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1 PODATKI O ŠOLI 

 
Osnovna šola Prežihovega Voranca 
Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem 
 
Ravnateljica:   Bojana Verdinek, profesorica SLO 
Pomočnica ravnateljice:  Simona Uranc, profesorica GEO/ZGO 
Tajnica:    Sabina Krajinić Lozinšek 
 
Telefoni: 
 
02 620 52 70 Tajništvo 
02 620 52 71 Ravnateljica 
02 620 52 72 Pomočnica ravnateljice 
02 620 52 73 Zbornica z računalniki 
02 620 52 74 Splošna zbornica 
02 620 52 75 Računovodstvo 
02 620 52 76 Pedagoginja 
02 620 52 77 Socialna pedagoginja 
02 620 52 78 Specialna pedagoginja 
02 620 52 79 Kuhinja 
02 620 52 80 Kabinet učiteljev športa 
02 620 52 82 Kabinet 4. in 5. razred 
02 620 52 83 Kabinet 1. razred 
02 620 52 84 Kabinet 2. in 3. razred 
02 620 52 85 Knjižnica 
02 620 52 86 Knjigovodstvo 
02 620 52 81 OPB 1. razred 
02 620 52 88 OPB 2. razred 
02 620 52 89 OPB 3. razred 
02 620 52 90 OPB 4. razred 

 
Faks: 02 620 52 87 
  
Elektronska pošta šole:   o-pvravne.mb@guest.arnes.si 
Elektronska pošta ravnateljice:  bojana.verdinek@guest.arnes.si 
Elektronska pošta pomočnice:  simona.uranc@guest.arnes.si 
Spletna stran šole:   www.os-prezih.si 
Št. trans. računa:    01303-6030677481 UJP 
Davčna številka:    26935465 
Matična številka:    5087392000 
 
Osnovno šolo Prežihovega Voranca je ustanovila Skupščina občine Ravne na Koroškem 
z odločbo št. 61-39/65-2/1 z dne 28. 1. 1966. Kot javni izobraževalni zavod je bila šola 
vpisana v sodni register 30. 7. 1992 pri Temeljnem sodišču v Mariboru. 

mailto:o-pvravne.mb@guest.arnes.si
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a) OBVEZNI PROGRAM 

 
POUK PO OBVEZNEM PREDMETNIKU ŠTEVILO ODDELKOV ŠTEVILO UČENCEV 

1. triletje: 1., 2., 3. razred 6 130 

2. triletje: 4., 5., 6. razred 7 168 

3. triletje: 7., 8., 9. razred 6 136 

SKUPAJ šola 19 434 

 
b) RAZŠIRJENI PROGRAM 

 

 ŠTEVILO 
ODDELKOV 

ŠTEVILO UČENCEV 

podaljšano bivanje 6 132 

jutranje varstvo 1. razred 2 46 

jutranje varstvo vozačev 2 61 

varstvo vozačev po pouku 2 61 

 
Skupaj oddelkov 
 

OBVEZNI PROGRAM RAZŠIRJENI 
PROGRAM 

SKUPAJ 

19 oddelkov POUK 6 OPB 25 oddelkov 
 

  2 JV, 2 VOZAČI 4 

 

Organizacijska shema šole 

Organi upravljanja 

 

Svet šole 

Je organ upravljanja, ki je sestavljen iz predstavnikov Občine Ravne na Koroškem, sveta 

staršev in delavcev šole. Člani imajo štiriletni mandat. 

Predstavniki ustanovitelja:  Mateja Hovnik, Borut Iršič, Jožefa Kobovc 

Predstavniki staršev:   Matic Knuplež, Boris Pandev, Vera Trafela 

Predstavniki delavcev šole:  Janja Čebulj, Nives Kasper Mrdavšič, Karolina Kumprej 

Pečečnik, Marija Zabel, Katja Štern.  

Predsednica Sveta OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem:  

Karolina KUMPREJ PEČEČNIK 
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Svet šole opravlja naslednje naloge: 

- imenuje in razrešuje ravnatelja-ico; 

- sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi; 

- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov; 

- obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki; 

- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca šole; 

- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev 

iz delovnega razmerja; 

- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom; 

- se seznanja s finančnim načrtom in sprejema zaključni račun šole; 

- opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

 

Ravnateljica 

Osnovna šola Prežihovega Voranca ima v svoji organizacijski shemi za izvajanje 

obveznega in razširjenega programa ravnateljico šole Bojano VERDINEK, prof., ki: 

- načrtuje, organizira in vodi delo šole; 

- pripravlja program razvoja šole; 

- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo; 

- je odgovorna za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev; 

- vodi delo učiteljskega zbora; 

- oblikuje predlog nadstandardnih programov; 

- spodbuja izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev; 

- organizira mentorstvo za pripravnike; 

- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim 

svetuje; 

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive; 

- odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede; 

- spremlja delo svetovalne službe; 

- skrbi za sodelovanje šole s starši; 

- obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznostih učencev; 

- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev; 
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- odloča o vzgojnih ukrepih; 

- določa sistemizacijo delovnih mest; 

- odloča o sklepanju delovnih razmerij; 

- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo; 

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in s predpisi. 

 

Pri delu ji pomaga pomočnica ravnateljice Simona URANC, prof. 

Svet staršev 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev deluje v šoli Svet staršev Osnovne šole 

Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem. Sestavljajo ga starši, ki so izvoljeni na prvih 

roditeljskih sestankih posameznih razredov. Ta predstavnik skrbi za pretok informacij na 

relaciji svet staršev in razredni oddelek oz. obratno. 

 

V skladu s šolsko zakonodajo svet staršev razpravlja o: 

- nadstandardnih programih (jih tudi predlaga), 

- letnem delovnem načrtu, 

- poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalnih problemih, 

- pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

- voli predstavnike v Svet šole OŠ Prežihovega Voranca ter 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in s predpisi. 

 

Prvi sestanek sveta staršev skliče ravnateljica. Nadaljnje sestanke sklicuje predsednica 

sveta staršev Vera TRAFELA. 
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Predstavniki Sveta staršev OŠ Prežihovega Voranca in njihovi namestniki v 
posameznih oddelkih 
 
1. a Borut Gostenčnik 

1. b Nuša Škalič 

 

2. a  Miroslav Poberžnik 

2. b  Barbara Knez 

 

3. a Tanja Sekalo 

3. b Petra Mihev 

 

4. a Andreja Štriker 

4. b Matic Knuplež 

 

5. a Janja Brumen 

5. b Zora Rešek 

 

6. a Maja Gostenčnik Adamič 

6. b Maja Pučelj Brunec 

6. c  Primož Abraham 

 

7. a Katarina Lovko Kovačec 

7. b Boris Pandev 

 

8. a Mihaela Hafner 

8. b Darinka Gologranc 

 

9. a Petra Steblovnik 

9. b Vera Trafela  
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Strokovni organi 

Učiteljski zbor 

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole. Učiteljski zbor šole, ki ga sklicuje in vodi 

ravnateljica, na svojih pedagoških konferencah razpravlja o poteku učno-vzgojnega dela. 

DRUGI PONEDELJEK V MESECU imamo od 16. do 18. ure skupne pedagoške 

pogovore. 

Učiteljski zbor: 

- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-

izobraževalnim delom; 

- daje mnenje o letnem delovnem načrtu; 

- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov in dejavnosti; 

- odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v 

skladu s predpisi; 

- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja/ravnateljice; 

- daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih 

ravnateljice; 

- odloča o vzgojnih ukrepih; 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

Oddelčni učiteljski zbor 

Sestavljajo ga učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku, 

po potrebi pa sodelujejo svetovalni in drugi strokovni delavci. 

Oddelčni učiteljski zbor: 

- obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku; 

- oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci; 

- skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev; 

- oblikuje program za delo z učenci, ki težje napredujejo; 

- odloča o vzgojnih ukrepih; 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
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Razrednik 

- vodi in koordinira delo oddelčnega učiteljskega zbora; 

- skrbno in sproti ureja vso dokumentacijo; 

- analizira vzgojne in učne rezultate oddelka; 

- skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev; 

- sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo; 

- odloča o vzgojnih ukrepih; 

- organizira in pripravlja roditeljske sestanke; 

- sodeluje z upravo šole in s strokovnimi službami; 

- animira kulturno in družabno življenje v oddelku; 

- z učenci ravna prijateljsko, jim svetuje in jih usmerja; 

- je iskren, dosleden in se veseli skupaj z njimi dobro opravljenih del; 

- zna spodbujati in pohvaliti; 

- je objektiven pri ocenjevanju; 

- si za pogovore z učenci vzame dovolj časa. 

 

Strokovni aktivi 

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. 

Vodje aktivov pripravijo letni načrt dela in o delu aktiva vodijo zapisnik. V tekočem 

šolskem letu so obvezni trije aktivi. O pomembnejših predlogih strokovnega aktiva 

razpravljajo: ravnateljica, šolska svetovalna služba, oddelčni zbor ali celoten učiteljski 

zbor. Vsaj dvakrat letno se sestanejo vodje posameznih aktivov, da uskladijo delo. 

Delo strokovnih aktivov: 

- obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja; 

- usklajujejo merila za ocenjevanje; 

- dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega 

oziroma študijskega dela; 

- obravnavajo pripombe staršev in učencev ter 

- usklajujejo delo z drugimi dejavnostmi na šoli.
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Šolska svetovalna služba 

Svetovalno delo na šoli izvaja Dalija DOBRIN, univ. prof. pedagogike in psihologije, 

inštruktorica Brain Gym-a z licenco. 

Temeljne naloge, ki jih opravlja, so: 

- šolski novinci in njihovo spremljanje; 

- karierna orientacija; 

- delo z nadarjenimi učenci; 

- individualno in skupinsko svetovanje otrokom, mladostnikom in staršem; 

- pedagoško posvetovalno delo; 

- razvojno-preučevalno in evalvacijsko delo ter 

- vodenje in sodelovanje v projektih. 

 

Svetovalno delo je sodelovalno, usmerjeno k spodbujanju, iskanju odgovornih in 

objektivnih rešitev. Sodobne metode dela: opazovanje, izmenjava izkušenj, evalvacija, 

mediacija, zagovorništvo ter enakovrednost raznolikosti so osnovna izhodišča. Dobrobit 

in razvijanje vseh potencialov: miselnih, fizičnih, čustvenih in socialnih je skupna skrb 

vseh: otrok, staršev, zaposlenih na šoli. 

Za starše in otroke je dosegljiva v ponedeljek, sredo in petek od 7.30 do 13. ure, v torek 

in četrtek pa od 9.30 do 13.00. 
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Delo z učenci s posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP) na naši šoli 

 

Učenci s posebnimi potrebami (učenci s specifičnimi motnjami na posameznih področjih 

učenja, učenci z govornimi motnjami, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gibalno ovirani, 

dolgotrajno bolni, učenci z motnjami vedenja in čustvovanja ter otroci z motnjami 

avtističnega spektra) so zelo raznolika skupina otrok, ki zaradi določenih primanjkljajev z 

našo pomočjo dosežejo željene rezultate. 

 

Izvajalke: 

Nina VIDOVIČ, prof. defektologije 

Petra ŠTUMPFL, univ. dipl. socialna pedagoginja 

Katja FORTEK, specialna pedagoginja. 

Sergeja Grögl, surdopedagoginja, zunanja strokovna sodelavka 

 

Sodelovanje s starši po dogovoru in v času govorilnih ur (v dogovoru s starši ali z 

razrednikom).  

 

Administrativno-tehnična služba 

 
Tajnica šole je Sabina KRAJINIĆ LOZINŠEK, računovodkinja Gordana RAMŠAK, 

knjigovodkinja Marija KOČNIK, hišnik Anton RAMŠAK.  
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Šolska knjižnica 

 

 
IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, IZPOSOJEVALNI ROKI 

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni. 

Knjižnica je za izposojo odprta od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 11.00 in od 12.00 do 

13.50, v petek pa od 7.30 do 11.00. Za izposojo je knjižnica zaprta, kadar poteka v 

knjižnici pouk oziroma so organizirane druge dejavnosti.  

 

Knjižno gradivo: 21 dni (3 tedne), možnost podaljšanja in možnost rezervacije. 

Neknjižno gradivo je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga ni mogoče izposoditi 

na dom. 

 

Učenci lahko imajo izposojene največ 4 enote knjižničnega gradiva. 

Uporabniki si lahko gradivo izposodijo tudi za čas šolskih počitnic. Učenci 9. razreda pa 

morajo vrniti izposojeno gradivo do 15. junija. 

Nerednim uporabnikom lahko izposojo odrečemo, dokler ne poravnajo svojih obveznosti. 

 

Učbeniški sklad 

Izposoja učbenikov preko učbeniškega sklada je za vse učence brezplačana. Učenci 

prvega, drugega in tretjega razreda dobijo v brezplačno uporabo tudi delovne zvezke. 

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin so na spletni strani 

šole v zavihku Šolska knjižnica.  

 
Učenci in starši se morajo zavedati, da je potrebno učbenike iz učbeniškega sklada ob 

koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane, saj so bili dani le v uporabo. Kdor učbenik 

strga ali ga izgubi, ga mora v celoti plačati. 

        Knjižničarka Simona Grabner, prof.  
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2 RAZVOJNI NAČRT V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

 
Z različnimi preteklimi in novimi projekti (Zdrave šole in Šolske skupnosti) in še posebej 

preko vsebin razširjenega programa (RaP) bomo izboljšali medgeneracijsko 

sodelovanje (pomoč pri učenju in igri, zaščitništvo, branje …), svoj odnos do 

okolja (ločevanje odpadkov, nevarne snovi …) in hrane (šolski vrt, malica, kosilo 

…) ter poskrbeli za znanje o načinih, kako izboljšati svoje duševno zdravje 

(pravljična joga, kakovostno preživljanje prostega časa, brain gym, socialne igre …). 

Razmere v državi povezane s širjenjem virusa SARS-CoV2 so nas spodbudile, da 

zaposlene in učence usmerimo v izobraževanje na področju računalništva, znanj 

spletnega komuniciranja ter učenja in poučevanja na daljavo. Spodbujali bomo uporabo 

sodobnih učnih metod, s katerimi bomo povečali motivacijo pri učencih. 
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Predmetnik 

 
PREDMET in RAZRED 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 

TUJ JEZIK  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 

DOMOVINSKA IN 
DRŽAVLJANSKA 
KULTURA 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 

IZBIRNI PREDMETI 

 

      
2/3 2/3 2/3 

Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

Število ur tedensko 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/ 

28 

27,5/ 

28,5 

27,5/ 

28,5 

ODDELČNA 

SKUPNOST 

   
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

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 
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Izbirni predmeti 

 
Vsak učenec se v 7., 8. in 9. razredu devetletke odloči za dve uri obveznih izbirnih 

predmetov, ki jih ponudi šola. Izbrani predmeti postanejo redni del učenčevega urnika. K 

vsakemu izbirnemu predmetu hodi posameznik po eno uro na teden, izjema je drugi tuji 

jezik, ki se ga uči dve uri na teden vsa tri leta. Če želi učenec več kot dve uri izbirnih 

predmetov, morajo to PISNO dovoliti starši. 

