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OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA 
Cesta na Dobrovo 114 

3000 CELJE 
 

Vršilec dolžnosti ravnatelja: Vojin Mlinarević 

Pomočnica v. d. ravnatelja: Nataša Čupeljić 

Tajnica: Marija Zabav 
  

 Telefoni:  

Vršilec dolžnosti ravnatelja: (03) 425 06 10 

Tajništvo: (03) 425 06 00 

 (051) 302 278 

Tajništvo – odjava obrokov: (03) 425 06 50 

Knjižnica: (03) 425 06 23 

Zbornica: (03) 425 06 22 

Šolska svetovalna služba: (03) 425 06 12 

Vodja šolske prehrane: (03) 425 06 26 

Oddelek podaljšanega 

bivanja: 

(041) 513 634 

Računovodstvo: (03) 428 54 82 
  

  

Spletna stran: http://www.os-frana-rosa.si 
  

E-pošta: osfranarosa@guest.arnes.si 
 

Št. transakcijskega računa: 01211-6030646778 

 

Davčna številka: SI 89921658 

 

Ustanoviteljica: MESTNA OBČINA CELJE 
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Pozdravljeni učenci, starši in sodelavci! 

 

Pred vami je publikacija OŠ Frana Roša Celje za šolsko leto 

2022/23. Upamo, da nam bo prihodnji čas prinesel konec 

pandemičnih težav pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega 

procesa in da se vračajo vse dejavnosti, ki jih v preteklem obdobju 

nismo mogli realizirati. 

Kot šola se ponašamo z urejeno in zeleno okolico. To potrjujejo 

gozdiček, učilnica na prostem, igrala in igrišča. Zavedamo se, da 

je urejena zelena okolica, ki vzpodbudno vpliva na učni proces in 

igro (ki je nenazadnje prav tako učenje), v ponos tako učencem 

kot tudi zaposlenim. Ponosni smo na podaljšanje certifikata 

kakovosti SIQ (kakovost vzgoje in izobraževanja ter sistema 

vodenja kakovosti). Slednje govori, da so temelji, ki so jih 

pripravili predhodniki, zdravi, zaposleni pa nadaljujemo z 

začrtanimi skupnimi cilji. V preteklem letu smo uspešno zaključili 

mednarodni ERASMUS projekt. Takšnih dejavnosti si želimo tudi 

v prihodnje, saj pripomorejo k boljši vpetosti šole kot celote v 

mednarodno okolje, učenci pa pridobivajo občutek za kulturno 

raznolikost in mednarodne izkušnje. Ohraniti želimo tudi odlično 

vpetost šole v lokalno in regionalno okolje. V nadaljevanju želimo 

krepiti kompetence učencev in vseh zaposlenih. Zavedati se 

moramo, da šolski prostor ustvarjamo skupaj. 

Šola mora ostati zavezana svojemu poslanstvu in viziji. Ostati 

mora prostor izmenjave izkušenj, kjer je umetnost druženja 

uresničena v bogatenju znanja, človečnosti in razvijanju delovnih 

navad. Le tako bomo vsi kot družba napredovali. 

V prihajajočem obdobju želim vsem in vsakomur obilico 

zvedavosti, potrpljenja, igrivosti in zdravja. Skupaj bomo 

ponovno dokazali, da tvorimo trdno skupnost, ki jo odlikujejo 
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razumevanje, solidarnost, strpnost in odličnost v podajanju 

različnih znanj. 

 

 

Vojin Mlinarević 

                                                                  v. d. ravnatelja  

 

 

VIZIJA ŠOLE 

SREČUJEMO SE V ŠOLI, KJER JE UMETNOST DRUŽENJA URESNIČENA V 

BOGATENJU ZNANJA, ČLOVEČNOSTI IN RAZVIJANJU DELOVNIH NAVAD. 
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I. O ŠOLI 

 

1. ŠOLSKI OKOLIŠ 

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo v šolskem 

okolišu, v katerem otrok stalno oz. začasno prebiva, javna 

osnovna šola v tem okolišu pa je dolžna na željo staršev otroka 

vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta 

šola s tem soglaša (Zakon o osnovni šoli, člen 48).  

Na severu poteka šolski okoliš po severni meji naselja Dobrova. 

Zahodna meja poteka navzdol po desnem bregu Koprivnice do 

meje med naselji Dobrova in Celje ter se nadaljuje proti avtocesti 

po meji med naseljema Lokrovec in Celje do nadvoza čez 

avtocesto ter v nadaljevanju po Gasilski ulici do križišča s Cesto 

na Ostrožno (Gasilske ulice ne vključuje). Sledi Cesti na Ostrožno 

do Koprivnice, nato navzgor po desnem bregu Koprivnice do 

križišča Ulice heroja Rojška z Ulico mesta Grevenbroich. Šolski 

okoliš gre proti jugu po Ulici mesta Grevenbroich do križišča s 

Kraigherjevo ulico, ki jo vključuje v celoti. Na vzhodu se pri hišni 

številki 43 naveže na Cesto na Dobrovo, se nadaljuje po meji med 

MČ Gaberje in MČ Nova vas in  sledi severni meji območja 

Pokopališke ulice do križišča z Opekarniško cesto. Tu se prične 

vzhodna meja šolskega okoliša, ki teče proti severu po zahodni 

meji območja ulic Opekarniške ceste in Bezenškove ulice do 

avtoceste. Meja okoliša se preko avtoceste nadaljuje po meji med 

naseljem Dobrova na zahodni strani in naselji Celje, Lahovna ter 

Runtole na vzhodni strani. Hišni številki Lahovna 21 in 22 sta 

sestavni del šolskega okoliša. 

Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov 

Mestne občine Celje (Ur. l. 56/2017, 13. 10. 2017) določa še 

skupne okoliše med šolami. Za nas so to OŠ Hudinja, OŠ Lava in 
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IV. OŠ Celje. Vpis iz teh okolišev se usklajuje med šolami glede 

na številčnost vpisa in razpoložljivost šolskega prostora. 

 
 

2. PROSTORSKI POGOJI 

V šolski stavbi je 19 oddelkov od 1. do 9. razreda. Notranje 

površine šole zavzemajo 4380 m2. Zunanji nasadi in zelenice se 

razprostirajo na 15472 m2. Športne aktivnosti potekajo na 

notranjih površinah (410 m2) in zunanjih igriščih (1622 m2).    

 

II. ORGANI UPRAVLJANJA 
 

Šolo upravljata vršilec dolžnosti ravnatelja in svet zavoda, ki ga 

sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet izvoljenih 

predstavnikov šole in trije predstavniki staršev. 

 

1. SVET ZAVODA 

Svet zavoda med drugim potrjuje in spremlja realizacijo vsebin 

letnega delovnega načrta, imenuje ravnatelja ter vsako leto 

spremlja in evalvira vzgojni načrt. Člani sveta zavoda so: 

predstavniki delavcev (Marija Maja Grenko, Nadja Ocvirk, Nataša 

Čupeljić, Tatjana Glavač Gunzek in Mojca Pliberšek), predstavniki 

ustanovitelja (Maksimiljan Klemen, Dejan Obrez in Matevž Vuga) 

in predstavniki staršev (Suzana Lužar Dobrinjanin, Špela Krsnik 

Zagožen in Nataša Zupanc). 

 

2. VRŠILEC DOLŽNOSTI RAVNATELJA 

Vršilec dolžnosti ravnatelja opravlja naloge pedagoškega vodje in 

poslovodnega organa šole. Svoje pristojnosti opravlja v skladu z 

49. členom Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in 

izobraževanju. 
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3. SVET STARŠEV 

V skladu s šolsko zakonodajo deluje na šoli tudi svet staršev. 

Sestavljajo ga predstavniki staršev vsakega oddelka, ki so 

izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku v septembru. 

Na sestankih članov sveta staršev predstavniki poročajo o sklepih 

in ugotovitvah, ki so jih sprejeli na roditeljskih sestankih po 

oddelkih. Z novimi informacijami seznanijo starše v oddelku. Svet 

staršev obravnava predlog in realizacijo letnega delovnega načrta 

šole in potrjuje predlagane delovne zvezke. 

 
4. STROKOVNI ORGANI 

Za strokovno pedagoško delo skrbi vršilec dolžnosti ravnatelja 

šole, ki načrtuje in vodi delo skupaj s strokovnimi organi na šoli. 

Ti so: 

- UČITELJSKI ZBOR  

- ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI 

- RAZREDNIKI 

- STROKOVNI AKTIVI: 

❖ aktiv OPB 

❖ aktiv 1. triletja 

❖ aktiv 4. in 5. razreda 

❖ družboslovno-humanistični aktiv  

❖ naravoslovno-tehniški aktiv 

Strokovni aktivi imajo med drugim pomembno vlogo pri 

medpredmetni in vertikalni povezavi ter načrtovanju in izvajanju 

športnih, naravoslovnih, tehniških in kulturnih dni ter ekskurzij. 
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5. STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 

 

