
 

POROČILO OSNOVNIH ŠOL V MO VELENJE ZA 
ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

 

OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA  

V šolsko leto 2021/2022 je vstopilo 579 učencev, od tega 55 na podružnici v Pesju. Učence je poučevalo 
44 učiteljev. Vse načrtovane aktivnosti v letnem delovnem načrtu šole smo izpeljali v celoti. Šolsko delo 
je počasi ponovno zaživelo na način, kot smo ga bili vajeni v preteklih letih. 
Leto je bilo na šoli Antona Aškerca Velenje zaznamovano z velikim trudom po dosegu realizacije letnega 
delovnega načrta šole, saj nam je preteklo šolsko leto prineslo nov izziv poučevanja in kar precej novih 
izkušenj. Kljub temu smo sledili skupnim vrednotam, bili odprti za številne dejavnosti v okviru obveznega 
in razširjenega programa in predstavljali pomemben člen vzgoje in izobraževanja v lokalnem in širšem 
okolju, pa tudi v mednarodnem z uvajanjem novega projekta Erasmus+. 
 
Vsako šolsko leto pred nas postavlja nove izzive, nove projekte in tudi letošnje šolsko leto je bilo tako. 
V ospredju naših bogatih aktivnosti je bil vsekakor projekt formativnega spremljanja znanja, ki je bil 
povezan z elementi NTC učenja in mednarodnega projekta ATS STEM, v katerem smo posebno 
pozornost posvečali spodbujanju razvoja veščin kritičnega mišljenja. Razumeti, kaj razumejo učenci, 
kako povezujejo svoja znanja z različnih področji, je bila rdeča nit formativnega spremljanja. 
 
Letošnje šolsko leto je bilo še posebej zaznamovano odpravi vrzeli v znanju, ki so jih prinesli številni 
ukrepi za zajezitev epidemije. Projekti, ki so ostali nerealizirani, so ugledali luč sveta v tem šolskem letu. 
Naše glasilo Mladi veter je tudi tokrat nastajalo v spletni obliki, kjer so se naši učenci predstavili s 
številnimi aktivnostmi, ki so zaznamovali to šolsko leto. 
 
Letošnje šolsko leto so zaznamovali naslednji projekti: Mavrica prijateljstva med generacijami, okoljski 
projekti, projekti, ki so povezani z vrednotami kulture in športa, literarni in likovni natečaji, natečaji v 
okviru projekta Evropa v šoli, Krpan, Varno na kolesu, Tradicionalni slovenski zajtrk, Rastem s knjigo. 
Tudi letos so si mladi prostovoljci s svojimi aktivnostmi prislužili že četrtič naziv – Junaki našega časa 
na državnem nivoju. Posebnost letošnjega šolskega leta pa je bila tudi aktivnost Beremo s pomočjo 
terapevtskega psa in projekt Šola bere. 
Kar nekaj projektov pa bomo do konca izpeljali v naslednjem šolskem letu, in sicer: Podari nasmeh v 
sodelovanju z  MZPM, Poezija med brezami, Noč branja v luči materinščine, angleščine, nemščine in 
francoščine, Med valovi, Mavrični plesi, Teden vseživljenjskega učenja, dobrodelne akcije Pokloni 
zvezek, Podarim se veselim … 
 
Pomembni uspehi na tekmovanjih iz znanj: 
Vegovo priznanje  4 srebrna 1 zlato priznanje 
Logika    1 srebrno 
Cankarjevo priznanje  2 srebrni 1 zlato priznanje 
Stefanovo priznanje  1 srebrno 
Preglovo priznanje  3 srebrna 3 zlata priznanja 
Tuj jezik angleščina  3 srebrna 
Geografija   1 srebrno 1 zlato priznanje, učenec je bil tudi državni prvak 
Proteusovo priznanje  1 srebrno 
Raziskovalna naloga  bronasto priznanje 
12 učencev je prejelo priznanje župana MOV za odličnost v vseh letih šolanja. 
 