Namesto izbirnih predmetov na šoli lahko učenec izbere tudi GLASBENO ŠOLO, če jo 

obiskuje. 

Izbirni predmeti so večinoma enoletni, lahko pa jih učenec obiskuje dve ali tri leta, če so 

predmeti po učnem načrtu predpisani kot večletni.  

 

Obvezni izbirni predmeti, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/21 

 
Razred Obvezni izbirni predmet Učitelj 

7. NEMŠČINA I Kristina Ješovnik 

8. NEMŠČINA II Kristina Ješovnik 

9. NEMŠČINA III Kristina Ješovnik 

8., 9. 
LIKOVNO SNOVANJE II, III 

Alijana Tertinek,  

Nika Praprotnik Žmavcer 

7., 8., 9. NAČINI PREHRANJEVANJA Karolina Kumprej Pečečnik 

7., 8., 9. SODOBNA PRIPRAVA HRANE Karolina Kumprej Pečečnik 

7. 

 8., 9. 
OBDELAVA GRADIV: KOVINE Nives Kasper Mrdavšič 

7.,  

8., 9. 

UREJANJE BESEDIL, 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 

MULTIMEDIJA 

Helena Ošlovnik 

  7. ŠPORT ZA ZDRAVJE 

Aleksandra Knez, Gregor Čuk,  

Jure Dretnik 

8. ŠPORT ZA SPROSTITEV 

9. IZBRANI ŠPORT  

7., 8., 9. PLES 

7., 8., 9. ŠOLSKO NOVINARSTVO Vanja Benko 

7., 8., 9. GLEDALIŠKI KLUB Mateja Čebulj 

7., 8., 9 KLEKLJANJE 1 Helena Ošlovnik 
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Neobvezni izbirni predmeti, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/21 

 
Razred Neobvezni izbirni predmet Učitelj 

1. ANGLEŠČINA Saša Kos Pušnik 

4., 5., 6. NEMŠČINA Kristina Ješovnik 

4., 5., 6. RAČUNALNIŠTVO Helena Ošlovnik 

4., 5. 6. ŠPORT Branko Merkač 

4., 5. 6. UMETNOST Tanja Mavrel 

4., 5. 6. TEHNIKA Tanja Mavrel 

 

 

Interesne dejavnosti 

 

Temeljni namen izvajanja interesnih dejavnosti je vsem učencem in učenkam omogočiti 

zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, 

interesom, talentom in potrebam, hkrati pa omogoča bolj poglobljeno spoznavanje 

učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju (strokovni delavec, učenec), kar 

pomembno pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev osnovnošolskega 

programa v celoti.   

 

Interesne dejavnosti vodijo učitelji naše šole, razen šaha, kjer imamo zunanjega 

sodelavca (dijak Žan Lah). Vse ure imajo svoj prostor v urniku. Večina se izvajajo redno 

vsak teden, nekatere dejavnosti pa se realizirajo v sklopih in se v določenem delu 

izvedejo strnjeno (blok ura ali več ur skupaj). 
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Interesne dejavnosti MENTOR/-ICA Razred  Št. ur/teden 

ŠOLSKA SKUPNOST Cvetka Petrič 

Simona Grabner 

1.–9. 20 + III. 38  

10 

ZDRAVA ŠOLA Nina Vidović 1.–9. 35 + III. 15 

EKO ŠOLA Saša Kos Pušnik  

Kristina Ješovnik 

1.–9. 20 

15 

MRK Darja Vrhovnik 1.–9. 20 + III. 15  

GEOPARK Aleksandra Slatinšek Mlakar 1.–9. 20 

Literarno-novinarski krožek z 

glasilom Levi devžej 

Katja Štern 

Edit Sekavčnik 

1.–5. 20 

7 + III. 13 

Literarno-novinarski krožek z 

glasilom Samorastniki 

Vanja Benko  6.–9. 30 

Šolski radio  Martina Popič 1.–9. 35 

Lutkovni krožek Aleksandra Slatinšek Mlakar 

Marija Jurgec 

3.–6. 20 

20 

Knjižničarski krožek Simona Grabner 1.–3. 15 

Skrbnik fotografij za objave 

in kroniko 

Gregor Čuk 1.–9. 20 

LOGIKA Darja Vrhovnik 6.–9. 35 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK Helena Ošlovnik 6. 35 

ŠAH Žan Lah 1.–6. 40 

Učim se, torej sem Gregor Čuk 1.–9. 5 + III. 5 

Projekt Simbioza Jasna Bezjak Završnik 1.–9. 15 

 

Dopolnilni in dodatni pouk 

 

Dopolnilni pouk namenjamo učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju ali so zaradi 

bolezni dalj časa odsotni od vzgojno-izobraževalnega dela. Pouk poteka po dogovoru z 

učiteljem. 

Dodatni pouk namenjamo učencem, ki želijo poglabljati in bogatiti učno snov pri 

posameznem predmetu. Pouk poteka po dogovoru z učiteljem. 
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Dopolnilni in dodatni pouk bodo izvajale po predmetih naslednje učiteljice: 

PREDMETNO PODROČJE UČITELJICE 

Slovenščina Mateja Čebulj, Martina Popič 

Angleščina Franja Ofič, Saša Kos Pušnik 

Matematika Cvetka Petrič, Darja Vrhovnik 

Fizika Darja Vrhovnik,  

Nives Kasper Mrdavšič 

Kemija Romana Finžgar 

Biologija Karolina Kumprej Pečečnik 

Geografija Simona Uranc 

Zgodovina Marjeta Petrovič 

Nemščina Kristina Ješovnik 

Razredni pouk  Katja Štern, Lucija Gorjup,  

Edit Sekavčnik, Jasna Bezjak 

Završnik, Milena Sinanovič,  

Tanja Mavrel, Jožica Štavdekar, 

Aleksandra Slatinšek Mlakar 

 

Dnevi dejavnosti 

 

Dnevi dejavnosti sodijo med obvezni program osnovne šole in medpredmetno povezujejo 

discipline in predmete, vključene v predmetnik osnovne šole. Potekajo po letnem 

delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo.  

V šolskem letu je 15 dni dejavnosti za vsak posamezni razred, vsak dan se izvede v 

obsegu 5 pedagoških ur.  

Kulturni, športni, naravoslovni in tehniški dnevi, ki so organizirani v obliki ekskurzije, so v 

programu krepko natisnjeni. Vsak razred gre pravilma v šolskem letu enkrat na 

ekskurzijo. Načrtovane ekskurzije za letošnje šolsko leto smo z oktobra premaknili na 

pomladanski čas, saj upamo, da se bodo razmere v zvezi s covidom-19 izboljšale. 

Znotraj dnevov dejavnosti bomo izvedli delno evakuacijo. 
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Kulturni dnevi 

Razred Dnevi Vsebina Čas Nosilci 

 
1. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

Praznični december 
8. februar – slovenski kulturni praznik 
Dan zdravja 
Slovenija 

DEC. 
FEB. 
APRIL 
APRIL 

Andreja Keber 
 
 

 
2. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Novoletno praznovanje 
Prežihov dan 
Dan Zdrave šole 
Kulturne prireditve 

DEC. 
FEB. 
APRIL 
Dogovor 

Lucija Gorjup 
Katja Štern 
 
 

 
3. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Novoletno praznovanje 
Prešernov dan 
Dan Zdrave šole 
Kulturne prireditve 

DEC. 
FEB. 
APRIL 
Dogovor 

Edit Sekavčnik 
Jasna Bezjak 
Završnik 

 
4. 

1. 
2. 
3. 

Gledališke in lutkovne predstave, proslave 
Žur 
Kulturne znamenitosti Pirana (LŠN) 

Dogovor 
DEC. 
JUNIJ 

Tanja Mavrel 
Milena Sinanovič 

 
5. 

1. 
2. 
3. 

Kulturne znamenitosti Slovenije 
Mega žur 
Gledališke, filmske, lutkovne predstave in 
proslave 

Dogovor 
December 
Dogovor 

Aleksandra 
Slatinšek Mlakar 
 
 

 
 

6. 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Strip v KOKR  
ali 
Ko pop sreča klasiko (5 ur) 
 
MEGA ŽUR s slovenskimi pesmimi  
ob dnevu samostojnosti in enotnosti (2 uri) 
 
 
Kulturni praznik (1 ura) 
 
 
Zaključna prireditev (2 uri) 
 
 
Radijska oddaja ob dnevu državnosti  
Koncert (Feri Lainšček in Ditka Čepin)  
Ne bodi kot drugi (2 uri) 
 
 
Gledališka, filmska, glasbena, lutkovna 
predstava, koncert (3 ure) 

FEBRUAR 
 
 
 
24. DEC. 
 
 
 
5. FEB. 
 
 
MAJ 
 
 
24. JUNIJ 
 
 
 
 
Dogovor 
 

 

Simona Grabner 
M. Čebulj 
 
 
Saša Kos 
Pušnik, Tanja 
Krivec in TIM 
 
Nina Gladež in 
TIM 
 
Mateja Čebulj, 
RP in TIM  
 
M. Popič 
 
VSI učitelji 
 
 
TIM jezikovno-
umetnostnega 
področja 
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7. 

1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Rastem s knjigo v KOKR (5 ur) 
 
MEGA ŽUR s slovenskimi pesmimi  
ob dnevu samostojnosti in enotnosti (2 uri) 
 
 
Kulturni praznik (1 ura) 
 
 
Zaključna prireditev (2 uri) 
 
 
Radijska oddaja ob dnevu državnosti  
Koncert (Feri Lainšček in Ditka Čepin)  
Ne bodi kot drugi (2 uri) 
 
Gledališka, filmska, glasbena, lutkovna 
predstava, koncert (3 ure) 

OKT./NOV. 
 
24. DEC. 
 
 
 
5. FEB. 
 
 
MAJ 
 
 
24. JUNIJ 
 
 
 
Dogovor 
 
 

Simona Grabner 
 
Saša Kos 
Pušnik, Tanja 
Krivec in TIM 
 
Nina Gladež in 
TIM 
 
Mateja Čebulj, 
RP in TIM 
 
Martina Popič 
VSI učitelji 
 
 
TIM jezikovno-
umetnostnega 
področja 
 

 

 
8. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 

MEGA ŽUR s slovenskimi pesmimi  
ob dnevu samostojnosti in enotnosti (2 uri) 
 
 
Kulturni praznik (1 ura) 
 
 
Zaključna prireditev (2 uri) 
 
 
Podelitev priznanj in predaja ključa  
(2 uri) 
 
 
Radijska oddaja ob dnevu državnosti  
Koncert (Feri Lainšček in Ditka Čepin)  
Ne bodi kot drugi (2 uri) 
 
Gledališka, filmska, glasbena, lutkovna 
predstava, koncert (6 ur) 

24. DEC. 
 
 
 
5. FEB. 
 
 
MAJ 
 
 
JUNIJ 
 
 
 
24. JUNIJ 
 
 
 
Dogovor 
 

Saša Kos 
Pušnik, Tanja 
Krivec in TIM 
 
Nina Gladež  in 
TIM 
 
Mateja Čebulj, 
RP in TIM 
 
TIM jez.-umet. 
področja 
in razredničarke 
 
Martina Popič 
VSI učitelji 
 
 
TIM jezikovno-
umetnostnega 
področja 
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9. 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Angleška predstava v Mariboru  
(muzikal, 5 ur) 
 
MEGA ŽUR s slovenskimi pesmimi  
ob dnevu samostojnosti in enotnosti (2 uri) 
 
 
Kulturni praznik (1 ura) 
 
 
Zaključna prireditev (2 uri) 
 
 
Podelitev priznanj in predaja ključa  
(2 uri) 
 
 
Gledališka, filmska, glasbena, lutkovna 
predstava, koncert (3 ure) 

26. MAR. 
 
 
24. DEC. 
 
 
 
5. FEB. 
 
 
MAJ 
 
 
JUNIJ 
 
 
 
Dogovor 
 

Franja K. Ofič 
 
 
Saša Kos 
Pušnik, Tanja 
Krivec in TIM 
 
Nina Gladež in 
TIM 

 
Mateja Čebulj, 
RP in TIM  
 
TIM jez.-umet. 
področja 
in razredničarke 
 
TIM jezikovno-
umetnostnega 
področja 

 

 

 
 

Tehniški dnevi 

 
Razred Dnevi Vsebina Čas Nosilci 

1. 1. 
2. 
3. 

Varnost otrok v prometu 
Gasilska postaja – ravnanje ob požaru 
Mavrična ribica in prijateljstvo 

SEPTEMBER 
OKTOBER 
JUNIJ 

Marija Mirnik 

2. 1. 
2. 
3. 

Ustvarjalni dan 
Vreme 
Preživetje v naravi (CŠOD) 

DECEMBER 
NOVEMBER 
MAJ 

Lucija Gorjup 
Katja Štern 

3. 1. 
2. 
3. 

Ustvarjalni dan 
Košarica za kostanj (NT) 
Velenjski grad – srednjeveška delavnica 

DECEMBER 
MAJ 
JUNIJ 

Edit Sekavčnik 
Jasna Bezjak 
Završnik 

4. 1. 
2. 
 
3. 
4. 

Izdelovanje okraskov in daril 
Izdelava avtomobilčka s pogonom na 
balon 
Elektrika 
Spreminjanje lastnosti snovi (LŠN) 

DECEMBER 
DECEMBER 
 
JANUAR 
JUNIJ 

Milena Sinanović 
Tanja Mavrel 

5. 1. 
2. 
3. 
4. 

Novoletne delavnice 
Muzej Ravne 
Lastnosti snovi 
Dan Zdrave šole 

NOVEMBER 
MAREC 
APRIL 
APRIL 

Aleksandra 
Slatinšek Mlakar 
 

6. 1. 
 
2. 
 
3. 
4. 