Razred Ime in priimek Strokovni naziv 

 TOMAŽ BAHČ profesor matematike in računalništva 

9. b DESANKA ČALASAN GRAJŽL profesorica športne vzgoje 

 
BRANKA ČERNEZEL  

predmetna učiteljica za 

družbenomoralno vzgojo in zgodovino 

 NATAŠA ČUPELJIĆ profesorica slovenščine in zgodovine 

4. a TANJA DREMŠAK profesorica razrednega pouka 

 LUCIJA FIJAVŽ profesorica slovenščine in pedagogike 

 MIHA FURLAN profesor kemije in fizike 

 MATEVŽ GORŠIČ profesor glasbe 

 STANKA GORŠIČ univerzitetna diplomirana psihologinja 

1.b SONJA GREGURIĆ profesorica razrednega pouka 

 MARIJA MAJA GRENKO profesorica gospodinjstva in biologije 

 JULIJA GRM profesorica pedagogike in sociologije 

 LUCIJA HAJNŠEK  
knjižničarka, profesorica slovenščine, 

specialistka managementa 

 ERIKA HERMAN profesorica geografije in sociologije 

7. a KATARINA JELEN TURNŠEK profesorica angleščine in nemščine 

1. a BERNARDA JUG magistra profesorica razrednega 

pouka 

  LIJANA KLANČNIK  predmetna učiteljica za likovno vzgojo 

7. b URŠKA KLEMEN profesorica športne vzgoje 

5. b ŠPELA KOŠIR profesorica razrednega pouka 

 MATEJA LEŠNIČAR diplomirana vzgojiteljica predšolskih 

otrok 

8. a DOLORES MALIĆ profesorica angleščine in nemščine 

5. c MOJCA MERČNIK profesorica razrednega pouka 

 VOJIN MLINAREVIĆ profesor športne vzgoje 
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4. b MAJA OBRENOVIĆ OVČAR profesorica razrednega pouka 

 NADJA OCVIRK profesorica razrednega pouka 

6. b MARTINA OSTROŽNIK  profesorica angleščine in filozofije 

 GREGOR PANČUR profesor fizike in proizvodno tehnične 

vzgoje 

6. a DEJAN PETROVIČ profesor likovne pedagogike 

 DOMINIKA PIŠEK profesorica matematike 

8. b MOJCA PLIBERŠEK profesorica slovenščine 

 VESNA RAMŠAK diplomirana vzgojiteljica predšolskih 

otrok 

9. a MAJA SKAKIĆ profesorica angleščine 

 BLANKA SKOČIR profesorica slovenščine in sociologije 

 MIRJANA SLAPŠAK* specialna pedagoginja 

3. a JUDITA STANIČ predmetna učiteljica za razredni pouk 

3. b PETRA STEINER profesorica razrednega pouka 

2. a MARJANA ŠEŠKO profesorica razrednega pouka 

 MAJA VERHOVŠEK profesorica kemije in slovenščine 

 NATALIJA VIHER diplomirana vzgojiteljica predšolskih 

otrok 

 LUČKA VIŠNAR profesorica matematike in 

računalništva 

2. b MARIJA VODOVNIK profesorica razrednega pouka 

5. a ANDREJA ZALOŽNIK profesorica razrednega pouka 

 BOJANA ZORKO predmetna učiteljica matematike in 

fizike 

* strokovna delavka je zaposlena na OŠ Glazija 
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6. TEHNIŠKO-ADMINISTRATIVNO OSEBJE 
 

MARIJA ZABAV tajnica v VIZ 

GRETA POLAJŽAR računovodkinja 

STANISLAV VERDEV  hišnik 

TATJANA GLAVAČ GUNZEK kuharica 

BERTA PODPEČAN kuharica 

MAGDA POTOKAR kuharica 

FRANČIŠKA BAČIČ pomočnica v kuhinji 

ANITA JELEN pomočnica v kuhinji 

ANA GREGORN čistilka 

MARIJA HROVAT čistilka 

MAJDA RANČAN čistilka 

DANIJELA SELIČ čistilka 

MILENA ŠOLINC čistilka 

 

 
 

III. ORGANIZACIJA DELA 
 

1. ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV 

Šolsko skupnost učencev šole predstavljata po dva predstavnika 

vsake oddelčne skupnosti, ki sta na začetku leta izvoljena v svoji 

sredini. Na sestankih šolske skupnosti učencev se obravnavajo 

teme, ki so povezane z načrtovanjem in življenjem šole. Predloge, 

mnenja in želje svojih sošolcev prenašajo predstavniki; prav tako 

poteka pretok informacij nazaj v oddelke, kjer se o njih 

pogovarjajo pri urah oddelčne skupnosti.  

 
2. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Šolska svetovalna služba zajema različna področja dela in 

življenja na šoli: 

▪ preventivno dejavnost (tehniški dnevi, tematski roditeljski 

sestanki, ure oddelčne skupnosti …) 
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▪ svetovanje učencem z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi 

težavami ter njihovim staršem 

▪ učence s posebnimi potrebami 

▪ svetovalno in posvetovalno dejavnost z vodstvom šole, 

učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole ter starši 

▪ sodelovanje z zunanjimi institucijami 

▪ vpis in sprejem šolskih novincev 

▪ poklicno svetovanje in usmerjanje ter vpis v srednje šole 

▪ subvencioniranje šolske prehrane 

 

3. JUTRANJE VARSTVO 

Jutranje varstvo (JV) organiziramo za učence 1. razreda. V 

šolskem letu 2022/23 bomo v skladu z normativi in standardi 

ponudili jutranje varstvo od 6.15 do 8.15. Starši oddajo otroka v 

varstvo učiteljici v prostorih prvih razredov. 

 

4. PODALJŠANO BIVANJE 

Na šoli imamo za učence od 1. do 5. razreda organizirane oddelke 

podaljšanega bivanja (OPB).  

Podaljšano bivanje poteka vsak dan od 12.00 do 16.10.  

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole sme učitelj OPB domov 

spustiti zaupane mu otroke le s pisnim potrdilom staršev. 

 
5. ŠOLSKA KNJIŽNICA 

V knjižnici si učenci in delavci šole izposojajo knjižnično gradivo 

običajno pred in po pouku, knjižničarka pa se srečuje z 

oddelčnimi skupnostmi štirikrat letno. 

V čitalniškem prostoru lahko učenci knjige in revije prebirajo. 

Izposoja poteka v informacijskem sistemu COBISS. Rok izposoje 

knjižničnega gradiva je 14 dni. Bralci lahko rok izposoje tudi 

podaljšajo, če seveda že ne zamujajo. Če učenec knjig kljub 
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opozorilom razrednika in knjižničarke ne vrne, starši prejmejo 

pisni opomin.  

Če učenec knjigo izgubi ali tako poškoduje, da se ne da več 

popraviti, prinese v dogovoru s knjižničarko novo enako knjigo 

ali knjigo enake vrednosti ali poravna vrednost poškodovane oz. 

izgubljene knjige. 

 

6. UČBENIŠKI SKLAD 

Učbeniški sklad je zbirka učbenikov, namenjena izposoji, in 

zbirka učnih gradiv za prvi, drugi in tretji razred osnovne šole.  

Tudi v šolskem letu 2022/23 so učbeniki in učna gradiva za prvi, 

drugi in tretji razred za vse učence brezplačni. 

Učitelji iz kataloga potrjenih učbenikov izberejo tiste učbenike, ki 

jih bodo učenci uporabljali. Prejmejo jih prve šolske dni. Ob 

zaključku pouka ali ob prekinitvi šolanja ali ob prepisu na drugo 

šolo morajo učenci vrniti izposojene učbenike. 

Učenci, uporabniki sklada, morajo poskrbeti, da so učbeniki 

primerno oviti, da se ne poškodujejo ali uničijo in da jih ob 

zaključku pouka vrnejo nepoškodovane. Uporabniki so dolžni 

plačati odškodnino, če vrnejo poškodovan ali uničen učbenik ali 

ga ob koncu pouka ne vrnejo. 

 

7. ROŠEV SKLAD 

Na šoli deluje šolski sklad, ki pridobiva sredstva iz prispevkov 

staršev, občanov in zaposlenih v zavodu, donacij, sponzorstva, 

zapuščin in iz drugih virov, ki so lahko prispevki drugih domačih 

in tujih fizičnih ter pravnih oseb, prihodkov od zbiralnih akcij 

učencev, organiziranih v imenu sklada in drugih.   

Sklad zbira finančna sredstva na podračunu zavoda, odprtem pri 

Upravi za javne prihodke Žalec, namensko za šolski sklad, na 

katerega se nakazujejo pridobljena sredstva. 
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Upravni odbor sestavljajo trije predstavniki delavcev šole in štirje 

predstavniki staršev. Ta odloča o razdelitvi sredstev na osnovi 

prispelih vlog in razpoložljivih sredstev. Upravni odbor Roševega 

sklada ob začetku šolskega leta sprejme okvirni načrt porabe 

denarja, o razdeljevanju sredstev pa odloča trikrat letno oziroma 

po potrebi v skladu s Pravili delovanja Roševega sklada. 

Obrazec za vlogo lahko starši dobijo pri razredniku, v tajništvu 

šole ali na spletni strani šole. Izpolnjeno vlogo oddajo razredniku 

ali v tajništvu šole (več na spletni strani šole http://www.os-

frana-rosa.si - Rošev sklad).  

Pisni odgovor prejmejo starši po pošti. 

 
8. ŠOLSKA PREHRANA 

Pomemben segment prehrane je tudi vzgoja za zdravo 

prehranjevanje. V ta namen se trudimo v jedilnik vključevati čim 

več lokalno pridelane hrane in ekoloških živil. 

Da bi malica postala drugi obrok po domačem zajtrku, je 

umeščena v drugi odmor ob 9.55. 
 

Osnovna šola zagotavlja učencem prehrano v času pouka, in sicer 

v normativno določeni in predpisani količini ter kvaliteti. Cena je 

z dogovorom enotna za vse celjske osnovne šole. Cene obrokov 

bodo znane po usklajevanju na ravni MOC. Učenci, praviloma 

prvošolci, ki so v podaljšanem bivanju, imajo brezplačno 

popoldansko malico. 

Starši morajo redno poravnati stroške prehrane. V primeru 

zaostanka plačila so starši najprej opozorjeni z opominom šole. 

V kolikor dolga kljub opominu ne poravnajo, je šola prisiljena 

otroku odvzeti možnost prejemanja kosila in izterjati dolg po 

sodni poti. 
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V primeru, da je pri obračunu prišlo do napake, se lahko znesek 

reklamira v roku plačila položnice (8 dni od prejetja - Nikakor 

zneska ne popravljajte sami!). V primeru izgube položnice se 

starši v tajništvu dogovorijo, da se izda dvojnik (starši sami ne 

pišejo položnic). 

