
Republika Slovenija je
postala samostojna 

in neodvisna država.

Naša šola je sprejela vizijo:
• prijazna za učence
• zaupljiva za starše
• izzivalna za delavce in
• nepogrešljiva za krajane



V Kanalskem Lomu je začelo upadati število 
učencev.  Zadnji štirje učenci so na PŠ Kanalski 

Lom pouk obskovali v šol. letu 2001/02.

Na Mostu 
na Soči se 

je zaključila 
gradnja 

nove šolske 
stavbe.

Vrtec na Mostu na Soči 
je proslavljal 25-letnico 

delovanja v novi  
montažni stavbi.

Leta 1995 so na Šentviški Gori 
proslavili odprtje nove šole.



Število učencev se je od leta
1991 zmanjšalo za 38 %. 

V šolskem letu 2008/09 je 
OŠ Most na Soči obiskovalo 

300 učencev.

Učilnica za biologijo ima 
razstavljeno bogato zbirko 

eksponatov iz živalskega sveta.
Učilnice so svetle in 

sodobno opremljene.

V šolskem letu 2005/06 je
OŠ po programu devetletke
zaključila prva generacija.

OŠ Dušana Muniha 
Most na Soči:

• centralna šola
• podružnične šole v   

Podmelcu, Dolenji 
Trebuši  in na  
Šentviški Gori

• Vrtec Most na Soči z 
oddelki  na vseh  
podružnicah

Pri urah športne vzgoje 
učenci krepjio telesno 

in duševno zdravje.



Vzgojo in učenje predšolskih

otrok izvajajo vzgojiteljice 
v lepo urejenih prostorih vrtca.

Učiteljice in 
učitelji  izvajajo 

učno-vzgojni 
program 

devetletne 
osnovne šole.

Šolska svetovalna služba svetuje  
učencem, staršem, učiteljem  in 

izvaja individualno pomoč  
otrokom z učnimi težavami.

Sedanji ravnatelj Branko Loncner
je pedagoški vodjašole od šolskega leta 

1998/99. Pri vodenju mu pomaga Romana 
Svetičič, pomočnica ravnatelja.

Jožica Jarc je bila 
ravnateljica od 
1984 do 1998.



Upravne in računovodske naloge opravljata tajnica in računovodkinja šole.

Razširjen program šole vključuje tudi 
podaljšano bivanje in jutranje varstvo. Za računalniško opismenjevanje skrbi računalnikar.

Šolsko malico in kosilo
pripravljajo vodja 
šolske prehrane, 

kuharice in kuhar.

Šolska knjižnica je s svojim 
gradivom, urejenostjo in 

dejavnostjo redni del 
vzgojno-izobraževalnega 

procesa.

Za varne in lepo urejene 

šolske prostore skrbijo 
hišnik in čistilke.



Šentviška Gora

Dolenja Trebuša

Podmelec
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