V šolskem letu 2021/2022 smo izvedli naslednje investicije in vzdrževalna dela: 
 
s sredstvi ustanoviteljice MO Velenje: 
- vzdrževanje in beljenje prostorov centralne in podružnične šole; 



- sanacija stenske keramike v pomivalnici šolske kuhinje; 
- sanacija WC za dečke v 1. nadstropju; 
  
s sredstvi tržne dejavnosti šole: 

- nakup pohištva (mize in stoli) za potrebe razširitve jedilnice na centralni šoli; 
- širitev jedilnice za 34 sedišč (del stroškov s postavke MOV); 
- zamenjava svetil v učilnici BIO in FIZ; 
- nakup tablic za pouk naravoslovja, matematike in 4. razreda; 
- sanacija talnih razpok na asfaltiranem delu šolskega igrišča; 
- nakup multifunkcijske naprave za šolsko kuhinjo; 
- nakup sesalca; 
- sanacija kuhinje v Pesju; 
- montaža klime v računalniški učilnici; 
- zamenjava dve tabel v učilnicah na podružnici v Pesju.  
 

Kot ravnatelj verjamem, da bo OŠ Antona Aškerca Velenje tudi v prihodnje omogočila učencem celosten 
razvoj in aktivirala v mladih ljudeh tisto najboljše, kar je v njih, jim dajala prostor za ustvarjalnost, za 
razvoj njihovih zmožnosti in jih hkrati usmerjala in vodila v vrednote, ob tem pa jih usposobila za uspešno 
delovanje v družbi. 
 
 
                                     Zdenko Gorišek, 
                 ravnatelj OŠ Antona Aškerca 

 

 
   
OSNOVNA ŠOLA GORICA 

Šolsko leto 2021/2022 je bilo praznično leto, saj je šola praznovala 40 let delovanja. V tednu otroka smo 
organizirali vodene oglede po šoli. V popoldanskem času je šolo in njeno delovanje dobro spoznalo 250 
obiskovalcev, ki so se pod vodstvom naših učencev sprehodili po učilnicah in pokukali v kabinete in 
druge skrite kotičke ter tako spoznali utrip šole skozi čas. 
Del šolskega leta je v šolah potekalo obvezno samotestiranje učencev, kar je v šolski prostor vneslo 
nemalo stisk. Upoštevali smo navodila NIJZ, izvajali hibridni pouk in se trudili spoštljivo komunicirati z 
vsemi deležniki v neprestano spreminjajočih se razmerah. V šoli potrebujemo stabilnost in mir, da lahko 
kvalitetno izvajamo vzgojno-izobraževalno delo, kar je naše poslanstvo in naloga. Še posebej smo bili 
osredotočeni na aktivne oblike učenja in utrjevanja znanja s pomočjo didaktičnih iger ter spoštljivo in 
spodbudno  komunikacijo – povratno informacijo osredotočeno na pozitivno ravnanje. Kljub zahtevnim 
epidemiološkim razmeram smo izvedli pevske priprave za vse 3 šolske zbore, 2 plavalni šoli v naravi, 
projekt Naučimo se smučati in tabor za nadarjene učence. 
Zavedamo se vzgojne naloge in priložnosti. Že tretje šolsko leto uro oddelčne skupnosti za učence od 
6. do 9. razreda izvajamo vsak teden za vse oddelke na isti dan. Na urah sistematično uvajamo 8 krogov 
odličnosti (odgovornost, predanost, pozitivnost, uravnoteženost, učenje iz napak, integriteta in govori z 
dobrim namenom). Sodelujemo v Erasmus+ projektu Izobraževalni pristop spopadanja s podnebnimi 
spremembami, ki temelji na virtualni resničnosti. Glavni cilj projekta je učence ozavestiti in izobraziti o 
podnebnih spremembah, ki smo jim priča, ter jih spodbuditi k iskanju rešitev in odgovornemu ravnanju 
z odpadki. Posebno skrb namenjamo učencem s primanjkljaji na različnih področjih, nadarjenim 
učencem in učencem priseljencem. Za premagovanje komunikacijskih ovir z albansko govorečimi 
priseljenci smo sklenili dogovor o prostovoljnem sodelovanju z gospo, ki je vsak teden 5 ur na razpolago 
in tako pomaga pri učenju slovenskega jezika in komunikaciji med šolo in starši. Vsak mesec nas je 
obveščal in zabaval šolski radio, izšle so tri številke šolskega literarnega glasila. Uspešno smo izpeljali 
bazar, teden pisanja z roko, kulturni maraton, NTC delavnice, lepopisno tekmovanje, Exatlon in 
Olimpijski dan z Glorio Kotnik. 
Zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni je dosegla Lončarič Tia. 
Zlato priznanje iz znanja geografije je dosegla Eva Avberšek. 
Zlato priznanje iz vesele šole so dosegli Eva Avberšek, Elena Vučetić Djurić in Aleksander Drurić. 
Za raziskovalno nalogo: »Prisotnost mikroplastike v reki Paki na območju Velenja« sta Rok Blagus in 
Domen Lamot prejela bronasto državno priznanje. 