Dnevno odjavo je mogoče oddati od 7.00 do 8.15 kot glasovno 

sporočilo na telefonski številki (03) 42 50 650. 

 

V prizadevanju za ozaveščanje učencev o pomenu zdrave 

prehrane je naša šola vključena v dva projekta: 

Tradicionalni slovenski zajtrk: (glej državni projekti) 

Šolska shema: (glej državni projekti) 

 
9. POSEBNI STATUSI UČENCEV 

Namenjeni so učencem, ki so perspektivni in vrhunski športniki, 

perspektivni in vrhunski mladi umetniki  (9. odstavek 51. člena 

Zakona o osnovni šoli, UL RS, št. 81/06, Pravila postopka za 

pridobitev statusa “perspektivni in vrhunski športnik” ter 

“perspektivni in vrhunski mladi umetnik” in prilagajanja šolskih 

obveznosti na OŠ Frana Roša). 

Pravila postopka za pridobitev statusa “perspektivni in vrhunski 

športnik” ter “perspektivni in vrhunski mladi umetnik” in prilagajanja 

šolskih obveznosti na OŠ Frana Roša  se nahajajo na spletni strani 

šole: http://www.os-frana-rosa.si.  

 
10. ZA ZDRAVO IN VARNO ŽIVLJENJE 

 

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI − 1., 3., 6. in 8. razred 

 pregled opravlja tim zdravnika specialista s srednjo in višjo 

medicinsko sestro; 
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 pregled se odvija v prostorih Šolskega dispanzerja Celje v 

spremstvu razrednika oziroma učitelja; 

 na koncu sistematskega pregleda vsak otrok dobi pisno 

obvestilo staršem o opravljenem sistematskem pregledu; 

 zdravnica za učenke in učence naše šole je Polonca Reberšek 

Čokl, dr. med., specialistka pediatrije. 

 

PLAVALNI TEČAJ 

1. razred (28. 11. 2022 –2. 12. 2022 in 13. 2. 2023 –17. 2. 2023) 

3. razred (13. 2. 2023 – 17. 2. 2023) 

5.razred ( 5. 9. 2022 – 9. 9. 2022) 

 

TESTIRANJE PLAVANJA – 6. razred 

 

DRSALNI TEČAJ 

1. razred (3. 10. 2022 – 7. 10. 2022) 

2. razred (26. 9. 2022 – 30. 9. 2022) 

 

Plavalni tečaj v 3. razredu in testiranje plavanja v 6. razredu sta 

del obveznega programa šole. Plavanje v 1. razredu in drsanje v 

1. in 2. razredu pa so kot nadstandard izvedeni v okviru ur športa, 

športnega dne ali v času izven pouka. 

 

POSEBNI PREVENTIVNI PROGRAM 

V tem šolskem letu nadaljujemo z izvajanjem mediacije, 

programom »pozitivne discipline« in preventivno vzgojo za varno 

uporabo moderne tehnologije.   
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PROSTOVOLJSTVO 

“Prosta volja je najbolja!” 

Na šoli združujemo nekatere dejavnosti, namenjene izboljšavi 

kakovosti življenja. Tako v okviru prostovoljstva razvijamo 

medvrstniško sodelovanje, nudimo pomoč mlajšim in učne 

pomoči potrebnim učencem, učimo se prepoznavati svoja čustva 

in čustva drugih ter reševanja problemov, spoznavamo tehnike 

sproščanja in se urimo z vajami aktivne pozornosti. Učimo se biti 

čuječi in osredotočeni na dani trenutek. Delo usmerja in vodi tim 

treh učiteljic.  

 

POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI 

Na šoli je učencem s posebnimi potrebami nudena dodatna 

strokovna pomoč, ki jo nudijo specialna pedagoginja, 

surdopedagoginja/logopedinja, socialna pedagoginja, 

psihologinja in učitelji šole. 

 

POMOČ UČENCEM Z DRUGEGA GOVORNEGA PODROČJA 

Učenci, ki so se na našo šolo vpisali z drugega govornega 

področja, so vključeni k dodatnim uram slovenskega jezika, ki jih 

financira ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

(MIZŠ) v letu prepisa učenca v drugo govorno področje. Za učence 

z drugega govornega področja se v prvem in drugem letu 

njihovega šolanja pripravi individualni načrt aktivnosti.  

 

KOLESARSKI IZPITI 

Učenci 5. razreda se pripravljajo na varno kolesarjenje. Pri pouku 

se učijo prometnih pravil in se urijo v kolesarjenju na 

spretnostnem poligonu ter v prometu. Ob koncu šolskega leta 
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opravijo teoretični in praktični del kolesarskega izpita ter tako 

pridobijo kolesarsko izkaznico. 

 

SKRB ZA OKOLJE 

Naša šola je obogatena z izjemnimi zunanjimi površinami, torej 

je umeščena v okolje, ki že samo po sebi spodbuja sožitje z 

naravo in vzgojo za številne pomembne življenjske vrednote. Za 

okolico skrbijo učenci z rednim čiščenjem, urejanjem zeliščnega 

vrta in sajenjem rastlin. Za boljše prepoznavanje drevesnih vrst 

smo organizirali označevanje dreves in namestili informativne 

table. 

 

 

IV. ORGANIZACIJA POUKA 

 

1. PREDNOSTNE NALOGE 

▪ z inovativnimi učnimi pristopi in učenjem na prostem do 

kvalitetnejšega pouka 

▪ kultura sobivanja in medvrstniško sodelovanje 

▪ komunikacija 

▪ skrb za jezik in pisavo 

 

2. IZMENSKOST POUKA 

Pouk poteka v eni izmeni − samo v dopoldanskem času s 

pričetkom ob 8.20. Pred poukom, ob 7.30. uri, in po njem se ob 

določenih terminih izvajajo določene ure pouka in posamezne 

vsebine razširjenega programa. 

Popoldne je do 16.10. ure mlajšim učencem na voljo podaljšano 

bivanje (OPB). 
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3. ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 
 

ZAČETEK POUKA: 1. september 2022 

KONEC POUKA: 23. junij (15. junij) 2023 
 

POČITNICE 

JESENSKE POČITNICE:  31. oktober –4. november 

NOVOLETNE POČITNICE: 26. december –2. januar 

ZIMSKE POČITNICE: 30. januar–3. februar 

PRVOMAJSKE POČITNICE: 27. april–2. maj 
 

OCENJEVALNI OBDOBJI    

27. januar − zaključek I. ocenjevalnega obdobja        

23. junij (15. junij) − zaključek II. ocenjevalnega obdobja 

   

POMEMBNI DNEVI  

31. oktober – DAN REFORMACIJE 

1. november – DAN SPOMINA NA MRTVE 

28. november – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

25. december − BOŽIČ 

26. december – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

1. in 2. januar – NOVO LETO  

8. februar – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK, PREŠERNOV DAN 

17. in 18. februar – informativna dneva za 9. razred 

29. marec – ROŠEVI DNEVI 

7. april – DAN ZDRAVE ŠOLE 

10. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK 

27. april – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

1. in 2. maj – PRAZNIK DELA 

16. junij–29. junij – roki za popravne in predmetne izpite (9. 

razred) 

25. junij – DAN DRŽAVNOSTI 
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26. junij–7. julij – roki za popravne in predmetne izpite (1.–8. 

razred) 

18. avgust–31. avgust – roki za popravne in predmetne izpite   

(1.–8. razred) 

 

4. OCENJEVALNE KONFERENCE 

• 27. januar 2023 

• 8. junij 2023 za 9. razred in 15. junij 2023 za 1.−8. 

razred  

 

5. ŠOLSKI ZVONEC 

URA POUK  OPB 

0. ura 7.30–8.15 Zajtrk 1. razred  

1. ura 8.20−9.05   

2. ura 9.10−9.55   

  9.55–10.15 MALICA  

3. ura 10.15−11.00   

 11.00–11.10 Aktivni odmor  

4. ura 11.10−11.55 KOSILO:  

od 11.55 do 14.25. 

Neprevzeti obroki 

po 14.45. uri. 

 

5. ura 12.00−12.45 12.00−12.50 

6. ura 12.50−13.35 12.50−13.40 

7. ura 13.40−14.25 13.40−14.30 

8. ura  14.30−15.20 

9. ura   15.20-16.10 

 

Za učenke in učence, ki obiskujejo prvi razred, velja naslednji 

časovni razpored: 

Jutranje varstvo: 6.15−8.15 

Zajtrk: 7.45 

Malica: 9.55 

Kosilo: po razporedu 
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Popoldanska malica: 15.00 

Podaljšano bivanje: 12.00−16.10 

 

Čas kosila za učence od 2. do 6. razreda: 

Po končani zadnji uri pouka. 

 

Čas kosila za učence 7., 8. in 9. razreda: 

Po končani zadnji uri rednega pouka, izbirnega predmeta, 

dodatnega ali dopolnilnega pouka gredo učenci na kosilo. Če se 

izbirni predmet prične po 14.25, gredo učenci na kosilo pred tem 

predmetom. 
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6. PREDMETNIK  
 

Število ur pouka na teden po predmetih: 
 

 RAZRED 

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

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Tuji jezik 1  2 2 2 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Družba    2 3     

Geografija      1 2 1,5 2 

Zgodovina      1 2 2 2 

Dom. in drž. kul. in etika       1 1  

Spoznavanje okolja 3 3 3       

Fizika        2 2 

Kemija        2 2 

Biologija        1,5 2 

Naravoslovje      2 3   

Naravoslovje in tehnika    3 3     

Tehnika in tehnologija      2 1 1  

Gospodinjstvo     1 1,5    

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Obvezni izb. predmeti       2/3 2/3 2/3 

Neobvezni izb. predmeti 2   1/2 1/2 1/2    

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

ŠTEVILO PREDMETOV 6 7 6 8 9 11 12/13/14/15/16 

ŠTEVILO UR TEDENSKO 
20 23 24 23,5 25,5 25,5 

27/2

8 
27,5/28,5 27,5/28,5 

ŠTEVILO TEDNOV POUKA 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

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 

Podrobneje razdelani predmetniki so objavljeni na spletni strani: 

http://www.mss.gov.si/. 