Raziskovanje tehnične zapuščine 
(Slovenj Gradec, Libeliče) 
Novoletne delavnice (3 ure) 
Domine (2 uri) 
Orientacija v naravi (ZŠN) 
Zgodovina smučanja (ZŠN) 

7. OKTOBER 
 
DECEMBER 
Po dogovoru 
JANUAR 
JANUAR  

Marjeta Petrovič 
 
Alijana Tertinek  
Nives K. Mrdavšič 
Aleksandra Knez 
Aleksandra Knez 
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7. 1.  
 
2. 
 
3. 
4.  

Raziskovanje tehnične zapuščine 
(Črna, Mežica) 
Novoletne delavnice (3 ure) 
Prometna varnost (2 uri) 
Muzej Ravne 
Obpanonska Slovenija 

7. OKTOBER 
 
DEC. 
Po dogovoru 
MAREC 
JUNIJ 

Karolina K. 
Pečečnik 
Alijana Tertinek  
Nives K. Mrdavšič   
Marjeta Petrovič 
Simona Uranc 

8. 1. 
 
 
2. 
3. 
 
4. 

Raziskovanje tehnične zapuščine: 
Gorenjska (Kropa, Begunje, Vrba, 
Bled) 
Merjenje 
Novoletne delavnice (3 ure) 
Karierna orientacija (2 uri) 
Astronomija 

7. OKTOBER 
 
 
NOVEMBER 
DECEMBER 
Po dogovoru 
FEBRUAR 

Nives K. Mrdavšič   

 
 
Darja Vrhovnik 
Nives K. Mrdavšič 

Dalija Dobrin 
Nives K. Mrdavšič 

9. 1. 
 
 
2. 
 
3. 
4.* 

Raziskovanje tehnične zapuščine (HE 
Ljubljana, Postojnska jama, ogled 
Ljubljane) 
Novoletne delavnice (3 ure) 
Prometna varnost (2 uri) 
Astronomija  
Zanimiva fizika 

7. OKTOBER 
 
 
DECEMBER 
Po dogovoru 
FEBRUAR 
MAJ 

Romana Finžgar 
 
 
Alijana Tertinek 
Nives K. Mrdavšič 
Nives K. Mrdavšič 

Razredniki 

 
 

Naravoslovni dnevi 

 
Razred Dnevi Vsebina Mesec Nosilci 

1. 1. 
2. 
3. 

V gozdu 
Bolnišnica in zdravje 
Pokrajina 

OKTOBER 
MAREC 
MAJ 

Janja Čebulj 

2. 1. 
2. 
3. 

Sadje 
Osebna higiena 
Čebele 

OKTOBER 
MAREC 
JUNIJ 

Lucija Gorjup 
Katja Štern 

3. 1. 
2. 
3. 

Gozd (NT) 
Zdrav način življenja 
Zdravilne rastline 

MAJ 
MAREC 
JUNIJ 

Edit Sekavčnik 
Jasna Bezjak 
Završnik 

4. 1. 
2. 
3. 

Preprečevanje poškodb  
Dan zdravja – igramo se 
Živalstvo in rastlinstvo morskega sveta 
(LŠN)  

OKTOBER 
APRIL 
JUNIJ 

ZD/Saša Horvat 
Tanja Mavrel 
Milena Sinanovič 

5. 1. 
2. 
3. 

Obisk pri gasilcih 
Varno kolesarjenje, JUMICAR 
Naravna in kulturna dediščina – 
Logarska dolina 

OKTOBER 
APRIL 
MAJ 

Aleksandra 
Slatinšek Mlakar 

6. 1. 
 
2. 
3. 

Temeljni postopki oživljanja (1 ura) 
Zdravstvena vzgoja in varstvo (2 + 2 uri)  
Gorsko reševanje (ZŠN) 
Nazarje, Velenje 

SEPTEMBER 
Po dogovoru 
JANUAR 
MAJ 

KKMD Kordež 
ZD/Saša Horvat 
Aleksandra Knez 
Nives K. Mrdavšič 

7. 1. 
 
 
2. 
3. 

Temeljni postopki oživljanja (2 uri) 
Zdravstvena vzgoja in varstvo (2 uri) 
Zbiranje starega papirja (1 ura) 
Snovi 
Varujmo naše okolje 

SEPTEMBER 
Po dogovoru 
Po dogovoru 
NOVEMBER 
APRIL 

KKMD Kordež 
ZD/Saša Horvat 
Razredniki 
Kumprej Pečečnik 
Kumprej Pečečnik 
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8. 1. 
 
 
2. 
3. 

Temeljni postopki oživljanja (2 uri) 
Zdravstvena vzgoja in varstvo (2 uri) 
Zbiranje starega papirja (1 ura) 
Varujmo naše okolje 
Dinarskokraška Slovenija 

SEPTEMBER 
Po dogovoru 
Po dogovoru 
APRIL 
MAREC 

KKMD Kordež 
ZD/Saša Horvat 
Razredniki 
Kumprej Pečečnik 

Romana Finžgar 

9. 1. 
 
 
2. 
3. 

Temeljni postopki oživljanja (2 uri) 
Zdravstvena vzgoja in varstvo (2 uri) 
Zbiranje starega papirja (1 ura) 
Karierna orientacija 
Varujmo naše okolje 

SEPTEMBER 
Po dogovoru 
Po dogovoru 
NOVEMBER 
APRIL 

KKMD Kordež 
ZD/Saša Horvat 
Razredniki 
Dalija Dobrin 
Kumprej Pečečnik 

 
Temeljni postopki oživljanja (TPO) – predavanje s praktično izvedbo v telovadnici ločeno 
za vse učence 8. in 9. razreda. 

Športni dnevi 

Razred Dnevi Vsebina Mesec Nosilci 

1. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Pohod na Navrški vrh 
Pohod na Prežihovino  
Zimske igre  
Športne igre Zlati sonček  
Športne igre v parku  

SEPTEMBER 
OKTOBER 
JANUAR 
MAJ 
JUNIJ 

Marija Jurgec 

2. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Koroška v gibanju 
Pohod – gozdna učna pot 
Met diska in plezanje (CŠOD) 
Orientacijski pohod Kralja Matjaža (CŠOD)  

Športne igre v parku 

SEPTEMBER 
NOVEMBER 
MAJ 
MAJ 
JUNIJ 

Katja Štern 
Lucija Gorjup 
 

3. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Koroška v gibanju 
Pohod na Črni vrh na Pohorju (NT) 
Zimske igre na snegu 
Pohod na Brinjevo goro  
Atletske igre 

SEPTEMBER 
MAJ 
JANUAR 
OKTOBER 
JUNIJ 

Edit Sekavčnik 
Jasna Bezjak 
Završnik 

4. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Po Vorančevi poti 
Zimske aktivnosti 
Pohod – Dobrije 
Športne igre 
Plavanje (LŠN) 

SEPTEMBER 
JAN./FEB. 
APRIL/MAJ 
JUNIJ 
JUNIJ 

Tanja Mavrel 
Milena Sinanovič 
Branko Merkač 

5. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Po Vorančevi poti  
Športne igre 
Vožnja s kolesom 
Kolesarjenje 
Plavanje 

OKTOBER 
SEPTEMBER 
MAJ 
MAJ 
Po dogovoru 

Aleksandra 
Slatinšek Mlakar 
Branko Merkač 
 
Roman Hölcl 

6. 1. 
2., 3. 
 
4.  
5. 

Po Vorančevi poti 
Zimske aktivnosti/športne igre/pohod 
(ZŠN) 
Športne igre v okviru Zdrave šole 
Plavanje 

SEP./OKT. 
JANUAR 
 
APRIL 
JUNIJ 

učitelji ŠPO 

7. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Po Vorančevi poti 
Zimske aktivnosti 
Športne igre v okviru Zdrave šole 
Spoznavanje športov 
Plavanje 

SEP./OKT. 
JAN./FEB. 
APRIL 
MAJ 
JUNIJ 
 

učitelji ŠPO 
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8. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Po Vorančevi poti 
Zimske aktivnosti 
Športne igre v okviru Zdrave šole 
Spoznavanje športov 
Plavanje 

SEP./OKT. 
JAN./FEB. 
APRIL 
MAJ 
JUNIJ 

učitelji ŠPO 

9. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Po Vorančevi poti 
Zimske aktivnosti 
Športne igre v okviru Zdrave šole 
Spoznavanje športov 
Plesna dejavnost/plavanje 

SEP./OKT. 
JAN./FEB. 
APRIL 
MAJ 
JUNIJ 

učitelji ŠPO 

 
Izvedba športnih dnevov, ki se izvajajo v naravi, je vezana na vremenske razmere. 
 

 

 

Šola v naravi za življenje z naravo 

 
Šola v naravi je nadstandardni program. Organizirali jo bomo za učence drugega, 
tretjega, četrtega in šestega razreda. Analiza dela šol v naravi je pokazala, da je to dobra 
oblika vzgoje, ki pozitivno vpliva na mlade. 
 

 

Dejavnost 

 

 

Razred Čas Kraj 
Organizacija 

vodja 
Spremljevalci 

Šola v naravi 

v CŠOD 

 

2. 

 

19.–21. 5. 2020 CŠOD Peca Katja Štern 
Lucija Gorjup,  
Ana Atelšek 

Naravoslovni 

tabor 

na Pohorju 

 

3. 

 

MAJ 2021 
Lukov dom 

na Kopah 
Edit Sekavčnik 

Jasna Bezjak 
Završnik,  

Jelka Šinko  

Poletna šola 

v naravi 

 

 

 

4. 
14.–18. 6. 2021 

Hotelsko naselje 

Salinera Strunjan 

Gregor Čuk 

 

Milena Sinanovič 
Tanja Mavrel 

Branko Merkač 

Roman Hӧlcl 

Gregor Čuk 
Jure Dretnik 

Zimska šola 

v naravi 

 

 

6. 

 

18.–22. 1. 2021 

Ribnica 

na Pohorju 

 

Aleksandra 

Knez 

Branko Merkač 
Aleksandra Knez 

Gregor Čuk  
Lucija Gorjup  
Katja Štern 

Ožbalt Zmagaj 
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Tečaji 

Organizirali bomo naslednje tečaje: 

TEČAJ PLAVANJA V 3. razredu v okviru ŠV od 7. 9. do 18. 9. 2020 (Merkač, razredničarke); 

TEČAJ PLAVANJA ZA NEPLAVALCE v 5. in 7. razredu (Aleksandra Knez); 

PLESNI TEČAJ v 9. razredu (zunanji sodelavec in razredniki); 

TEČAJ ZA OPRAVLJANJE KOLESARSKEGA IZPITA v 5. razredu (Štavdekar, Merkač, Slatinšek 

Mlakar). 

 

Raziskovalne naloge 

Med osnovnimi šolami na Koroškem že leta živi raziskovalno delo. V okviru gibanja 

Znanost mladini je naša šola v sodelovanju z Gimnazijo Ravne nosilka gibanja Mladih 

raziskovalcev Koroške za osnovne šole. 

Koordinatorka je Darja VRHOVNIK. 

Mladi raziskovalci iz osnovnih šol na Koroškem predstavijo svoje naloge in ugotovitve na 

skupnem srečanju konec meseca aprila. 

 

Tekmovanja 

Tudi v tem šolskem letu bomo posvetili del našega dela tekmovanjem in pripravam nanje. 

Datumi tekmovanj so v šolskem koledarju. 

 

Učitelji mentorji tekmovanj so:  

1. razred: 

CICI VESELA ŠOLA (nosilka: Marija Jurgec, mentorici: Andreja Keber in Marija Mirnik) 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU (mentorici: Andreja Keber in Marija Mirnik) 

2. razred: 

CICI VESELA ŠOLA (nosilka: Marija Jurgec, mentorici: Lucija Gorjup in Katja Štern) 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU (mentorica: Katja Štern) 

LOGIKA (mentorica: Katja Štern) 

CANKARJEVO TEKMOVANJE (mentorica: Lucija Gorjup) 
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3. razred 

CICI VESELA ŠOLA (nosilka: Marija Jurgec, mentorici: Edit Sekavčnik in Jasna Bezjak 

Završnik) 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU (mentorica: Katja Štern) 

LOGIKA (mentorica: Katja Štern) 

CANKARJEVO TEKMOVANJE (mentorica: Edit Sekavčnik) 

4. razred 

CICI VESELA ŠOLA (nosilka: Marija Jurgec, mentorici: Tanja Mavrel in Milena 

Sinanovič) 

VESELA ŠOLA (mentorica: Nina Gladež) 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU (mentorici: Tanja Mavrel in Milena Sinanovič) 

LOGIKA (mentorici: Tanja Mavrel in Milena Sinanovič) 

CANKARJEVO TEKMOVANJE (mentorici: Tanja Mavrel in Milena Sinanovič) 

5. razred 

VESELA ŠOLA (mentorica: Nina Gladež) 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU (mentorica: Jožica Štavdekar) 

LOGIKA (mentorica: Jožica Štavdekar) 

CANKARJEVO TEKMOVANJE (mentorici: Jožica Štavdekar in Aleksandra Slatinšek 

Mlakar) 

KOLESARJENJE (mentorica: Nives Kasper Mrdavšič) 

6.–9. razred 

VESELA ŠOLA 6. r. (mentorica Nina Gladež) 

VESELA ŠOLA 7., 8., 9. r. (Nina Vidovič) 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE – Cvetka Petrič 

TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVO PRIZNANJE – Helena Ošlovnik 

TEKMOVANJE V ZNANJU IZ FIZIKE ZA STEFANOVO PRIZNANJE – Darja Vrhovnik 

TEKMOVANJE V ZNANJU KEMIJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE – Romana Finžgar 

TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI – Romana Finžgar 

TEKMOVANJE »KAJ VEŠ O PROMETU?« – Nives Kasper Mrdavšič 

TEKMOVANJE V ZNANJU BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE – Karolina 

Kumprej Pečečnik 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE – Franja Ofič 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE – Kristina Ješovnik 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE – Marjeta Petrovič 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE – Simona Uranc 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE – Mateja Čebulj in Martina Popič 

ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL – Aleksandra Knez 

ŠOLSKA NOGOMETNA EKIPA – Roman Hölcl 

ŠOLSKA ODBOJKARSKA EKIPA – Branko Merkač 

ATLETIKA – Aleksandra Knez, Gregor Čuk 

 

Bralna značka  

CICIBANOVA BRALNA ZNAČKA (učiteljici in spremljevalki v 1. razredu) 

PREŽIHOVA IN SUHODOLČANOVA BRALNA ZNAČKA (mentorice od 1. do 5. razreda 

so razredničarke, od 6. do 9. razreda pa slovenistke) 

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (mentorice so učiteljice TJA) 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA (mentorica je učiteljica TJN) 

 

Vsem učencem in učiteljem želimo uspešno delo, veliko sreče in lepe uspehe. 

