost vključenosti v brezplačni učbeniški sklad. Učbeniki, 
ki jih v celoti financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, so bili v preteklem letu nabavljeni 
za vse učence. Na šoli je osnovna skrb zagotavljati vsem otrokom  enake pogoje za delo ne 
glede na to ali obiskujejo centralno ali podružnično šolo. Hkrati socialno ogroženim otrokom 
omogočamo enakovredno vključitev v vse dejavnosti razširjenega in nadstandardnega 
programa in tako zmanjšujemo nevarnost socialnega izključevanja. 
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Skozi celo leto smo se trudili varčevati z upoštevanjem varčevalnih ukrepov. 
Leto 2022 je bilo zaznamovano s porastom stroškov, zato smo s finančnimi sredstvi ravnali 
racionalno. Soočali smo se z dvigom cen na različnih področjih, predvsem jih je bilo zaznati na 
področju prevozov, živil in energentov znatno povišanje cen.  


