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TO JE NAŠA ŠOLA 
 

DRUGA OSNOVNA ŠOLA 

Kopališka 29 

2380 Slovenj Gradec 

Telefon: 02 88 399 40 

Telefax: 02 88 399 59 

 

Ravnateljica Nada Duler: 02 88 399 41, nada.duler@druga-os.si 

Pomočnica ravnateljice Marta Rubin: 02 88 39 942, marta.rubin@druga-os.si 

 

E-mail: group1.ossgii@guest.arnes.si 

Spletna stran šole: www.druga-os.si 

 

Davčna številka: 22973389 

Transakcijski račun: 01312-60306 79 756 

 

PODRUŽNICA PAMEČE–TROBLJE 

Pameče 134 

2380 Slovenj Gradec 

 

Vodja podružnice: Sabina Lorber 

Telefon: 02 88 21 410, sabina.lorber@druga-os.si 
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Spoštovani učenci Druge osnovne šole Slovenj Gradec! 
 

Pred vami je publikacija za šolsko leto 2017/2018.  

Naš namen je, da v njej najdete čim več koristnih informacij za organizacijo 

svojega šolskega dela in izvenšolskih aktivnosti. 

V tem šolskem letu je pri nas vpisanih 554 učencev, od tega 92 na podružnični 

šoli Pameče-Troblje. Za vas bo skrbelo 78 pedagoških in tehnično-

administrativnih delavcev. 

Vaš uspeh je tudi naš uspeh. Zanj si morate postaviti lastne cilje. Naša naloga pa je, da uskladimo cilje 

osnovnošolskega progama z vašimi. 

Poslanstvo in dolžnost nas odraslih je, da vam prisluhnemo, se z vami pogovarjamo, vas usmerjamo 

in vodimo na vaši poti raziskovanja, preizkušanja, učenja in odločanja. 

Le tako bomo lahko ustvarili sinergijo, s katero je možno doseči najvišje zastavljene cilje. 

Za svoje dosežke si morate narediti načrt. Dober načrt vsebuje kratkoročne – vsakdanje – in 

dolgoročne – mesečne, letne, vseživljenjske cilje. Za uresničitev načrta si postavljajte vprašanja, kot 

so: 

 Kaj hočem biti in početi v življenju? 

 Kaj sedaj rad počnem, se ob tem zabavam, se ob tem počutim prijetno in sprejeto, pa čeprav 

zraven garam, nimam dobrih ocen in me nič ne odvrne? 

 Kje sem močan? Kje lahko sodelujem? Kje lahko nadgrajujem ali delim svoje sposobnosti? 

 Koliko truda sem pripravljen vložiti za dosežen cilj in uspeh? 

 Kje sem šibak? Kako si lahko pomagam? Kje lahko poiščem pomoč? 

 Kako lahko komu pomagam? 

 Kaj naj naredim, če mi nekaj ne uspe? 

 Kaj se lahko naučim iz napak iz preteklosti, da jih ne bo več v prihodnosti? 

 Kje lahko poiščem zaupno osebo? 

 Kdo mi lahko pomaga v stiski? 

 Kdo so tisti, ki se veselijo z mano ob uspehu? 

Ustvarite si svojo predstavo – vizualizirajte ob trditvi … KO BOM VELIK, BOM …  … IN TO TUDI BOŠ! 

Srčno verjamem v vašo uspešnost in spoštljivo medsebojno sodelovanje z vami in vašimi starši. 

V čast mi je voditi šolo, ki jo obiskujete … 

 

        Nada Duler, ravnateljica 
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I. SPLOŠNE INFORMACIJE 
 

USTANOVITELJ 
Ustanovitelj šole je Mestna občina Slovenj Gradec s sedežem na Šolski ulici 5. 

 

ŠOLSKI  OKOLIŠ 
Mestno jedro Slovenj Gradca: 

Francetova cesta, Glavni trg, Gosposvetska cesta, Meškova ulica, Partizanska pot, Pohorska cesta, 

Poštna ulica, Trg svobode, Celjska cesta, Ozka ulica, Vorančev trg, Vrunčeva ulica, Kopališka ulica, 

Ronkova ulica, Jaskova ulica, Ulica Pohorskega bataljona, Legenska cesta, Pavčkova ulica, Jakčeva 

ulica, Malgajeva ulica, Zidanškova ulica, Francetova cesta, Kreševa ulica, Prešernova ulica, Gradiška 

ulica, Levstikova ulica, Rozmanova ulica, Bernekerjeva ulica, Gubčeva ulica, Kidričeva ulica, Sejmiška 

cesta, Šolska ulica, Ozare, Pod gradom, Cankarjeva ulica, Lepa pot, Šmarska cesta, Čebularjeva in 

Iršičeva ulica.                     

 

ŠOLSKI PROSTOR 
Zgradba Druge osnovne šole, športna dvorana (v času pouka do 15.30), igrišča, stadion, zelenice v 

ograjenem prostoru, zelenice pred šolo in pred športno dvorano. 

 

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
Strokovni in pedagoški vodja ter posvetovalni organ šole je ravnateljica, ki ji pomaga pomočnica. 

Najvišji organ šole je Svet šole, ki ga trenutno sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije 

predstavniki staršev in pet predstavnikov šole. Predstavnike staršev v Svet šole voli Svet staršev.  

 Ravnateljica:   Nada Duler 

 Pomočnica ravnateljice: Marta Rubin 

 Vodja podružnice:  Sabina Lorber 

Drugi organi, ki so pomembni za vzgojno-izobraževalno delo: 

- učiteljski zbor,  

- strokovni aktiv, 

- oddelčni učiteljski zbor,   

- razredniki. 
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SVET STARŠEV 
je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je organiziran za 

uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestaja se najmanj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju. 

Predsednik: Martin Tretjak, namestnik: David Pogorevc 

Člani  

Razred Predstavnik staršev Razred Predstavnik staršev 

1. a Matjaž Smolčnik 5. a Janez Plohl 

1. b Jaroslav Kresnik 5. b Igor Kresnik 

1. c Nikolina Klemen 5. c Maja Peruš 

2. a Andrej Tisnikar 6. a Lojze Raško 

2. b Milena Pogorevc 6. b Simona Jamnikar Pukl 

2. c Maja Šuler 6. c Valerija Kotnik 

3. a Veronika Zupanc 7. a Romana Petronijevič 

3. b Bernarda Štumpfl  7. b Sonja Bricman 

3. c Nina Ošlovnik 7. c Danica Kac Naglič 

3. d Martin Gornjec 8. a Helena Bricman 

4. a Frenk Krištofelc 8. b Urška Vollmaier 

4. b David Pogorevc 8. c Martina Lužnik 

4. c Tomaž Klemen 9. a Martin Tretjak 

  9. b Dimitrij Krajnc 

 

SVET ŠOLE 
 

Predsednica:  Dominika Peršak 

Predstavniki delavcev šole: Dominika Peršak, Timotej Žohar,  Alenka Pongrac, Katja Perše Paradiž, 

Saša Keserin 

Predstavniki staršev: Martin Tretjak, Tomaž Klemen, David Pogorevc 

Predstavniki ustanovitelja: Katjuša Karner, Viktorija Breznik, Jadran Železnik 

 
 

SKUPNOST UČENCEV  
je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev. 
 
Šolski parlament sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. Število 
predstavnikov se določi glede na število oddelkov na šoli. Parlament učencev skliče ravnateljica šole 
vsaj dvakrat v šolskem letu. 
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II. ŠOLSKI KOLEDAR 

PODROBEN ŠOLSKI KOLEDAR  

 

 



 

11 
 

Število dni pouka 189 dni 1.–8. razred 184 dni 9. razred 

1. ocenjevalno obdobje 1. 9. 2017–31. 1. 2018 97 dni 

2. ocenjevalno obdobje 1. 2. 2018–22. 6. 2018 92 dni 

2. ocenjevalno obdobje za 9. r. 1. 2018–15. 6. 2018 87 dni 

Prazniki in pouka prosti dnevi 

torek 31.10.2017 dan reformacije 

sreda 1.11.2017 dan spomina na mrtve 

ponedeljek 25.12.2017 božič 

torek 26.12.2017 dan samostojnosti in enotnosti 

ponedeljek, torek 1.1.-2.1.2018 novo leto 

četrtek 8.2.2018 slovenski kulturni praznik 

ponedeljek 2. 4. 2018 velikonočni ponedeljek 

petek 27.4.2018 dan upora proti okupatorju 

torek, sreda 1., 2. 5. 2018 praznik dela 

ponedeljek 25. 6. 2018 dan državnosti 

sreda 15. 8. 2018 Marijino vnebovzetje 

Delovne sobote 

Namesto petka, 9. 2. 2018, pouk v soboto, 3. 2. 2018 za 1.–8. razred; devetošolci so prosti, ker imajo 

9. 2. 2018 informativni dan. 

7. 4. 2018 – delovna sobota po celotni Sloveniji, v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju. 

Počitnice 

jesenske 30.10.–3.11. 2017 3 dni 

božično-novoletne 25. 12. 2017–2.1. 2018 3 dni 

zimske 26.–2.3. 2018 5 dni 

prvomajske 27.4.– 2.5. 2018 1 dan 

letne 26. 6.–31. 8. 2018 48 dni 

skupaj 60 dni 
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 Zaključek pouka 

o za devetošolce:  15. junij 2018 (valeta 14. 6. 2017) 

o za ostale:  22. junij 2018 

 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

1. rok, učenci 9. razreda: 18. 6. – 2. 7. 2018 

1. rok, učenci od 1. do 8. razreda: 26. 6. – 9. 7. 2018 

2. rok, učenci od 1. do 9. razreda: 20. 8. – 31. 8. 2018 

 

Roki za ocenjevanje učencev, ki se izobražujejo na domu 

1. rok, učenci 9. razreda: 3. 5.–15. 6. 2018 

1. rok, učenci od 1. do 8. razreda: 3. 5.–22. 6. 2018 

2. rok, učenci od 1. do 9. razreda: 20. 8.–31. 8. 2018 

 

NACIONALNA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ) 
 

Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu (slovenščina, matematika, tuji jezik) in v 9. razredu 

(slovenščina, matematika ter tretji predmet, ki ga je določil minister v mesecu septembru) je 

obvezno. Za našo šolo je bil v 9. razredu izbran tuj jezik angleščina.  

Dnevi preverjanja pri posameznih predmetih so določeni s šolskim koledarjem, učenci 6. in 9. razreda 

in starši pa si lahko na spletni strani  www.ric.si preberejo publikacijo Informacije za učence in starše, 

v kateri bodo navedene vse podrobnosti v zvezi z NPZ. 

 

Pomembni datumi za NPZ 

6. RAZRED 

30. november 2017 - zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali 
NPZ. 

4. maj 2018 – slovenščina  
7. maj 2018 - matematika 
9. maj 2018 - tuji jezik 

http://www.ric.si/
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5. junij 2018 
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ. 
 
Od 5. do 7. junija 2018 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu. 

18. junija 2018 
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu. 
 
21. junij 2018 
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda. 

9. RAZRED 
1. september 2017 - objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz 
katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ (pri nas tuj jezik 
angleščina). 

30. november 2017 -  zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali 
NPZ. 

4. maj 2018 – slovenščina  
7. maj 2018 - matematika 
9. maj 2018 – tuji jezik  

 

29. maj 2018 
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu. 

Od 29. maja do 31. maja 2018 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu. 

6. junija 2018 
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu. 

15. junij 2018 
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda. 

Za izvedbo NPZ na šoli so odgovorni: 

 Nada Duler, ravnateljica in predsednica komisije, 

 Helena Gaberšek, svetovalna delavka in tajnica komisije, 

 ocenjevalci pisnih izdelkov oz. učitelji predmetov, ki popravijo izdelke v skladu z danimi 

navodili RIC-a – po izvedbenem načrtu za NPZ, 

 organizatorki: Marta Rubin na centralni šoli, Sabina Lorber na podružnični šoli. 

Komisija dela v skladu z Zakonom o osnovni šoli in s Pravilnikom o nacionalnih preverjanjih znanja. 
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KOLEDAR TEKMOVANJ ZA NAŠE UČENCE 

PREDMET IME TEKMOVANJA ZA 
RAZRED 

ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO 

Slovenščina  Mehurčki 1.–3. petek, 6. 4. 2018  
/ 

/ 

Cankarjevo tekmovanje 4.–7. torek, 12. 12. 
2017 

/ / 

8., 9. torek, 12. 12. 
2017 

sreda,  
24. 1. 2018 

sobota,  
10. 3. 2018 

Matematika Matematični kenguru  - za 
bronasto priznanje 

1.–4. četrtek,  
15. 3. 2018 

/ / 

Tekmovanje za Vegovo 
priznanje 

5.–9. četrtek,  
15. 3. 2018 

/ 
 

sobota,  
21. 4. 2018 
 

Angleščina Tekmovanje iz angleščine 9. sreda, 15. 11. 
2017 

četrtek,  
18. 1. 2018 

torek,  
20. 3. 2018 

Angleški jezik za 8. razred 8. ponedeljek, 16. 
10. 2017 

/ ponedeljek, 
20. 11. 2017 

Angleški jezik za 7. razred 
 

7. sreda,  
31. 1. 2018 

/ sreda,  
28. 2. 2018 

Nemščina Tekmovanje iz znanja 
nemščine 

9. sreda,  
22. 11. 2017 

/ torek,  
13. 3. 2018 

Biologija Tekmovanje za Proteusovo 
priznanje 

8., 9. sreda, 25. 10. 
2017 

/ petek, 1. 12. 
2017 

Kemija Tekmovanje za Preglovo 
priznanje 

8., 9. ponedeljek, 15. 1. 
2018 

/ sobota, 24.3. 
2018 

Fizika Tekmovanje za Stefanovo 
priznanje 

8., 9. torek,  
6. 2. 2018 

petek,  
16. 3. 2018 

sobota,  
14. 4. 2018 

Geografija Tekmovanje iz znanja 
geografije 

6.–9. torek, 16. 1. 2018 sreda,  
7. 3. 2018 

petek,  
7. 4. 2018 

Zgodovina Tekmovanje iz znanja 
zgodovine 

8.–9. torek,  
5. 12. 2017 

četrtek,  
1. 2. 2018 

sobota,  
17. 3. 2018 

Sladkorna 
bolezen 

Tekmovanje iz znanja o 
sladkorni bolezni 

7.-9. petek,  
13. 10. 2017 

/ sobota, 18. 
11. 2017 

Logika Tekmovanje iz logike 4.–6. četrtek,  
28. 9. 2017 

/ / 

7.–9. četrtek,  
28. 9. 2017 

/ sobota,  
21. 10. 2017 

Vesela šola Tekmovanje iz Vesele šole 4.–9. sreda,  
14. 3. 2018 

/ sreda,  
11. 4. 2018 

Astronomija Tekmovanje iz astronomije za 
Dominkovo priznanje 

7.-9. četrtek, 7. 12. 
2017 

/ sobota, 6. 1. 
2018 

Računalništvo  Bober 2.-5. 13., 14. 11. 2017  Sobota, 13. 1. 
2018 

Čebelarstvo Srečanje in tekmovanje 
mladih čebelarjev 

1.-7.   Sobota, 5. 5. 
2018 

Več področij Mladi raziskovalci Koroške 7.-9. marec 2018 april 2018 maj 2018 

Prometna 
vzgoja 

Kaj veš o prometu 8. april 2018 maj 2018 junij 2018 

Mladinski 
pevski zbor 

26. revija Zagorje ob Savi 2018 6.-9.   26.-28. 3. 
2018 

Za določena tekmovanja datumi še niso znani. Šola se bo vanje vključevala po interesu učencev in po 

možnostih zagotavljanja ustreznih mentorjev. 
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III. DELAVCI ŠOLE IN STIKI Z NJIMI 

GOVORILNE IN POGOVORNE URE UČITELJEV 

CENTRALNA ŠOLA:  učitelji od 1. do 5. razreda  
 

RAZRED RAZREDNI-
ČARKA 

POGOVORNE URE 
ZA UČENCE 

GOVORILNE URE ELEKTRONSKI NASLOV 
ZA NUJNA SPOROČILA Kdaj? Kje?  