 

Projekti 
 

ZDRAVA ŠOLA 

Rdeča nit šolskega leta je Čas za zdravje je čas za nas. 

Posvečali se bomo različnim vsebinam zdravega življenskega sloga, spodbujali telesno 

dejavnost v šoli in doma, spodbujali povezovanje in sodelovanje z drugimi deležniki, 

ozaveščali o pomembnosti duševnega ravnotežja ter krepili zavedanje o pomenu 

ohranjanja okolja.  
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Nadaljujemo z ZOBNO MIŠKO v sodelovanju s šolsko zobozdravnico; EKO ŠOLSKIM 

VRTOM, s ciljem gojenja bio zelišč in nekaj vrst bio zelenjave; aktivnostmi po priročniku 

Zdravje skozi umetnost: Duševno zdravje: Pasti mladostništva; S PROGRAMOM 

PREHRANA: zdravo prehranjevanje in motnje hranjenja, sladkor in sladke pijače, 

problematika alkohola in tobaka; na temo telesne dejavnosti pa z MINUTO ZA 

ZDRAVJE, šolskimi plesi, POJDITE Z NAMI V GORE ter RAVNE, ZDRAVO MESTO. 

 

Nina Vidovič, vodja Zdrave šole 

 

 
PROJEKT ŠPORT IN ŠPAS 
 
Projekt ŠPORT in ŠPAS je nastal v sodelovanju Ministrstva za izobraževanje in šport, 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Slovenske mreže zdravih šol in projekta Zdravo 

mesto. ŠPORT in ŠPAS  je že trinajst let največji in najbolj množičen projekt 

medgeneracijskega sodelovanja z vsebinami druženja, rekreacije, zdravja, okoljevarstva 

in športa na Slovenskem, ki se izvaja z nosilcem projekta v lokalnem okolju (ŠOLA). 

 

Izvedba projekta 

Projekt se izvede praviloma spomladi in jeseni. V izvedbo projekta vključujemo vsa 

društva in ustanove v mestu ali kraju, predstavljamo dejavnosti obrtnikov, pridelovalce 

lokalne hrane, društev in zvez. Z nami v navezi so gasilci, RKS, športna in kulturna  

društva, zdravstveni dom, policija, vojaki, čebelarji, lončarji, dom starejših občanov, 

društvo upokojencev – skratka vsi, ki soustvarjajo življenje v lokalnem okolju.  

 

Nina Vidovič, vodja Zdrave šole 

 

PREVENTIVNI PROGRAM ZORENJE SKOZI ČAS IN TO SEM JAZ; 10 KORAKOV DO 

BOLJŠE SAMOPODOBE 

V okviru programa Zorenje skozi čas in To sem jaz bomo izvajali preventivne delavnice in 

razredne ure.  
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Rezultati kažejo, da sistematično izvajanje vseh 10 delavnic pozitivno vpliva tako na 

izboljšanje odnosov v razredu kot tudi na posameznikovo dobro počutje. Tudi v tem 

šolskem letu bodo učenci zadnje triade (6., 7. in 8. razredi) v obliki preventivnih delavnic 

krepili svojo samopodobo, medsebojne odnose, pridobivali socialne in komunikacijske 

kompetence ter druge življenjske veščine, ki jim bodo v pomoč pri reševanju problemov, 

postavljanju ciljev, obvladovanju stresa, vzpostavljanju dobrih medsebojnih odnosov, 

razvijanju empatije, prevzemanju odgovornosti in izražanju čustev. 

Program bo potekal v obliki delavnic, ki jih bodo izvajali razredniki, učitelji, specialna 

pedagoginja Nina Vidovič in socialna pedagoginja Petra Štumpfl v okviru razrednih ur, 

tematskih sklopov ali po dogovoru. 

Nina Vidovič, vodja projekta 

 

ZAŠČITNIŠTVO 

S tem projektom skušamo poskrbeti za boljše počutje mlajših učencev na naši šoli. 

Drugošolcem bomo dodelili enega ali več devetošolcev, ki jim bodo pomagali pri 

vsakdanjih opravilih in se bodo z njimi družili. Program bo potekal skozi različne 

dejavnosti, ki jih bodo izvajali razredniki drugega in devetega razreda ter vodja projekta 

Petra Štumpfl. 

 

Glavni cilji projekta so: 

- povezovanje devetošolcev z mlajšimi učenci, 

- poglabljanje pripadnosti skupini in šoli, 

- skrb za varnost in dobro počutje mlajših učencev v šoli, 

- navajanje na življenje in delo v skupini, 

- razvijanje odgovornosti pri učencih, 

- aktivno preživljanje prostega časa med odmori, 

- razvijanje dobrih medsebojnih odnosov in pozitivnih zgledov, 

- urjenje veščin sodelovanja in komunikacije, 

- razvijanje empatije – preventivni dejavniki pri zmanjševanju nasilja. 

 

Vodja projekta Petra Štumpfl 
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MEDNARODNI PROGRAM EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA 

Z letošnjim šolskim letom smo se vključili v mednarodni program Ekošola.  

Skozi dejavnosti programa bomo pri učencih in ostalih udeležencih razvijali kritično 

mišljenje, znanje in usposobljenost, da postanejo globalni državljani in da sprejmejo nove 

vedenjske vzorce na področju prehrane in ohranjanja zdravega okolja. 

Program Ekošola učence navaja na odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja 

nasploh. Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati 

drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki 

ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. 

Dejavnosti Ekošole temeljijo na metodologiji sedmih korakov. Naša prva naloga je 

vzpostavitev ekoodbora in izvedba okoljskega pregleda. Z ekoakcijskim načrtom, ki sledi, 

bomo aktivno realizirali cilje, ki si jih bomo skupaj v ekoodboru zastavili. Namreč z delom 

po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova lahko pridobi mednarodno 

uveljavljeni okoljski znak Zelena zastava. Potrudili se bomo, da bomo z različnimi 

aktivnostmi akcijskega načrta prejeli to priznanje tudi mi. 

Več o samem programu Ekošole si lahko preberemo na spletni strani 

http://www.ekosola.si/ 

Koordinatorki Ekošole Saša Kos Pušnik in Kristina Ješovnik 

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST – v projekt, ki spodbuja trajnostne prihode učencev v šolo 

vključimo učence od 1. do 4. razreda. 

Simona Uranc 

PRVOŠOLČEK V SVETU KNJIG 

Dodatno branje OB BRALNI ZNAČKI (spodbujanje učencev k branju in razvijanje bralne 

kulture pri otrocih ter spodbujanje staršev za pomoč otrokom pri branju knjig). 

Marija Mirnik 

 

 

http://www.ekosola.si/
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IGRIVO OPISMENJEVANJE 

Ilustracija, priprava in vezava internega učnega pripomočka za lažje opismenjevanje 

učencev. 

Andreja Keber 

 

PRAZNIČNI DECEMBER 

Priprave na obisk BOŽIČKA (priprava daril in sodelovanje v projektu POŠTAR PAVLI). 

Andreja Keber, Marija Mirnik 

 
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

Srečanje s starši in starimi starši v marcu, priprava na delavnico. 

Janja Čebulj 

 

BOLNIŠNICA IN ZDRAVJE 

Sodelovanje z zunanjimi sodelavci, lokalno skupnostjo. 

Janja Čebulj 

 
SODELOVANJE ŠOLE Z VRTCEM 

Pomoč pri vpisu bodočih prvošolcev, priprava daril za bodoče prvošolce, prisotnost v 

času popoldanskega vpisa, priprave na dan odprtih vrat in izvedba roditeljskega sestanka 

za bodoče prvošolce in srečanja z vrtčevskimi otroki – z bodočimi prvošolci (v juniju). 

Andreja Keber 

 

OTROCI ZA VEČJO VARNOST V PROMETU in KOROŠKA V GIBANJU (v sodelovanju 

z NIJZ) v 1., 2. in 3. razredu 

 

POŽARNA VARNOST (2. in 3. razred) 

 

EVROPA V ŠOLI (2. in 3. razred) 

 

SODELOVANJE S SADJARJI MISLINJSKE DOLINE (2., 3. razred) 
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SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 

Kotički s sadjem za učence – evropski in republiški projekt, vsakemu učencu obrok sadja 

ali/in zelenjave na teden. 

Karolina Kumprej Pečečnik 

 

RASTEM S KNJIGO 

Slovensko mladinsko in leposlovno delo vsakemu sedmošolcu. 

Simona Grabner 

 

POLICIST LEON SVETUJE 

Dejavnost izvajamo z učenci 5. razreda. Povečati želimo varnost otrok in spoštovanje 

pravil na različnih področjih ter otroke seznaniti z nasveti o samozaščitnem vedenju. 

Jožica Štavdekar 

 

SODELOVANJE Z DNEVNIM CENTROM RAVNE (CUDV) 

Likovne, glasbene in športne delavnice, druženje, medsebojni obiski, sodelovanje na 

festivalu Inkluzije. 

        Milena Sinanovič 

 

SODELOVANJE IN DELAVNICE S KOROŠKIM POKRAJINSKIM MUZEJEM, ENOTA 

RAVNE 

Marjeta Petrovič 

 

VSI BEREMO – spodbujanje bralne pismenosti učencev 

V projektu bodo sodelovali učenci tretjega razreda. Zavedamo se, da je bralna pismenost 

osnova za učenje in razvoj posameznika, zato se bomo trudili širiti spoznanja in 

razvijanje zavesti o pomenu branja. Različne raziskave na temo bralne pismenosti 

osnovnošolcev so pokazale, da nekateri učenci besedila berejo površno in zato prebrano 

tudi slabše razumejo in interpretirajo. Pri iskanju odgovorov v besedilu so premalo 

vztrajni in natančni, težave imajo tudi pri logičnem sklepanju, primerjanju, pojasnjevanju 

in utemeljevanju odgovorov s primeri iz besedila. Projekt VSI BEREMO poteka v okviru 

rednega učnega procesa ter v okviru dodatnih dejavnosti, ki jih izvajajo posamezni učitelji  
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in ostali strokovni delavci. Branje in razumevanje prebranega je še vedno eden od 

pomembnih pokazateljev uspešnosti, zato je zelo pomembno, kako učenci stopajo v svet 

pisane besede. Cilji projekta so: izboljšati tehniko branja, učence motivirati za branje 

umetnostnih in neumetnostnih besedil, izboljšati razumevanje prebranega besedila, 

spoznavati in uporabljati različne strategije dela z besedili, spoznati bralne učne 

strategije. 

 Nina Vidovič, Edit Sekavčnik, Jasna Bezjak Završnik 

 

BODI VIDEN, BODI PREVIDEN 

Varnost v prometu v sodelovanju s Svetom za preventivo v cestnem prometu Občine 

Ravne na Koroškem. 

Nives Kasper Mrdavšič 

 

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU)  

V projektu sodelujemo z Ljudsko univerzo Ravne na Koroškem. Z dogodki  opozarjamo 

na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse 

vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na  

trgu dela ter član različnih skupnosti. S sodelovanjem prispevamo k udejanjanju slogana 

‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja. 

 

Gregor Čuk 

 

KARAVANKE UNESCO GLOBALNI GEOPARK 

Cilj sodelovanja je okrepitev že uveljavljenih šolskih programov z naslovom »Zabavno, 

poučno, nič mučno«, da bi otroci območja Geopark začeli razmišljati o posebnostih 

domačega okolja, se zavedati, koliko so le-te vredne ter da bi svoje védenje nadgrajevali 

z raziskovanjem geologije in narave, pomembna sta rekreacija in šport v naravi ter hkrati 

spodbujanje čezmejnega sodelovanja. Tema tega šolskega leta je Raziskujmo svet 

travišč v Geoparku Karavanke. 

Aleksandra Slatinšek Mlakar, Romana Finžgar 
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MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO Tema 

2020/21: Z DRUGIMI RAVNAJ TAKO, KOT SI ŽELIŠ, DA BI DRUGI RAVNALI S TEBOJ. 

Vodja: Cvetka Petrič, mentoricaŠS (v sodelovanju z razredniki) 

 

TEDEN PISANJA Z ROKO, koordinatorica: Cvetka Petrič (šolska skupnost) 

 

SIMBIOZA SKUPNOSTI, je sožitje med generacijami, ki izhaja iz dejavnega sodelovanja 

in komunikacije med različnimi generacijami, ki ga ne smemo prepuščati naključju. S tem 

razvijamo medčloveške odnose in oblikujemo družbene vrednote. 

V 3. b razredu se bomo temu aktivno posvetili v tem šolskem letu in se poskušali 

povezati z različnimi generacijami (predvsem starejšimi) v našem okolju.  

 

Koordinatorica: Jasna Bezjak Završnik 

 

Analiza podatkov za športnovzgojni karton z aplikacijo SLOfit – nadaljevanje 

lanskoletne vključitve 

Spremljava gibalnih sposobnosti in morfoloških značilnosti otroka (športnovzgojni karton 

– ŠVK). V lanskem šolskem letu smo pristopili k obdelovanju podatkov športnovzgojnega  

kartona preko aplikacije Moj Slofit. Ta staršem omogoča vpogled v rezultate meritev 

ŠVK, s tem dobijo povratno informacijo o telesnem fitnesu svojih otrok in tudi nasvete. 

 

Šolski SLOfit administrator je Gregor Čuk, namestnica je Helena Ošlovnik. 
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Program vzgoje za zdravje 

Dan Ura Razred Tema predavanja 

Četrtek, 4. 3. 2021 

1., 2. 1. a 

Zdrave navade 3., 4. 1. b 

    

Petek, 5. 3. 2021 
1., 2. 2. a 

Osebna higiena 
3., 4. 2. b 

 

Torek, 9. 3. 2021 
1., 2. 3. a 

Zdrav način življenja 
3., 4. 3. b 

 

Ponedeljek, 5. 10. 2020 
 

1., 2. 4. a Preprečevanje poškodb 
 3., 4. 4. b 

Sreda, 26. 5. 2021 
 

1., 2. 4. a 
Zdravi in srečni v šoli v naravi 

3., 4. 4. b 

 

Torek, 29. 9. 2020 
1., 2. 5. a  

Zasvojenost 3., 4. 5. b 

Četrtek, 8. 4. 2021 
1., 2. 5. a 

Varno kolesarjenje 
3., 4. 5. b 

 
Torek, 15. 9. 2020 
 

1., 2. 6. a 

Odraščanje 3., 4. 6. b 

Petek, 18. 9. 2020 1., 2. 6. c 

Petek, 8. 1. 2021 
1., 2. 6. a 

Varno preživljanje prostega časa in 
zdrava telesna aktivnost 

3., 4. 6. b 

Petek, 15. 1. 2021 1., 2. 6. c 

    

Petek, 25. 9. 2020 
1., 2. 7. a Pozitivna samopodoba in stres 

 3., 4. 7. b 

 

Torek, 4. 5. 2021 1., 2. 8. a 
Medosebni odnosi 

Četrtek, 6. 5. 2021 1., 2. 8. b 

 

Torek, 15. 12. 2020 
1., 2. 9. a 

Zdrava spolnost 
3., 4. 9. b 

Ponedeljek, 30. 11. 2020 
1., 2. 9. a Preprečevanje nalezljvih bolezni 

 3., 4. 9. b 

 

Program zdravstvene vzgoje po programu zdravstvene vzgoje za šolarje od prvega do 

devetega razreda bo izvedla Aleksandra Horvat, dipl. m. s. iz ZD Ravne na Koroškem. 