 

  

http://www.mss.gov.si/
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7. ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH 
 

 Število oddelkov Število učencev 

1. razred 2 49 

2. razred  2  50 

3. razred 2 56 

4. razred 2 53 

5. razred 3 70 

SKUPAJ (1. do 5. r.) 11 278 

6. razred 2 50 

7. razred 2 56 

8. razred 2 49 

9. razred 2 49 

SKUPAJ (6. do 9. r.) 8 204 

SKUPAJ (1. do 9. r.) 19 482 

 
 

8. DELO V MANJŠIH SKUPINAH 

V šolskem letu 2022/23 se bo pri pouku slovenščine, matematike 

in angleščine v 5., 6. in 7. razredu izvajal pouk v manjših 

skupinah pri največ 25 % ur predmeta. Delo v manjših 

heterogenih skupinah bo potekalo pri vseh urah matematike, 

slovenščine in tujega jezika angleščine v 8. in 9. razredu. 
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9. IZBIRNI PREDMETI 

 

7. razred 8. razred 9. razred 

Nemščina 1 Nemščina 2 Nemščina 3 

Računalništvo 

(Urejanje besedil) 

Poskusi v kemiji 

 

Računalništvo 

(Računalniška omrežja) 

Šport za sprostitev Šport za zdravje Izbrani šport 

Filozofija za otroke Računalništvo 

(Multimedija) 

Likovno snovanje III 

Sodobna priprava hrane Šah Načini prehranjevanja 

Gledališki klub Vzgoja za medije Retorika 

 

  Klaviatura in računalnik II 

 

Učenec izbere 2 uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, 

lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki 

obiskuje glasbeno šolo, je lahko v celoti ali delno oproščen 

obiskovanja obveznih izbirnih predmetov. 

Učenci 4., 5. in 6. razreda so se opredelili za naslednje neobvezne 

izbirne predmete (NIP): tuj jezik nemščina, umetnost, 

računalništvo, tehnika in šport. 

 

10. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 

Preverjanje in ocenjevanje znanja je sestavni del pouka; poteka 

sproti, redno. Pisno ocenjevanje je vnaprej napovedano; učenci 

smejo pisati dve pisni ocenjevanji znanja na teden. 

Seznam napovedanega pisnega ocenjevanja je konec septembra 

objavljen na spletni strani šole. 

Z namenom motiviranja učencev za sprotno delo ne spodbujamo 

napovedanega ustnega ocenjevanja. 
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11. DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo stalne ali občasne 

težave pri določenem predmetu. Dodatni pouk je organiziran za 

učence, ki zmorejo več, prav tako pa je namenjen tudi pripravam 

na tekmovanja.  

Učitelj, ki predmet poučuje, pisno povabi učenca k dopolnilnemu 

oziroma dodatnemu pouku. Starši s podpisom zagotovijo, da 

bodo spremljali otrokov obisk tega dela pouka in se pri učitelju 

seznanili z  učenčevim delom in napredkom.  

  
12. POMOČ LOGOPEDA 

Učencem na razredni stopnji, ki imajo težave pri govoru, bo v 

pomoč logopedinja, kar omogoča Mestna občina Celje.  

 
13. DNEVI DEJAVNOSTI  

KULTURNI IN NARAVOSLOVNI DNEVI 

 KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. 

razred 

☺ Film 

☺ Gledališče 

☺ Prešernov dan 

☺ Zaključna prireditev 

 Dan zdrave šole 

 Skrb za zobe 

 Evropska vas 

2. 

razred 

☺ Film 

☺ Gledališče 

☺ Ob novem letu 

☺ Ob kulturnem prazniku 

 Življenjska okolja 

 Dan zdravja 

 MNP Rogatec – 

ekskurzija 

3. 

razred 

☺ Film 

☺ Gledališče 

☺ V mestu 

☺ Delni KD – dan 

samostojnosti in 

enotnosti (2 uri), dan 

državnosti (3 ure) 

 Delni ND – 

vzgoja za 

zdravje (2 uri) + 

dan Zdrave šole 

(3 ure) 

 Na gradu 

 Pastirski dan – 

ekskurzija 
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4. 

razred 

☺ Film 

☺ Gledališče 

☺ Kulturno-zgod. 

spomeniki Celja 

 Skrb za zobe 

 Obisk 

pokrajinskega 

muzeja 

 Postojnska jama 

5. 

razred 

☺ Film 

☺ Gledališče 

☺ Kultura od A do Ž 

 Varno s soncem 

 Značilnosti 

primorskega 

sveta 

 Akvarij 

6. 

razred 

☺ Gledališče ali kino 

☺ Literarna ekskurzija – 

Koroška 

☺ Kult. prireditev – pustno 

rajanje (delni KD)  

☺ KD z Društvom za boljši 

svet (delni KD) 

 Tehnopark 

 CŠOD 

 Preventivni 

program – Varno 

na spletu 

7. 

razred 

☺ Gledališče ali kino 

☺ Lit. ekskurzija – 

Dolenjska 

☺ KD z Društvom za boljši 

svet (delni KD) 

☺ Kult. prireditev – pustno 

rajanje (delni KD) 

 CŠOD 

 Preventivni 

program – Varno 

na spletu  

 Svet energij 

8. 

razred 

☺ Gledališče 

☺ Literarna ekskurzija – 

Gorenjska 

☺ Kult. prireditev – pustno 

rajanje (delni KD) 

☺ KD z Društvom za boljši 

svet (delni KD) 

 Pisna naloga 

 Preventivni 

program – Varno 

na spletu 

 Svet okoli nas ali 

CŠOD 

9. 

razred 

☺ Gledališče 

☺ Literarna ekskurzija – 

Dolenjska 

 Od 

mikrokozmosa 

do 

makrokozmosa 
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☺ MNZ Celje in Stari pisker 

(delni KD) 

☺ KD z Društvom za boljši 

svet (delni KD) 

 Preventivni 

program – Varno 

na spletu 

 Center vesoljskih 

tehnologij KSEVT  

Vitanje  

 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

1. razred 

 

☺ Izdelek po načrtu 

☺ Muzej novejše zgodovine Celje  

☺ Tehnopark Celje 

2. razred 

 

☺ Izdelek za bazar 

☺ Izdelek po načrtu 

☺ Tehniške ustvarjalnice 

3. razred 

 

☺ Izdelek za bazar 

☺ Izdelek po načrtu (Evropska vas) 

☺ Tehnopark 

4. razred 

 

☺ Izdelek za bazar 

☺ Tehnopark  

☺ Izdelek iz različnih materialov Evropska 

vas 

☺ Svetilnik 

5. razred 

 

☺ Izdelek za bazar 

☺ Dan zdravja 

☺ Gozd 

☺ Kolesarski poligon 

6. razred ☺ Mleko in mlečni izdelki 

☺ Novoletni bazar ali Evropska vas 

☺ CŠOD 

☺ Dan zdrave šole  

7. razred ☺ Osrednja knjižnica Celje, Galerija 

sodobnih umetnosti 

☺ Novoletni bazar ali Evropska vas 

☺ Dan zdrave šole  
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☺ Žička kartuzija 

8. razred ☺ Računalniško opismenjevanje 

☺ Novoletni bazar ali Evropska vas 

☺ Dan zdrave šole  

☺ Delavnice na Šolskem centru Celje  

9. razred ☺ Novoletni bazar ali Evropska vas 

☺ Delavnice na Šolskem centru Celje 

☺ Poklicno usmerjanje 

☺ Dan zdrave šole  

 
 
ŠPORTNI DNEVI − razredna stopnja 

1. razred  2. razred 

1. POHOD (Lahovna)  september  1. ŠPORTNE IGRE september 

2. DRSANJE september  2. DRSANJE september 

3. ZIMSKI ŠPORTNI  

DAN 

januar  3. POHOD oktober 

4. ATLETIKA april  4. ATLETIKA april 

5. ZLATI SONČEK april/maj  5. IGRE Z ŽOGO maj 

 

3. razred  4. razred 

1. ŠPORTNE IGRE september  1. POHOD  

(Šmartinsko jezero) 
september 

2. POHOD oktober  2. ŠPORTNE IGRE oktober 

3. PLAVANJE februar  3. DAN ZDRAVE ŠOLE april 

4. ATLETIKA april  4. ATLETIKA april  

5. IGRE Z ŽOGO junij  5. ORIENTACIJSKI 

POHOD 

junij 

 

 

 

 

5. razred  

1. PLAVANJE (Šola v naravi) september 

2. POHOD (Šola v naravi) september 

3. ZIMSKI ŠPORTNI DAN januar 

4. ATLETIKA april 

5. ŠPORTNE IGRE maj 
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ŠPORTNI DNEVI − predmetna stopnja 

1. POHOD (Resevna, Boč, Celjska koča, Šmohor) september 

2. RAZLIČNE AKTIVNOSTI: 

6. razred – preverjanje plavanja 

7. razred – plesne aktivnosti 

8. razred – badminton ali kegljanje 

9. razred – fitnes 

november 

3. ZIMSKI ŠPORTNI DAN (drsanje, smučanje, pohod) januar/februar 

4. ATLETIKA april 

5. 6. razred – CŠOD 

7. razred – CŠOD 

8. razred – CŠOD ali kajak 

9. razred – zaključna ekskurzija 

junij 

 

 

14. EKSKURZIJE 

RAZRED SMER ČAS 

1. TEHNOPARK CELJE maj 

2. Muzej na prostem ROGATEC maj 

3. VAČE PRI LITIJI junij 

4. POSTOJNSKA JAMA april 

5. POKRAJINSKI MUZEJ CELJE junij 

6. Literarna ekskurzija KOROŠKA junij 

7. Literarna ekskurzija 

DOLENJSKA 

maj  

8. Literarna ekskurzija 

GORENJSKA 

junij 

9. Literarna ekskurzija 

DOLENJSKA 

september/oktober 

9. ZAKLJUČNA EKSKURZIJA junij 
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15. INTERESNE DEJAVNOSTI 

Nekatere dejavnosti bodo potekale v strnjeni obliki ali v 

omejenem časovnem obdobju, druge pa med celim šolskim 

letom. Seznam bo objavljen na spletni strani šole v septembru. 