Skupno število srebrnih priznanj na državni ravni: 6 
Skupno število bronastih priznanj na državni ravni: 8 
Na olimpijadi so naši učenci zasedli 2. mesto. Ekipa otroške atletike je dosegla 1. mesto. Starejši dečki 
so v polfinalu državnega prvenstva v košarki dosegli 3. mesto. Starejši dečki so v četrtfinalu državnega 
prvenstva v rokometu dosegli 2. mesto. 
 
Izvedli smo naslednje investicije in vzdrževalna dela: 
s sredstvi ustanoviteljice MO Velenje: 
- dokup IKT tehnologije; 
- generalno čiščenje; 
-   dokup orodja za pouk TIT; 
 
s sredstvi tržne dejavnosti: 
- sprotna vzdrževalna dela; 
-            oprema učilnice za pouk (iz kabineta RS). 
 

Šola je prostor izmenjave strokovnega znanja, kjer drug drugemu stojimo ob strani v dobrobit otrok in 
mladih, zavedajoč se, da s tem, ko ustvarjamo kakovosten izobraževalni sistem, gradimo uspešno 
družbo prihodnosti. 

 
 
              Barbara Trebižan, prof.  
                          ravnateljica OŠ Gorica 

 
           
 
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA 
 
Kljub protikoronskim ukrepom, ki so zaznamovali velik del lanskega šolskega leta, smo nadaljevali z 
vsemi projekti, v katere smo vključeni. Od teh bi izpostavili konec šolskega leta zaključen projekt 
POGUM, v katerem smo z učenci gradili kompetence podjetnosti. Tim za kakovost uspešno nadaljuje 
delo na področju spodbujanja učencev k čim večji aktivnosti. Pred šolo poleg zastave Ekošole in Zdrave 
šole še naprej visi tudi kulturna zastava, ki kaže na bogato kulturno delovanje in naziv Kulturna šola. 
Ohranjamo sodelovanje z vrtci, predvsem z različnimi predstavami kamišibaja in delavnicami. 
Sodelovali smo na občinskem prazniku in drugih priložnostnih prireditvah.   

Učenci naše šole so bili zelo uspešni pri raziskovalnih nalogah: od štirih so se kar tri uvrstile na državno 
tekmovanje. Odlično so se odrezale tudi tri naše ekipe na 1. državnem prvenstvu v robotiki. Kar dve sta 
bili zlati in sta se uvrstili na svetovno prvenstvo v Nemčiji novembra 2022. Imeli smo še tri zlata priznanja, 
na tekmovanju iz znanja biologije, tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni ter pri raziskovalni  nalogi. 
Imeli smo tudi državnega prvaka v akvatlonu. Skupno so učenci naše šole dosegli 256 bronastih priznanj 
in 23 srebrnih. Zaradi velikih uspehov naših učencev na različnih področjih smo konec šolskega leta 
ponovno obudili podelitev priznanj najuspešnejšim učencem – vetrnic.  