Predavanja za učence šestega, sedmega, osmega in devetega razreda bodo v učilnici  

N 06. 
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Program spodbujanja in spremljanja nadarjenih učencev 

 

Na naši šoli je vsako leto preko 50 odkritih nadarjenih učencev. To so mladi, ki izvorno 

bolj razvijajo svoje potenciale na psihomotoričnem, splošno intelektualnem, ustvarjalnem, 

voditeljskem, umetniškem in učnem področju v šoli in izven šole. Čustvena inteligenca, 

socialne in komunikacijske spretnosti še niso priznane kot izjemne nadarjenosti in zato ti 

otroci še niso vključeni v program. Za vsakega učenca oz. učenko od 6. razreda dalje 

napišemo individualiziran program in ga spodbujamo, da se vključi v šolske in obšolske 

dejavnosti, raziskovalne projekte, delavnice, kulturne prireditve. Organizirali bomo tudi 

dvodnevni raziskovalni tabor. Pri tem bomo veseli vseh predlogov in materialne pomoči. 

 

Koordinatorka: Dalija Dobrin, svetovalna delavka 

 

Šolski sklad OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem 

 

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, 

donacij, zapuščin, botrstva in iz drugih virov (šolske prireditve, zbiranje starega papirja, 

šolsko glasilo).  

Namen sklada je pomoč pri plačilu šol v naravi in ekskurzij, nakup nadstandardnih 

učnih pripomočkov, s katerimi bo delo v šoli učinkovitejše in pouk kvalitetnejši ter 

financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne 

financirajo iz javnih sredstev.  

Naš cilj je, da bomo z zbranimi prostovoljnimi prispevki krili del stroškov ekskurzij in šol 

v naravi vsem otrokom v enakem znesku in s tem pomagali družinam pri plačilu teh 

stroškov. V primeru pridobitve botrstva pa lahko sklad pomaga pri plačilu šole v naravi 

za točno določenega učenca iz socialno ogrožene družine. 

 



Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem 
Letni delovni načrt v šolskem letu 2020/21 

39 

 

 

 

Sklad zbira sredstva na transakcijski račun šole (s pripisom »Za Šolski sklad«). 

 

ZA VSA PODARJENA SREDSTVA SE VAM ISKRENO ZAHVALJUJEMO. 

 

Sklad zastopa in predstavlja Upravni odbor: Maja Pučelj Brunec, Maja Gostenčnik 

Adamič, Barbara Knez (predstavniki staršev), Marjeta Petrovič, Aleksandra Knez, 

Simona Uranc, Jasna Bezjak Završnik (predstavniki delavcev šole), ki za svoje delo ne 

prejmejo nobene nagrade. Predsednica šolskega sklada je Jasna Bezjak Završnik. 

 

Vsak učenec v času svojega šolanja iz šolskega sklada prejme 5 € za vsako šolo v 

naravi (v 2., 3., 4. in 6. razredu) ter za zaključno ekskurzijo v 9. razredu. 

 

 



Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem 
Letni delovni načrt v šolskem letu 2020/21 

40 

 

 

3 ORGANIZACIJA DELA ŠOLE 

 

Našo šolo obiskuje v šolskem letu 2020/2021 434 učencev. 

Vzgojno-izobraževalno delo poteka v eni izmeni. 

Število oddelkov: od 1. do 5. razreda: 10, 

   od 6. do 9. razreda: 9, 

   OPB: 6, 

JV: 2, 

VARSTVO VOZAČEV: 2 skupini pred poukom in 1 po pouku. 

 

Dnevni ritem pouka 
 

ŠOLSKA 
URA 

TRAJANJE 
UČNE URE 

OPOMBA PODALJŠANO BIVANJE 

Jutranje 
varstvo 

6.00–8.00   

PREDURA 7.30–8.15   

1. ura 8.20–9.05   

2. ura 9.10–9.55   

Odmor 25 minut malica  

3. ura 10.20–11.05   

4. ura 11.10–11.55   

5. ura 12.00–12.45 

kosilo 
od 12.00  
do 14.00 

1. ura 11.55–12.45 

6. ura 12.50–13.35 2. ura 12.45–13.35 

Odmor 15 minut   

7. ura 13.50–14.35 3. ura 

 
13.35–14.25 

8. ura 14.40–15.25 4. ura 14.25–15.15 

9. ura 15.30–16.15  5. ura 15.15–16.05 
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Podatki o oddelkih 

 

Razred Dečki Deklice Skupaj Razrednik    

1. a 12 13 25 Andreja KEBER 50 130  

1. b 11 14 25 Marija MIRNIK 

2. a 11 10 21 Katja ŠTERN  41 

2. b 11 9 20 Lucija GORJUP 

3. a 11 9 20 Edit SEKAVČNIK 39 

3. b 9 10 19 Jasna BEZJAK ZAVRŠNIK 

4. a 13 12 25 Milena SINANOVIČ 51 168 

4. b 12 14 26 Tanja MAVREL 

5. a 11 13 24 Jožica ŠTAVDEKAR  47 

5. b 10 13 23 Aleksandra SLATINŠEK 

MLAKAR 

6. a 12 11 23 Ožbalt Zmagaj  

6. b 10 13 23 Nives KASPER MRDAVŠIČ 70 

6. c 13 11 24 Nina GLADEŽ 

7. a 10 9 19 Cvetka PETRIČ 37 136  

7. b 11 7 18 Karolina KUMPREJ 

PEČEČNIK 

8. a 15 12 27 Franja OFIČ 54 

8. b 15 12 27 Romana FINŽGAR 

9. a 12 11 23 Darja VRHOVNIK 45 

9. b 12 10 22 Vanja BENKO 

SKUPAJ 434 
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Šolski koledar 

Začetek pouka je v torek, 1. septembra 2020. 
 

Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji: 

1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2020 do 29. januarja 2021, 

2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2020 do 24. junija 2021. 

 

Zaključek pouka za učence 9. razreda in razdelitev spričeval je 15. junija 2021. 

Zaključek pouka za ostale učence in razdelitev spričeval je 24. junija 2021. 

 

Pouka prosto, čas počitnic po šolskem koledarju: 

JESENSKE počitnice:  od 26. 10. 2020 do 1. 11. 2020 

NOVOLETNE počitnice:  od 25. 12. 2020 do 2. 1. 2021 

ZIMSKE počitnice:   od 15. 2. 2021 do 19. 2. 2021 

PRVOMAJSKE počitnice:  od 27. 4. 2021 do 2. 5. 2021 

POLETNE počitnice:  od 28. 6. 2021 do 31. 8. 2021 

 

Prazniki in dela prosti dnevi v letu 2020/21: 

Sobota, 31. oktober – dan reformacije 

Nedelja, 1. november – dan spomina na mrtve 

Petek, 25. december – božič 

Sobota, 26. december – dan samostojnosti in enotnosti 

Petek – sobota, 1. in 2. januar – novo leto 

Ponedeljek, 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

Ponedeljek, 5. april – velikonočni ponedeljek 

Ponedeljek, 26. april – pouka prost dan 

Torek, 27. april - dan upora proti okupatorju 

Sobota – nedelja, 1. in 2. maj – praznik dela 

Petek, 25. junij – dan državnosti 

 

Informativna dneva v SREDNJIH ŠOLAH: 12. in 13. februar 2021 

Predmetni in popravni izpiti: 

1. rok: 16. 6.–30. 6. 2021 za učence 9. razreda 

 28. 6.–9. 7. 2021 za učence od 1. do 8. razreda 

2. rok: 18. 8.–31. 8. 2021 za učence od 1. do 9. razreda 
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Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda 

Torek, 4. maj 2020: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 

Četrtek, 6. maj 2020: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

Ponedeljek, 10. maj 2020: NPZ iz angleščine za 6. r. in športne vzgoje za 9. r. 

 

Tretji predmet vsako leto določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Informacije za učence in starše so na spletni strani Rica http://www.ric.si. 

 

Šolska skupnost učencev 

Sestavljajo jo vsi učenci in učenke oddelčnih skupnosti. Učenci in učenke od 4. do 9. 

razreda se lahko dejavno vključujejo v oblikovanje življenja in dela na šoli preko ŠOLSKE 

SKUPNOSTI. Predstavnika na sestanku posredujeta predloge, želje, pripombe svojega 

oddelka, nato pa poročata sošolcem. S tem želimo ustvariti čim boljše pogoje za delo in 

sodelovanje med učitelji in učenci ter utrditi povezavo med šolo in domom. 

- izpeljali bomo projekt MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST 

IN PRIJATELJSTVO (tema 2020/21: Z DRUGIMI RAVNAJ TAKO, KOT SI ŽELIŠ, 

DA BI DRUGI RAVNALI S TEBOJ); 

- izpeljali bomo projekt TEDEN PISANJA Z ROKO; 

- sodelovali bomo na OTROŠKEM PARLAMENTU. 

 

Mentorici skupnosti učencev sta Cvetka PETRIČ in Simona GRABNER. 

 

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela 

Jutranje varstvo 

Jutranje varstvo organizira šola za učence prvega razreda, ki pred poukom potrebujejo 

varstvo. Starši ob vpisu izpolnijo prijavnico. Eno skupino bosta vodili vzgojiteljici Janja 

Čebulj in Marija Jurgec, drugo pa učiteljice Nina Šantl, Marija Mirnik in Andreja Keber. 

Organizirano je v času med 6. in 8.10. 

http://www.ric.si/
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Podaljšano bivanje 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po 

pouku in je namenjena učencem od prvega do petega razreda. Učenci so v podaljšanem 

bivanju od konca pouka do 16.05. Otroci v tej starosti še niso samostojni, pomoč pa 

potrebujejo tudi pri pisanju domačih nalog in učenju. Čeprav je podaljšano bivanje na 

naših šolah že dolgo uveljavljeno, se še vedno zgodi, da starši ne vedo, kaj naj od njega 

pričakujejo. Še danes ga v šolskem žargonu pogosto imenujemo varstvo, njegove 

vzgojne naloge in cilji pa so precej širši. 

 

V tem času se namreč prepletajo naslednje dejavnosti: 

SPROSTITVENA DEJAVNOST 

Sprostitvenim dejavnostim namenjamo čas takoj po pouku oziroma kosilu, ko naj bi se 

učenci sprostili, spočili in obnovili svoje moči po samostojnem učenju. Aktivnosti so 

različne in prilagojene posameznemu učencu – od športnih, družabnih, socialnih, 

razvedrilnih iger do poslušanja glasbe, branja, pogovora, sprehoda in nenazadnje 

počitka. Tem dejavnostim je namenjena približno ura in pol ali več na dan. Učitelj v tem 

času zagotovi pogoje za sprostitev, vzpodbuja in svetuje otrokom, kaj lahko delajo. 

 

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 

Kot pove že samo ime, je ta čas posvečen aktivni sprostitvi, ki pa ima določen cilj in je 

namenjena razvijanju ustvarjalnosti na kulturnem, umetniškem, socialnem, čustvenem in 

drugih področjih razvoja osebnosti. Učenci izdelujejo različne izdelke (likovne, literarne 

...), se igrajo različne igre, pripravljajo predstave, delavnice itd. Tem dejavnostim je 

vsakodnevno posvečena približno ura in pol časa, seveda glede na motivacijo učencev. 

Učitelj tedensko načrtuje aktivnosti za posamezne dejavnosti, vendar njihovo izvajanje 

prilagaja učencem. Prav tako prilagaja vrstni red dejavnosti, razen samostojnega učenja, 

ki načeloma poteka vsak dan ob istem času. 
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PREHRANA 

Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo. Poudarek je 

predvsem na kulturi prehranjevanja in spoznavanju osnov zdrave prehrane. 

 

SAMOSTOJNO UČENJE 

V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Po priporočilih 

strokovnjakov naj bi mu pripadalo 50 minut. Po potrebi se čas lahko podaljša, nikakor pa 

ne bi smelo biti podaljšano bivanje namenjeno samo tej dejavnosti. Učenci naj bi utrdili, 

poglobili in razširili znanje, ki so ga dobili dopoldne in se navajali na samostojno 

opravljanje domačih nalog: pišejo domače naloge, berejo, učitelj pa pripravi tudi dodatne 

naloge in druge zanimive vsebine. Domačo nalogo bodo uspeli narediti vsi učenci, ki 

bodo v podaljšanem bivanju vsaj do 15. ure. 

Posebno pozornost učitelji posvečajo učencem z učnimi težavami. 

Podaljšano bivanje je brezplačno, starši plačajo le kosilo. 
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Organizacija dela v oddelkih podaljšanega bivanja 

 

Oddelek Razred Čas Učilnica Učiteljica/učitelj 

1. 1. 11.55–14.25 K 29 Marija JURGEC, Janja ČEBULJ, 

Martina POPIČ 

2. 1.  11.55–15.15 K 24 Saša PETROVIČ, Jelka ŠINKO,  

Ana ATELŠEK 

3. 2. 11.55–16.05 N 07 Ana ATELŠEK 

4. 3. 11.55–16.05 N 17 Jelka ŠINKO 

5. 4. 11.55–15.00 P 14 Branko MERKAČ 

6. 5. 12.45–15.00 P 12 Roman HÖLCL, Saša PETROVIČ 

 

Učitelji v OPB tesno sodelujejo z razredniki. V dogovoru z razredniki sodelujejo na 

športnih, naravoslovnih, kulturnih in tehniških dnevih ter ekskurzijah. Vsi učitelji 

podaljšanega bivanja so prisotni tudi na skupnih govorilnih urah v popoldanskem času. 