Poleg šolskih interesnih dejavnosti na šoli že vrsto let delujejo 

društva in klubi (Judo klub Ivo Reya, ŠD Nova vas, NK Šampion 

Celje, Košarkarski klub Celje, Rokometni klub Celje pivovarna 

Laško, ŽKK Cinkarna Celje, ŠD DINAMIK Celje, ŠD Top gib). 

 

16. GLEDALIŠKA DEJAVNOST  

Naša šola je že vrsto let aktivna na gledališkem področju. Da igro 

postavimo na oder, so potrebne mnoge priprave, kamor sodijo 

bralne vaje po pouku, vaje za obvladovanje prostora, izdelovanje 

scene, izbor in priprava kostumov in vse, kar je potrebno, da igra 

gladko teče. Na vajah se učimo, kako nastopati, pri tem pa se tudi 

družimo in zabavamo.   

 
17. BRALNA PRIZNANJA 

Za bralno značko lahko tekmuje vsak učenec. Prebrati mora 

določeno število knjig, kar je odvisno od starosti učenca. O 

prebranih knjigah poroča svoji učiteljici.  

Ker pa učenci radi berejo, bomo tudi pri drugih predmetih 

spodbujali bralno kulturo in kritično razmišljanje. Tako bodo 

učenci predmetne stopnje sodelovali v projektu Tudi pri 

zgodovini čitamo.  

Učenci od 1. do 9. razreda so aktivni bralci knjig  v angleškem 

jeziku, učenci od 4. do 9. razreda pa tudi v nemškem jeziku.  

  



   

 

 30 

18. TEKMOVANJA 

Šolska tekmovanja v šolskem letu 2022/23 

 

PODROČJE VODJA 

Angleščina (6., 7., 8. in 9. razred) Ostrožnik, Malić, Skakić 

Astronomija Pančur 

Biologija Grenko 

Cankarjevo priznanje Pliberšek 

Geografija Herman 

Konstruktorstvo in tehnologija obdelav Pančur 

Kresnička Verhovšek 

Tekmovanje za zlato kuhalnico Grenko 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni 

bolezni 

Grenko 

 

Logične pošasti, Logika učitelji matematike 

Med štirimi ognji Obrenović Ovčar 

Nemščina Malić 

Preglovo priznanje Verhovšek 

Računalništvo - BOBER Višnar 

Razvedrilna matematika Steiner, Bahč/Pišek 

Stefanovo priznanje Pančur 

Športna tekmovanja Čalasan Grajžl, Klemen 

Športni program Zlati sonček, Krpan Klemen 

Vegovo priznanje Zorko 

Vesela šola Obrenović Ovčar 

Zgodovina Čupeljić 
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19. DELO Z NADARJENIMI 

Evidentirani skupini nadarjenih učencev od 4. razreda naprej 

bodo ponujene različne dejavnosti v obliki dodatnega pouka, 

delavnic, ekskurzij, interesnih dejavnosti, natečajev, projektov in 

tekmovanj, ki jih bodo izvajali učitelji. Učenci različnih starosti se 

bodo lahko udeleževali številnih aktivnosti – npr. sodelovanja v 

projektih različnih organizatorjev, eksperimentalnega in 

raziskovalnega krožka, lahko bodo sodelovali pri vodenju 

socialnih iger in prostovoljstvu ter pri izvajanju mediacije.  

Kreativne delavnice za učence smo kvalitativno nadgradili z 

dejavnostmi z zelo različnih področij: ročnim ustvarjanjem, 

eksperimentalnim delom, jezikovnim raziskovanjem, etnološkim 

znanjem in socialnimi spretnostmi. Učenci si bodo ogledali 

predstavo v angleškem jeziku. Devetošolcem bodo omogočene 

priprave na sprejemni izpit na umetniško gimnazijo. 

 

V. NAŠA DODATNA PONUDBA 
 

1. ŠOLA V NARAVI 

OKVIRNI DATUMI IZPELJAV 

4. razred Črmošnjice 8. 5. 2023 –10. 5. 2023 

5. razred Baška                        5. 9. 2022– 9. 9. 2022 

6. razred Rakov Škocjan 
12. 9. 2022 –16. 9. 

2022 

7. razred Kranjska Gora 5. 9. 2022 –9. 9. 2022 

 
 

2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

Učenci šole so aktivni tudi pri raziskovalnem delu. Mladi za Celje 

je projekt z dolgoletno tradicijo načrtnega dela z mladimi na 

področju znanosti in razvoja v Sloveniji. Mentorji in mladi 

raziskovalci se na razpis prijavijo v mesecu oktobru. 
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Z raziskovalno dejavnostjo bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 

2022/23. 

 

3. PROJEKTI 
 

MEDNARODNI PROJEKTI 

1. eTWINNING (spoznavanje vrstnikov in njihovih kultur) 

2. DEDIŠČINA GRE V ŠOLO 

3. ERASMUS+ 

4. StarT PROGRAM 

5. DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI 

 

DRŽAVNI PROJEKTI 

1. ZDRAVA ŠOLA 

2. SIQ  KAKOVOST 

3. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

4. ŠOLSKA SHEMA 

5. EVROPA V ŠOLI 

6. VSESLOVENSKO PETJE S SRCI 

7. TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

8. TRAJNOSTNA MOBILNOST  

 

OBČINSKI PROJEKTI 

1. LAMPIJONI IN JUMBO PLAKAT  

2. EVROPSKA VAS 

 

NAŠE DODATNE DEJAVNOSTI 
1. DAN UČENCEV 

Dan učencev prinaša napoved »roševske« pomladi, drugačnega,         

prijateljskega druženja med učenci, učitelji, starši in drugimi 

delavci.  
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Učenci imajo ta dan možnost spoznavati vsebine in aktivnosti, s 

katerimi se pri pouku ne srečujejo. 

Pri projektu je v ospredju želja, da čim več učencev, staršev in 

učiteljev predstavi drugim svoje izkušnje, znanje in svojo 

ustvarjalnost. Tako se bomo bolje spoznali in cenili.    

Poleg vodenja delavnic so zelo dobrodošla tudi denarna in 

materialna sredstva, ki jih starši nakažejo v ta namen in se 

uporabljajo izključno za obogatitev dejavnosti, nakup materiala 

za delavnice in kritje stroškov (vstopnine, prevoz). Na tak način 

se lahko prav vsakemu učencu omogoči vključitev v katerokoli 

izbrano aktivnost. 

Učitelji, starši in zunanji sodelavci pripravijo pester nabor 

različnih delavnic, učenci pa se sami odločijo, v kateri bodo 

sodelovali.  

 

2. ROŠEVI DNEVI  

Pomenijo zaključek vseslovenskega literarnega natečaja. Učenci 

8. in 9. razredov pošljejo svoj prispevek na razpis. Prispela 

besedila v prozi, poeziji ali dramatiki pregleda komisija in na 

koncu se spomladi na enodnevnem srečanju v Celju podeli 

nagrade.  

V minulem šolskem letu so potekali 35. Roševi dnevi.  

Celodnevno druženje 30. marca 2022 so obogatili: 

- literarni delavnici za učence in njihove mentorje, 

- obisk Roševe hiše z gostoljubnim sprejemom sorodnikov 

Frana Roša, 

- odprtje 14. razstave izbranih literarnih glasil osnovnih in 

srednjih šol Slovenije v Osrednji knjižnici Celje in podelitev 

nagrad najboljšim, 
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- večerna slavnostna podelitev nagrad v dvorani Glasbene šole 

Celje. 

V četrtek, 7. aprila 2022, je ob 17. uri v Centru za poezijo Tomaža 

Šalamuna v Ljubljani potekalo branje finalistov po Roševih dnevih. 

 

3. MEDIACIJA 

Od leta 2014 na šoli izvajamo šolsko mediacijo, pri kateri je 

aktivna skupina sedmih učiteljic, in vrstniško mediacijo, pri kateri 

sodelujejo  za to usposobljeni učenci.  

Vrstniški mediatorji so opolnomočeni za posredovanje v 

konfliktih. Vedno delajo v timu dveh učencev. Kot tretje nevtralne 

osebe vodijo pogovore, s pomočjo katerih udeleženci v sporu 

skušajo najti rešitev, ki je zanje sprejemljiva. 

 

4. NOVOLETNI BAZAR 

Tako kot že nekaj let bo tudi v tem šolskem letu na šoli potekal 

praznični bazar. Učenci skupaj z učitelji v novembru 

organiziramo ustvarjalne delavnice, na katerih nastane veliko 

lepih in uporabnih unikatnih izdelkov, ki so lahko primerna 

dekoracija doma ali priložnostno darilo. Prispevke obiskovalcev 

nakažemo na Rošev sklad, ki je namenjen učencem. Praznični 

bazar, popestren s kulturno prireditvijo, bo izveden konec 

novembra. 