1. a 
 

Branka Karel Vsak dan 10 minut  
pred poukom ali po 
njem 

Ponedeljek,  
11.55-12.40 

kabinet pri 1. 
razredih 

branka.karel@druga-
os.si  

Jožica 
Kastelec 
 

Vsak dan 10 minut  
pred poukom ali po 
njem 

Ponedeljek,   
10.15-11.00 

kabinet pri 1. 
razredih 

jozica.kastelec@druga
-os.si  

1. b Anita Dokl 
 

Vsak dan 10 minut  
pred poukom 

Ponedeljek,  
11.55-12.40 

kabinet 3. 
razredov 

anita.dokl@druga-os.si  

Dominika 
Peršak 

Vsak dan 10 minut  
pred poukom ali po 
njem 

Torek,  
9.10-9.55 

kabinet pri 1. 
razredih 

dominika.persak@dru
ga-os.si 
 

2. a Katja Jenko Vsak dan 10 minut  
pred poukom in po 
njem 

Torek,  
10.15-11.00 

kabinet pri 1. 
razredih 

nives.kodrun@druga-
os.si  

2. b Olga Bauer  Vsak dan 10 minut  
pred poukom in po 
njem 

Torek,  
10.15-11.00 

kabinet pri 1. 
razredih 

katja.ursic@druga-
os.si  

3. a Nives Kodrun  Vsak dan 10 minut  
pred poukom in po 
njem 

Sreda 8.20-9.05 kabinet 1. 
razredov 

katja.jenko@druga-
os.si  

3. b Katja Uršič Vsak dan 10 minut  
pred poukom in po 
njem 

Sreda,  
9.10-9.55 

kabinet 1. 
razredov 

olga.bauer@druga-
os.si  

3. d Ksenija 
Štifter  

Vsak dan 10 minut  
pred poukom in po 
njem 

Sreda,  
10.15-11.00 

kabinet pri 1. 
razredih 

ksenija.stifter@druga-
os.si  

4. a Boža Božena 
Lesjak  
 

Vsak dan 10 minut  
pred poukom ali po 
njem 

Torek, 7.30-8.15 Učilnica 4. a  boza-
bozena.lesjak@druga-
os.si  

4. b Jožica Vajt Vsak dan 10 minut  
pred poukom ali po 
njem 

Petek, 10.15-
11.00 

Učilnica 4. b jozica.vajt@druga-
os.si 

5. a Emilija Počič Vsak dan 10 minut  
po pouku 

Torek, 11.05-
11.55  

Učilnica 5. a emilija.pocic@druga-
os.si  

5. b Tatjana 
Glavič 

Vsak dan 10 minut  
po pouku 

Torek, 9.10-9.55 Učilnica 5. b tatjana.glavic@druga-
os.si 
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ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA 
 

UČITELJICA POGOVORNE URE 
ZA UČENCE IZ OPB 

GOVORILNE URE Elektronski naslov za nujna 
sporočila Kdaj? Kje?  

Dominika 
Peršak 

Po končanem OPB 
dnevno 10 minut 

Torek,  
9.10-9.55 

Kabinet pri 1. 
razredih 

dominika.persak@druga-
os.si  

Jožica Kastelec  Po končanem OPB 
dnevno 10 minut 

Sreda,   
10.15-11.00 

Kabinet pri 1. 
razredih 

jozica.kastelec@druga-os.si  

Natalija Pek Po končanem OPB 
dnevno 10 minut 

Sreda,  
11.50-12.40 

Kabinet 3. 
razredov 

 

Irena Rihtarič  Po končanem OPB 
dnevno 10 minut 

Četrtek,  
12.45-13.30 

Kabinet pri 
učilnici 31 

irena.rihtaric@druga-os.si 

Polona Vajt Po končanem OPB 
dnevno 10 minut 

Četrtek, 11.55-
12.40 

Kabinet pri 3. 
razredih 

Polona.vajt@druga-os.si  

Nataša Naglič Po končanem OPB 
dnevno 10 minut 

Po dogovoru (redno v 
Pamečah) 

natasa.naglic@druga-os.si 

Irena Gaber Po končanem OPB 
dnevno 10 minut 

Četrtek,  
10.15-11.00 

Kabinet pri 
učilnici 34  

Irena.gaber@druga-os.si 
 

Katja Perše 
Paradiž 

Po končanem OPB 
dnevno 10 minut 

Ponedeljek, 9.10-
9.55 

Učilnica 12 katja.perse-paradiz@druga-
os.si 

Helena 
Krušič/Janja 

Vasiljevič 

Po končanem OPB 
dnevno 10 minut 

Sreda, 11.05-
11.50 

Kabinet pri 
učilnici 31 

Janja.vasiljevic@druga-os.si  

Metka Čas Po končanem OPB 
dnevno 10 minut 

Torek, 
11.05-11.55 

Kabinet BIO-KEM 
pri učilnici 32 

metka.cas@druga-os.si 

Petra Račnik Po končanem OPB 
dnevno 10 minut 

Torek, 
9.10-9.55 

Kabinet BIO-KEM 
pri učilnici 32 

petra.racnik@druga-os.si 

 

 

Zaradi navodil Ministrstva za kulturo, znanost, šolstvo in šport moramo skupine že po prvi uri podaljšanega 

bivanja združevati. Tako so v skupinah prisotni tudi učitelji, zadolženi za druge skupine, in učitelji, ki 

nadomeščajo. Ker se pogosto zgodi, da učitelji ne poznajo vseh staršev in drugih spremljevalcev, ki prihajajo po 

otroke v oddelke podaljšanega bivanja, vas prosimo, da učitelju poveste, po koga ste prišli. 
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CENTRALNA ŠOLA: učitelji razredniki od 6. do 9. razreda   
RAZ-
RED 

 

RAZREDNIK POUČUJE PREDMETE POGOVORNA 
URA ZA 
UČENCE 

GOVORILNA URA ZA STARŠE  

Kdaj? Kje? Elektronski naslov za 
nujna sporočila 

6. a Irena Gaber Zgodovina, 6., 7., 8. r.,   
DKE 8. R 
OPB  

Ponedeljek, 
12.45-
13.30 

Četrtek,  
10.15-
11.00 

Kabinet pri 
učilnici 34  

irena.gaber@druga-os.si 

6. b Alenka 
Puc/Veronika 
Gnamuš 

Slovenščina, 6. r., 
likovna umetnost, 6. r.,  
gospodinjstvo, 6. r., 
IP gledal. klub, 7., 8. r. 

Vsak dan 
10 minut  
pred 
poukom ali 
po njem 

Sreda,  
10.15-
11.00  
 

Učilnica 21 Veronika.gnamus@druga-
os.si 
 

7. a Tanja Grum IP nemščina, 7., 8. r.,  
neobvezni izbirni 
predmet nemščina, 4.–
9. r. 
geografija, 6. c, 7. a 
DKE 7. r 

Četrtek, 
13.30-
14.15 

Torek, 
8.20-9.05 

Kabinet SLJ 
pri učilnici 
36 

tanja.grum@druga-os.si 

7. b Vladka Mori  Glasbena umetnost, 5.–
9. r., 
otroški pevski zbor 2. 
triade, 
mladinski pevski zbor, 
IP glasbena dela  

Četrtek, 
12.45-
13.30 

Ponedeljek, 
10.15-
11.00 

Kabinet 
GUM 

vladka.mori@druga-os.si 

7. c Saša Polanc Slovenščina, 7.–9. r.,  
Šolsko novinarstvo 
 

Petek, 
7.30-8.15 

Ponedeljek, 
8.20-9.05 

Kabinet SLJ 
pri učilnici 
36 

sasa.polanc@druga-os.si  

8. a Jožica Jug Šport 4., 7.-9. r. 
NIP šport, 4.-6. R. 
IP Šport za zdravje, 7. r. 
JV 

Po 
dogovoru 

Torek,  
10.15-
11.00 

Kabinet 
športnih 
pedagogov 
hala 

jozica.jug@druga-os.si 

8. b Metka Čas Naravoslovje, 7. r., 
biologija, 8., 9. r. 
IP raziskovanje 
organizmov v domači 
okolici, sodobna 
priprava hrane, 7., 8. r. 

Torek,  
12.45-
13.30 

Torek, 
11.05-
11.55 

Kabinet BIO-
KEM pri 
učilnici 32 

metka.cas@druga-os.si 

8. c Petra Račnik Naravoslovje, 6. r., 
kemija, 8., 9. r., IP 
poskusi v kemiji, 8. r., 
kemija v okolju, 9. r., 
sodobna priprava 
hrane 7., 8. r. 

Torek,  
13.30-
14.15 

Torek, 
9.10-9.55 

Kabinet BIO-
KEM pri 
učilnici 32 

petra.racnik@druga-os.si 

9. a Alenka 
Pongrac 

Angleščina, 6. – 9. r. Četrtek, 
7.30-8.15 – 
lihi teden, 
ponedeljek, 
7.30-8.15 – 
sodi teden, 

Sreda,  
11.05-
11.55 

Kabinet TJA 
(35) 

alenka.pongrac@druga-
os.si 

9. b Janja 
Šerbinek 

Slovenščina, 7. – 9.r. Petek, 
7.30-8.15 

Četrtek,  
12.45-
13.30 

Učilnica 36 janja.serbinek@druga-
os.si 
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CENTRALNA ŠOLA: učitelji nerazredniki od 1. do 9. razreda 
UČITELJ PREDMET POGOVORNA 

URA ZA 
UČENCE 

GOVORILNA URA ZA 
STARŠE 

 

Kdaj? Kje? Elektronski naslov za 
nujna sporočila 

Majda Areh 
Novak 

Šport, 5.-9. R. 
IP ples, JV 
 

Sreda, 7.30-
8.15 

Sreda, 
11.05-11.55 

Kabinet 
športnih 
pedagogov 

majda.areh-novak@druga-
os.si 

Emir Begić Angleščina, 4. B, 6.-9. r. Sreda, 
13.30-14.15 

Sreda,  
11.05-11.55 

Kabinet TJA 
(35) 

emir.begic@druga-os.si 

Jože 
Brunčko 

Likovna umetnost, 7., 8., 9. 
r., IP likovno snovanje I 

Torek,  
13.30-14.15 

Torek, 
10.15-11.00 
lihi teden, 
12.45-13.30 
sodi teden 

Učilnica 9 joze.bruncko@druga-os.si 

Alenka 
Duler 

Geografija, 6.- 9. r., 
zgodovina, 9. r.,   
TVZ 

Sreda,  
13.30-14.15 

Petek,  
10.15-11.00 

Kabinet pri 
učilnici 34 

alenka.duler@druga-os.si 

Dušan 
Klemenčič 

Matematika, 7.-9. r., 
fizika, 8. in 9. r., 
 

Ponedeljek, 
7.30-8.15 (sodi 
urnik) 

Četrtek, 
 9.10-9.55 

Kabinet pri 
učilnici 31 

dusan.klemencic@druga-
os.si 

Helena 
Krušič/Janja 

Vasiljevič 

Tuj jezik angleščina 1.-3. 
razred 

Ponedeljek, 
7.30-8.15 

Sreda, 
11.05-11.50 

Kabinet TJA 
(35) 

janja.vasiljevic@druga-os.si 
 

Ladislav 
Kuzma 

IP izbrani šport nogomet Po dogovoru Po dogovoru  (redno v 
Pamečah) 

lac.kuzma@druga-os.si 

Katja Perše 
Paradiž 

Tehnika in tehnologija, 6.–
8. r., 
IP obdelava gradiv les, 
OPB 

Ponedeljek, 
7.30-8.15 

Ponedeljek, 
9.10-9.55 

Učilnica 12 katja.perse-
paradiz@druga-os.si  

Anita 
Pokržnik 

Matematika, 6.–9. r. 
IP Sonce, Luna, Zemlja 
 

Dnevno 7.15-
7.30 

Torek, 
10.15-11.00 

Kabinet pri 
učilnici 30 

anita.pokrznik@druga-os.si 
 

Marta 
Rubin 

Slovenščina, 7.a., 
IP nemščina III, 9. r., 
pomočnica ravnateljice 

Po dogovoru Sreda, 
12.45-13.30 

Pisarna 
pomočnice 
ravnateljice 

marta.rubin@druga-os.si 

Ivana Šošter Matematika 7.-9. R. Torek, 7.30-
8.15 

Četrtek, 
11.05-11.55 

Učilnica 11 ivanka.soster@druga-os.si 

Jerneja 
Vertačnik 

Angleščina 4.-6. r Torek 12.45-
13.30 (lihi 
urnik) 

Sreda, 
10.15-11.00 
(lihi teden) 

Kabinet TJA 
(35) 

jerneja.vertacnik@druga-
os.si 
 

Helena 
Zmagaj 

Šport, 5.-9.  
IP šport za sprostitev,9. R.,  
izbrani šport odbojka, 8. R. 

Dnevno 10 
minut po 
pouku 

Četrtek, 
9.10-9.55 

Kabinet 
športnih 
pedagogov 
hala 

helena.zmagaj@druga-
os.si 
 

Timotej 
Žohar 

Matematika, 9. r., 
IP urejanje besedil, 7. r., 
multimedija, 8. r, 
računalniška omrežja, 9. r.,  
neobvezni izbirni predmet 
računalništvo, 4.-6. r.,  
organizator računalniških 
dejavnosti, 

Petek, 11.55-
12.40 

Ponedeljek, 
10.15-11.00 

Računalniška 
učilnica  

timotej.zohar@druga-os.si 
 

Nada  
Žunec 

IP retorika, 9. r  Ponedeljek, 
12.45-13.30 
(lihi), 13.30-
14.15 (sodi) 

Torek,  
8.20-9.05 

Knjižnica nada.zunec@druga-os.si 
 

 

mailto:Majda.areh-novak@druga-os.si
mailto:Majda.areh-novak@druga-os.si
mailto:Emir.begic@druga-os.si
mailto:joze.bruncko@druga-os.si
mailto:Alenka.duler@druga-os.si
mailto:Dusan.klemencic@druga-os.si
mailto:Dusan.klemencic@druga-os.si
mailto:janja.vasiljevic@druga-os.si
mailto:lac.kuzma@druga-os.si
mailto:katja.perse-paradiz@druga-os.si
mailto:katja.perse-paradiz@druga-os.si
mailto:anita.pokrznik@druga-os.si
mailto:Marta.rubin@druga-os.si
mailto:Ivanka.soster@druga-os.si
mailto:Jerneja.vertacnik@druga-os.si
mailto:Jerneja.vertacnik@druga-os.si
mailto:Helena.zmagaj@druga-os.si
mailto:Helena.zmagaj@druga-os.si
mailto:Timotej.zohar@druga-os.si
mailto:nada.zunec@druga-os.si


 

19 
 

IV. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI OPRAVLJAJO ŠE 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju 

razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Če iščete nasvet, kam po končani osnovni šoli, potrebujete pomoč 

pri učenju, vas zanima, kako se učiti, kako priti do subvencionirane šolske prehrane, subvencionirane šole v naravi, se želite 

vpisati na našo šolo ..., se oglasite v šolski svetovalni službi, kjer vam bosta pomagali mag. Helena Gaberšek, soc. ped., in 

logopedinja Simona Levc. 

 

Kdaj ju lahko najdete?  

Na razpolago sta vam vsak dan med 7.30 in 14.00 in po predhodnem dogovoru tudi v popoldanskem času v času govorilnih 

ur. 

Dosegljivi sta na tel.: 02 88 39 944 ali 02 88 39 958 in na e-pošti: 

helena.gabersek@druga-os.si  

simona.levc@druga-os.si 

(slika Jelke Reichman – pridobljeno s spleta) 

Zunanje sodelavke, izvajalke dodatne strokovne pomoči: specialni pedagogi Zala Cokan, Katarina Radovič, Maja Gaber, 

Jerica Pori, Miran Vrabič, socialna pedagoginja Alenka Panjek, tiflopedagoginja Tanja Tajnikar. 

Temeljni cilj šolske svetovalne službe je sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega 

učenca na šoli. V skladu s splošnimi izhodišči so osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe: dejavnosti pomoči, 

razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Dejavnosti se medsebojno prepletajo; tako 

razvojno in preventivno delo kot nudenje pomoči potekata na osnovi načrtovanja in evalvacije. Vse osnovne vrste dejavnosti 

so za šolsko svetovalno službo enako pomembne.  

Pomembne naloge svetovalne službe so navedene v nadaljevanju. 

Svetovalno delo z učenci: 

 

 Delo s šolskimi novinci. 

 Poklicna orientacija: neposredna priprava na poklicno odločitev in individualno svetovanje za poklic, priprava na 
informativni dan, izvedba vpisa v srednje šole, informacije o štipendijah, delo z učenci, ki zaključujejo šolsko 
obveznost. 

 Priprava poklicne tržnice – predstavitev srednjih šol in poklicev iz naše in sosednjih regij. 

 Svetovanje in nudenje pomoči učencem z učnimi, govornimi, vedenjskimi in osebnostnimi težavami. 

 Koordinacija dela za učence s posebnimi potrebami (učne težave, nadarjeni). 
 

Sodelovanje s starši: 

 Delo s šolskimi novinci: vpis in razgovor o razvojnih značilnostih otroka, razgovori o šolanju otroka oz. o odložitvi 
šolanja. 

 Poklicna orientacija: predavanje za starše otrok, individualno svetovanje v zvezi z vpisom v srednje šole, 
štipendiranje. 

 Svetovanje staršem v zvezi z učnimi, vedenjskimi težavami in osebnostnimi težavami otrok ... 