 
V šolskem letu 2021/22 smo izvedli naslednje investicije: 
 
financirano iz lastnih sredstev:   

Matična šola 
- sprotna vzdrževalna dela;  
- posodobitev računalniškega omrežja; 
- celotna posodobitev šolske telovadnice (obnova parketa, pleskanje, stenske obloge, žaluzije); 
- obnovljene tri učilnice (pleskanje, parket, omare); 
- nabava dodatnih stolov in klopi zaradi povečanja števil učencev; 
- zamenjava nekaterih dotrajanih vrat v 2. in 3. nadstropju; 
- nov kotel v šolski kuhinji. 

 



POŠ Šentilj 
- sprotna vzdrževalna dela; 
- nove omare, pleskanje nekaterih učilnic; 
- nove mize in stoli v jedilnici;  

 

financirano s strani MO Velenje: 

- montaža in celotna oprema nove učilnice v avli (2. nadstropje); 
- sanacija oken v učilnici glasbe (posledice potresa); 
- menjava razdelilnega pulta v šolski kuhinji; 
- montaža žaluzij v telovadnici; 
- sanacija peči na POŠ Šentilj.  

 
 
 
 
                            mag. Damjan Gašparič  
                                                                            ravnatelj OŠ Gustava Šiliha  
 
 

 

OSNOVNA ŠOLA LIVADA 

         
Preteklo šolsko leto smo kljub slabši epidemiološki sliki pouk izvajali v šoli. Ob spremljanju stanja na 
šoli, izvajanju karanten in v določenem obdobju s samotestitranjem smo z veliko truda smo ob danih 
razmerah realizirali Letni delovni načrt šole, prav tako pa smo na vseh področjih vzpodbujali kreativnost 
in ustvarjalnost učencev. Poleg obveznega in razširjenega programa smo izvajali tudi različne dodatne 
programe in dejavnosti, ki so poleg trdega dela in vztrajnosti pripomogli k prepoznavnosti šole. V letu 
2018 je začasno zaprla šolska vrata podružnica v Cirkovcah, ki ostaja zaprta tudi v letu 2022.  
 
Vključeni smo bili  v projekte, s katerimi spodbujamo ustvarjalnost in krepimo močna področja vsakega 
posameznega učenca. V preteklem letu smo bili vključeni v projekt Zdrava šola, projekt Franček, Šolska 
shema, Berem s knjigo, projekte v okviru športa, projekte, ki jih organizira in pripravlja Zveza prijateljev 
mladine Velenje, projekt POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih) ... V januarju smo izvedli 
projekt Naučimo Velenje smučati za učence petega razreda in po dveh letih ponovno realizirali vse 
načrtovane šole v naravi. 
Uspešno se povezujemo z drugimi šolami pri organizaciji in izpeljavi posameznih aktivnosti tako za 
učence kot učitelje ter vzpodbujamo medsebojno sodelovanje in izmenjavo dobrih praks.  
Športna tekmovanja in vidni dosežki so v nas vzbujala ponos ter hkrati željo po sodelovanju in 
tekmovalnosti. Tekmovanja iz znanj, raziskovalno delo in kulturne prireditve pa so dodali tudi spoznanje, 
da znamo v učencih poiskati najboljše, jih vzpodbujati, usmerjati in krepiti njihova močna področja.  
Učenci so v preteklem šolskem letu osvojili 3 srebrna in 107 bronastih priznanj, z dvema raziskovalnima 
nalogama  pa smo sodelovali tudi v okviri Gibanja mladih raziskovalcev za razvoj Šaleške doline. 
 
Poseben izziv so nam že nekaj let  tudi priseljenci. Jezik, ki ga še usvajajo, jih v novem okolju velikokrat 
ovira, preko univerzalnih vrednot strpnosti, sodelovanja in  medvrstniške pomoči pa je pot lažja. To smo 
v tem letu  spoznali vsi. Zaradi vojnih razmer v Ukrajini smo medse sprejeli pet učencev.  Vzpostavili 
smo  prijetno in vzpodbudno okolje. Potrudili smo se vsi. Tako učenci kot zaposleni.  
Celotno leto  je bilo prepleteno z različnimi kulturnimi prireditvami v obliki kulturnih ur ali dni, ob koncu 
leta pa smo devetošolce pripravili valeto. Na podružnici v Škalah so skozi celo leto uspešno sodelovali  
z društvom Revivas, krajevno skupnostjo in ostalimi društvi.  
S svojim delom in zgledom bomo še naprej gradili prepoznavnost šole in ustvarjali lastno klimo in kulturo 
ter sledili viziji šole.   
 