 

 

PREVOZI UČENCEV 
 

Vsi učenci, ki so oddaljeni od šole več kot 4 kilometre, in učenci, ki imajo pot v šolo po 

cesti, ki je posebej nevarna, imajo zagotovljen in organiziran brezplačen prevoz v šolo in 

domov. S kombiji je organiziran prevoz s Strojne, Tolstega vrha, iz Podgore in z 

Zelenbrega; od drugod pa se učenci vozijo z javnim avtobusom. Avtobusi 

pripeljejo/odpeljejo učence s parkirišča pred letnim bazenom, kombiji pa s parkirišča pred 

šolo. Učenci imajo pred poukom in po pouku organizirano varstvo. 
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Varstvo 

vozačev 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

Učilnica 18 in 3 

7.00–8.10 

Martina 

POPIČ,  

Tanja KRIVEC 

Kristina 

JEŠOVNIK, 

Mateja 

ČEBULJ 

Kristina 

JEŠOVNIK, 

Mateja 

ČEBULJ 

Kristina 

JEŠOVNIK, 

Dalija 

DOBRIN 

Martina 

POPIČ, 

Mateja 

ČEBULJ 

Učilnica 18 in 3 

11.55–12.45 Tanja KRIVEC 
Mateja 

ČEBULJ 
  

Simona 

GRABNER 

12.45–13.35 Tanja KRIVEC 
Mateja 

ČEBULJ 

Tanja 

KRIVEC 

Simona 

GRABNER 

Kristina 

JEŠOVNIK 

13.35–14.15 Tanja KRIVEC 
Mateja 

ČEBULJ 

Tanja 

KRIVEC 

Simona 

GRABNER 

Kristina 

JEŠOVNIK 

 

 

Učitelji, ki poučujejo v posameznih razredih in oddelkih 

 
 1. a 1. b 2. a 2. b 3. a 3. b 

 

Razrednik 
ANDREJA 

KEBER 

MARIJA 

MIRNIK 

KATJA 

ŠTERN 

LUCIJA 

GORJUP 

EDIT 

SEKAVČNIK 

JASNA 

BEZJAK 

ZAVRŠNIK 

SLJ Keber Mirnik Štern Gorjup Sekavčnik Bezjak Z. 

MAT Keber Mirnik Štern Gorjup Sekavčnik Bezjak Z. 

TJA   Gladež Gladež Ofič Ofič 

LUM Keber Mirnik Atelšek Šinko Sekavčnik Bezjak Z. 

GUM Keber Mirnik Štern Gorjup Sekavčnik Bezjak Z. 

SPO Keber Mirnik Štern Gorjup Sekavčnik Bezjak Z. 

ŠPO Keber Mirnik Štern Gorjup Sekavčnik Bezjak Z. 

NEOBV. 

TJA 
Kos Pušnik Kos Pušnik 
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 4. a 4. b 5. a 5. b 

Razrednik 
MILENA 

SINANOVIČ 

TANJA 

MAVREL 

JOŽICA 

ŠTAVDEKAR 

ALEKSANDRA 

SLATINŠEK 

MLAKAR 

SLJ Sinanovič Mavrel Štavdekar MS3 

Slatinšek MS2 

Čebulj M. MS1 

Štavdekar MS3 

Slatinšek MS2 

Čebulj M. MS1 

MAT Sinanovič Mavrel Štavdekar MS1, 3 

Slatinšek M. MS2 
Štavdekar MS1, 3 

Slatinšek M. MS2 

TJA Kos Pušnik Kos Pušnik Gladež Gladež 

LUM Sinanovič Mavrel Zmagaj Zmagaj 

GUM Sinanovič Mavrel Krivec Krivec 

DRU Sinanovič Mavrel Štavdekar Slatinšek 

NAR Sinanovič Mavrel Štavdekar Slatinšek 

GOS   Štavdekar Štavdekar 

ŠPO Sinanovič Merkač Hölcl Hölcl 

LUM Sinanovič Mavrel Zmagaj Zmagaj 

 

 6. a 6. b 6. c 7. a 7. b 

Razrednik 
OŽBI 

ZMAGAJ 

NIVES 

KASPER 

MRDAVŠIČ 

NINA 

GLADEŽ 

CVETKA 

PETRIČ 

KAROLINA 

KUMPREJ 

PEČEČNIK 

SLJ Zmagaj 
Zmagaj MS1 

Čebulj MS2 

 

Zmagaj 
Zmagaj MS1 

Čebulj MS2 

Popič 
Popič MS1 

Čebulj MS2 

Čebulj 
Čebulj MS 

Benko MS 

 

Popič 
Popič MS 

Benko MS 

 

TJA Ofič 
Ofič MS1 

Gladež MS2 

Kos Pušnik 

Gladež MS2 

Kos Pušnik MS1 

Gladež 

Gladež MS1 

Kos Pušnik MS2 

Kos Pušnik 

Kos Pušnik MS1 

Gladež MS2 

Ofič 

Ofič MS1 

Gladež MS2 

LUM Tertinek Tertinek Tertinek Tertinek Tertinek 

GUM Krivec Krivec Krivec Krivec Krivec 

GEO Štavdekar Štavdekar Štavdekar Uranc Uranc 

ZGO Šantl Šantl Šantl Šantl Šantl 

DKE    Popič Popič 

NAR Slatinšek 

Mlakar 

Slatinšek 

Mlakar 

Slatinšek 

Mlakar 

Kumprej 

Pečečnik 

Kumprej 

Pečečnik 

MAT Zmagaj 
Zmagaj MS1 

Vrhovnik MS2 

Vrhovnik 
Petrič MS2 

Vrhovnik MS1 

Ošlovnik 

Ošlovnik MS1 

Petrič MS2 

Petrič 
Ošlovnik MS2 

Petrič MS1 

Petrič 
Ošlovnik MS2 

Petrič MS1 

TIT Zmagaj a1, a2 Kasper 

Mrdavšič 

Kasper 

Mrdavšič 

Kasper 

Mrdavšič 

Kasper 

Mrdavšič 

GOS Kumprej 

Pečečnik 

Kumprej 

Pečečnik 

Kumprej 

Pečečnik 

  

ŠPO Knez, Čuk Knez, Čuk Knez, 

Merkač 

Čuk, Knez, 

Merkač 

Čuk, Knez, 

Merkač 
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 8. a 8. b 9. a 9. b 

Razrednik FRANJA  

OFIČ 

ROMANA 

FINŽGAR 

DARJA 

VRHOVNIK 

VANJA  

BENKO 

SLJ Benko MS1, 4 

Čebulj MS2 

Popič MS3 

Benko MS1, 4 

Čebulj MS2 

Popič MS3 

Benko MS2, 3 

Čebulj MS1 

Benko MS2, 3 

Čebulj MS1 

TJA Kos Pušnik MS2 

Ofič MS1 

 

Ofič MS2 

Gladež MS1 

Kos Pušnik MS1 

Ofič MS2 

Gladež MS3 

Kos Pušnik MS 1 

Ofič MS2 

Gladež MS3 

MAT Ošlovnik MS2 

Petrič MS1, 4 

Petrič MS1, 4 

Vrhovnik MS3 
Vrhovnik MS1, 3 

Petrič MS2 

Vrhovnik MS1, 3 

LUM Tertinek Tertinek Tertinek Tertinek 

GUM Krivec Krivec Krivec Krivec 

GEO Uranc Uranc Uranc Uranc 

ZGO Petrovič Petrovič Petrovič Petrovič 

DKE Petrovič Petrovič   

BIO Finžgar Finžgar Kumprej  

Pečečnik 

Kumprej  

Pečečnik 

KEM Finžgar Finžgar Finžgar Finžgar 

FIZ Kasper 

Mrdavšič 

Kasper 

Mrdavšič 

Vrhovnik Vrhovnik 

TIT Kasper 

Mrdavšič 

Kasper 

Mrdavšič 

  

ŠPO Knez, Čuk Knez, Hölcl Knez, Čuk Knez, Čuk 

 

Šolska prehrana 

 

Šola organizira za učence malice in kosila. Dobro je, da ima vsak učenec v šoli vsaj 

malico. Malica je v drugem odmoru, od 9.55 do 10.20, kosilo pa od 12.00 do 14.00. 

Malico naročijo učenci za cel mesec, kosilo lahko naročijo za daljše obdobje ali sproti. V 

tem primeru se kosilo prijavi vsaj en delovni dan prej do 8.00 v tajništvu šole. 

Pomembno je, da v primeru odsotnosti starši ali učenci subvencionirano kosilo ali malico,  

pravočasno odjavijo vsaj en delovni dan prej do 8.00 zjutraj v tajništvu šole, 

nesubvencionirane obroke pa lahko odjavijo isti dan. 

Glej Pravila o šolski prehrani, objavljena na spletni strani in Zakon o šolski prehrani.  

 

Cena malice: 0,80 € 

Cena kosila:  2,45 € od 1. do 4. razreda, 2,65 € od 5. do 9. razreda; 

občasno kosilo 3,15 €, odrasli 5,20 €. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/98032
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Cene šolske prehrane se bodo tudi v prihodnje usklajevale z rastjo cen osnovnih 

življenjskih potrebščin. 

Vodja šolske prehrane na šoli je Karolina Kumprej Pečečnik.  

 

Sodelovanje s starši 

 

Roditeljski sestanki 

 

INFORMATIVNI RODITELJSKI SESTANEK po razredih načrtujemo 17. 9., 18. 9. 2020 

in 21. 9. 2020. 

 

Vsebine ostalih RS: 

1. razred 
- Branje, pisanje, računanje 
- Vsebina po dogovoru 

 
 
2. razred 

- Šola v naravi v CŠOD 
- Branje je veselje 

 
 
3. razred 

- Naravoslovni tabor Kope 
- Branje je veselje, končna ekskurzija Velenje, izbirni predmeti 

 
 
4. razred 

- Letna šola v naravi 
- Po dogovoru 

 
 
5. razred 

- Varnost 
- Po dogovoru 

 
 
6. razred 

- Zimska šola v naravi 
- Po dogovoru 
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7. razred 

- Vsebina po dogovoru 
- Vsebina po dogovoru 

 
 
8. razred 

- Vsebina po dogovoru 
- Vsebina po dogovoru 

 
 
9. razred 

- Informacije o poklicnem usmerjanju in štipendijah 
- Predstavitev srednjih šol 
- Vsebina po dogovoru (zaključna ekskurzija, valeta) 

 
 

Govorilne ure 

Popoldanske govorilne ure za razredno in predmetno stopnjo imamo vsak drugi 

ponedeljek v mesecu ob 18. uri. 

V času skupnih govorilnih ur so v šoli vsi učitelji, svetovalna služba in ravnateljica. 

 

Datumi popoldanskih GU ob ponedeljkih: 12. oktober 2020, 9. november, 14. december, 

11. januar 2021, 9. februar, 8. marec, 12. april in 10. maj 2021. 
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Individualne govorilne ure v dopoldanskem času 

Izvajajo jih vsi učitelji v svojih matičnih učilnicah ali govorilnici po urniku, ki je objavljen 

tudi na spletni strani šole. 

Govorilne ure dopoldan 

 
 

 
UČITELJ/-ica 

 
GOVORILNA URA 
 

1. a Andreja KEBER, profesorica RP 
Marija JURGEC, vzgojiteljica 

PON., 5. ura, 12.00–12.45 

1. b Marija MIRNIK, učiteljica RP 
Janja ČEBULJ, dipl. vzgojiteljica 

TOR., 5. ura, 12.00–12.45 

2. a Katja ŠTERN, profesorica RP PET., 2.ura, 9.10–9.55 

2. b Lucija GORJUP, profesorica RP ČET., 4. ura, 11.10–11.55 

3. a Edit SEKAVČNIK, profesorica RP TOR., 3. ura, 10.20–11.05 

3. b Jasna BEZJAK ZAVRŠNIK, profesorica RP TOR., 2.ura, 9.10–9.55 

4. a Milena SINANOVIČ, profesorica RP  TOR., 5.ura, 12.00–12.45 

4. b Tanja MAVREL, učiteljica RP ČET., 4. ura, 11.10–11.55 

5. a Jožica ŠTAVDEKAR, učiteljica RP ČET., 3. ura, 10.20–11.05 

5. b Mag. Aleksandra S. MLAKAR, profesorica RP  SRE., 5. ura, 12.00–12.45 

6. a Ožbalt ZMAGAJ, profesor RP TOR., 2.ura, 9.10–9.55 

6. b Nives KASPER MRDAVŠIČ, učiteljica TIT, FIZ  PON., 4. ura, 11.10–11.55 

6. c Nina GLADEŽ, profesorica TJA, SLJ PON., 2. ura, 9.10–9.55 

7. a Cvetka PETRIČ, učiteljica MAT, FIZ  TOR., 4. ura, 11.10–11.55 

7. b Karolina KUMPREJ PEČEČNIK,  
učiteljica BIO, GOS, NAR  

TOR., 4. ura, 11.10–11.55 

8. a Franja Katarina OFIČ, profesorica TJA, TJN TOR., 5. ura, 12.00–12.45 

8. b Romana FINŽGAR, prof. KEM, BIO, NAR  PON., 3. ura, 10.20–11.05 

9. a Darja VRHOVNIK, učiteljica FIZ, MAT  SRE., 4. ura, 11.10–11.55 

9. b Vanja BENKO, profesorica SLJ  SRE., 4. ura, 11.10–11.55 

 Helena OŠLOVNIK, profesorica MAT, RAČ  PON., 3. ura, 10.20–11.05 

 Mateja ČEBULJ, profesorica SLJ  TOR., 3. ura, 10.20–11.05 

 Gregor ČUK, profesor ŠPO  TOR., 3. ura, 10.20–11.05 

 Roman HÖLCL, profesor ŠPO  SRE., 4. ura, 11.10–11.55 

 Kristina JEŠOVNIK, profesorica TJN  PON., 5. ura, 12.00–12.45 

 Jure DRETNIK, profesor ŠPO TOR., 3. ura, 10.20–11.05 

 Aleksandra KNEZ, profesorica ŠPO   

 Saša KOS PUŠNIK, profesorica TJA, SLJ  PET., 4. ura, 11.10–11.55 

 Tanja KRIVEC, profesorica GUM PON., 4. ura, 11.10–11.55 

 Branko MERKAČ, učitelj ŠPO PON., 1. ura, 8.20–9.05 

 Marjeta PETROVIČ, učiteljica ZGO, DKE TOR., 3. ura, 10.20–11.05 

 Alijana TERTINEK/Nika PRAPROTNIK 
ŽMAVCER, profesorici LUM 

ČET., 2. ura, 9.10–9.55 

 Martina POPIČ, profesorica SLJ, FIL ČET., 4. ura, 11.10–11.55 

 Simona URANC, prof. GEO, ZGO PON., 4. ura, 11.10–11.55 

 Nina ŠANTL, profesorica ZGO, GEO TOR., 4. ura, 11.10–11.55 

 Nina VIDOVIČ, prof. defektologije TOR., 3. ura, 10.20–11.05 

 Petra ŠTUMPFL, socialna pedagoginja PET., 3. ura, 10.20–11.05 
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Prireditve 

DAN ZDRAVE ŠOLE (APRILA) 

 

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, 24. 12. 2020 

 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK, 5. 2. 2021 

 

SREČANJE ŠOL S PREŽIHOVIM IMENOM – SREČANJE PREŽIHOVIH ŠOL (maja) 

 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV (maja) 

 

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI – 24. JUNIJ 
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4 VZGOJNI NAČRT ŠOLE, ki začne veljati s sprejetjem na Svetu OŠ Prežihovega 

Voranca Ravne na Koroškem 

 
Naša vizija – medsebojno spoštovanje, pomoč, iskrenost, poštenje, zaupanje, delavnost, 

ki prinaša miroljubnost in predanost dobremu. 