 Priprava in izvedba roditeljskih sestankov in predavanj za starše. 

mailto:helena.gabersek@druga-os.si
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Sodelovanje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami: 

 Timsko delo na raznih področjih življenja in dela šole. 

 Sodelovanje na pedagoških konferencah. 

 Koordiniranje dela za učence s posebnimi potrebami. 

 Sodelovanje na strokovnih aktivih. 

 Posredovanje rezultatov analiz, anket. 

 Sodelovanje z vrtci, OŠ, SŠ, zdravstvenimi zavodi, Centrom za socialno delo, Svetovalnim centrom, Zavodom za 
zaposlovanje ... 

 

Vodenje socialnih akcij na šoli: 

 Subvencioniranje šolske prehrane,  šole v naravi, plavalnih tečajev … 
 

Strokovno, kontinuirano izobraževanje:  

 V sklopu celotnega kolektiva.  

 Individualno. 
 
 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 
Šolska knjižnica razvija delo učencev po obveznem načrtu pri materinščini in drugih vzgojno-izobraževalnih 
vsebinah.  
 

URNIK IZPOSOJE V KNJIŽNICI  
 
Knjižnica je odprta ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih, in sicer od 7.45 do 8.20 ter od 10.00 do 13.30. 

Opomba: Zaradi izvajanja pouka v knjižnici je ob ponedeljkih le-ta zaprta za izposojo peto oz. šesto šolsko 

uro.  

Zaradi prehoda obdelave in izposoje knjig iz sistema WinKnj v sistem COBISS bo knjižnica zaprta vsako sredo.  

Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 2. do 9. razreda nudi možnost brezplačne izposoje učbenikov za 

redni pouk. Stroške izposojevalnine krije ministrstvo. V primeru poškodovanja ali izgube učbenika učenec krije 

stroške v skladu s Pravilnikom o učbeniškem skladu. 

Učenci prvih razredov bodo knjižnico obiskovali v dogovoru z razredničarkami.  
 

Knjižnico vodi Nada Žunec. 
 

ADMINISTRATIVNO-FINANČNI DELAVCI 
Računovodkinja: Marta Korošec 

Knjigovodkinja: Valerija Koren 

Tajnica VIZ: Vasiljka  Šegel   

Administratorka: Mojca Slemenik 
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TEHNIČNA SPREMLJEVALNA DELA 
Hišnik na centralni šoli:  Marijan Breznik 

Kuharice: Sladjana Kostić,  Alenka Kranjc, Anica Potočnik  

Kuharica-čistilka: Mateja Laznik 

Čistilke: Stanislava Rutnik, Irena Marovšek, Marija Petrej, Alenka Smolnikar, Regina Založnik (v 

športni dvorani), Edita Konečnik in Vesna Verdnik 

UREJANJE ADMINISTRATIVNIH ZADEV 
KJE: v tajništvu (tel. 02 88 39 940)       

KDAJ: vsak dan med 7.30 in 8.15 ter med 12.00 in 13.30 

UREJANJE DENARNIH ZADEV 
KJE: v računovodstvu šole (tel. 02 88 39 947, 88 39 955)             

KDAJ: vsak dan med 7.00 in 8.00 
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V. ORGANIZACIJA POUKA IN DELA NA ŠOLI 

OBVEZNI PREDMETNIK 9-LETNE OSNOVNE ŠOLE  

A – OBVEZNI PROGRAM 

  

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

Skupaj ur 
predmeta 

SLOVENŠČINA  6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1.631,50 

MATEMATIKA  4 4 5 5 4 4 4 4 4 1.318,00 

TUJI JEZIK 1 
 

2 2 2 3 4 4 3 3 656 

LIKOVNA UMETNOST  2 2 2 2 2 1 1 1 1 487 

GLASBENA UMETNOST  2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452 

DRUŽBA  
   

2 3 
    

175 

GEOGRAFIJA  
     

1 2 1,5 2 221,5 

ZGODOVINA  
     

1 2 2 2 239 

DOMOVINSKA IN 
DRŽAVLJANSKA 
KULTURA IN ETIKA  

      
1 1 

 
70 

SPOZNAVANJE OKOLJA  3 3 3 
      

315 

FIZIKA  
       

2 2 134 

KEMIJA  
       

2 2 134 

BIOLOGIJA  
       

1,5 2 116,5 

NARAVOSLOVJE  
     

2 3 
  

175 

NARAVOSLOVJE IN 
TEHNIKA     

3 3 
    

210 

TEHNIKA IN 
TEHNOLOGIJA       

2 1 1 
 

140 

GOSPODINJSTVO  
    

1 1,5 
   

87,5 

ŠPORT  3 3 3 3 3 3 2 2 2 834 

IZBIRNI PREDMETI* 
      

2/3 2/3 2/3 204/306 

število predmetov 6/7 6/7* 6/7* 8 9 11 
12/13

/14 
15/16

/17 
13/14
/15 

 

število ur tedensko 22 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28 
27,5/
28,5 

29,5/
30,5 

 

število tednov pouka 
brez dni dejavnosti 

35 35 35 35 35 35 35 35 32  

 

* Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. 
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1. R 2. R 3. R 4. R 5. R 6. R 7. R 8. R 9. R 

 

Oddelčna skupnost 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Dnevi dejavnosti 
(število dni) 

 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3  

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4  

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

SKUPAJ DNEVI 
DEJAVNOSTI 

15 15 15 15 15 15 15 15 15  

Število ur na dan 
dejavnosti 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 675 

Skupno število 
tednov pouka 

38 38 38 38 38 38 38 38 35  

  

B - RAZŠIRJENI PROGRAM 

 

  

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

 

Neobvezni izbirni 
predmeti 

  

Prvi tuji jezik 2          

Drugi tuji jezik       2 2 2  

Drugi tuji jezik ali 
umetnost, 
računalništvo, šport, 
tehnika 

   2/1 2/1 2/1     

Individualna in 
skupinska pomoč 
učencem z učnimi 
težavami 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Dopolnilni in dodatni 
pouk 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Jutranje varstvo, podaljšano bivanje 

Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %. 
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ČAS NAŠEGA DRUŽENJA  
 

ČAS AKTIVNOSTI 

od 5.30 dalje jutranje varstvo 

7.30-8.15 
0. URA, obvezni in neobvezni izbirni predmeti, dopolnilni, dodatni pouk, varstvo 
vozačev, interesne dejavnosti, oddelčna ura, jutranja fit vadba 

8.15 zajtrk za učence 1. razredov 

8.20–9.05 1. URA POUKA 

9.10–9.55 2. URA POUKA 

9.55–10.15 malica, rekreativni odmor 

10.15–11.00 3. URA POUKA 

11.05–11.50 4. URA POUKA 

11.55–12.40 5. URA POUKA; kosilo za razrede, ki končajo 

12.45–13.30 6. URA POUKA; kosilo za razrede, ki končajo; varstvo vozačev in čakajočih 

13.30–14.00 kosilo za večino učencev  

13.45–14.30 
7. URA POUKA – izbirni in neobvezni izbirni predmeti, varstvo vozačev (do zadnjega 
odvoza), podaljšano bivanje, popoldanska malica 

do 16.00 podaljšano bivanje 
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DOPOLNILNI POUK 
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imate učne težave ali ste bili dalj časa odsotni.  Poteka po 

urniku, dogovorjenem v septembru.  

CENTRALNA ŠOLA 

DOPOLNILNI POUK RAZREDNA STOPNJA 

 

Razred Učitelj Predmet Dan Ura 

A-urnik B-urnik 

1. a Branka Karel  SLJ, MAT sreda  0. ura 

1. b Anita Dokl  SLJ, MAT  sreda 0. ura 

2. a Katja Jenko SLJ MAT  četrtek 0. ura 

2. b Olga Bauer  SLJ, MAT  torek 0. ura 

3. a Nives Kodrun SLJ, MAT petek  0. ura 

3. b Katja Uršič SLJ, MAT  petek 0. ura 

3. d Ksenija Štifter SLJ, MAT petek  0. ura 

4. a Boža Božena Lesjak SLJ, MAT  četrtek 0. ura 

4. b Jožica Vajt SLJ, MAT  petek 0. ura 

5. a  Emilija Počič SLJ, MAT četrtek  0. ura 

5. b Tatjana Glavič SLJ, MAT četrtek  0. ura 

5. a, 5. b Jerneja Vertačnik  TJA ponedeljek  0. ura 

 

DOPOLNILNI POUK PREDMETNA STOPNJA 

 

Razred Učitelj Predmet Dan Ura 

A-urnik B-urnik 

6. Alenka Puc/Veronika 
Gnamuš 

SLJ ponedeljek  0. ura 

Anita Pokržnik MAT četrtek  0. ura 

Emir Begić   TJA  ponedeljek 0. ura 

7. Janja Šerbinek SLJ  četrtek 0. ura 

Anita Pokržnik MAT  sreda 0. ura 

Alenka Pongrac TJA petek  0. ura 

8. Janja šerbinek SLJ četrtek  0. ura 

Anita Pokržnik MAT  ponedeljek 0. ura 

Alenka Pongrac TJA  četrtek 0. ura 

Petra Račnik KEM sreda  0. ura 

Dušan Klemenčič FIZ  sreda 0. ura 

9. Saša Polanc SLJ  četrtek 5. ura 

Ivanka Šošter MAT sreda  0. ura 

Alenka Pongrac TJA četrtek  0. ura 

Petra Račnik KEM torek  0. ura 

Dušan Klemenčič FIZ  torek 0. ura 
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DODATNI POUK 

DODATNI POUK  RAZREDNA STOPNJA 

 

Razred Učitelj Predmet Dan Ura 

A-urnik B-urnik 
4. a Boža Božena Lesjak SLJ, MAT četrtek  0. ura 

4. b Jožica Vajt SLJ, MAT četrtek  0. ura 

5. a Emilija Počič SLJ, MAT  četrtek 0. ura 

5. b Tatjana Glavič SLJ, MAT  četrtek 0. ura 

 

DODATNI POUK PREDMETNA STOPNJA 

 

Razred Učitelj 
 

Predmet Dan Ura 

A-urnik B-urnik 

6. Alenka Puc/Veronika 

Gnamuš 

SLJ petek petek 0. ura 

Anita Pokržnik MAT  četrtek 0. ura 

Alenka Pongrac  TJA torek  0. ura 

7. Marta Rubin SLJ sreda  0. ura 

Ivanka Šošter MAT četrtek  0. ura 

Emir Begić TJA  ponedeljek 0. ura 

8. Saša Polanc SLJ torek  0. ura 

Ivanka Šošter MAT  četrtek 0. ura 

Emir Begić TJA  torek 0. ura 

Petra Račnik KEM  sreda 0. ura 

Dušan Klemenčič FIZ sreda  0. ura 

9. Janja Šerbinek SLJ  četrtek 0. ura 

Timotej Žohar  MAT sreda  6. ura 

Alenka Pongrac TJA četrtek  0. ura 

Petra Račnik KEM torek  0. ura 

Dušan Klemenčič FIZ  torek 0. ura 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

Obvezni program devetletne osnovne šole v zadnji triadi dopolnjujejo naslednji izbirni predmeti:   

Humanistično družboslovni 
predmeti 

Oznaka  Učitelj Razred  Število 
skupin 

Glasbena dela GLD Vladka Mori 7.-9. 1 

Gledališki klub GKL Alenka Puc/Veronika 
Gnamuš 

7., 8. 1 

Likovno snovanje LSN I Jože Brunčko 7. 1 

Nemščina 1 NI1 Tanja Grum  7. 2 

Nemščina 2 NI2 Tanja Grum  8. 1 

Nemščina 3 NI3 Marta Rubin 9. 1 

Ples PLE Majda Areh Novak 7.-9. 1 

Retorika RET Nada Žunec 9. 1 

Šolsko novinarstvo ŠNO Saša Polanc 7.-9. 1 

Turistična vzgoja TVZ Alenka Duler 7.-9. 1 

Tehnično-naravoslovni Oznaka  Učitelj Razred  Število 
skupin 

Izbrani šport nogomet IŠPN Ladislav Kuzma 8. 1 

Izbrani šport odbojka IŠPO Helena Zmagaj 8. 1 

Kemija v okolju KEO Petra Račnik 9. 1 

Multimedija MME Timotej Žohar 8. 1 

Obdelava gradiv les OGL Katja Perše Paradiž 7., 8. 1 

Poskusi v kemiji POK Petra Račnik 8. 1 

Računalniška omrežja ROM Timotej Žohar 9. 2 

Raziskovanje organizmov v 
domačem okolju 

ROD Metka Čas 7., 8., 9. 1 

Sodobna priprava hrane SPH Metka Čas, Petra Račnik 7., 8. 2 

Sonce, Luna, Zemlja SLZ Anita Pokržnik 7., 8. 1 

Šport za sprostitev ŠSP Helena Zmagaj 9. 2 

Šport za zdravje ŠZZ Jožica Jug  7. 2 

Urejanje besedil – računalništvo UBE Timotej Žohar 7. 1 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

PRVO VIO 

V 1. razredu ponujamo neobvezni izbirni predmet prvi tuj jezik – angleščina. Učenje je prilagojeno 

starostni in razvojni stopnji otrok. Učiteljica angleščine za 1. VIO je Helena Krušič, nadomešča jo Janja 

Vasiljevič. 

DRUGO  VIO 

Neobvezni izbirni predmeti predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po 

svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določene predmete iz nabora, ki je predpisan. Na 

voljo so naslednji predmeti: 

Drugi tuji jezik (nemščina) – 2 uri tedensko 

Računalništvo – 1 ura tedensko 

Šport – 1 ura tedensko 

Umetnost – 1 ura tedensko 

Tehnika – 1 ura tedensko 

Glede na število učencev in predpisan normativ smo lahko letos ponudili 6 skupin na centralni šoli in 

2 skupini na podružnici, pri določitvi skupin pa smo upoštevali izbiro staršev in učencev. Da bi ustregli 

željam vseh učencev, del programa izvajamo v okviru interesnih dejavnosti. 

CENTRALNA ŠOLA 

PREDMET UČITELJ RAZRED ŠTEVILO SKUPIN 

Nemščina Tanja Grum 4., 5., 6. 2* 

Računalništvo Timotej Žohar 4., 5., 6. 2 

Umetnost Boža Božena Lesjak 4., 5., 6. 1 

Šport Jožica Jug 4., 5., 6. 3* (delitev zaradi števila učencev) 

Tehnika Emilija Počič 4., 5., 6. 2* (delitev zaradi števila učencev) 

 

TRETJE  VIO 

V okviru razširjenega programa osnovne šole lahko kot pouk neobveznih izbirnih predmetov 

ponudimo enega izmed predpisanih jezikov (nemščina, francoščina, italijanščina, hrvaščina ali 

madžarščina). Šola ponuja tisti predmet, za katerega lahko zagotovi ustrezne pogoje za izvajanje. To 

je pri nas nemščina. 

PREDMET UČITELJ RAZRED ŠTEVILO SKUPIN 

Nemščina Tanja Grum 7.-9. – mešana skupina 1 
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POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 
Po spremembi Zakona o osnovni šoli je po 40. členu  šolam prepuščeno, da pri posameznih 

predmetih v predpisanem obsegu pouk organizira v manjših učnih skupinah. Organizacija pouka v 

manjših učnih skupinah je v pristojnosti šole in ker so različne oblike nivojskega pouka na naši šoli že 

večletna praksa, jo izvajamo tudi v tem šolskem letu, vendar v manjšem obsegu kot v preteklih letih. 

Ob analizi rezultatov šolskega leta 2016/2017 smo se odločili, da pouka v manjših učnih skupinah v 4. 

in 5,. razredu ne bomo izvajali tedensko, temveč po potrebi, tako da bo zadolženi učitelj v dogovoru z 

učiteljem, ki redno poučuje, občasno izvedel zunanjo diferenciacijo v manjši učni skupini.  

6. RAZRED 

Fleksibilno diferenciacijo (1 ura tedensko) bomo izvajali pri angleščini – delitev na tri skupine. 

7. RAZRED 

Fleksibilno diferenciacijo (1 ura tedensko) bomo izvajali pri matematiki in angleščini.  Učenci so 

razdeljeni v pet skupin. Istočasno poteka pouk 1., 2. in 4. skupine ter 3. in 5. To omogoča učencem 

prehajanje po sposobnostih v vse nivoje. 

8. RAZRED 

Pouk slovenščine, matematike in angleščine poteka v stalnih nivojskih skupinah - vse ure pouka. 

Število učencev v 8. razredu omogoča delitev na eno prvo, dve drugi in eno tretjo nivojsko skupino. 

Pri pouku se kombinirata 1. in 2. ter 3. in 4. skupina. To omogoča prehod med skupinami. 

9. RAZRED 

Pouk slovenščine, matematike in angleščine poteka v stalnih nivojskih skupinah- vse ure pouka. 