 

5. SOBIVANJE 

Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj  je bilo ustanovljeno z 

namenom izvajanja splošno koristnih projektov in izobraževanja 

na področju trajnostnega razvoja, in sicer na okoljskem, 

socialnem in gospodarskem področju. Društvo razpisuje in izvaja 

mnogo različnih projektov skozi vse šolsko leto.  
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Učenci naše šole tako vsako leto sodelujejo na različnih natečajih 

ali pri projektih, saj je delo naravnano k aktivnemu sodelovanju 

in krepitvi medsebojnih odnosov. 

 

6. ŠOLSKI RADIO 

Vsak mesec prisluhnemo radijskim oddajam, ki postrežejo z 

aktualnimi novicami, zanimivostmi, nagradnimi vprašanji, 

kratkimi nalogami in moderno glasbo po izbiri učencev različnih 

razredov. 

 

7. E-VARNA ŠOLA 

Naša šola si prizadeva pridobiti bronasto značko E-varna šola, ki 

je storitev Evropskega šolskega omrežja (EUN) za osnovne in 

srednje šole ter olajša sledenje smernicam varne uporabe 

sodobne tehnologije v šolskem prostoru. Razvojni tim E-varne 

šole je najprej pripravil oceno stanja na šoli, nato pa smernice za 

razvijanje digitalnih kompetenc učencev. Tako so bile za področja 

obdelovanja in shranjevanja informacij, spletne in virtualne 

interakcije, varne rabe interneta in komuniciranja s pomočjo 

različnih digitalnih naprav in aplikacij pripravljene različne 

dejavnosti za vse učence od 1. do 9. razreda. Učenci bodo svoje 

digitalne kompetence razvijali in nadgrajevali z različnimi 

dejavnostmi v vseh razredih tudi v naslednjem šolskem letu. 

 

8. JEZIKOVNA EKSKURZIJA V LONDON 

“In London, everyone is different, and that means anyone can fit in.”  
(Paddington Bear) 

Učencem 3. VIO, ki imajo kulturen odnos do življenja v šoli in 

izkazujejo prizadevnost za delo ter zanimanje za angleški jezik, 

vsako leto ponudimo nadstandardno dejavnost, 3-dnevno 

ekskurzijo v London.  
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10. MALE SIVE CELICE 

Pri dejavnosti Male sive celice učenci širijo splošno razgledanost, 

se preizkušajo v miselnih igrah in kvizih z različnih področij ter 

se pripravljajo na tekmovanje (regijsko predtekmovanje in 

studijski kviz). V letošnjem šolskem letu pa se bodo učenci 

ponovno preizkusili v hitrem zlaganju lončkov, ki je nova rubrika 

priljubljenega kviza.  

 

11. TRŽNICA POSKUSOV 

V mesecu juniju 2023 bomo izpeljali dejavnost, ki je namenjena 

učencem 4. in 5. razreda. Učenci 7., 8. in 9. razredov pripravijo 

različne naravoslovne poskuse in jih predstavijo mlajšim 

roševcem. Namen dejavnosti je popestriti pouk z naravoslovnimi 

eksperimenti, pri učencih razvijati veščine eksperimentalnega 

dela, spodbujati radovednost in ustvarjalnost ter kritično 

mišljenje s pomočjo raziskovanja in odkrivanja ter razvijati 

medvrstniško sodelovanje.  

 

12. OGLED MUZIKALA V ANGLEŠKEM JEZIKU 

Vsako šolsko leto ponudimo učencem 3. VIO ogled predstave v 

angleškem jeziku v izvedbi dijakov II. Gimnazije Maribor. 

Predstave njihovega English Student Theatra so priljubljene in 

dobro sprejete med našimi učenci, ki si želijo drugačnega, 

kulturno obarvanega, načina spoznavanja tujega jezika. 

 

13. JEZIKOVNA EKSKURZIJA NA DUNAJ 

Učencem 2. in 3. VIO, ki obiskujejo obvezni ali neobvezni 

predmet nemščina in se odlikujejo s svojim delom ter vedenjem 

bomo letos prvič ponudili nadstandardno dejavnost, enodnevno 

ekskurzijo na Dunaj. To je priložnost za učence, da spoznajo 



   

 

 37 

nemško govoreče mesto, se srečajo s tamkajšnjim načinom 

življenja in uporabijo svoje znanje tujega jezika. Ekskurzija bo 

izvedena v mesecu juniju 2023. 

 

14.  UČENJE UČENJA (aktivne delavnice za starše)  

V letošnjem šolskem letu bomo izvajali aktivne delavnice za 

starše učencev od 1. do 4. razreda. Starši bodo na delavnicah  

spoznali konkretne metode učenja, ki bi lahko obogatile učenje 

otrok v domačem okolju in zvišale njihovo notranjo motivacijo. 

Ob tem bodo spoznali nekaj  tehnik hitrega pomnjenja in 

zabavnega učenja.  

Delavnice se bodo izvajale od septembra do novembra.   

 

4. PRIREDITVE 

PRIREDITEV ZA SPREJEM PRVOŠOLCEV 

KULTURNA PRIREDITEV OB NOVOLETNEM BAZARJU 

NOVOLETNA PRIREDITEV ZA UČENCE od  6. do 9. razreda 

PRIREDITEV V ČAST ROŠEVEGA ROJSTVA 

DEDIŠČINA GRE V ŠOLO 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV  

PREDAJA KLJUČA 

VALETA 

PRIREDITEV ZA UPOKOJENCE 
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VI. SODELOVANJE S STARŠI 
 

1. GOVORILNE URE 

Govorilne ure so v dopoldanskem in popoldanskem času. 

Individualne govorilne ure učiteljev bodo objavljene v septembru 

na spletni strani šole. 

Skupne govorilne ure za starše so vsak tretji torek v mesecu od 

17.00 do 18.00; dobro je, da se jih udeležujejo skupaj s starši 

tudi učenci.  

 

Termini skupnih govorilnih ur: 

 

Rod. sestanek 

(september) 
18. 10. 2022 15. 11. 2022 20. 12. 2022 

17. 1. 2023 21. 2. 2023 21. 3. 2023 18. 4. 2023 

16. 5. 2023 
Ind. gov. ure 

(junij) 
  

 
 
2. RODITELJSKI SESTANKI  

1. razred 

 

☺ Rod. sestanek za bodoče prvošolce 

☺ Uvodni roditeljski sestanek 

☺ Aktualnosti 

 

junij 

september 

marec 

2. razred 

 

☺ Uvodni roditeljski sestanek 

☺ Aktualnosti 

☺ Kako uspešni smo bili 

 

september 

februar 

junij 

3. razred 

 

☺ Uvodni roditeljski sestanek 

☺ Ob ocenjevalni konferenci 

☺ Pregled opravljenega dela in aktualnosti 

(neobvezni izbirni predmeti) 

 

september 

februar 

april 
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4. razred 

 

☺ Uvodni roditeljski sestanek 

☺ Delavnice učenja  

☺ Pregled dela in smernice za naprej 

☺ Program za starše 

september 

november 

marec/april 

junij 

5. razred ☺ Šola v naravi 

☺ Uvodni roditeljski sestanek 

☺ Šolarji na poti odgovornosti in 

uspešnega učenja 

☺ Kolesarski izpit, pregled opravljenega 

dela in smernice za naprej 

september 

september 

februar 

 

april 

6. razred ☺ Uvodni roditeljski sestanek (ŠVN) 

☺ Neformalno druženje s starši  

☺ Ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja 

☺ Novosti v 7. razredu (NPZ, izbirni 

predmeti) 

september 

december 

februar 

april 

7. razred ☺ Uvodni roditeljski sestanek 

☺ Ob ocenjevalni konferenci, preventivni 

program 

☺ Zaključno srečanje 

september 

Februar 

 

junij 

8. razred ☺ Uvodni roditeljski sestanek 

☺ Neformalno druženje - čajanka 

☺ Preventivno predavanje o odraščanju 

☺ Poklicna usmeritev 

september 

december 

februar 

april 

9. razred ☺ Uvodni roditeljski sestanek 

☺ Postopek vpisa v srednjo šolo 

☺ Pregled in analiza dela ob 1. ocenjevalni 

konferenci 

☺ Pred zaključkom osnovne šole 

september 

december 

 

februar 

maj 
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VII. POVEZUJEMO SE Z OKOLJEM 

 

1. SODELOVANJE Z ZVEZO ZA OHRANITEV VREDNOT NOB 

Naša šola že nekaj let sodeluje z Zvezo za ohranjanje vrednot 

NOB v Celju. V okviru tega sodelovanja vsako leto z devetošolci 

obiščemo Muzej novejše zgodovine, kjer si ogledamo stalno 

zbirko v Starem piskru. Učenci s kulturnim prispevkom sodelujejo 

na kulturni komemoraciji pri spomeniku na Golovcu in na 

prireditvi »Ženske v NOB«. 

 

2. SODELOVANJE Z MESTNO ČETRTJO 

Ob obeleženju posameznih datumov sodelujemo s kulturnim 

programom. Krajani se vključujejo s pomočjo zagotavljanja 

prometne varnosti učencev v prvih dneh septembra. Šola svoje 

kulturne produkcije ponudi krajanom na ogled v prostorih 

mestne četrti. Šolska vrata so odprta krajanom tudi ob vseh 

šolskih prireditvah. 

 

VIII. PRILOGE 

 

1. VZGOJNI NAČRT 

V skladu z veljavno zakonodajo in splošnimi vzgojnimi načeli smo 

strokovni delavci, učenci in starši  oblikovali vzgojni načrt šole 

(VN). VN odraža dinamiko življenja in dela šole. 

V skladu z načeli in vsebino vzgojnega načrta ima šola izdelana Pravila šolskega 

reda. Celoten dokument je dosegljiv na spletni strani šole: 

 http://www.os-frana-rosa.si/dokumenti/.  