 
 



Investicije v šolskem 2021/2022: 
V šolskem letu 2021/2022 smo opravili manjša vzdrževalna dela ter dokupili nekaj pohištva.  
 
 

Tatjana Zafošnik Kanduti, mag. 
ravnateljica OŠ Livada 

 

 

OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA 

V šolskem letu 2021/22 smo na OŠ Mihe Pintarja Toleda, kljub nesigurnosti in konstantnim 
spremembam realizirali vse, z letnim delovnim načrtom zastavljene cilje. Strokovni delavci so s svojim 
požrtvovalnim delom sledili glavnemu cilju in viziji šole »Skupaj s starši skrbimo za osebnostno rast 
učencev v spodbudnem učnem okolju« in tako prispevali k uspešnemu zaključku šolskega leta.   
 
Uspešno smo realizirali prednostne naloge: 
- zagotavljanje kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega procesa s pestro ponudbo šolskih 
             in obšolskih dejavnosti,  
- vodenje in koordiniranje NTC centra v regiji,  
- aktivnosti na področju spodbujanja zdravega načina življenja in zdrave prehrane otrok 
             »Shema šolskega sadja in zelenjave«,  
- aktivni odmor – MPT »zmigajmo se« in MPT »(z)berimo vse«,  
- črta zaupanja.  
 
Z namenom spodbujanja zdravega načina življenja smo aktivni odmor »MPT zmigaj se« podaljšali na 
10 minut, izvedli številne šolske projekt Galerija pod soncem, Dan jezikov, Knjižni sejem, postavili projekt 
Prešernove nagrade za spodbujanje umetniške, kulturne in literarne kreativnosti, testirali preko 40 
učencev, ki izkazujejo svoja močna področja in organizirali številne aktivnosti in tabor za nadarjene.  S 
projektom muzikal Vesna smo, z izvedbo kar 20 repriz, presegli svoja pričakovanja in uspešno zaključili 
zgodbo z nastopom na prireditvenem prostoru Vista.  
 
Poglavitna usmeritev pedagoškega dela in življenja na šoli ostaja usmerjenost h krepitvi celostnega 
razvoja učencev, zavedanje o lastni identiteti ter pripadnosti skupini, sobivanje z naravnim okoljem, 
spoštovanje do soljudi in sprejemanje drugačnosti. Odlično sodelovanje z drugimi zavodi in institucijami 
v lokalni skupnosti smo poleg številnih skupnih projektov in aktivnosti nadgradili tudi na področju pomoči 
ogroženim. 
 
Ponovno je potrebno izpostaviti velike prostorske stiske in dotrajanost zunanjosti in notranjosti šole ter 
neustrezna velikost telovadnice, ki ne zadostujejo minimalnim zakonskim zahtevam zagotavljanja 
spodbudnega prostora. Omenjene težave že močno posegajo na področje organizacije pedagoškega 
dela in kažejo na nujnost konkretnega razmisleka o ukrepanju, saj se trend naraščanja otrok tudi v 
prihodnjih letih ne bo spremenil. Kljub izzivom pa ostajamo v službi učencev in se skupaj s starši trudimo 
celostno oblikovati osebnost otrok skozi spekter vzgoje in izobraževanja.   
 
V šolskem letu 2021/2022 so bile izvedene naslednje investicije in vzdrževalna dela:  
 
s sredstvi ustanoviteljice MO Velenje: 
- prenova strelovodov, 
- sanacija podov v učilnicah, 
- posodobitev IT opreme, 
- redno investicijsko vlaganje v stavbo – beljenje; 
 
s sredstvi tržne dejavnosti šole:  
- sanacija sanitarij za učitelje, 
- ozvočenje, 
- pohištvo za učilnice in kabinete, 
-  oprema in didaktični material za učilnico kemije, 
- posodobitev IT opreme, 



- redno investicijsko vzdrževanje objekta – beljenje.                                                                             
                                                                               
 

    Sebastjan Kukovec,  
                                                                                                             ravnatelj OŠ Mihe Pintarja Toleda 
 
 
 
 
OSNOVNA ŠOLA ŠALEK 
 
 
Šolsko leto 2021/2022 je zaznamoval pouk na daljavo in pouk v šoli z upoštevanjem predpisanih 
ukrepov NIJZ. Načrtovane aktivnosti smo kljub drugačnemu načinu izvajanja izpeljali skoraj v celoti, v 
šoli ali na daljavo. 