Število učencev v 9. razredu omogoča delitev na štiri skupine, in sicer eno prvo, dve drugi in eno 

tretjo nivojsko skupino. Pri pouku se kombinirata 1. in 2. ter 3. in 4. skupina. To omogoča prehod 

med skupinami. 

DRUGE DELITVE IN KOMBINACIJE 

DELITEV PRI ŠPORTU 

Pri urah športa se učenci od 6. do 9. razreda delijo v skupine po spolu. Pri tem se pojavi tudi 

združevanje dveh oddelkov, če seštevek učenk ali učencev iz dveh zaporednih oddelkov ne presega 

števila 20. Tako se družijo učenci 8. b in c oddelka. Ministrstvo nam je odobrilo, da se učenke 8. a in b 

ne družijo, prav tako 6. a in b, kar omogoča kvalitetnejšo izvedbo pouka.  

DELITEV PRI TEHNIKI IN TEHNOLOGIJI  

V oddelkih, kjer je število učencev večje od 20, se učenci delijo v manjše skupine. V 6. razredu so ure 

vezane z gospodinjstvom, v 7. in 8. razredu s športom. Tako poteka v 6. razredu pouk tehnike in 

tehnologije v štirih skupinah. V 7. razredu v šestih skupinah (7. a ženske, 7. a moški, 7. b ženske, 7. c 

ženske, 7. c moški) in v 8. razredu v petih skupinah (8. a moški, 8. a ženske, 8. b ženske, 8. c ženske, 

združeni 8. bc moški).  

Delitve in združevanja so posledično vplivala na urnik (3 x v tednu šport oz. TIT za 8. b in c razred). 

DELITEV PRI GOSPODINJSTVU 

Učenci v 6. razredu se pri GOS delijo v primeru, da je v oddelku več kot 20 učencev. Tako poteka pouk 

v štirih skupinah.  
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DELITEV PRI LIKOVNI UMETNOSTI 

Pri likovni umetnosti je pri tretjini ur v 7., 8. in 9. razredu prisoten drugi učitelj. 

JUTRANJE VARSTVO (JV) 
Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo v času med 5.30 do 8.00. Za učence 1. razreda 

ga financira MIZŠ (od 6.00-8.00), za učence od 2. do 5. razreda pa MO SG.  

 

ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA (OPB) 
Šola organizira brezplačno podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Učenci so lahko v 

podaljšanem bivanju po končanem pouku, najdlje do 16.00.  

 

VARSTVO VOZAČEV IN ČAKAJOČIH UČENCEV 
V času od 7.00 do 8.15 je organizirano varstvo za učence, ki se v šolo pripeljejo z organiziranim 

prevozom. 6. in 7. šolsko uro je organizirano varstvo za učence vozače, ki čakajo na prevoz, ali za tiste 

učence, ki čakajo na izbirni predmet ali interesno dejavnost. Varstvo poteka v skladu s prijavami 

staršev in njihovimi dovoljenji za odhod iz šole. Varstvo vozačev financira MO Slovenj Gradec. Starši 

vozačev z organiziranim prevozom so ob prijavi podpisali prijavo, da bodo učenci vključeni v varstvo 

vozačev. 

Skupini se lahko pridružijo tudi učenci, ki jih zaradi prevelike oddaljenosti (nad 2 km) v šolo vozijo 

starši. 

 

VI. DEJAVNOSTI OB POUKU 

INTERESNE DEJAVNOSTI NA ŠOLI 

Predstavljamo vam interesne dejavnosti, ki jih ponujamo na šoli, in njihove mentorje. Želimo, da bi bil 

vsak otrok vključen v vsaj eno dejavnost na šoli. 

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR RAZRED 

Kulturno-umetniške dejavnosti 

Šolsko glasilo valeta  Janja Šerbinek 9. razred 

Šola na odru 

Nada Žunec 6.-9. razred 

Saša Polanc 6.-9. razred 

Veronika Gnamuš/Alenka Puc 6.-9. razred 

Šolski radio Nada Žunec 6.-9. razred 



 

31 
 

Knjižničarski krožek Nada Žunec 1.-9. razred 

Debatni krožek Janja Šerbinek 7.-9. razred 

E-twinning (Branje je kul) Katja Jenko 3. razred 

Lutkovni krožek v angleščini Janja Vasiljevič 3. razred 

Zgodovinsko geografski  krožek Irena Gaber 6.-9. razred 

Turistični krožek Alenka Duler 6.-9. razred 

Bralna značka učiteljice RP   1.-5. razred 

  Bralna značka SLJ slavistke 6.-9. razred 

 Bralna značka TJA anglisti 3.-9. razred 

Bralna značka NEM nemcistki 7.-9. razred 

Folklora mlajši Dominika Peršak 1.-3. razred 

Folklora starejši Dominika Peršak 3.-9. razred 

Otroški pevski zbor 1. VIO Jožica Kastelec 1.-3. razred 

Otroški pevski zbor Vladka Mori 4.-6. razred 

Mladinski pevski zbor Vladka Mori 6.-9. razred  

Naravoslovno tehniške dejavnosti 

Tehnična ekipa Emir Begič 7.-9. razred 

Robotika 

Nives Kodrun 1.-3. razred 

Katja Jenko 1.-3. razred 

Dušan Klemenčič 6.-9. razred 

Astronomija Anita Pokržnik 6.-9. razred 

Logika Katja Perše Paradiž 5.-9. razred 

Čebelarski krožek Olga Bauer 1.-6. razred 

Ročna dela Ivanka Šošter 6.-9. razred 

Vrtnarski krožek Majda Areh Novak 6.-9. razred 

Šolski vrt Tatjana Glavič, Metka Čas,  Marijan Breznik 1.-9. razred 

Naravoslovni krožek Metka Čas 8.-9. razred 

Računalništvo (po programu NIP) Timotej Žohar 4.-6. razred 
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Športne dejavnosti 

Planinstvo Ksenija Štifter, Nataša Naglič 1.-3. razred 

Kolesarski tečaj  Emilija Počič,  Tatjana Glavič 5. razred 

Zlati sonček Tatjana Glavič 1.- 3. razred 

Kolesarski izpit Irena Rihtarič 5. razred 

Prometni krožek Irena Rihtarič 8. razred 

Fit dejavnosti Katja Uršič 1.-9. razred 

Šah Dušan Klemenčič 1.-9. razred 

Plesne ustvarjalnice Natalija Pek 5.-9. razred 

Rokomet (dečki in deklice) Alen Mihalj 1.-9. razred 

Drugo 

Spoznaj sladkorno bolezen Boža B. Lesjak 7., 8., 9. razred 

MČ RK Ksenija Štifter  4.-9. razred 

Medgeneracijsko povezovanje Boža B. Lesjak 4.-9. razred 

Delavnice zdrave šole Nives Kodrun 1.-9. razred 

Vesela šola Katja Perše Paradiž 6.-9. razred 

Šolska skupnost Helena Gaberšek 1.-9. razred 

 

Precej dejavnosti v prostem času bo potekalo tudi v okviru projekta Zdrav življenjski slog. 

 

 

 

  



 

33 
 

EKSKURZIJE, ŠOLE V NARAVI, TABORI 
 

Razred Ekskurzija Šola v 
naravi 

Tabor/ drugo Vodja Trajanje Predviden čas 
izvedbe 

1.     KOPE - Lukov 
dom 

 J. Kastelec   2 dni 31. in 1. junij 
2018 

2.     CŠOD Peca K. Jenko 3 dni 23.4. - 25.4.2018 

3.    Plavalni tečaj 
Ravne 

K. Uršič 1 dan Oktober/november 
2017 

Libeliče, dvorec 
Bukovje 

    Junij 2018 

4. Ogled 
Postojnske jame 

Letna šola v 
naravi – 
Debeli rtič 

  J. Vajt 5 dni 5.-9. junij 2018 

5. Ogled 
obpanonske 
pokrajine: 
Ljutomer, 
Gorišnica, Ptuj 

  T. Glavič 1 dan junij 2018 

6.  Zimska šola 
v naravi 
(Ribniška 
koča) 
 

  I. Gaber 
 
 
 
 

5 dni 23.-27. januar  
2018 
 
 
 

Dinarsko-kraški 
svet - Cerkniško 
jezero, Rakov 
Škocjan, grad 
Snežnik 

  I. Gaber 1 dan junij 2018 

7. Ogled 
predalpskih in 
Dinarskokraških 
pokrajin grad 
Bogenšperk, 
Trubarjeva 
domačija, 
Županova jama 

    A. Duler 1 dan junij 2018 

8. Ogled 
Obsredozemskih 
pokrajin -  
Vipavska dolina, 
Posočje 

Tabor 
Tolmin, 
dom Soča 

 J. Jug 5 dni 18.12.-22.12.2017 

9. Ogled alpskih 
pokrajin 
(Kranjska Gora - 
Planica - Zelenci 
- Bled) 

    A. Pongrac 1 dan 8. junij 2018 

 

Opomba: Učenci, katerih starši ne morejo v celoti kriti stroškov, lahko na šoli zaprosijo za subvencijo, 

in sicer iz sredstev MIZŠ (samo za 4. razrede), vsi ostali pa se lahko prijavijo na razpis odbora 

dobrodelnega sklada Druge osnovne šole Slovenj Gradec. 
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STROŠKI 
 

Določene dejavnosti, ki jih izvajamo, so povezane s stroški. Na začetku šolskega leta podamo okvirne 

cene, ki se lahko med šolskim letom spremenijo. Na morebitne spremembe bo vplivala spremenjena 

cena prevoza in vstopnin ter spremenjeno število udeleženih učencev. 

Cene različnih dejavnosti (tehniški dnevi, športni dnevi), predvsem pa kulturnih prireditev, so odvisne 

od števila predstav, ki si jih bodo učenci v posameznih razredih ogledali ter od mesta ogleda 

(avtobusni prevoz). Program kulturnih dejavnosti ste starši potrdili na prvem roditeljskem sestanku. S 

točnim razporedom dni dejavnosti so vas seznanile razredničarke.  

V večini razredov je za likovno umetnost predvidena skupna nabava, kar poceni stroške in jih boste 

starši plačali po položnici. Pri tehniki in tehnologiji učencem v 7. in 8. razredu ni bilo potrebno kupiti 

delovnega zvezka, ki je bistveno dražji.  Znesek boste poravnali po položnici. Skupinsko fotografiranje 

bo potekalo ob koncu šolskega leta in bo predvidoma znašalo 3 €, plačali pa ga boste skupaj na 

položnici za kulturne dejavnosti.  

Stroške boste poravnali po prejetih položnicah po razporedu, ki je napisan v spodnji razpredelnici. 

Zadnji mesece je vedno poračun, glede na udeležbo oz. neudeležbo otroka. 

1. razred 

 dejavnost cena  

vrsta 

dejavnosti št. obrokov meseci plačil 

animirani film v decembru 4,00 KD 3 november, februar, julij 

gledališka predstava KD SG 5,00 KD 3 november, februar, julij 

hiša eksperimentov za Sončkov dan 4,50 TD 3 november, februar, julij 

fotografiranje  3,00 F 1 maj ali junij 

material za likovno umetnost 3,00 LUM  1  oktober 

naravoslovni tabor Kope 40,00  NT 2 marec,april 

SKUPAJ 59,50       

 

2. razred 

 dejavnost cena  

vrsta 

dejavnosti št. obrokov meseci plačil 

animirani film v decembru 4,00 KD 3 november, februar, julij 

gledališka predstava KD SG 5,00 KD 3 november, februar, julij 

hiša eksperimentov za Sončkov dan 4,50 TD 3 november, februar, julij 

fotografiranje  3,00 F 1 maj ali junij 

material za likovno umetnost 3,00 LUM   oktober 

naravoslovni tabor COŠD Peca 56,00  NT 3 februar,marec,junij 

SKUPAJ 75,50       
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3. razred 

 dejavnost cena  

vrsta 

dejavnosti št. obrokov meseci plačil 

ogled filma Košarkar naj bo 3,50 KP 3 november, februar, julij 

animirani film v decembru 4,00 KD 3 november, februar, julij 

gledališka predstava KD SG 5,00 KD 3 november, februar, julij 

hiša eksperimentov za Sončkov dan 4,50 TD 3 november, februar, julij 

fotografiranje  3,00 F 1 maj ali junij 

material za likovno umetnost 3,00 LUM 1 oktober 

ekskurzija v Libeliče in Bukovje, vlak 15,00 ND 1 junij 

plavalni tečaj 20,00  ŠPO 2 november,december 

SKUPAJ 58,00       

 

4. razred 

 dejavnost cena  

vrsta 

dejavnosti št. obrokov meseci plačil 

ogled filma Košarkar naj bo 3,50 KP 3 november, februar, julij 

animirani film v decembru 4,00 KD 3 november, februar, julij 

gledališka predstava KD SG 5,00 KD 3 november, februar, julij 

hiša eksperimentov za Sončkov dan 4,50 KD 3 november, februar, julij 

fotografiranje  3,00  F 1 maj ali junij 

letna šola v naravi 160,00  LŠVN 7 
december, januar, februar, 

marec, april, maj, julij 

SKUPAJ 180,00       

 

5. razred 

 dejavnost cena  

vrsta 

dejavnosti št. obrokov meseci plačil 

ogled filma Košarkar naj bo 3,50 KD 3 november, februar, julij 

gledališka predstava v Celju 6,00 KD 3 november, februar, julij 

muzej novejše zgodovine Celje 2,00 KD 3 november, februar, julij 

prevoz v Celje 7,00 KD 3 november, februar, julij 

obisk cerkve sv. Jurija 2,00 KD 3 november, februar, julij 

hiša eksperimentov za Sončkov dan 4,50 TD 3 november, februar, julij 

fotografiranje  3,00  F 1 maj ali junij 

material za likovno umetnost 7,00  LUM 2 oktober, februar 

ekskurzija 15,00  ND 1 junij 

SKUPAJ 50,00       
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6. razred 

 dejavnost cena  

vrsta 

dejavnosti št. obrokov meseci plačil 

ogled filma Košarkar naj bo 3,50 KP 3 november, februar, julij 

gledališka predstava v Celju 6,00 KD 3 november, februar, julij 

pokrajinski muzej Celje 3,00 KD 3 november, februar, julij 

prevoz v Celje 7,00 KD 2 november, februar, julij 

preverjanje plavanja s prevozom 4,00 ŠD 1 november  

obisk Prežihove bajte 2,00 KD 3 november, februar, julij 

obisk hiše Huga Wolfa 2,00 KD 3 november, februar, julij 

hiša eksperimentov za Sončkov dan 4,50 TD 3 november, februar, julij 

fotografiranje  3,00  F 1 maj ali junij 

material za likovno umetnost 6,00  LUM 2 oktober, februar 

zimska šola v naravi* 191,00  ZŠVN 5 
oktober, november, 

december, januar, marec 

ekskurzija 21,00  ND 1 junij 

SKUPAJ 253,00       

*Zadnji obrok je poračun in smučarska karta. 
  

  
 

7. razred 

 dejavnost cena  

vrsta 

dejavnosti št. obrokov meseci plačil 

ogled filma Košarkar naj bo 3,50 KD 3 november, februar, julij 

gledališka predstava v Ljubljani 6,00 KD 3 november, februar, julij 

obisk živalskeha vrta  v Ljubljani z 
delavnicami 6,00 ND 3 november, februar, julij 

prevoz v Ljubljano 8,00 ND 3 november, februar, julij 

tehniški dan - izdelek iz lesa 6,00 TD 3 november, februar, julij 

hiša eksperimentov za Sončkov dan 4,50 TD 3 november, februar, julij 

fotografiranje  3,00  F 1 maj ali junij 

material za tehniko in tehnologijo 10,00  TIT 2 oktober, februar 

material za likovno umetnost 6,00  LUM 2 oktober, februar 

ekskurzija 25,00 ND 1  junij 

SKUPAJ 78,00       

neobvezno: zimski športni dan 
smučanje, drsanje 20,00  ŠD     
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8. razred 

 dejavnost cena  

vrsta 

dejavnosti št. obrokov meseci plačil 

ogled filma Košarkar naj bo 3,50 KD 3 november, februar, julij 

obisk Sokličevega muzeja 2,00 KD 3 november, februar, julij 

obisk filharmonije v Ljubljani 5,00 KD 3 november, februar, julij 

prevoz v Ljubljano in Vrbo 12,00 KD 3 november, februar, julij 

obisk Prešernove hiše v Vrbi 2,00 KD 3 november, februar, julij 

hiša eksperimentov za Sončkov dan 4,50 TD 3 november, februar, julij 

fotografiranje  3,00  F 1 maj ali junij 

material za tehniko in tehnologijo 5,00  TIT 2 oktober, februar 

material za likovno umetnost 6,00  LUM 2 oktober,  

naravoslovni tabor v Tolminu 118,00 NT 3 oktober, november, februar 

SKUPAJ 161,00       

neobvezno: zimski športni dan smučanje, drsanje 20,00  ŠD 

9. razred 

 dejavnost cena  

vrsta 

dejavnosti št. obrokov meseci plačil 

ogled filma Košarkar naj bo 3,50 KD 3 november, februar, julij 

ogled opere v Mariboru 12,00 KD 3 november, februar, julij 

prevoz v Maribor 7,00 KD 3 november, februar, julij 

tehniški dan Kovine 10,00 TD 3 november, februar, julij 

fotografiranje  3,00  F 1 maj ali junij 

material za likovno umetnost 6,00  LUM 2 oktober, februar 

ekskurzija 40,00 ND 2 april, maj 

SKUPAJ 81,50     

neobvezno: zimski športni dan smučanje, drsanje 20,00  ŠD 

 

STROŠKI PRI POSAMEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH 

predmet kaj cena mesec plačila 

Sodobna priprava hrane Nakup živil, ki jih bodo učenci uporabljali 
pri praktičnem pouku kuhanja; osnovna 
živila (moko, sol, olje, sladkor …) pa 
prispeva šola.  