 

http://www.os-frana-rosa.si/dokumenti/
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2. HIŠNI RED  

 

OŠ Frana Roša je na podlagi 31. a člena Zakona o osnovni šoli 

oblikovala hišni red, s katerim se urejajo vprašanja, pomembna 

za življenje na šoli. Določi se območje šole in površine, ki sodijo 

v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporaba šolskega 

prostora in organizacija nadzora, ukrepe za zagotavljanje 

varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo. 

Hišni red OŠ Frana Roša zajema: 

- območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor 

- poslovni čas in uradne ure 

- uporabo šolskega prostora 

- ukrepe za zagotavljanje varnosti 

- organizacijo nadzora in varnosti 

- vzdrževanje reda in čistoče 

 

OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR 

Vzgojno-izobraževalno delo OŠ Frana Roša se izvaja v prostorih 

OŠ Frana Roša (v zgradbi in na zunanjih šolskih površinah). 

Občasno se lahko vzgojno-izobraževalno delo odvija tudi na 

drugih lokacijah (šola v naravi, dnevi dejavnosti, ekskurzije …). 

Učenci in delavci šole morajo v tem primeru upoštevati Pravila 

šolskega reda. 

Poleg šolske zgradbe sodijo v območje šole še: 

 šolsko dvorišče: atrij, ploščad pred upravo do tlakovane ceste 

nad gozdičkom na J strani, zelenice na J in V strani do poti 

nad naseljem privatnih hiš, zelenice nad telovadnico do 

Travniške ulice na J in do nasada smrek na V 

 ograjeno otroško igrišče ob stavbi na SZ strani 
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 parkirišče z ozkim pasom zelenice na S strani 

 športna igrišča na V in S strani 

 

POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 

POSLOVNI ČAS 

Šola posluje pet dni v tednu, od ponedeljka do petka, in sicer od 

6.15 do 16.10. V tem času so organizirani jutranje varstvo, redni 

pouk, podaljšano bivanje, popoldanske dejavnosti v organizaciji 

šole (izbirni predmeti in interesne dejavnosti).  

Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov šolskih 

prostorov potekajo po pouku, glede na urnik, do 20.30. 

Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile ali drugi 

izjemni dogodki) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, 

nedeljo, na državni praznik ali na drug, z zakonom določen dela 

prost dan. 

 

URADNE URE 

Uradne ure tajništva so namenjene poslovanju z uporabniki 

storitev. Uradne ure so vsak delovni dan od 9.30 do 11.30 in od 

13.00 do 14.00. 

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci 

določen čas za sodelovanje s starši, in sicer na skupnih in 

individualnih govorilnih urah, roditeljskih sestankih in drugih 

oblikah dela s starši po dogovoru, kar je določeno z letnim 

delovnim načrtom šole. 

Z urnikom govorilnih ur in roditeljskih sestankov posameznih 

učiteljev starše seznanimo na uvodnem roditeljskem sestanku v 

septembru in z objavo na spletni strani šole.  

Ravnatelj sprejme stranke v času popoldanskih govorilnih ur 

oziroma po predhodni najavi, brez najave le v nujnih primerih. 
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Uradne ure so objavljene v publikaciji in na spletni strani ter na 

vratih poslovnega prostora. V času pouka prostih dni se poslovni 

čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in 

organizacijo letnih dopustov. Vedno so uradne ure objavljene na 

spletu in na vratih glavnega vhoda v šolo. 

Vzgojno-izobraževalno delo v šoli poteka v skladu s šolskim 

koledarjem, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, s 

katerim so seznanjeni vsi strokovni delavci šole, učenci in starši 

(publikacija, spletna stran šole). 

Pouk se praviloma prične ob 8.20. V času pred poukom, ob 7.30, 

se lahko izvaja dopolnilni in dodatni pouk ter druge z urnikom 

usklajene dejavnosti, ki jih ni mogoče razporediti drugače. 

 

UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA 

Za učence od 1. do 5. razreda se izvaja razredni način dela v 

matičnih učilnicah, le pouk športa poteka v telovadnici. Pouk za 

učence predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda) poteka v 

učilnicah, kot je določeno z urnikom.  

Vsak oddelek ima določeno svojo matično učilnico, ki je 

namenjena pouku, uram oddelčne skupnosti in srečanjem s 

starši. Za urejenost matične učilnice je zadolžen oddelek skupaj 

z razrednikom. Matične učilnice so označene (oddelek, 

razrednik). Na vratih učilnic na predmetni stopnji so razvidni 

urniki uporabnikov učilnic. 

Učilnice od 1. do 5. r. zjutraj odklepajo razredniki/učitelji in jih 

po pouku zaklenejo, če v njih ne poteka PB. Učilnice za predmetni 

pouk pred vsako uro pouka odklene in po uri zaklene učitelj. 

Učitelji so dolžni poskrbeti, da so učilnice odklenjene pravočasno 

za točen pričetek šolske ure. 
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Časovni red pouka in odmorov se določi z letnim delovnim 

načrtom šole. S časovnim potekom učnih ur se seznanijo učenci 

prvi dan pouka v novem šolskem letu. Če se dejavnosti časovno 

drugače organizirajo (dnevi dejavnosti, ekskurzije …), se s 

časovnim potekom le-teh pravočasno obvesti učence in njihove 

starše. 

V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenim na šoli, razen v 

primerih, ko so s strani strokovnih delavcev ali vodstva šole 

povabljeni kot zunanji sodelavci oziroma v času govorilnih ur, 

roditeljskih sestankov ali drugih oblik sodelovanja šole s starši in 

širšo okolico. V šoli se lahko zadržujejo tudi osebe, ki so na 

službenem obisku z dovoljenjem vodstva šole. Šolski prostor 

lahko uporabljajo tudi najemniki prostorov pod pogojem, da se 

za uporabo šolskega prostora dogovorijo z vodstvom šole. Vsi 

zunanji uporabniki šolskih prostorov so dolžni spoštovati in 

upoštevati dogovore hišnega reda. Zunanji uporabniki šolske 

telovadnice so dolžni pospraviti športne rekvizite, zapirati vodo, 

ugašati luči in  pospraviti stvari, ki jih prinašajo s seboj. 

 

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

Glavni vhod v šolo se odpre ob 6.55. Vhod je zaradi uporabnikov 

šolske telovadnice odprt tudi v popoldanskem času. Steklena 

vrata, ki omogočajo dostop do učilnic in upravnih prostorov, 

odklene dežurni učitelj ali učenec ob 8.05. Učitelj, ki vodi 

dejavnost pred to uro, sam odklene in omogoči vstop svojim 

učencem. Po končanem vzgojno-izobraževalnem delu so 

zaklenjena steklena vrata, ki omogočajo dostop do učilnic in 

upravnih prostorov. Za to poskrbijo čistilke. 

Vhod pri 1. razredih je odprt od 6.15 (za prvošolce v jutranjem 

varstvu) do 8.20 ter od 11.50 do 16.10. Ta vhod je namenjen 
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izključno učencem od 1. do 4. razreda in njihovim staršem v času 

prihajanja in odhajanja otrok ter govorilnih ur in učiteljem. Vhod 

v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov odklepajo in 

zaklepajo učiteljice 1. razredov. Zunanji vhod k 1. razredom 

zjutraj odklene učitelj JV. Dežurni učitelj prevzame mlajše učence, 

ki izjemoma prihajajo v šolo pred 8.05, in z njimi počaka v odprti 

učilnici v medioteki. Glavni vhod zvečer zapirajo čistilke ali druga 

pooblaščena oseba.   

Učenci praviloma prihajajo v šolo peš. Prometne razmere na 

dohodih v šolo kličejo k posebni varnosti, zato je vožnja s kolesi 

odsvetovana, na kar so opozorjeni tako učenci kot starši. V 

izjemnih primerih je na prošnjo staršev dovoljen prihod s 

kolesom, a za varnost koles šola ne odgovarja.  

Učenci vrednejših predmetov in denarja ne prinašajo v šolo. Šola 

za krajo le-teh ne odgovarja. 

 

a) ORGANIZACIJA NADZORA IN VARNOSTI 

V času, ko je šola zaprta, varuje objekt podjetje Prosignal. 

Okolica šole je pod video nadzorom, ki ga izvaja isto podjetje. 

 

b) VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 

Higiena in čiščenje šolskih prostorov se izvajata v skladu s 

predpisi HACCP. Za red in čistočo so dolžni skrbeti vsi učenci in 

izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov. V šolskih prostorih 

in na območju šole je prepovedano kajenje  in uživanje alkohola 

ter ostalih drog in uporaba pirotehničnih sredstev v času pouka 

ter drugih dejavnosti, tudi v izvedbi zunanjih sodelavcev ali 

najemnikov prostorov. 

Šola mora vzdrževati šolski prostor tako, da so zagotovljeni 

varnost učencev in ostalih uporabnikov, čistoča in urejenost ter 

namen uporabe. 
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PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA 

 

a) Obnašanje med poukom 

Pouk poteka mirno pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev. Učenci so pri pouku prisotni, sedijo na svojih mestih, 

pripravijo potrebne pripomočke, poslušajo razlago, upoštevajo 

navodila in opozorila učiteljev ter po končani uri za seboj 

pospravijo. Iz učilnice odidejo, ko jim učitelj to dovoli.  

Učenec, ki zamudi pouk, takoj odide v učilnico in se opraviči 

učitelju, dela pa ne moti.  

Med poukom ni dovoljeno žvečiti, se prehranjevati in piti.   

Učenci upoštevajo navodila učiteljev o pravilih v posamezni 

učilnici oziroma o načinih ravnanja s posameznimi predmeti.  

Učenci pospravijo svoj delovni prostor in v vrsti pred vrati 

počakajo, da z učiteljevim dovoljenjem zapustijo prostor.  

Učenci ne smejo samovoljno zapustiti učilnice v času pouka.  