Vzgojni načrt Osnovne šole Prežihovega Voranca je pripravil razvojni tim šole v 

sodelovanju z ravnateljico. 

 

Vzgojni načrt vsebuje: 

 temeljne vrednote in vzgojna načela, 

 vzajemno-sodelovalni odnos s starši, 

 vzgojne dejavnosti šole, 

 pravice in odgovornosti učencev, 

 vzgojne postopke in ukrepe, 

 vzgojne opomine. 

 

Dogovori o pomembnih vrednotah 

V prihodnjem obdobju bomo posvečali posebno pozornost naslednjim vrednotam: 

 odgovornost, 

 ustvarjalnost, 

 medsebojno spoštovanje, 

 pravičnost, 

 delavnost, 

 strpnost, 

 poštenje, 

 solidarnost. 

 

Sledili bomo pomembnim vzgojnim načelom, ki vključujejo: 

 delo učencev, učiteljev in ostalega osebja v mirnem, varnem in ustvarjalnem 

okolju; 

 vzgojo za medsebojno sodelovanje, prijateljstvo, odgovornost in strpnost; 
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 reševanje učno-vzgojne problematike na osnovi sodelovalnega odnosa med 

učencem, učiteljem, starši, šolsko svetovalno službo in vodstvom šole; 

 oblikovanje dobre samopodobe; 

 izražanje posameznikove nadarjenosti in ustvarjalnosti; 

 razvijanje delovnih navad s poudarkom na učenju učenja. Vzgojni načrt šole izhaja 

iz ciljev osnovne šole (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 

Uradni list RS, št. 81/06, 102/2007, 107/10, 87/11, 40/2012-ZUJF) in je del letnega 

delovnega načrta šole. Cilje osnovnošolskega izobraževanja določa njegov 2. 

člen. Ti so: 

 zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu; 

 spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, 

duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih 

zakonitosti; 

 omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi 

sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne 

samopodobe; 

 pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s 

poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje; 

 vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj ter za dejavno vključevanje v 

demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos 

do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega 

in družbenega okolja, prihodnjih generacij; 

 razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o 

zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje 

državljanske odgovornosti; 

 vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske 

tradicije; 

 vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in 

medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin; 
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 razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-

tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in 

umetnostnem področju; 

 razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih; 

 razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči 

presojanja; 

 doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja; 

 razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje 

umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih; 

 razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, 

inovativnosti in ustvarjalnosti učenca. 

 

Vzgojne dejavnosti šole 

 

Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa: 

 se zavedamo, da otroci posnemajo odrasle, zato vzgajamo z zgledom; 

 usmerjeni smo v pozitivno, zato iščemo in podpiramo močna področja vseh 

udeleženih; 

 gojimo spoštljivo medsebojno komunikacijo. 

 

Šola: 

 uporablja različne učne metode in dejavnosti, ki so prilagojene razvojnim 

sposobnostim in individualnim posebnostim učencev; 

 podeli pohvalo, nagrado posamezniku ali oddelčni skupnosti ob zaključku 

šolskega leta; 

 nudi razne oblike pomoči učencem (druženje s prostovoljci, dodatna strokovna 

pomoč); 

 nudi prostor za umiritev in samostojno delo ob nadzoru dežurnega učitelja, ko 

učenec moti pouk; 

 nudi pomoč pri reševanju težav in iskanju etično sprejemljivega vedenja; 
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 v urnik vključuje kratke tedenske sestanke učiteljev (izmenjava mnenj, primerov 

dobre prakse, pretok informacij o učinkovitosti izrečenih vzgojnih ukrepov …); 

 izvaja svetovalno pedagoško delo s starši, učenci in učitelji. 

 

Šolska skupnost: 

 omogoča aktivno sodelovanje učencev pri oblikovanju šolske klime in obravnavi 

različnih vidikov življenja mladih; 

 se vključuje v aktivnosti ZPMS (Otroški parlament). 

 

Oddelčna skupnost: 

 učenci na razrednih urah obravnavajo pravila lepega vedenja, odraščanje, 

razvijanje učnih in delovnih navad, skrb za okolje, urjenje socialnih veščin različnih 

področij, ravnanje v primeru naravnih nesreč, prepoznavanje različnih oblik nasilja 

in načine, kako težave rešujemo na nenasilen način. 

 

Starši: 

 se vključujejo v življenje in delo šole (govorilne ure, roditeljski sestanki, svet 

staršev, svet šole, dnevi dejavnosti, tematska predavanja, prireditve, družabna 

srečanja, sodelovanje pri oblikovanju vzgojnega načrta). 

 

 

 

Pohvale in nagrade (ureja Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem): 

 za izjemen napredek učenca na učno-vzgojnem področju, 

 za športne dosežke, 

 za dosežke na šolskih, območnih ali državnih tekmovanjih iz znanja posameznih 

predmetov, 

 za medvrstniško pomoč, 

 za prostovoljna koristna dela. 
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Odgovornost in pravice učencev 

 

ODGOVORNOST: 

 da se uči sprejemati odgovornosti; 

 da se postopoma osamosvaja; 

 da spoštuje pravice ter človeško dostojanstvo drugih učencev in delavcev šole; 

 da razvija svoje sposobnosti sodelovanja in strpnosti; 

 da razvija pozitivne lastnosti in oblikuje dobro samopodobo; 

 da izpolnjuje osnovnošolske obveznosti; 

 da redno in točno obiskuje pouk in vzgojno-izobraževalne dejavnosti; 

 da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti; 

 da v šoli in zunaj nje skrbi za šolske obveznosti; 

 da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost in da ne ogroža zdravja in 

varnosti ter osebne integritete drugih učencev in delavcev šole; 

 da spoštuje pravila hišnega reda; 

 da varuje premoženje šole ter lastnino učencev in delavcev šole; 

 da se v šoli in zunaj nje spoštljivo vede do drugih; 

 da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice. 

 

PRAVICE: 

 da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti; 

 da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje; 

 da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih 

vrednot in posebnosti različnih kultur; 

 da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etično 

pripadnost, veroizpoved, socialni položaj družine in druge okoliščine; 

 da šola zagotavlja varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in 

splošnimi predpisi; 

 da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter 

njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti; 
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 da se pri pouku upošteva njegova radovednost in razvija značilnosti, predznanje in 

individualne posebnosti; 

 da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in 

strok; 

 da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo; 

 da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če jo potrebuje; 

 da na svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dni dejavnosti, 

ekskurzij in interesnih dejavnosti; 

 da se lahko svobodno in brez negativnih posledic izreka o vseh vprašanjih iz 

življenja in dela šole, ki ga zadevajo; 

 da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev šole; 

 da sodeluje pri ocenjevanju; 

 da sodeluje pri dogovorjenih skupnih akcijah. 

 

Vzgojni postopki in ukrepi 

 

Šola je prostor, v katerega vstopa veliko ljudi, vsem pa je skupna želja po dobrih 

medosebnih odnosih. Vsi delamo napake in se na njih tudi učimo, zato je prav, da vemo, 

da lahko napako popravimo. Tako bomo bolj pripravljeni spreminjati svoja ravnanja. 

Vzgojni ukrepi so zato najprej usmerjeni v priložnost za izboljšanje vedenja. 

Za vse kršitve, razen za najtežje, velja, da se šola na neprimerno vedenje učenca najprej 

odzove: 

 z opozorilom, ki je namenjeno učencu; 

 s pogovorom učenca z učiteljem, s šolsko svetovalno službo ali z vodstvom šole in 

 z obvestilom staršem. 

Šola o uporabi vzgojnega ukrepa obvesti starše učenca. Z njimi se pogovori o kršitvi 

pravil, posledicah in možnih načinih reševanja težav. Če starši odklonijo razgovor, 

odklonitev ne zadrži uporabe vzgojnega ukrepa. Šola vodi zapise o razlogih za uporabo 

vzgojnih ukrepov in njihove učinkovitosti. 
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V primeru nestrinjanja s predlaganim načinom vzgojnega ukrepanja imajo starši možnost: 

 sprejeti pomoč zunanjih ustanov (svetovalni center, mentalnohigienski oddelek, 

center za socialno delo in drugo). 

 

Vzgojni opomini 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 

102/2007, 107/10, 87/11, 40/2012-ZUJF) v 60. f členu pravi: 

Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z 

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

predhodnih kršitvah niso dosegli namena. 

Vzgojni opomin lahko šola izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, 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. 

Obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni delavec šole 

razredniku. 

Razrednik preveri, ali je učenec kršil dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, 

drugimi predpisi in akti šole, ter katere vzgojne dejavnosti in vzgojne ukrepe je za učenca 

šola predhodno že izvedla. Nato razrednik opravi razgovor z učencem in njegovimi starši 

oziroma strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese učenca, če se starši ne udeležijo  

pogovora. Po razgovoru razrednik pripravi obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega 

opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru. Če razrednik oceni, da ni razlogov za izrek 

vzgojnega opomina, o tem seznani učiteljski zbor. 

O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina šola vodi zabeležke. 

Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor. 
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5 HIŠNI RED 

 

Za vse zaposlene in učence je pomembno, da se v šoli prijetno počutimo, saj v njej vsak 
delovni dan preživimo skoraj tretjino razpoložljivega časa. 
Da lahko delo poteka kvalitetno in odgovorno, smo dolžni upoštevati pravila hišnega reda 
šole. Le tako lahko vzdržujemo red, disciplino in dobre medosebne odnose. 
 

I. HIŠNI RED UREJA 
 
1. člen 
ŠOLSKI PROSTOR 
To je prostor, kjer izvajamo vzgojno-izobraževalno delo in vključuje: 
- šolsko zgradbo na naslovu Gozdarska pot 11, 
- telovadnico na istem naslovu in 
- šolsko dvorišče z igriščem. 
 
2. člen 
POSLOVNI ČAS, URADNE URE 
Poslovni čas:  6.00–14.00 
Uradne ure:  7.00–8.30 in 13.00–14.00 
 
Govorilne ure: po razporedu v delovnem programu, na spletni strani šole in oglasni deski 
v avli šole. 
Začetek pouka: ob 8.20 
 
3. člen 
NADZOR V ŠOLSKIH PROSTORIH V ČASU POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI 
Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice, kosila ali drugih 
dejavnosti. Za nadzor na hodnikih, v učilnicah in drugih prostorih šole poleg dežurnih 
učiteljev poskrbijo tudi drugi delavci šole, če je potrebno. 
 
 
4. člen 
DEŽURSTVO 
Dežurstvo opravljajo učitelji po določenem razporedu, ki je objavljen na oglasni deski v 
zbornici. 
 
5. člen 
GARDEROBE 
Učenci od 1. do 5. razreda hranijo obutev in oblačila na označenih mestih za posamezne 
oddelke, učenci od 6. do 9. razreda pa v svojih garderobnih omaricah. Nadzor nad 
garderobo imajo razredniki in dežurni učitelji, učenci pa skrbijo za urejenost garderob in 
omaric. 
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6. člen 
VAROVANJE IN NADZOR VSTOPANJA V ŠOLO 
Vstopanje učencev in drugih obiskovalcev v šolo nadzoruje dežurni učitelj. Učenci 
vstopajo v šolo skozi glavna vhoda. Učenci, ki se zjutraj (pred poukom) pripeljejo s 
kombiji, počakajo v varstvu vozačev (učilnica 1). 
 
7. člen 
INFORMIRANJE STARŠEV IN UČENCEV 
Starši in učenci so seznanjeni s PRAVILI HIŠNEGA REDA, ki je dostopen na spletni 
strani šole. Učence in starše po potrebi še dodatno in podrobneje obveščajo (ustno in 
pisno) razredniki in svetovalna služba. 
 
 
 

II. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 
 
Pravila podrobneje opredeljujejo pravice, dolžnosti in prepovedi za učence v času 
organiziranega izobraževalnega dela, ki ga izvajamo v šoli, na šolskih površinah ali 
drugje v skladu z letnim delovnim načrtom. 
 
8. člen 
PRAVICE UČENCEV 
Učenec ima v času pouka pravico do: 

- prisotnosti pri pouku; 
- kakovostnega pouka; 
- sprotnih in objektivnih informacij; 
- spoštovanja osebnosti; 
- upoštevanja individualnih in razvojnih posebnosti; 
- varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja v šoli; 
- enakopravnega obravnavanja ne glede na spol, raso in etnično pripadnost; 

veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine; 
- varnega, zdravega in spodbudnega delovnega okolja; 
- strokovne pomoči ter svetovanja pri šolskem delu; 
- varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi; 
- delovanja v šolski skupnosti učencev. 

 
9. člen 
DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV 

- V šolo prihajajo 15 minut pred začetkom pouka ali drugih dejavnosti oziroma z 
avtobusom ali organiziranim prevozom. Učenca, ki nima organiziranega dela ali ni 
vključen v jutranje aktivnosti, opozorimo, naj prihaja v šolo šele 15 minut pred 
poukom. Če se predčasno ali prepozno prihajanje posameznih učencev nadaljuje, 
dežurni učitelj o tem obvesti razrednika, ki se pogovori z učencem. 

- V šoli obvezno uporabljajo šolske copate (razen pri športnih dejavnostih). 
- Redno in pravočasno obiskujejo pouk in izpolnjujejo obveznosti, določene z 

izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom, s šolskim koledarjem in z 
drugimi predpisi. 