8,00 oktober 

Gledališki klub 7.-8. 
NIP Umetnost Slovenj 
Gradec 

Ogled gledališke predstave in prevoz do 
Mežice 

10,00 oktober 

NIP Umetnost Pameče Obisk galerije v Slovenj Gradcu 4,00 oktober 

Šport za zdravje  
Šport za sprostitev 

Kegljanje – v primeru, da ne bo snega –
učenci plačajo sami na kegljišču 

2,00 januar-
februar 

NIP Tehnika 4.-6. razred Nakup materiala za izdelke 5,00 oktober 
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VII. STARŠI, NAŠI NEPOGREŠLJIVI SODELAVCI 

GOVORILNE URE 
Individualne govorilne ure potekajo tedensko in so za vsakega učitelja zapisane na straneh od 15 do 

18. 

Skupne govorilne ure bodo potekale mesečno, predvidoma tretji torek od 17.00 do 18.00, po 

naslednjem razporedu: 

centralna  
šola 17. 10. 21. 11. 19. 12. 16. 1. 20. 3. 17. 4. 22. 5. 

 

V primeru, da bi morali zaradi nepredvidenih dogodkov termine spremeniti, vas bomo o tem obvestili 

na naši spletni strani. 

RODITELJSKI SESTANKI 
Razredniki skličejo roditeljske sestanke najmanj trikrat letno (september, februar in maj). Prvi 

sestanek je v septembru. Na njem razredniki starše seznanijo z organizacijo in programom šole. Drugi 

roditeljski sestanek, ki je po navadi v mesecu februarju je namenjen analizi učno-vzgojnega delovanja 

oddelka,. V sklopu roditeljskih sestankov so staršem ponujena predavanja na temo samostojnosti in 

dobrih medsebojnih odnosov.  

Vse starše vabimo tudi na: 

- božično-novoletni bazar, 21. 11. 2017, 
- predavanje ge. Zdenke Zalokar Divjak, 12. 2. 2018 (Vzgoja volje in vztrajnosti in prenašanje 

porazov) 
- prireditev za starše 
- dan zdravja, 7. 4. 2018 
 

PREDVIDENE TEME drugih sestankov, ki smo jih izbrali glede na največje število želja staršev. 

Razredi Tema Izvajalec 

Razredna stopnja 

1. - 3. razred Zaupam si, zmorem sam  Simona Levc 

2. razred Premagujemo začetne težave 
opismenjevanja in bralna kultura 

Simona Levc 
Nada Žunec 

3. razred Neobvezni izbirni predmeti Marta Rubin 

Predmetna stopnja 

6. razred NPZ in izbirni predmeti Helena Gaberšek, Marta Rubin 

7. razred Komunikacija z najstnikom Simona Levc 

8. razred Postavljam si realne cilje in si 
prizadevam, da bi jih dosegel 

Simona Levc 

9. razred Poklicno usmerjanje in NPZ Helena Gaberšek 
Marta Rubin 

 

Glede na potrebe in želje staršev bomo izvedli tudi Šolo za starše. 
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VIII. PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI OB POUKU 
 

Naše redno delo pri pouku spremljajo različni projekti.   

Projekt/DEJAVNOST Kratek opis Vodja 

NAZIV KULTURNA 
ŠOLA 
 Od 2015-2020 

Kot eden od nosilcev naziva skrbimo za 
pestro kulturno udejstvovanje naših učencev 
na različnih kulturnih področjih. 
 

Nada Žunec 

Mednarodni projekt 
ZDRAVA ŠOLA 

Predstavlja eno temeljnih načel delovanja 
naše šole. Skrbimo za zdrav in uravnotežen 
telesni, duševni in čustveni razvoj naših 
učencev in delavcev šole. 
 

Nives Kodrun 

Mednarodni projekt 
FIT Slovenija 

Smo šola, ki spodbuja šport že od najmlajših 
naprej. 

Katja Uršič 

UČNI  CENTER 
VRTNARSTVA IN 
ČEBELARSTVA 

Na visokih gredah bomo pridelovali 
kvalitetno zelenjavo in zelišča, člani 
čebelarskega krožka pa bodo svoje znanje 
nadgrajevali kar v čebelnjaku za šolo.  

Majda Areh Novak in 
Olga in Janez Bauer 

RASTEM S KNJIGO Nadaljevali bomo projekt podarimo knjigo 
vsakemu sedmošolcu. 
 

Nada Žunec 

KNJIŽNI NAHRBTNIK V nahrbtniku so knjige za učence od 1. do 3. 
razreda ter njihove starše. Spodbujamo k 
skupnemu branju. 

Nada Žunec 

BRALNA NOČ ZA 1. VIO Organizirali jo bomo 2. februarja  za učence 
od 1. razreda do 3. razreda, ki bodo osvojili 
bralno priznanje. 
 

Nada Žunec 

BRALNI VEČER ZA  
2. VIO 

Organizirali ga bomo 13. aprila za učence od 
4. do 6. razreda, ki bodo osvojili bralno 
priznanje. 

Nada Žunec 

BRALNI VEČER ZA  
3. VIO 

Organizirali ga bomo 20. aprila za učence od 
7. do 9. razreda, ki bodo osvojili bralno 
priznanje. 

Nada Žunec 

BERIMO SKUPAJ – 
BRALNA ZNAČKA ZA 
UČITELJE 

V letošnjem letu bomo tudi med učitelji 
spodbujali zanimanje za branje leposlovja. 

Nada Žunec 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI 
SLOG 

Dodatne brezplačne športne aktivnosti za 
učence pred poukom, v popoldanskem času 
ter ob prostih dnevih.  

Rok Konečnik 

SHEMA ŠOLSKEGA 
SADJA IN ZELENJAVE 

Ponudimo sadež ali zelenjavo ob obroku. Suzana Planšak 

eTWINNING S pomočjo IKT-tehnologije se bodo učenci od 
1. do 3. razreda povezali s šolami iz Evrope in 
sodelovali pri izbranem projektu. 

Katja Jenko 
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Projekt/DEJAVNOST Kratek opis Vodja 

PEŠBUS Pridružili se bomo vseslovenski akciji 
spodbujanje otrok, da pridejo v šolo peš, 
odrasli pa jih organizirano spremljajo po že 
vnaprej začrtanih poteh. 

Katja Jenko, Ksenija 
Štifter 

SIMS – IZZIVI 
MEDKULTURNEGA 
SOBIVANJA 

Prispevati k razvijanju vrednot 
medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne 
usposobljenosti vodstvenih in strokovnih 
delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje 
otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in 
kulturnih okolij v slovenski vzgojno-
izobraževalni sistem.  

Tanja Jeseničnik 

RAZVOJ IN 
UDEJANJANJE 
INOVATIVNIH UČNIH 
OKOLIJ IN PROŽNIH 
OBLIK UČENJA ZA 
DVIG SPLOŠNIH 
KOMPETENC 
»PEDAGOGIKA 1:1« 
 

Preskušanje sodobnih pristopov dela, 
podprtih z informacijsko komunikacijsko 
tehnologijo ob pomoči strokovnjakov, 
vključenih v projekt, strokovno evalvacijo in 
znanstveno podrto metodologijo. 

 

Timotej Žohar 
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IX. OSTALE INFORMACIJE 

ŠOLSKI SKLAD 
V skladu s 135. členom ZOFVI ima šola organiziran šolski sklad za nudenje nadstandarda učencem. 

Šolski sklad vodi sedemčlanski upravni odbor, v katerem so štirje predstavniki staršev in trije 

predstavniki delavcev šole. Osnovni namen tega sklada je zbiranje sredstev za fotokopiranje in za 

sofinanciranje nadstandardne šolske ponudbe, namenjene učencem za dejavnosti, ki so povezane z 

nadstandardnim programom dela oddelkov, delom v interesnih dejavnostih ter projektnim delom. 

Sredstva za sklad se zbirajo s pomočjo sponzorjev, donatorjev in s prispevkom staršev. Upamo, da se 

boste tudi v tem šolskem letu odzvali našemu vabilu in prispevali po svojih močeh. 

 

DOBRODELNI SKLAD (Deluje v okviru šolskega sklada.) 

Na šoli je bil ustanovljen z namenom, da pomagamo učencem, katerih družine se znajdejo v posebno 

težkih finančnih situacijah. 

S sredstvi dobrodelnega sklada omogočamo vsem učencem sodelovanje v šolah v naravi oz. 

naravoslovnih taborih, po potrebi omogočamo nakup šolskih potrebščin, prehrane in oblačil ali 

pomagamo ob drugih socialno ekonomskih stiskah. Razpis je v mesecu novembru objavljen na oglasni 

deski šole. Starši lahko vlogo oddate skupaj s podatki o dohodkih (odločba CSD o otroškem dodatku) 

razredničarki ali šolski svetovalni delavki. O višini in obliki pomoči odloča posebna komisija sklada. 

Vlogo najdete na šolski spletni strani ali jo dobite v šolski svetovalni službi. 

V dobrodelni sklad pridobivamo sredstva s pomočjo donatorjev, sponzorjev, organizacije dobrodelnih 

koncertov, donacij, s prodajo na šoli izdelanih voščilnic, nakita itd. Če lahko kakor koli pomagate, 

bomo veseli vaše pomoči. Prispevke lahko nakažete na račun: 01312-6030679756, sklic 00290 – za 

dobrodelni sklad. 

 

UČBENIŠKI SKLAD  
Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost izposoje učbenikov za 

redni pouk. Izposoja učbenikov preko učbeniškega sklada je za vse učence brezplačna. Stroške 

izposojevalnine krije MIZŠ (1/3 nabavne cene novega učbenika).  

V primeru poškodovanja ali izgube učbenika učenec krije stroške le-tega v skladu s Pravilnikom 

učbeniškega sklada. 
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ŠOLSKA PREHRANA – ZAJTRK, MALICA, KOSILO  

 
Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev. Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov 

za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-

izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Določbe v zvezi s smernicami za 

prehranjevanje v vzgojno–izobraževalnih zavodih ter spremljanjem prehrane, opredeljene v 2. členu zakona, se 

smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. 

Organizacija 

Druga osnovna šola zagotavlja prehrano učencem v dneh, ko poteka pouk. Učenci oddajo prijavo ob zaključku 

šolskega leta za naslednje šolsko leto. S prijavo na prehrano se učenci in njihovi starši zavežejo, da bodo 

spoštovali pravila,  plačevali obroke in jih pravočasno odjavljali. 

Na šoli pripravljamo zajtrk (samo za učence 1. razredov), malico, kosilo in popoldansko malico. Cena šolskih 

obrokov je naslednja: 

 malica     0,80 €,                         

 kosilo 1.–3. razred   2,70 €,                    

 kosilo 4.–6. razred   2,80 €,       

 kosilo 5.–9. razred   2,90 €  

 popoldanska malica    0,55 €. 

Prehranska aplikacija 

Šola oz. računovodstvo pripravi podatke o prijavah na šolski obrok na osnovi prijave, ki ste jo oddali v mesecu 
juniju za novo šolsko leto oz. pri prvošolcih na osnovi prijave in podpisane pogodbe. 

Vnos prijavljenih obrokov bo SKRB ŠOLE in ne staršev.  SKRB STARŠEV  je le VNOS SPREMEMB v aplikacijo (v 
primeru odsotnosti … bolezni)  ali pa pokličete na telefon  02 88 39 948 – računovodstvo, lahko pa to sporočite 
tudi v kuhinjo šole. 

Nov mesec bo ODPRT in pripravljen za otroka 5 dni pred pričetkom novega meseca. Vi si lahko pregledate 
vnesene nastavitve, odjavljate in dodatno prijavljate obroke za cel mesec vnaprej, hkrati pa lahko vidite, kateri 
obroki vam bodo za pretekli mesec tudi zaračunani. Morebitne nepravilnosti nam lahko sporočite že pred 
izpisom računa oz. položnice. 

Celotna skrb za aplikacijo je na strani šole, starši le prijavljate in odjavljate svojega otroka v primeru 
SPREMEMB. 

Odjava prehrane 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca starši odjavijo prehrano za čas njegove odsotnosti. Odjava je 

možna: 

 preko naše spletne strani  www.druga-os.si, spletne aplikacije, kamor starši dostopajo s svojim 
uporabniškim imenom in geslom, ki so ju dobili s pogodbo o prehrani, 

 pri knjigovodkinji Valeriji Koren, na telefonsko številko 02 88 399 48,  

 če pa ni druge možnosti, pa se lahko preklic odda poslovni sekretarki Vasiljki Šegel, na telefonski 
številki 02 88 399 40. 

 
V primeru bolezni oz. izrednih okoliščin starši odjavijo šolsko malico, vendar je za ta dan še potrebno poravnati 

stroške. Za kosilo velja odjava dnevno do 9. ure. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6564
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780
http://www.druga-os.si/
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Subvencioniranje šolske prehrane 

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po 

zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije: 

 do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto 
povprečne plače v RS. 

 do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto 
povprečne plače v RS. 

 
Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško 
družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za 
kosilo. Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in 
se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice. Vloge za uveljavljanje subvencije 
malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi 
upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, 
ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na 
centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem 
dodatku. Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko 
najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 Cena malice v šolskem letu 2017/2018 

 cena malice za učenca znaša 0,80 € dnevno, 

 za prejemnika subvencije je malica brezplačna. 

Ukrepi zaradi neplačevanja 

Če starši ali zakoniti zastopniki niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se učencu 

lahko onemogoči prejemanje šolske prehrane (kosila) do plačila zaostalih obveznosti. Šola za dolžnike, ki niso 

poravnali stroškov prehrane niti po treh opominih, sproži uradni postopek izvršbe plačila. 

 

Subvencioniranje šolske prehrane 
Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po 

zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije: 

 Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto 
povprečne plače v Republiki Sloveniji. 

 Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, 
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša: 

 do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji - subvencija pripada v višini cena kosila, 
 nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji - subvencija pripada v višini 70 % kosila, 
 nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji - subvencija pripada v višini 40 % kosila. 

 Subvencijo za malico lahko, ne glede na zgoraj navedene pogoje, dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v 
rejniško družino, in učenci prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino, pripada tudi 
subvencija za kosilo.  

 Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se 

šolajo izven zavoda, pripada pravica do subvencije v višini cene malice. 
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Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo 

vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem 

mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. 

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina 

učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. 

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na 

spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

Ukrepi zaradi neplačevanja 

Če starši ali zakoniti zastopniki niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se učencu 

lahko onemogoči prejemanje šolske prehrane (kosila) do plačila zaostalih obveznosti. Šola za dolžnike, ki niso 

poravnali stroškov prehrane niti po treh opominih, sproži uradni postopek izvršbe plačila. 

 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 
Na naši šoli že vrsto let poteka projekt Shema šolskega sadja in zelenjave, ki je financiran s strani Evropske unije 

in Republike Slovenije. Projekt je zastavljen tako, da spodbuja uživanje sadja in zelenjave med otroki. Pred leti 

smo ga najprej izvajali kot projekt JABOLKO, tako da smo omogočili učencem vsakodnevno prejemati ta sadež. 

Košare z jabolki so že stalnica na naši šoli, z evropskim projektom pa smo spekter sadja in zelenjave še razširili, 

tako da naši učenci ob različnih dnevih prejemajo dodaten obrok sadja oz. zelenjave, večinoma v času malice. 

Namen projekta je povečati uživanje sadja in zelenjave in hkrati omejiti pojav naraščanja prekomerne telesne 

teže in debelosti pri otrocih. Po anketah, ki smo jih opravili med učenci, sta se uživanje in sprejetost različnih 

vrst sadja in zelenjave povečala, tako da smo sprejetost projekta med učenci ocenili dobro in bomo z njim tudi 

nadaljevali. 

 

ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA 
Telefon za nujne primere: 02 88 22 590 ali 031 523 624. 