Sodelovali smo na različnih likovnih, literarnih in ostalih natečajih in izpeljali projekte, ki že vrsto let 
bogatijo življenje na šoli in uvedli nekaj novih vsebin:  

Projekt Skrb za zdrave zobe, Eko šola – Šola z manj odpadki, Šola plavanja, Evropa v šoli – likovni in 
literarni natečaj, Rastem s knjigo (7. r), Evropski teden mobilnosti, Tekmovanje za športno značko in 
najboljši športni razred, 9. Smeškov lutkovni maraton, Prometna varnost v okolici šolskih in otroških 
igrišč, Teden pisanja z roko, Vseslovensko petje s srci, Oblikovanje Šaleškega gradu iz gline (Gambate), 
Projekt Krokus, »Pa zapojmo eno« – koncert vseh pevskih skupin OŠ Šalek. 
 

Priznanja zlato srebrno bronasto 
SLOVENŠČINA – Cankarjevo 

 
1 18 

MATEMATIKA 
 

        48 
FIZIKA – Stefanovo 

 
 13 

KEMIJA - Preglovo 
 

 2 
O SLADKORNI BOLEZNI 

 
 10 

BIOLOGIJA - Proteusovo 
 

 NI BILO 
TEKMOVANJA 

 

VESELA ŠOLA 
 

 3 
LOGIKA 

 
 21 

GLASBENA OLIMPIADA 
 

         2 
 

BOBER 
 

          22 
KRESNIČKA 

 
          29 

ANGLEŠČINA 
 

         1 8 
GEOGRAFIJA 

 
          11 

ZGODOVINA 
 

          4 
LIKOVNI SVET OTROK    9           7 

 
Na Likovnem svetu otrok je 9 učencev za svoja likovna dela prejelo zlato priznanje, prav tako pa je zlato 
priznanje prejel tudi likovni pedagog. Obe raziskovalni nalogi sta bili uvrščeni na državno srečanje 
mladih raziskovalcev, kjer sta učenca 9. razreda za svoje raziskovalno delo prejela srebrni priznanji. 

Izvedli smo naslednje investicije: 

s sredstvi ustanoviteljice MOV: 

- generalno očistili šolske prostore in opravili redna vzdrževalna dela, 
- uredili gradbena dela v kletnih prostorih (odvodnjavanje), 
- kupili stopniščni vzpenjalec. 

 
 



s sredstvi tržne dejavnosti šole: 
- kupili novo pohištvo za učilnico razrednega pouka,  
- kupili didaktične pripomočke, table, športne rekvizite, zvočnike, LCD projektorje, 
- obnovili tla v kletnih prostorih in učilnici slovenščine z vinilom,  
- kupili nov pralni stroj, 
- uredili učilnico na prostem v Čutnem vrtu. 

 
 
                                                                                                                  Irena Poljanšek Sivka,  
                                  ravnateljica OŠ Šalek 
 
 
 
 
 
CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE 
 
 
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje je šola s 64-letno tradicijo. Izvajamo dva 
programa: prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program. V letošnjem letu 
imamo v programu NIS 10 oddelkov (83 učencev) ter 10 oddelkov (52 učencev) v PPVI. Že nekaj let se 
soočamo s prostorsko stisko, tako gostujemo tudi na OŠ Šalek (lani Ljudska univerza - 3 oddelki) ter na 
Gaudeamusu (2 oddelka).   
  