 

b) Obnašanje med odmorom 

Učenci razredne stopnje ob zvonjenju počakajo učitelje v 

učilnicah. Učenci predmetne stopnje ob zvonjenju počakajo 

učitelje pred učilnicami. 

Učenci brez dovoljenja učitelja ne odpirajo oken in ne sedijo na 

okenskih policah.  

Igre z žogo ali s priložnostnimi pripomočki na šolskih hodnikih 

in v učilnicah niso dovoljene. 

 

c) Oblačila, obutev in garderobe 

Učenci si v garderobah sezujejo čevlje in se preobujejo v copate. 

Nošenje copat je obvezno. Čevlje in vrhnja oblačila puščajo v 

garderobnih omaricah. Učenci skrbijo za urejenost garderobe.  

Pokrivala niso dovoljena, razen v primeru utemeljenih razlogov.  
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Učenci 1. razreda skrbijo, da imajo svoja oblačila obešena na 

obešalnikih in čevlje zložene pod sedežnimi policami.  

Učenci od 2. do 9. razreda ob začetku 2. razreda prejmejo ključek 

omarice. Vsak učenec je odgovoren za higieno in red v svoji 

omarici. V dogovoru z razrednikom učenci vsaj dvakrat letno 

popolnoma izpraznijo in očistijo svojo omarico.  

Po omarici ni dovoljeno lepiti slik ali je drugače uničevati. 

Če učenec izgubi ključek, to javi v tajništvo šole, kjer lahko naroči 

nov ključ in poravna stroške izdelave. Izjemoma, da lahko vzame 

svoje stvari, učencem od 2. do 4. razreda odpre omarico učitelj 

ali razrednik. Učencem od 5. do 9 razreda pa  omarico odpre 

hišnik ali tajnica, in sicer zjutraj 15 minut pred prvo učno uro in 

po končanem pouku. 

Garderobne omarice morajo biti zaklenjene. Pri pouku športa so 

učenci oblečeni v športna oblačila in obuti v športne nedrseče 

copate.  

Na športnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah šolskih 

dejavnosti izven prostorov šole morajo biti učenci oblečeni in 

obuti v skladu z navodili učiteljev.  

V času pouka športa morajo biti garderobe pri telovadnici 

zaklenjene, z izjemo garderobe, ki je hkrati vhod v malo 

telovadnico.  

 

č) Mobilni telefoni in druge elektronske naprave 

V času šolskih in obšolskih dejavnosti ter med odmori uporaba 

mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav ni dovoljena. 

Učenci, ki prinašajo elektronske naprave v šolo, jih na lastno 

odgovornost puščajo v garderobnih omaricah. V primeru, da 

mora učenec opraviti nujen klic staršem, se to opravi iz tajništva 

šole.  
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Učencu ni dovoljeno zvočno in slikovno snemanje ali 

fotografiranje drugih učencev in delavcev šole.  

 

d) Gibanje po šoli 

Učenci prihajajo v šolo 15 minut pred pričetkom pouka.  

Glavni vhod v šolo uporabljajo za prihajanje in odhajanje iz šole 

učenci od 5. do 9. razreda ter starši in učitelji. Učenci od 1. do 4. 

razreda vstopajo skozi vhod pri 1. razredu. 

Pred poukom gibanje po šoli ni dovoljeno. Učenci, ki v soglasju s 

starši in razrednikom prihajajo v šolo predčasno, čakajo v, ob 

začetku šolskega leta, dogovorjenem prostoru. Po pouku gredo 

učenci domov. 

Učence vozače (od 1. do 5. razreda) prevzame spremljevalec v 

oddelku podaljšanega bivanja. Starejši učenci vozači (od 6. do 9. 

razreda) počakajo na spremljevalca v knjižnici. 

Prvošolce starši pospremijo do učilnice. Učenci iz podaljšanega 

bivanja odhajajo domov v spremstvu staršev ali sami (na osnovi 

pisnega dovoljenja staršev). Starši, ki pridejo po svojega otroka, 

ga počakajo pred učilnico.  

Med odmori se učenci zadržujejo v učilnici (razredna stopnja) 

oziroma na šolskih hodnikih (predmetna stopnja).  

Na malico pospremijo učence iz učilnic učitelji. Učenci odložijo 

torbe na klopi in počakajo učitelja, da zaklene učilnico, nato gre 

učitelj prvi, za njim učenci. V jedilnico vstopajo izključno v času 

malice, sadne malice in kosila.  

V telovadnico vstopajo učenci ob prisotnosti učitelja. Nanj 

počakajo pri garderobnih omaricah (predmetna stopnja) ali v 

učilnicah (razredna stopnja).    

V času prostih ur lahko učenci počakajo v knjižnici.  
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V dopoldanskem času učenci ne zapuščajo šole, razen za potrebe 

pouka pod vodstvom oziroma naročilom učitelja ali strokovnih 

delavcev. Na osnovi (pisnega) sporočila staršev učitelj učencu 

lahko dovoli odhod (k zdravniku, na športni trening, v glasbeno 

šolo, po uradnih opravkih …). 

 

e) Prehrana 

Hrano (malico in kosilo) uživajo učenci v jedilnici oziroma v 

učilnici (razredna stopnja, 6. razred in oddelek podaljšanega 

bivanja). Upoštevati morajo kulturo prehranjevanja. Po jedi 

pospravijo za seboj.  

Hrane ni dovoljeno odnašati iz jedilnice.  

Torbe pustijo učenci (predmetna stopnja) zložene v garderobi 

oziroma na in ob klopeh v garderobah in šolskih hodnikih.  

 

f) Skrb za lastnino in urejenost šole 

Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami.  

V šolskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo šolske in obšolske 

dejavnosti, vsi učenci spoštujejo šolsko in tujo lastnino.  

Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih 

pripomočkih, o tem obvestijo učitelje.  

Učenci ne smejo namenoma povzročiti škode na šolskem 

inventarju.  

Če učenec izgubi ključek svoje omarice, šola poskrbi za novega, 

stroške izdelave pa poravnajo starši. 

 

g) Skrb za čistočo 

V šolskih prostorih in v sanitarijah učenci skrbijo za čistočo ter 

varčno ravnajo s papirjem in vodo. V njih se ne zadržujejo po 

nepotrebnem. 
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h) Odhod iz šole 

Učenci zapustijo šolo takoj po končanem pouku oziroma kosilu. 

Mlajši učenci (od 1. do 5. razreda) v spremstvu učitelja ali 

razrednika odidejo v oddelek podaljšanega bivanja.  

O vsaki spremembi odhoda učenca so starši dolžni pisno obvestiti 

razrednika oziroma učitelja podaljšanega bivanja.  

Starši so dolžni v pisni obliki sporočiti šoli seznam vseh oseb, ki 

lahko prevzamejo učenca iz šole. Šolo so dolžni seznaniti tudi z 

omejitvami, kot je npr. prepoved približevanja učencu.  

Šola ne sme izročiti učenca osebi, ki kaže vidne znake opitosti ali 

vpliva nedovoljenih snovi. Šola pokliče drugega od staršev (če ta 

ne obstaja, pokliče zakonitega zastopnika otroka), ki mora 

organizirati varno spremstvo učenca. 

 

3. IZVLEČEK PRAVIL ŠOLSKE PREHRANE 

(Pravila šolske prehrane so v celoti objavljena na spletni strani šole) 

 

Prijava na šolsko prehrano 

12. člen 

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci 

(v nadaljnjem besedilu: starši), šoli oddajo prijavijo za šolsko 

prehrano: 

• praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, 

• lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. 

  
Preklic prijave in odjava prehrane 

13. člen 

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci 

(v nadaljnjem besedilu: starši), lahko prekličejo prijavo na šolsko 

prehrano kadarkoli.  
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Preklic na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki se hrani do 

konca šolskega leta.  

  

Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu. 

14. člen 

Izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo ali preklic šolske 

prehrane lahko starši oddajo: 

• razredniku,  

• organizatorju šolske prehrane, 

• šolski svetovalni delavki, 

• tajništvu šole. 

 
Odjava posameznega obroka šolske prehrane 

15. člen 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca/-ke lahko starši 

odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. 

Starši odjavijo prehrano vsaj en dan pred odsotnostjo učenca, in 

sicer do 12. ure. Pri odjavi zajtrka se kot pravočasna odjava 

upošteva odjava  en dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 12. 

ure. V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da 

je posamezni obrok šolske prehrane pravočasno odjavljen, če se 

odjavi isti dan, in sicer do 8.15 ure zjutraj. Obrok se odjavi na 

telefonsko tajnico kot glasovno sporočilo – tel. št. 42 50 650.  

V kolikor posamezni obrok ni odjavljen pravočasno, se plača 

polna cena obroka vključno s subvencijo prehrane. 

  

Šola odjavi posamezni obrok šolske prehrane za učenca, ki je 

odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri: 

▪ športnih,  
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▪ kulturnih,  

▪ drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih sodeluje v 

imenu šole. 

 

Plačilo nepravočasno odjavljenega obroka 

16. člen 

Če starši oziroma učenec niso pravočasno odjavili posameznega 

obroka skladno s temi pravili, plačajo šoli polno ceno 

nepravočasno odjavljenih obrokov.  

  

Enako velja za učence, ki so pridobili pravico do brezplačne 

(subvencionirane) prehrane. 

  
Poračun se opravi naslednji mesec. 

 

Ukrepi zaradi neplačevanja 

34. člen 

V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka 

zapadlosti računa, se učencu lahko začasno onemogoči 

prejemanje šolske prehrane, razen obvezne malice, do plačila 

zaostalih obveznosti. 

  

Če starši – plačniki šolske prehrane – ne bodo poravnali 

obveznosti šolske prehrane tudi po osmih dneh od prejetega 3. 

pisnega opomina, bo šola učencu/-ki ukinila prehrano (razen 

malice), nastali finančni dolg pa sodno izterjala. 
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