Za učence centralne šole deluje v prostorih šole zobozdravstvena ambulanta (zobozdravstveni pregledi – 

preventiva in popravilo zob – kurativa). V ambulanti sta zaposleni zobozdravnica dr. Tanja Jeromel in zobni 

asistentki Majda Mirkac in Barbara Tretjak. 

Ob osnovni zobozdravstveni preventivi opravljata še številne druge naloge:  

• otroke poučujeta o pravilnem umivanju zob, zobni higieni, zdravi prehrani in pomenu želiranja, 

• skrbita za preglede zob pri tekmovanju oddelkov za čiste zobe, 

• zobna asistentka je prisotna ob želiranju zob; otroci od prvega do četrtega razreda si želirajo zobe enkrat 

mesečno. 

Opozorili bi vas radi še na naslednje informacije: 

• ortodontski pregledi potekajo v zdravstvenem domu,  

• kadar je otrok naročen ali ima sistematski pregled, mora obvezno imeti s seboj kartico zdravstvenega 

zavarovanja.  

SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI 
Sistematski pregledi otrok bodo potekali v prvem, tretjem, šestem (dodatno: cepljenje proti HPV s soglasjem 

staršev) in osmem razredu. Organizacija pregledov poteka v okviru šole. 
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VARNA POT V ŠOLO 
 

Zagotavljanje varnosti otrok je ena pomembnejših nalog staršev, učiteljev, policije in drugih organizacij, ki se 

ukvarjajo z varnostjo v prometu. Predvsem za mlajše udeležence v prometu je pomembno,  da skupaj z 

otrokom peš prehodimo pot,  po kateri bo prihajal v šolo. Tudi pešci morajo upoštevati prometna pravila, zato 

otroka opremimo z rumeno rutico (prvošolčki in drugošolčki), odsevnimi predmeti, v avtomobilu uporabimo 

varnostne pasove ter ustrezne otroške sedeže. Prvošolčki morajo imeti na svoji poti v šolo in domov spremstvo 

odrasle osebe. Otroci smejo samostojno sodelovati v prometu šele, ko so se starši oziroma drugi zastopniki 

otroka prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi 

razmerami na prometnih površinah. Prav zato tudi v šoli veliko pozornosti namenjamo prometni vzgoji. 

V skladu z našo usmeritvijo zdrave šole si želimo, da bi čim več otrok v šolo prihajalo peš. 

 

PREVOZI  UČENCEV 
 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je na svoji 23. redni seji, 19. 3. 2015, sprejel PRAVILNIK O 

ORGANIZIRANJU ŠOLSKIH PREVOZOV IN POVRAČILU STROŠKOV PREVOZA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC 

(Uradni list RS, št. 27/2015), s katerim so se enotno uredila merila in postopki za organiziranje šolskih prevozov 

v Mestni občini Slovenj Gradec. Dostopen je na strani MO SG http://www.slovenjgradec.si/javna-

obvestila/prevozi-otrok.html. 

Pravica do brezplačnega prevoza osnovnošolskih otrok je urejena s 56. členom Zakona o osnovni šoli, način 

financiranja pa urejata 81. in 82. člen Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja.  

Zakon pravi tako: 

- Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre 

od osnovne šole.  

- Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne 

šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, 

da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.  

- Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila 

stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem 

prebiva.  

Mestna občina Slovenj Gradec tudi v tem šolskem letu, kot je v preteklih, zagotavlja prevoze, ki so določeni z 

zakonom, kot tudi t. i. nadstandard.   

S sprejetim Pravilnikom so določili kriterije in merila za organiziranje šolskih prevozov, načine in pravila glede 

upravičenosti do nadstandarda ter tudi pravice do povračila stroškov prevoza. 

Glede na pretekla leta so se nekoliko spremenile določene relacije, zmanjšalo pa se je tudi število privozov in 

odvozov, saj občina v primeru, da je učencev dovolj samo za eno kombinirano vozilo, ne krije stroškov za dva 

privoza in dva odvoza. Zaradi tega prihaja do težav, saj se mora privoz ravnati po učencih, ki pričenjajo pouk ob 

7.30, odvoz pa po tistih, ki končujejo ob 14.30.  

http://www.slovenjgradec.si/javna-obvestila/prevozi-otrok.html
http://www.slovenjgradec.si/javna-obvestila/prevozi-otrok.html
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Vozni redi v šolskem letu 2017/18 
 

Vozni red velja od ponedeljka do petka. Šola ima pravico glede na potrebe izvajanja šolskega urnika med 

šolskim letom spremeniti vozni red, če je to v korist učencev vozačev. 

Na razpisu MO Slovenj Gradec so bili za našo šolo izbrani trije prevozniki: Agring za sklop 4, Prosenjak za sklop 5 

ter Plamen za sklopa 6 in 7. Prevozi se na vseh smereh izvajajo z vozili, ki so manjša od števila vozečih učencev. 

Zato smo morali točno določiti, kdaj se lahko vozi kateri otrok. 

 

SKLOP 4; Podsklopi 4.2, 4.5 KUN, MAJCEN, DRUGA OSNOVNA ŠOLA = VOZILO 8+1, AGRING 

Prihod v šolo Vračanje domov 

Postajališče  1. odvoz 2. odvoz Postajališče  1. odvoz 2. odvoz 

Kun / 8.00 Druga OŠ 13.50 14.35 

 Majcen 7.10 8.05 Majcen 14.00 14.45 

Druga OŠ 7.20 8.15 Kun 14.05 / 

 

SKLOP 4; Podsklopi 4.1, 4.3, 4.4, 4.6 GRADIŠKI KRIŽ  - GOLIČNIK - GREŠOVNIK - ODCEP ANŽELAK  -  DRUGA 

OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC AGRING 

Prihod v šolo Vračanje domov 

Postajališče 1. privoz 
(starejši otroci) 

2. privoz (mlajši 
otroci) 

Postajališče 1. odvoz (mlajši 
otroci) 

2. odvoz (starejši 
otroci) 

Grešovnik 6.40 7.40 Druga OŠ 13.30 14.10 

Prošt 6.42 7.42 Gradiški križ 13.36 14.17 

Breznik  6.44 7.44 Odcep Žvikart 13.43 14.23 

Odcep 
Anželak 

6.45 7.45 Kotnik 13.44 14.24 

Kotnik 6.46 7.46 Odcep Anželak 13.45 14.25 

Odcep Žvikart 6.52 7.52 Breznik  13.46 14.26 

Gradiški križ 6.54 7.54 Prošt / 14.33 

Druga OŠ 7.00 8.00 Grešovnik / 14.35 

 

SKLOP 5, PODSKLOP 5.1, 5.3; SV. ANA, POŠ PAMEČE PROSENJAK, VOZILO 8+1 

Prihod v šolo Vračanje domov 

Postajališče privoz   Postajališče Odvoz  

Sv. Ana 6.35 OŠ Pameče 14.55 

Ulbnik križišče 6.42 Ulbnik križišče  15.00 

OŠ Pameče 6.50 Sv. Ana 15.10 
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PODSKLOP 5.2, 5.4 SV. JEDERT FUKS-ODER-GMAJNA-POŠ PAMEČE PROSENJAK, VOZILO 8+1 

Prihod v šolo Vračanje domov 

Postajališče 1. PRIVOZ 2. PRIVOZ Postajališče 1. ODVOZ 2. ODVOZ 

Sv. Jedert Fuks 7.00 / OŠ Pameče 14.00 14.35 

Postajališče 

Gmajna 

7.04 7.20 Postajališče 

Gmajna 

14.04 14.39 

OŠ Pameče 7.10 7.26 Sv. Jedert Fuks 14.10 14.50 

 

SKLOP 6: PAMEČE,  DRUGA OŠ - AVTOBUS MINIMALNO 20 OSEB, PLAMEN  

Prihod v šolo Vračanje domov 

Postajališče 1. PRIVOZ (učenci, ki 

prestopijo s Sv. Ane 

in Jederti, pevci) 

2. PRIVOZ 

 

 

Postajališče 1. ODVOZ 2. ODVOZ 

POŠ Pameče 7.10 7.55 Druga OŠ 13.50 14.40 

Druga OŠ 7.18 8.03 POŠ Pameče 13.58 14.48 

 

SKLOP 6: PODLESNIK  -  POŠ PAMEČE – AVTO MIN 4 + 1 OSEBE, PLAMEN 

Prihod v šolo Vračanje domov 

Postajališče Odhod   Postajališče Odhod   

Sinreih  6.45 OŠ Pameče Po prihodu avtobusa iz 

Slovenj Gradca ob 14.00 ali 

14.50 – glede na urnik 

učenca iz 7. razreda 

OŠ Pameče 7.05 Sinreih  14.30 ali 15.15  

 

POSEBNI STATUSI UČENCEV 
 

Učenci, ki se vključujete v najrazličnejša športna in kulturna društva in dosegate dobre rezultate na 

nacionalni ravni, imate možnost pridobiti status športnika oziroma umetnika. Pravilnik je bil v 

šolskem letu 2013/14 prenovljen in dopolnjen in je dostopen tudi na spletni strani naše šole 

http://www.druga-os.si/files/2014/10/vloga_za_pridobitev_statusa.pdf. Največja sprememba je, da 

loči med statusom perspektivnega športnika/perspektivnega umetnika in med statusom vrhunskega 

športnika/vrhunskega umetnika.  

O dodelitvi statusa odloči ravnateljica na osnovi oddane vloge staršev učenca. Pred odločitvijo si v 

prvi triadi pridobi mnenje razrednika, v 2. in 3. triadi pa oddelčnega učiteljskega zbora. Status se 

podeli za eno šolsko leto, lahko se začasno prekine ali tudi odvzame, če se ne izpolnjujejo pogoji 

dogovora. 

Vloge za posebne statuse je potrebno oddati najkasneje do 28. 9. 2017. 

 

http://www.druga-os.si/files/2014/10/vloga_za_pridobitev_statusa.pdf
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POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME 
 

Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, interesnih 

dejavnostih in delu nasploh. 

Razrednik na predlog učiteljskega zbora ali oddelčne skupnosti izroči: 

 pohvale učencem za delo v oddelčni skupnosti, na šoli, pri interesnih dejavnostih, 

 priznanja za posebne dosežke, 

 bronasta priznanja, dosežena na različnih tekmovanjih. 

Ravnateljica na slovesni prireditvi ob zaključku leta podeljuje: 

 vsa srebrna in zlata priznanja, dosežena na različnih tekmovanjih,  

 zlata priznanja za devet let pridnega branja, 

 priznanja za najboljšega športnika in športnico. 

Najboljši učenci, ki dosegajo v času šolanja izjemne rezultate (poleg povprečne ocene nad 4,5 še zlata 

ali srebrna priznanja na posameznih področjih), prejmejo še občinsko priznanje. 

Učenci imajo možnost svoje znanje pokazati skozi celo šolsko leto na različnih šolskih, regijskih in 

državnih tekmovanjih. Tako se lahko udeležijo tekmovanja iz znanja slovenskega, angleškega in 

nemškega jezika, matematike, fizike, kemije, zgodovine, logike, računalništva, biologije ter 

tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni. Še posebej množično in uspešno pa se učenci že vsa leta 

udeležujejo različnih športnih tekmovanj.  

Urnik vseh tekmovanj je za letnim koledarjem na str. 14. 

  

X. PODATKI O PODRUŽNIČNI ŠOLI PAMEČE-TROBLJE 

USTANOVITELJ 
Ustanovitelj šole je Mestna občina Slovenj Gradec s sedežem na Šolski ulici 5. 

ŠOLSKI OKOLIŠ PODRUŽNICE  
Zajema naselja Pameče, Troblje, Gradišče in Gmajna.  

ŠOLSKI PROSTOR 
Zgradba šole Pameče-Troblje s telovadnico in športnim igriščem. 

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
Vodja podružnice je Sabina Lorber. 

SVET STARŠEV je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je 

organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestaja se najmanj enkrat v vsakem 

ocenjevalnem obdobju. Priključuje so sestankom sveta staršev na centralni šoli, po potrebi pa 

sestanejo tudi samostojno na podružnici 
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RAZRED PREDSTAVNIK 

1. c Nikolina Klemen 

2. c Maja Šuler 

3. c Nina Ošlovnik 

4. c Tomaž Klemen 

5. c Maja Peruš 

6. c Valentina Kotnik 

DELAVCI  PODRUŽNICE PAMEČE-TROBLJE 
RAZRED RAZREDNIK POGOVORNA 

URA ZA 
UČENCE 

GOVORILNE URE Elektronski naslov za 
nujna sporočila Kdaj? Kje?  

1. c 
 

Jasna Jeromel  Dnevno 10 min. 
pred poukom in 
po njem 

Četrtek, 
7.30-8.15 

Soba za 
starše 

jasna.jeromel@druga-os.si  

Nataša Naglič Dnevno 10 min. 
pred poukom in 
po njem 

Četrtek, 8.20-
9.05 

Soba za 
starše 

natasa.naglic@druga-os.si 

2. c Vesna Vinarnik  Dnevno 10 min. 
pred poukom in 
po njem 

Torek, 
8.20-9.05 

Soba za 
starše 

branka.strmcnik@druga-
os.si  

3. c Branka Strmčnik Dnevno 10 min. 
pred poukom in 
po njem 

Torek, 
9.10-9.55 

Soba za 
starše 

vesna.vinarnik@druga-os.si 

4. c Saša Keserin Dnevno 10 min. 
pred poukom in 
po njem 

Petek,  
9.10-9.55 

Učilnica 4. c sasa.keserin@druga-os.si  

5. c Sabina Lorber Dnevno 10 min. 
pred poukom in 
po njem 

Ponedeljek,  
11.55.-12.40 

Soba za 
starše 

sabina.lorber@druga-os.si  

6. c Jožica Oletič Dnevno 10 min. 
pred poukom in 
po njem 

Ponedeljek,  
9.10-9.55 

Soba za 
starše 

jozica.oletic@druga-os.si  

 

Drugi učitelji  

Anica 
Hribernik 

OPB  Dnevno 10 
minut po OPB  

Četrtek, 
11.55.-12.40 

Soba za 
starše 

anica.hribernik@druga-os.si 

Ladislav 
Küzma 

Šport  4. - 6. r., 
OPB 

Sreda, 
11.55-12.40 
 

Sreda,  
9.10-9.55 

Zbornica 
Pameče 

lac.kuzma@druga-os.si 

Jerneja 
Vertačnik 

Angleščina, 4., 5., 
6. razred 

Torek, 7.30-8.15 
(sodi urnik) 

Četrtek 7.30-
8.15 (lihi 
urnik) 

Soba za 
starše 

jerneja.vertacnik@druga-
os.si 
 

Tanja Grum 
 

Geografija, 6. C, 
NIP nemščina 

Na centralni šoli oz. po dogovoru tudi na 
podružnici. 

tanja.grum@druga-os.si  

Petra 
Račnik 

Naravoslovje, 6. 
razred 

petra.racnik@druga-os.si  

Vladka 
Mori 

Glasba, 5. razred vladka.mori@druga-os.si  

Timotej 
Žohar 

Računalništvo timotej.zohar@druga-os.si 
 

 

mailto:Jasna.jeromel@druga-os.si
mailto:Natasa.naglic@druga-os.si
mailto:Branka.strmcnik@druga-os.si
mailto:Branka.strmcnik@druga-os.si
mailto:Vesna.vinarnik@druga-os.si
mailto:Sasa.keserin@druga-os.si
mailto:Sabina.lorber@druga-os.si
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mailto:Petra.racnik@druga-os.si
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA  
 

Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri 

načrtovanju in spremljanju razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Če iščete nasvet, 

kam po končani osnovni šoli, potrebujete pomoč pri učenju, vas zanima, kako se učiti, kako priti do 

subvencionirane šolske prehrane, subvencionirane šole v naravi, se želite vpisati na našo šolo ... se 

oglasite v šolski svetovalni službi, kjer vam bosta pomagali mag. Helena Gaberšek, soc. ped., in 

logopedinja Simona Levc. 

Na razpolago sta vam na centralni šoli vsak dan med 7.30 in 14.00 in po predhodnem dogovoru tudi 

v popoldanskem času ali na podružnici. 

Dosegljivi sta na tel.: (02 88 39 944 ali 02 88 39 958) in na e- pošti: 

helena.gabersek@druga-os.si  

simona.levc@druga-os.si 

 

KNJIŽNICA 
 

V kletnih prostorih podružnične šole Pameče-Troblje je urejena knjižnica za učence in odrasle. To je 

podružnica Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec.  