V celoti smo realizirali program v skladu z letnim delovnim načrtom. Samoinciativno ali na povabilo, 
sodelujmo z različnimi društvi, institucijami in drugimi zavodi. Na ta način skušamo aktivno prispevati v 
ožjem in širšem okolju šole in hkrati prispevati k prepoznavnosti šole. Sodelovali smo v vseh projektih, 
ki jih organizira Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Izvajali smo projekt »Shema šolskega 
sadja, zelenjave in mleka«, ki ga v Sloveniji podpira Ministrstvo za gozdarstvo, kmetijstvo in prehrano v 
povezavi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. V okviru tega projekta smo se sredi leta 
2015 vključili še v projekt Šolski vrt.  
 
Naši učenci in mentorji so uprizorili nepozabno glasbeno-plesno predstavo  Dom je tam, kjer je srce, ki 
je nastala po istoimenski knjigi učencev Posebnega programa.  
Omenjena knjiga je v okviru projekta CVIU Potujoča lahkobralnica, v nahrbtniku potovala po slovenskih 
šolah s prilagojenim programom. Bralci so pridno brali in ustvarjali po vsebini knjige. Nastalo je veliko 
literarnih in likovnih izdelkov ter fotografij, ki so bili na razstavi v Knjižnici Velenje. Na naši šoli si 
prizadevamo, da bi bile kulturne vsebine dosegljive vsem in se zavedamo, da ima vsak pravico dostopa 
do kulture, literature in informacij v razumljivi obliki, zato smo v sodelovanju z Velenjskim gradom 
pripravili brošuro v lahkem branju. Naši učenci so tudi sodelovali kot testni bralci tipne slikanice Hitri 
Počasne.  
Pridružili smo se akciji Teden pisanja z roko, projektu Medgeneracijsko branje in projektu Dvig digitalne 
kompetentnosti. 
Pripravili smo krajši film z naslovom TAK KOT TI. S filmom smo želeli poudariti pomen inkluzije ob 
svetovnem dnevu Downovega sindroma. S filmom želimo povedati, da ima vsak pravico sodelovati v 
družbi.  Da je vsak sprejet takšen, kot je. Da lahko vsak živi polno življenje. Da imamo vsi dvome, cilje, 
strahove, izzive in želje. In da lahko skupaj uživamo življenje.  
 
Na športnem področju so se naši učenci udeležili vseh razpisanih državnih tekmovanj, kjer so bili zelo 
uspešni, zato smo septembra 2022 ponovno prejeli zlato priznanje na natečaju »Naj športna šola na 
daljavo« za najbolj športno šolo s prilagojenim programom v RS, ki ga je organiziral Zavod za šport RS 
Planica.  
 
Na šoli imamo državno prvakinjo v plavanju na 50 m prsno, državno prvakinjo v skoku v višino in krosu 
ter državno prvakinjo v alpskem smučanju. Deklice so državne prvakinje ekipno v atletiki. Dečki so 
državni prvaki v velikem kanuju in košarki. 
Tudi na državnem tekmovanju Mladi tehniki so naši učenci osvojili zlato priznanje. Zlato priznanje je 
osvojil tudi učenec na matematičnem državnem tekmovanju Računanje je igra. 
V projektu Evropa v šoli so štirje učenci prejeli posebno nagrado. 
Na državnih tekmovanjih so naši učenci in učenke prejeli še šest srebrnih in šest bronastih priznanj. 



 
Z osnovnimi šolami v MO Velenje in širše intenzivno sodelujemo, saj so izvajali naši strokovni delavci 
predavanja in mobilno specialno-pedagoško, socialno-pedagoško, psihološko in logopedsko dodatno 
strokovno pomoč na 19 šolah, v obsegu več kot 620 ur tedensko. 
 
V kuhinji smo zamenjali dotrajan razdelilni pult. V 3 učilnice brez oken (samo kupole) smo namestili 
prezračevalni sistem. S pomočjo MOV smo opravili nakup novega šolskega pohištva za učilnice na OŠ 
Šalek ter pohištvo za šolske novince in omare za posamezne razrede. Zaradi pomanjkanja prostora 
smo prestavili šolsko knjižnico v zbornico. 
 

     mag. Aleksander Vališer, 
     ravnatelj Centra za vzgojo, 
     izobraževanje in       
     usposabljanje Velenje 