Odprta je: 

 v torek    7.00–8.10 in 10.00–15.00 

 v četrtek  11.00–13.30 in 16.00–18.00 

 v petek   7.00–8.10 

 

TEHNIČNA SPREMLJEVALNA DELA NA PODRUŽNICI 
 

 Hišnik-čistilec na podružnični šoli: Maks Kotnik 

 Kuharica-čistilka: Zvonka Poročnik 

 Čistilka: Betka Kašnik 

 

 

 

 

mailto:helena.gabersek@druga-os.si
mailto:simona.levc@druga-os.si
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ORGANIZACIJA POUKA IN DELA 

ČAS NAŠEGA DRUŽENJA – PODRUŽNICA PAMEČE-TROBLJE 

ČAS AKTIVNOSTI 

od 5.30 dalje jutranje varstvo  

7.30–8.15 0. URA; dopolnilni, dodatni pouk, interesne dejavnosti 

8.15 zajtrk za učence 1. razreda 

8.20–9.05 1. URA POUKA   

9.10–9.55 2. URA POUKA  

 9.55–10.15 malica, rekreacija (v jedilnici: 6. c, 5. c, 4. c, 3. c;  učenci 1. c in 2. c v razredu) 

10.15–11.00 3. URA POUKA 

11.05–11.50 4. URA POUKA 

11.55–12.40 5. URA POUKA, kosilo  

12.45–13.30 6. URA POUKA, kosilo 

13.30–13.45 kosilo  

13.45–14.30 7. URA POUKA (popoldanska malica) 

do 16.00 podaljšano bivanje 

 

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 
Dopolnilni pouk: Učencem, ki imajo učne težave ali so bili dalj časa odsotni, je namenjen dopolnilni 

pouk. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.  

Dopolnilni pouk Pameče-Troblje 

 

Razred Učitelj Predmet Dan Ura 

A-urnik B-urnik 

1., 2., 3. Vesna Vinarnik SLJ, MAT četrtek četrtek 0. ura 

4., 5. Saša Keserin SLJ, MAT  torek 0. ura 

6. Jožica Oletič SLJ, MAT četrtek  0. ura 

5., 6. Jerneja Vertačnik TJA torek  0. ura 

Dodatni pouk: Učenci, ki želijo nadgraditi svoje znanje, bodo lahko obiskovali dodatni pouk. Poteka 

po urniku, dogovorjenem v septembru. 

Dodatni pouk  Pameče-Troblje 

 

Razred Učitelj Predmet Dan Ura 

A-urnik B-urnik 

4., 5. Sabina Lorber SLJ, MAT torek  0. ura 

6. Jožica Oletič SLJ, MAT  četrtek 0. ura 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

PRVO VIO 

V 1. razredu ponujamo neobvezni izbirni predmet prvi tuj jezik – angleščina. Učenje je prilagojeno 

starostni in razvojni stopnji otrok. Učiteljica angleščine za 1. VIO je Helena Krušič, nadomešča jo Janja 

Vasiljevič. 

DRUGO  VIO 

Neobvezni izbirni predmeti predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po 

svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določene predmete iz nabora, ki je predpisan. Na 

voljo so naslednji predmeti: 

Drugi tuji jezik (nemščina) – 2 uri tedensko 

Računalništvo – 1 ura tedensko 

Šport – 1 ura tedensko 

Umetnost – 1 ura tedensko 

Tehnika – 1 ura tedensko 

Glede na število učencev in predpisan normativ smo lahko letos na podružnici ponudili 2 skupini, pri 

določitvi skupin pa smo upoštevali izbiro staršev in učencev. Da bi ustregli željam vseh učencev, del 

programa izvajamo v okviru interesnih dejavnosti. 

JUTRANJE VARSTVO  
Za učence 1. razreda je organizirano brezplačno jutranje varstvo v času od 6.00 do 8.00. V tem času 

poteka tudi jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda in varstvo vozačev. Financira ga MO SG.  

ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA  
Šola organizira brezplačno podaljšano bivanje za učence od  1. do 5. razreda. V njem so lahko od 

konca pouka in najdlje do 16.00.  

NACIONALNA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ) 
Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu je obvezno (SLJ, MAT, TJA). 

Dnevi preverjanja pri posameznih predmetih so zapisani na str. 10,  učenci in starši 6. razreda pa si 

lahko na spletni strani www.ric.si preberejo tudi podrobnosti o izvedbi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ric.si/
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DEJAVNOSTI OB POUKU 

INTERESNE DEJAVNOSTI NA PODRUŽNICI 
Predstavljamo vam interesne dejavnosti, ki jih ponujamo na podružnici, in njihove mentorje. Želimo, 

da bi bil vsak otrok vključen v vsaj eno dejavnost na šoli. 

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR NAMENJENA UČENCEM 

JEZIKOVNO-UMETNIŠKE DEJAVNOSTI 

Šolski recitatorji Sabina Lorber  1.-6. razred 

Bralna značka SLJ razredničarke 1.-6. razred 

Bralna značka TJA Jerneja Vertačnik 1.-6. razred 

Pravljične urice  Saša Keserin 1.–3. razred 

Folklora s pevskim zborom Nataša Naglič 1.–5. razred 

Otroški pevski zbor Jožica Kastelec 1.–6. razred 

TEHNIČNO-NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI 

Kolesarski tečaj Sabina Lorber 5. razred 

Kolesarski izpit Irena Rihtarič 5. razred 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

Planinski krožek Vesna Vinarnik 1.–2. razred 

FIT krožek Vesna Vinarnik 1.–2. razred 

Igre z žogo – odbojka Maks Kotnik 4.–6. razred 

NIP šport Ladislav Kuzma 4.–6. razred 

Nogomet Ladislav Kuzma 4.–6. razred 

DRUGO 

MČ RK in prva pomoč Branka Strmčnik 3.–6. razred 

Šolska skupnost Sabina Lorber 2.–6. razred 

Prostovoljno delo Saša Keserin 5.-6. razred 

 

Precej dejavnosti v prostem času bo potekalo tudi v okviru projekta Zdrav življenjski slog. 

EKSKURZIJE, TABORI, ŠOLE V NARAVI  
Potekale bodo enako kot na centralni šoli, razpored je zapisan na strani 33, stroški pa od strani 34 

naprej. 

STARŠI, NAŠI NEPOGREŠLJIVI SODELAVCI 

GOVORILNE URE 

Individualne govorilne ure potekajo tedensko in so za vsakega učitelja zapisane na strani 48. 
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Skupne govorilne ure bodo potekale predvidoma tretji ponedeljek mesečno od 17.00 do 18.00 po 

naslednjem razporedu: 

podružnica Pameče-
Troblje 16. 10. 15. 11. 18. 12. 15. 1. 19. 3. 18. 4. 21. 5. 

 

V primeru, da bi morali zaradi nepredvidenih dogodkov termine spremeniti, vas bomo o tem obvestili 

na naši spletni strani. 

RODITELJSKI SESTANKI 
Razredniki skličejo roditeljske sestanke najmanj trikrat letno (september, februar in maj). Prvi 

sestanek je v septembru. Na njem vas bodo razredniki seznanili z organizacijo in programom osnovne 

šole ter delom v oddelčni skupnosti. V sodelovanju s svetovalno službo pa bodo v sklopu roditeljskih 

sestankov staršem ponujena predavanja na temo medsebojnih odnosov.  

Skupne teme so zapisane na strani  38. 

 

OSTALE INFORMACIJE 

ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA 
Telefon za nujne primere v zdravstvenem domu: 02 88 23 595  

Telefon za nujne primere v ambulanti na Drugi OŠ: 02 88 22 590 ali  031 523 624. 

Obvezne sistematske preglede in sanacijo bosta izvajali dr. Tanja Jeromel in zobni asistentki Majda 

Mirkac in Barbara Tretjak v zobni ambulanti na centralni šoli, preventivni zobozdravstveni program 

(tekmovanje za čiste zobe, poučevanje o pravilnem čiščenju zob in zdravi prehrani, želiranje) pa 

zobozdravnica dr. Hana Koležnik in zobna asistentka Jordana Krznar. 
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XI. VZGOJNO DELOVANJE  

VZGOJNI NAČRT 

   

Vzgojni načrt je oblikovan na podlagi  Zakona o osnovni šoli in učnih načrtov za posamezne 

predmete. V Zakonu o osnovni šoli je zapisano, da šola z vzgojnim načrtom določi načine doseganja in 

uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena tega zakona, ob upoštevanju potreb in interesov učencev 

ter posebnosti širšega okolja.   

Temelji na ciljih osnovne šole in je oblikovan na osnovi vizije in poslanstva šole. 

Vzgojni načrt oblikujejo strokovni delavci šole v sodelovanju s starši in učenci. Je del letnega 

delovnega načrta šole – v letnem delovnem načrtu so podrobno opisane aktivnosti posameznih 

oddelkov. 

Vzgojni načrt je na naši šoli prvič nastal v šolskem letu 1996/97, v šolskem letu 2016/17 pa smo v ta 

dokument začeli vnašati nekatere spremembe in novosti. Prav tako smo spremembe vnesli v Pravila 

šolskega reda, ki so del vzgojnega načrta (dokumenta se med seboj dopolnjujeta). 

Vzgojni načrt obsega:  

 

 

Pri vzgoji je zelo pomembna doslednost, kar pomeni, da vsi sodelujoči sprejmejo in dosledno 

izvajajo vzgojni načrt. Če želimo, da bo vzgojni načrt zaživel, se moramo tako učitelji kot starši 

potruditi, da bomo delali usklajeno in dosledno. 

Prenovo vzgojnega načrta je v letu 2016/17 vodila projektna skupina, ki so jo sestavljali: 

 šolska svetovalna delavka Helena Gaberšek,  
 pomočnica ravnateljice Marta Rubin,  
 mentorica šolske skupnosti Alenka Puc/Simona Levc, 
 učitelji Anita Dokl, Helena Zmagaj, Dušan Klemenčič, Petra Račnik in Saša Keserin, 
 starši: Bojana Podjed. 

 

VZGOJNI NAČRT 
ŠOLE 

Vzgojne 
vrednote in 

načela 

Sodelovanje šole 
in staršev 

Vzgojne 
dejavnosti 

Preventivne 
dejavnosti 

Svetovanje in 
usmerjanje 

Vzgojni postopki 
in ukrepi 

Pogovor 
Povračilo škode 

(restitucija) 

Nagrade, 
pohvale, 
priznanja 

Vzgojni ukrepi in 
opomini 
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2. VREDNOTE 

Vzgoja temelji na vrednotah, ki jih spoštujemo vsi – zaposleni, učenci in starši. Najvišja vrednota, ki jo 

mora vzgoja še posebej poudariti. je vsak posameznik (človek).  

Ker je naša šola vključena v projekt ZDRAVA ŠOLA, je naša naloga, da že v temeljih načrtovanja 

vzgojnega dela upoštevamo in sledimo ciljem zdrave šole. 

 

3. VZGOJNA NAČELA 

Vzgoja temelji na naslednjih načelih: 

- vzajemno spoštovanje, empatija in medsebojno sodelovanje, 

- medosebni odnosi zaupanja, 

- aktivno sodelovanje učencev v šolskem življenju, 

- aktivno sodelovanje s starši, 

- enotno delovanje strokovnih delavcev in staršev, 

- doslednost, enotnost v ravnanju, 

- osebni zgled,  

- najpomembnejša so dejanja, ravnanja, 

- spodbujanje samonadzora in samodiscipline – spodbujanje samostojnosti in odgovornosti pri 

reševanju problemov. 

 

4. SODELOVANJE ŠOLE IN STARŠEV 

Osnovno načelo je skrb za vzajemno spoštovanje, empatijo in sodelovanje, ki na osnovi 

medsebojnega zaupanja gradi trdne temelje za vzgojo in izobraževanje. 

Zelo pomembno je: 

 redno komuniciranje s starši;   

 jasno komuniciranje;   

 seznanjanje staršev s pričakovanji učencev;   

 poudarjanje napredka (pozitivnega in negativnega).  
 

 

 

•  ZNANJE 

•  ODGOVORNOST 

•  SAMOSTOJNOST 

•  MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE IN DELAVNOST 

Vrednote 
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Šola:  

 Pri vzgojno izobraževalnem delu upošteva osebnostne značilnosti otrok, njihove stiske in 

težave, potrebe, posebnosti in ne sme zanemarjati njihovih interesov, želja in pobud. 

 Staršem in učencem omogoča, da se aktivno vključujejo v različne dejavnosti, povezane tako 

z delom in življenjem šole kot tudi njenim vzgojnim delovanjem. Vsi starši imajo preko 

predstavnikov možnost sodelovati pri oblikovanju letnega programa šole.  

 Staršem predstavi vire pomoči ob morebitnih težavah otroka, modele učenja in  

 poučevanja ter ponudi izobraževalne programe. 

Učitelji:   

 Obveščajo starše o vzgojnih težavah njihovih otrok, ob posebnih dosežkih pa  

 izpostavijo učence, ki so se še posebej izkazali.  

 Razrednik je prvi povezovalni člen pri sodelovanju s starši. Sodeluje z vodstvom šole,  

 ostalimi učitelji, s svetovalno službo, z zunanjimi sodelavci in učenci. 

 Upošteva princip individualnih razlik med starši.  

Starši: 

 Morajo biti redno in sproti obveščeni o vedenju učenca, prav tako pa so dolžni sodelovati s  

šolo pri morebitnih vzgojnih težavah.  

 Vključujejo se v različne strokovne organe šole in s tem dajejo mnenje v svetu javne  

 osnovne šole.   

 Dolžni so odgovorno vzgajati svoje otroke. Zavedajo se, da so najpomembnejši vzgojni de-

javnik svojih otrok. 

Oblike sodelovanja s starši in načini obveščanja: 

Poleg običajnih oblik sodelovanja (roditeljski sestanki, govorilne ure) bomo organizirali še druge 

(okrogle mize, predavanja, prireditve, dobrodelne koncerte, literarne večere, zbiralne akcije, 

delavnice, skupna praznovanja, razstave idr.) v okviru oddelčnih skupnosti in v okviru šole kot celote. 

Šola obvešča starše ustno (osebni stik), po telefonu in pisno (uradno pismo, elektronska pošta … ). 

Starši imajo možnost pridobivanja informacij o učenčevih dosežkih tudi preko spletne aplikacije 

Lopolis. 

Ko je potreben poglobljen pogovor o otrokovem vedenju ali težavah v šoli, starše povabimo na 

razgovor (osebni stik s starši) pisno. Na razgovor lahko povabimo tudi drugega strokovnega delavca 

šole oz. zunanjega sodelavca. Pri reševanju problemov šola in starši sprejmejo dogovor o 

medsebojnem sodelovanju in vzajemnih odgovornostih. 

V primerih, ko se starši ne bodo vključevali v reševanje problemov svojih otrok, jih bodo zanemarjali 

ali nad njimi izvajali nasilje, se bodo praviloma v reševanje vključevale zunanje institucije – centri za 

socialno delo, svetovalni centri, policija, zdravstveni domovi in ostale pristojne institucije. 
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5. VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE 

 

Z vzgojnimi dejavnostmi oblikujemo tako šolsko okolje, da se učenci v njem počutijo varne, sprejete, 

da so pri šolskem delu motivirani, zavzeti, ustvarjalni ter da prevzemajo odgovornost za svoje 

vedenje in sprejemajo omejitve, ki jih postavlja življenje v skupnosti. Šola je avtonomna pri 

načrtovanju in izvajanju preventivnih vzgojnih dejavnosti, ki temeljijo na oblikovanju okolja, v 

katerem bodo učenci uspešno zadovoljevali temeljne telesne, duševne, čustvene in socialne potrebe 

ter razvijali svojo samostojnost in odgovornost. 

Razvijali bomo strpnost, zdrav način življenja, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje starejših, 

svetovali učencem pri razvijanju interesov, sposobnosti za nadaljnje izobraževanje (poklicno 

usmerjanje). 

 Tematsko usmerjene vzgojne dejavnosti šole se bodo organizirale v okviru ur oddelčne skupnosti, 

dnevov dejavnosti, interesnih dejavnosti in v okviru šolskih projektov – v sodelovanju s 

koordinatorico Zdrave šole. Tudi v prihodnje bo šola organizirala prireditve (dneve odprtih vrat, 

razstave, okrogle mize, koncerte, literarne večere … ), na katerih bodo starši in krajani spoznavali delo 

in dosežke šole in njenih učencev. 

Prizadevali si bomo za takojšnje in načrtno reševanje težav in konfliktov. 

Nekatere vzgojne dejavnosti, ki jih bomo vključevali v delo šole vsako šolsko leto: 

1.  oblikovanje skupnih dogovorov oddelčnih skupnosti, ki temeljijo na pravilih šolskega reda;   

2. aktivno preživljanje odmorov (aktivni odmori, prostovoljno delo … );  

3. izvajanje preventivnih, razvojnih in drugih projektov, povezanih z vzgojo in zdravjem;   

4. skrbno in sistematično načrtovanje ter izvajanje razrednih ur, kjer razvijamo socialne veščine, 

poudarjamo in izpostavljamo zgledno vedenje,obravnavamo življenjsko problematikoza uspešno 

reševanje problemov, vzpodbujamo zavedanje svobode in odgovornosti za posledice  lastnega 

vedenja … ; 

5. »mentorstvo« učencev 9. razredov učencem 1. razredov;  

6. svetovanje (vrstniško, individualni pogovori);  

VZGOJNE 
DEJAVNOSTI 

ŠOLE 

PREVENTIVNE 
DEJAVNOSTI 

SVETOVANJE IN 
USMERJANJE 

INDIVIDUALNI 
NAČRT DELA  

VZGOJNI UKREPI in 
OPOMINI 
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7. izvajanje preventivnih dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti, nasilništva, spolnih zlorab in 

drugih odklonskih pojavov (razredne ure, osebni pogovori, dnevi dejavnosti, projekti … ) - s 

povezovanjem in sodelovanjem z zunanjimi institucijami;  

8. skrinjica za pobude, vprašanja, predloge … ;  

9. po potrebi povečanje nadzora na določenih krajih in na določenem mestu (v času odmora in po 

pouku); 

10. pravočasno, dosledno reševanje problemov ter hitro in načrtno reševanje;   

11. spodbujanje učencev k vzgojnim ciljem; 

12.  spodbudne misli v šolskih prostorih, tematski plakati, meseci spodbujanja socialnih veščin 

(pozdravljanje, prijaznost, strpnost … );  

13. dejavnosti za povezovanje učencev, delavcev in staršev;  

14. prireditve, tako kulturne kot tudi športne; 

15. različne oblike sodelovanja s starši, v katere se vključujejo tudi učenci; spodbujanje vrstniške 

pomoči, prostovoljnega dela (humanitarne in druge zbiralne akcije). 

 

 5.1 Svetovanje in usmerjanje 

Svetovanje in usmerjanje pomaga učencem pri reševanju problemov v zvezi z njihovim razvojem, 

šolskim delom, odnosih z vrstniki in odraslimi, pri razvijanju samopodobe in prevzemanju 

odgovornosti. Spodbuja razvijanje samovrednotenja, samokontrole in razvijanje odgovornosti za 

lastne odločitve in ravnanja. 

Svetovanje in usmerjanje izvajajo vsi strokovni delavci šole. Izvaja se lahko v času ur oddelčne 

skupnosti, po pouku, v času pogovornih ur, izjemoma pa tudi v času pouka. 

Poteka postopoma, in sicer učitelj – razrednik – svetovalna služba – ravnatelj. 

Šola učence usposablja in uči za doseganje ciljev: 

 oblikovati lastne cilje in strategije za njihovo uresničevanje;  

 organizirati lastno delo za večjo učinkovitost;   

 spremljati svojo uspešnost;   

 razmišljati in presojati o svojem vedenju in ravnanju drugih ljudi;   

 prevzemati odgovornost in sprejemati posledice lastnih dejanj;  

 empatičnega vživljanja v druge, sprejemanja različnosti;   

 opazovati lastna občutja, razmišljanja in vedenja;   

 razumeti vzroke za neustrezna vedenja pri sebi in drugih;   

 reševati probleme in konflikte;   

 ustrezno ravnati v situacijah, v katerih je prisoten stres, strah, tesnoba, jeza,  žalost, občutki  s
ramu ali krivde, konflikti, apatičnost, frustracije, doživljanje neuspehov; 

 razvijati realno in pozitivno samopodobo in samospoštovanje. 
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V primerih, ko strokovni delavec presodi, da se pri učencu pojavljajo težave in oblike vedenja, ki jih 

šolska obravnava ne more omiliti, izboljšati ali odpraviti, staršem predlaga obravnavo v zunanjih 

strokovnih institucijah. 

Osebni svetovalni pogovori 

V pogovoru strokovni delavec učencu pomaga uvideti njegove potrebe in motive ravnanj ter 

povezanost ravnanj z njihovimi posledicami. Pomaga mu torej pri presojanju lastnega vedenja z vidika 

učinkovitosti in etične sprejemljivosti, pri ugotavljanju pozitivnih in negativnih posledic njegovih 

ravnanj zanj in za druge.  

Svetovalnemu pogovoru sledi dogovor med učencem, starši in strokovnim delavcem ali vodstvom 

šole ter različne oblike pomoči učencem (v šoli ali izven nje). Opredelijo se cilji. Odgovornost 

sodelujočih in morebitne izjemnosti. 

Učenje socialnih spretnosti 

Pri učenju socialnih spretnosti se je potrebno osredotočiti na odnose, ki jih učenci vzpostavljajo med 

seboj – vzpostavljanje stikov, premagovanje frustracij in konfliktov itd..  

Koraki učenja socialnih spretnosti (veščin):   

1. Določimo, katere specifične spretnosti primanjkujejo učencem (opazovanje aktualnih situacij)
.   

2. Identifikacija razlogov za spreminjanje vedenja (učenci morajo sami sprejeti in podati razloge 
za potrebo po spreminjanju vedenja).   

3. Izdelava načrta.   
4. Demonstracija ali modeliranje novih spretnosti. Ta korak vključuje odrasle osebe, ki se 

jim lahko priključijo tudi učenci.  
5. Uporaba novih spretnosti v praksi.   
6. Dodelitev nalog učencem, da poskušajo nove spretnosti in o tem poročajo.   
7. Nagrajevanje – ob uspešni uporabi novih socialnih spretnosti.  

 

Motivacija učencev za učinkovito učenje in produktivno vedenje   

Motivacija je tesno povezana z upoštevanjem učenčevih psiholoških in učnih potreb. Učitelji se 

med  poukom  srečujejo z raznolikimi disciplinskimi problemi, vendar največ pozornosti  namenjajo 

tistim učencem, ki na različne načine motijo pouk (klepetajo, dajejo neumestne pripombe, upadajo v 

besedo, povzročajo hrup itd.).  Veliko  je  namreč  tudi  učencev,  ki  posredno motijo pouk oz. ne 

izpolnjujejo učnih obveznosti (ne prinašajo pripomočkov, ne  opravljajo domačega in šolskega dela, 

med poukom ne poslušajo, si ne zapisujejo in ne sodelujejo, berejo različna čtiva, opazujejo okolico 

itd.). V obeh primerih učenci kažejo apatičnost in nezainteresiranost za pouk in aktivnosti, povezane z 

njim. 
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6. VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI 

Pogovor, mediacija je osnovni vzgojni postopek z učencem, kjer učenec sodeluje enakovredno. 

Po prestopku učitelj opravi z njim pogovor, pri katerem poskušata razrešiti nastali problem. 

Restitucija (povračilo škode) 

Učenec, ki s svojim ravnanjem povzroči materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, to 

tudi popravi. Sooči se s posledicami svojega ravnanja, sprejme odgovornost za takšno ravnanje in 

poišče načine, s katerimi svojo napako popravi, oz. se dogovori za način poravnave. 

POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE 

Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in 

nagrade. Te predlagajo: 

 oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole, 
 razrednik, 
 drugi strokovni delavci šole, 
 mentorji dejavnosti, 
 ravnatelj, 
 starši. 

  

7. VZGOJNI UKREPI 

Vzgojni postopki obsegajo posledice kršitev pravil šole. Uporabljajo se, kadar učenci niso pripravljeni 

sodelovati pri reševanju problemov in so bile predhodno že izvedene vse druge vzgojne dejavnosti. 

Učencem pomagajo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v družbeni 

skupnosti. Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore in vodenjem učenca, 

iskanjem možnosti in priložnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo učenec, 

starši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo predloge za rešitev. 

Vzgojni ukrepi pri odvzemu nekaterih pravic učencu so lahko: 

 Ukinitev nekaterih pravic, ki so povezane s kršitvami pravil šole; to so statusi učencev, 

ugodnosti, ki jih šola nudi učencem izven predpisanih dejavnosti in standardov.  

 Povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku. 

 Zadržanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov z vednostjo staršev. 

 Dodatno spremstvo učenca, ki pogosto ogroža varnost, ne upošteva navodil in zato šola ne 

more prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa izven prostorov šole 

(dnevi dejavnosti, tabori … ). Šola lahko za takšnega učenca organizira nadomestni vzgojno-

izobraževalni proces v šoli. 

 Odstranitev učenca od pouka: Če učenec moti pouk s svojim vedenjem kljub večkratnim 

predhodnim dogovorom in opozorilom ali ogroža varnost, se zanj lahko organizira učenje in 

delo izven učne skupine. Učitelj, ki je uporabil ta ukrep, preveri delo učenca in se z njim 

pogovori o vzrokih za težave. Učenec v času odstranitve opravlja delo pod nadzorom 

strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj ali pomočnik ravnatelja. 
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Še isti dan mora učitelj s takim učencem opraviti razgovor, skupaj pregledata opravljeno delo in se 

dogovorita o nadaljnjem sodelovanju. 

 

Če se moteče vedenje nadaljuje tudi po razgovoru učenca z učiteljem oz. razrednikom, se v 

razreševanje težav vključi šolska svetovalna služba in se o tem obvesti starše. 

Po potrebi se šola po pomoč lahko obrne tudi na pristojne strokovne službe (CSD, zdravstvena služba, 

policija … ). 

O vzgojnih ukrepih vodimo ustrezne zapise v zvezke opažanj – elektronska oblika (ko ima učenec 

več zabeležk (ponavljajoče se kršitve) lahko učitelj ali razrednik izreče ustni ali pisni vzgojni ukrep – 

pisno obvestilo staršem o neprimernem vedenju). 

  

Vzgojni opomini 

V primeru, da nobeden od predhodnih preventivnih in vzgojnih ukrepov ne zaleže, šola ravna v 

skladu Zakonom o osnovni šoli (UL RS, št. 87/2), ki določa izrekanja vzgojnih kazni in varstvo pravic 

učencev. V skladu s spremenjenim 60. f členom Zakona o OŠ (Uradni list RS, 87, 2. november 2011, 

stran 11317) se lahko učencu izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z 

zakonom, drugimi predpisi, akti šole, in ko vzgojne dejavnosti oziroma ukrepi ob predhodnih kršitvah 

niso dosegli namena. 

Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, ob dnevih dejavnosti in 

drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene 

v letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole. Učencu lahko 

šola izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat. O izrečenem opominu šola 

starše seznani z obvestilom o vzgojnem opominu. 

Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem 

opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala. 

Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor. 
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IZVLEČEK IZ PRAVIL ŠOLSKEGA  REDA 

KAKŠEN SEM UČENEC DRUGE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC?  

 

 Redno in pravočasno prihajam k pouku.  

 V šolo pridem 10 minut pred začetkom pouka.  

 Preobujem se v garderobi.  

 V šoli nosim predpisane copate.  

 Med malico in kosilom se kulturno prehranjujem in počistim za seboj. 

 Ob zvonjenju zamenjam učilnico in se v razredu že pripravljam za naslednjo šolsko uro.  

 V šolskih prostorih imam izklopljen mobilni telefon.  

 Pri učni uri aktivno sodelujem.  

 Redno opravljam domače naloge, prinašam delovne potrebščine in opremo.  

 Upoštevam navodila, s katerimi so me seznanili učitelji posameznih predmetov. 

 Na dnevih dejavnosti, ekskurzijah, v šoli v naravi in taboru skrbim za svojo varnost in s 

svojimi dejanji ne ogrožam drugih udeležencev. 

 Na prireditvah se zavedam, da predstavljam našo šolo in naše mesto. 

 Skrbim za čistočo šole in okolice.  

 Pozdravljam, sem vljuden in prijazen do sošolcev in drugih na šoli.  

 Sem tovariški in rad pomagam.  

 Pripravljen sem aktivno delovati v šolskih, delovnih in humanitarnih akcijah.  

 Čuvam svoje stvari, stvari svojih sošolcev in šolsko lastnino.  

 Tuje stvari pustim pri miru.  

 Za varnost v šoli skrbim tudi kot dežurni učenec. 

 Kadar poškodujem šolsko lastnino, poravnam nastalo škodo oz. ravnam v skladu s Pravili 

šolskega reda.  
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XII. PA ŠE TO … 

KAKO NAJ REŠIM PROBLEM, ČE … 
Ponujamo ti nekaj nasvetov o tem, kaj je najbolje narediti v določenih situacijah.  

Ne počutiš se dobro ali 
zboliš. 

Poišči razrednika in se z njim pogovori. Če bo potrebno, bosta poklicala 
starše. 

Dobiš slabo oceno. To se lahko zgodi vsakomur. Najbolje bo, da se obrneš na učitelja in ga 
poprosiš za nasvet, kako bi to oceno popravil. Če je potrebno, se vključi k 
dopolnilnemu pouku. 

Šolske pripomočke 
pozabiš doma. 

Na začetku ure povej učitelju. Če se ti bo to zgodilo prvič, te bo gotovo 
razumel. Drugič pa si raje zapiši na listek, da ne pozabiš. 

Nisi naredil domače 
naloge.  

Redno pisanje domačih nalog je tvoja obveza. Če pa se ti iz opravičljivega 
vzroka le zgodi, da ne napišeš naloge, se pred začetkom ure opraviči 
učitelju. 

Izgubiš svojo lastnino.  Sam ali s pomočjo sošolcev temeljito preišči vse prostore. Če pogrešane 
stvari vseeno ne boš našel, se obrni na dežurnega učitelja, na pomočnico 
ravnateljice ali na tajništvo šole. Vse, kar na šoli najdemo, shranijo 
čistilke, hišnik ali tajnici. 

Ne razumeš se s 
sošolcem ali sošolko.  

Včasih se res zgodi, da pride do nesporazumov ali česa še hujšega. 
Vseeno, ne pusti se izzvati in se poskušaj pogovoriti. Če vseeno ne gre, je 
bolje, da se za nekaj časa umakneš. Včasih pomagajo tudi razredniki ali 
svetovalni delavki. 

Zamudiš k pouku. Takoj se napoti v učilnico in se opraviči. 

Užališ sošolca, delavca 
šole ali koga drugega.  

Ni boljšega kot takojšnje opravičilo. Vse, kar storiš kasneje, ima manjšo 
veljavo. 

Poškoduješ šolsko 
lastnino.  

O tem obvesti razrednika in hišnika. Čaka te še pogovor s starši, saj boš 
moral poravnati nastalo škodo. 

Prijatelj ti ponudi 
cigarete, alkohol ali 
celo druga mamila. 

Zberi moči in reci: »Ne, hvala!«, čeprav se ti bo ponudba zdela mamljiva 
ali zastonj. Zavedaj se, da bi bil prvič, ko bi poskusil, frajer, petič že suženj. 
Poišči pomoč. Tudi svetovalna delavka bo znala varovati tvojo skrivnost. 

Če te kdo izsiljuje ali 
kakor koli drugače 
nadleguje … 

Zberi pogum in zaupaj svojo težavo prijatelju, staršem, razredniku, šolski 
svetovalni službi ali skrinjici »Zaupaj mi«. 
 

 

 

KAKO POSTANEM USPEŠNEJŠI V ŠOLI 
 Redno obiskujem pouk in vedno nosim s seboj potrebne šolske potrebščine. 

 Sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo razlago. 

 Zapišem si, kar učitelj narekuje ali zapiše na tablo. 

 Redno pišem domače naloge in skrbim za urejenost zvezkov. 

 Zapiske doma dopolnim z izpiski iz učbenika. 

 Za boljšo zapomnitev in kasnejše hitrejše ponavljanje so zelo uporabni miselni vzorci. 

 Spat grem ob primerni uri, da sem naslednje jutro spočit. 



 

65 
 

KAKO SE LOTIM UČENJA 
  Pred učenjem si pripravim prostor. Biti mora dovolj svetel in ravno prav topel. 

  Na delovni mizi ne sme biti odvečnih stvari, da me ne motijo. 

  Vedno se učim v istem prostoru in ob isti uri. 

  Pred učenjem nove snovi ponovim staro. 

  Vnaprej si določim kratke odmore med učenjem (npr. po 40 minutah učenja 5–10 minut 

odmora).  

 Pri učenju uporabljam naslednji način: pregledam vsebino in jo razdelim na manjše dele, 

preberem in podčrtam glavne misli, obnovim, kar sem prebral, ponavljam. 

 Po vsaki učni uri ponovim predelano snov. Strokovnjaki so ugotovili, da se največ pozabi takoj 

po učenju, zato snov ponovim še enkrat čez eno uro, naslednji dan … 

 

KAKO SI NAUČENO NAJBOLJE ZAPOMNIM 
 Vedno naredim kratke povzetke ali miselne vzorce. 

 Temeljito in glasno preberem težke odlomke. 

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

 Čim več si poskušam predstavljati v mislih. 

 O snovi se pogovarjam s sošolci. 

 Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se načrta držim. 
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Naklada: 

5 izvodov tiskano  

Dostopni so v knjižnici na centralni šoli in 

v knjižnici OŠ Pameče-Troblje. 
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