- Po zvonjenju morajo biti učenci na svojem mestu v učilnici in pripravljeni za pouk. 
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- Učenec, ki zamudi pouk, mora ob svojem prihodu v učilnico prisotnemu učitelju 

pojasniti razlog zamude in se opravičiti. 
- Ob prihodu učitelja v učilnico učenci obvezno vstanejo in pozdravijo, ob 

vstopu druge osebe v učilnico usmerijo pozornost nanjo in pozdravijo. 
- Med šolskimi urami učenec praviloma ne sme zapustiti svojega mesta ali učilnice, 

razen z dovoljenjem učitelja iz zdravstvenih ali drugih utemeljenih razlogov, 
upošteva disciplino, uporablja pripomočke za pouk, posluša razlago in navodila, 
izvaja zastavljene naloge in se izogiba dejavnostim, ki povzročajo hrup ali žalijo 
sošolce. 

- Sošolcev in delavcev šole posamezniki ne smejo ovirati in motiti pri delu. 
- Vsakdo skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter 

telesne in duševne integritete drugih. 
- Skrbi za čisto okolje. 
- Spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos 

do individualnosti, človekovega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, 
rase in spola drugih učencev in delavcev šole. 

- Prispeva k ugledu šole. 
- Varuje ter odgovorno ravna s premoženjem šole, lastnino učencev, delavcev šole 

in drugih ljudi. 
- Je odgovoren do oddelčne skupnosti, sodeluje pri vseh dogovorjenih oblikah 

aktivnosti učencev. 
- Ob koncu ure vsak učenec poravna svoj stol, pospravi za sabo in zapusti učilnico 

šele, ko mu to dovoli učitelj. 
- Po zaključku pouka ali drugih dejavnosti učenec obvezno zapusti šolo, da ne moti 

vzgojno-izobraževalnega dela, razen v primeru, ko čaka na prevoz s kombijem ali 
z avtobusom. 

- Učenec, ki je vključen v podaljšano bivanje, takoj po pouku odide v učilnico 
podaljšanega bivanja. 

- Za drugačne oblike vzgojno-izobraževalnega dela (športni, naravoslovni, kulturni 
dnevi, šola v naravi, razne prireditve, tekmovanja in ogledi …) upošteva dogovor z 
odgovornimi učitelji. Učenec, ki je trikrat zapisan na rdeči list zaradi kršenja 
PRAVIL, se ne sme udeležiti ene od aktivnosti, ki so organizirane izven pouka 
(zanj se organizira drugačna oblika dela na šoli in se vključi v program razvijanja 
samodiscipline, ki ga praviloma izvaja svetovalna delavka). 

- Šolo lahko zastopa z dovoljenjem razrednika na tekmovanjih, kulturnih in drugih 
prireditvah samo učno uspešen učenec in učenec, ki spoštuje šolska pravila. 

- V šolo prihaja primerno oblečen v oblačila, ki omogočajo gibanje in ne vplivajo 
slabo na njegovo zdravje. Po vstopu v šolo ne nosijo pokrival. 

 
 
10. člen 
DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI STARŠEV 

 Pošiljati učenca redno in točno v šolo; 

 se odzvati na vabila šole; 

 se večkrat na leto pozanimati o učenčevem uspehu in delu na šoli (v za to 
dogovorjenem času); 

 v času, ko je njihov otrok v šoli, mora biti dosegljiv vsaj eden od staršev ali oseba, ki 
lahko poskrbi za učenca; 
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 napisati opravičilo za učenčevo odsotnost od pouka v petih dneh (odsotnost lahko 
starši opravičijo tudi osebno, telefonsko ali v pisni obliki); 

 starši predhodno obvestijo razrednika, da bo njihov otrok odsoten od pouka;  

 so odgovorni za ravnanje svojih otrok, tako kot to določa zakon; 

 so dolžni sodelovati s šolo pri zagotavljanju varnosti, tako da osveščajo svoje otroke o 
skrbi za lastno varnost in varnost drugih; 

 so dolžni upoštevati cestno-prometne predpise v okolici šole. 
 
11. člen 
DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE 

 Šola prevzema odgovornost in skrb za varnost učencev v času pouka in drugih 
dejavnosti šole po letnem delovnem načrtu tako, da so objekti, učila, oprema in 
naprave v skladu z veljavnimi normativi in zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti. 

 GLAVNO POZORNOST BOMO POSVEČALI KAKOVOSTNI PEDAGOŠKI PRIPRAVI DELA IN 

KAKOVOSTNI IZVEDBI UČNE URE. Upoštevali bomo učenca kot individuuma, razvijali 
njegovo samostojnost, vedoželjnost in njemu lasten napredek, kritičnost, 
samokritičnost in razmišljanje. Učence bomo spodbujali za celostno sodelovanje, k 
aktivni vlogi pri izvedbi ure, demokratičnemu dialogu, učenju za življenje in razvijanju 
lastne odgovornosti za napredek. Naučili jih bomo, kako se učiti, preverjali in 
ocenjevali ter jih usmerjali v pravilni rabi slovenskega knjižnega jezika. 

 SODELOVANJE MED UČENCI, UČITELJI IN STARŠI: naše sodelovanje naj bo demokratično, 
pravočasno, zajema naj celovite informacije o učencu. Dialog naj bo usmerjajoč, da 
najdemo skupno pot do cilja. Ker bi radi pomagali našim otrokom, da bi postali 
odgovorni in neodvisni, moramo učitelji in starši dobro sodelovati. Veliko se 
moramo pogovarjati o otrocih in tudi z njimi samimi. Doseči moramo, da se bodo 
otroci pogovarjali z nami, zato jim moramo povedati tisto, kar  
si želijo izvedeti. Z njimi bodimo iskreni in jih pohvalimo, kadar si to zaslužijo – 
zaslužijo pa si velikokrat. 

 Zagotovimo učencem ustrezno opremo pri urejanju šole in šolske okolice. 

 Organiziramo dežurstvo učiteljev. 

 Organiziramo varstvo učencev v času, ko nimajo pouka po urniku in so v šoli. 

 Zagotovimo zadostno število spremljevalcev in organizirano vodenje, varen prevoz ter 
seznanitev učencev s pravili obnašanja na organiziranih dejavnostih izven šole. 

 Organiziramo in izvajamo vzgojne dejavnosti in ukrepe za preprečevanje nasilja. 

 Učence in starše seznanjamo z načeli varnostnih ukrepov. 

 Skrbimo, da učitelji pravočasno prihajajo in odhajajo iz razreda. 

 Zagotavljamo optimalno pomoč učencem, ki imajo učne ali vzgojne težave. 

 Obveščamo starše o delu na šoli in o dogodkih, ki zadevajo kršitve šolskega reda in 
uvedenih vzgojnih ukrepih. 

 Ob hujših kršitvah učencev in neodzivanju staršev šola obvesti Center za socialno 
delo ali Policijsko postajo Ravne. 

 Zagotavljamo posebno skrb za varnost učencev v času izrednih razmer ali kadar se 
take razmere pričakujejo (naravne nesreče). 
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12. člen 
PREPOVEDI 
V šoli je prepovedano: 

 psihično in fizično nasilje (nadlegovanje, izsiljevanje, nagovarjanje k dejanju, 
pretepanje, trpinčenje, žaljenje …); 

 kajenje, uživanje alkohola in drugih drog; 

 posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in drugih drog; 

 posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost 
premoženja (uporaba pirotehničnih sredstev, vžigalnikov, vžigalic, nožev in drugih 
nevarnih predmetov); 

 kepanje v šolskih prostorih; 

 v šolskih prostorih je v času pouka, med odmori in pri vseh dejavnostih, ki jih 
organizira ali izvaja šola, učencem prepovedana uporaba mobilnih telefonov, kamer, 
predvajalnikov in podobnih sredstev. Če učenec to krši, mu učitelj oziroma delavec 
šole napravo odvzame in jo izroči staršem. Za nujne klice je učencem vedno na 
razpolago šolski telefon. Kadar učenec izjemoma uporabi svoj mobilni telefon, se 
mora dogovoriti z učiteljem; 

 učenci na predmetni stopnji morajo imeti telefone hranjene v garderobnih omaricah; 

 med poukom so pijača, jedača in žvečilni gumi prepovedani (izjemoma v primeru 
zdravstvenih težav); 

 brez nadzora odrasle osebe učenci ne smejo odpirati oken; 

 med poukom in odmori je prepovedan izhod iz šole brez dovoljenja razrednika ali 
dežurnega učitelja. 

 
13. člen 
ODMORI 

 Med odmori se učenci sprostijo (ne tekajo in se ne lovijo) in se pripravijo za 
naslednjo šolsko uro; 

 med odmori učenci ne smejo zapuščati šole; 

 zadržujejo se v učilnici ali na hodniku pred učilnico, kjer imajo naslednjo uro pouk; 

 med odmori spoštujejo osebni prostor posameznika; 

 učenci spoštujejo navodila in usmeritve dežurnih učiteljev, razrednikov in vodstva 
šole o umirjenem gibanju in zadrževanju v šolskih prostorih. 

 
14. člen 
MALICA 

 Učenci od 1. do 5. razreda imajo malico v matičnih učilnicah, učenci od 6. do 9. 
razreda pa malicajo v učilnicah, kjer imajo naslednjo uro pouk (razen v posebnih 
primerih, ko je to drugače določeno); 

 pred jedjo poskrbimo za čistočo rok; 

 učenci si malico razdelijo pod nadzorom učiteljev; 

 dežurni učenci razdelijo serviete, lončke, pribor, hrano in pijačo; 

 učenci malico pojedo na svojem mestu, pospravijo in počistijo za seboj, v 
posamezne posode ločijo čisto hrano od ostankov hrane in za seboj počistijo 
mize; 

 dežurni učenci posode in hrano pred koncem odmora vrnejo v kuhinjo; 

 starši oziroma učenci odjavijo malico ali kosilo do 8.00 v tajništvu šole; 
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 do hrane imamo spoštljiv odnos. 
 
15. člen 
KOSILO 

 Učenci imajo kosilo v jedilnici od 12.00 do 14.00;  

 šolske torbe odložijo na za to namenjeno mesto; 

 učenci, ki nimajo kosila, se ne smejo zadrževati v jedilnici; 

 učence pri kosilu spremljajo učitelji podaljšanega bivanja in dežurni učitelji. Ti 
poskrbijo, da učenci upoštevajo pravila lepega obnašanja in kulturnega 
prehranjevanja; 

 po jedi vsak učenec pospravi rabljeno posodo in ostanke hrane. 
 
16. člen 
NALOGE REDITELJEV 
Vsak teden sta reditelja dva učenca iz oddelka, ki ju določi razrednik. Naloge opravljata 
en teden. V primeru odsotnosti enega reditelja vse naloge opravi prisotni reditelj. 
Naloge reditelja so: 

 skrbi za čiščenje table in za druge pripomočke po naročilu učitelja; 

 pregleda učilnico ter poroča učitelju o stanju v prostoru; 

 učiteljem sporoči prisotnost oz. odsotnost učencev od pouka. 
 
17. člen 
SKRB ZA ČISTO IN UREJENO OKOLJE 

 Učenci in učitelji skrbimo za čistočo in higieno na šoli in v okolici šole. 

 Pazimo na šolsko lastnino. Do šolske in tuje lastnine imamo odgovoren odnos. 
Namerno ali nenamerno ne uničujemo (razbijanje, čečkanje, krušenje …) stolov, miz, 
sten, tal, stikal, garderob, učnih pripomočkov. 

 Nadzor nad čistočo in urejenostjo okolja izvaja hišnik. 

 V šolskih prostorih (notranjih in zunanjih) ter povsod, kjer izvajamo vzgojno-
izobraževalno delo, je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih 
psihoaktivnih sredstev. Prav tako je prepovedano prinašanje teh snovi v šolo, njeno 
okolico ali k dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov. 

 
 

III. VZGOJNE DEJAVNOSTI 
 
18. člen 
VZGOJNI UKREPI 
Vzgojne ukrepe uporabljamo v primerih, ko učenec kljub predhodni vzgojni pomoči – 
restituciji, svetovanju in usmerjanju ne korigira svojega vedenja, noče sodelovati ali pa 
zaradi različnih razlogov tega ni sposoben. Vzgojni ukrepi torej posredno pomagajo 
otroku spremeniti njegovo vedenje. Oblikujemo jih na ustno zahtevo učečega učitelja, 
sklep katerega od organov šole (razrednik, dogovor šole in staršev o določenem 
skupnem ravnanju, obveza učenca o določenem ravnanju ipd.). 

 Redni, vsakodnevni in v naprej določeni stiki s strokovnim delavcem za razgovor o 
dogajanju in doživljanju. 

 Vsakodnevni ali tedenski kontakti s starši in poročanje o otrokovem vedenju v šoli. 
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 Pogostejši prihodi (npr. tedenski) staršev v šolo in razgovor učenca, staršev in 
strokovnega delavca o dogajanju in doživljanju v šoli. 

 V primerih, ko gre za pogoste ali resne kršitve šolskega reda, lahko v soglasju s starši 
zadržimo učenca zaradi pojasnitve okoliščin dogodka in zahtevami za njegovo 
vedenje v naprej. 

 Temeljit in odločen razgovor z učencem, razrednikom, s svetovalno delavko, 
pomočnico ravnatelja, z ravnateljem. 

 Zadržanje po pouku zaradi neopravljenih obveznosti po presoji učitelja in v dogovoru 
s starši (izjemoma). 

 Vabilo na razgovor skupaj s starši v času izven pouka. 

 Prepoved vstopanja, zadrževanja ali uporabe določenih šolskih prostorov. 

 Zaradi ponavljajočih kršitev šolskega reda se učenec ne more udeležiti obšolskih 
dejavnosti (ta čas ima organizirano drugo dejavnost v šoli). 

 Prepoved približevanja določenemu učencu, seveda v okvirih, ki jih določa nujnost 
zadrževanje v istih prostorih. 

 Učitelj pisno obvesti starše o kršitvi šolskega reda in zahteva podpis staršev pod 
zapisano vsebino, ko presodi, da ni zadoščalo opozorilo oz. pogovor. 

 Kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča izvajanje pouka in so bili opravljeni že 
vsi drugi vzgojni ukrepi za omilitev tega neprimernega vedenja, lahko učitelj odredi 
učencu, da zapusti pouk. Učenec je v času odstranitve pod nadzorom strokovnega 
delavca, ki ga določi ravnatelj; ob njem opravlja šolsko delo ali pa se z njim pogovori 
o problemu in vedenju, zaradi katerega učenec ni bil pri pouku. Učitelj, ki je učencu 
odredil odhod od pouka, mora še isti dan opraviti razgovor z njim in se dogovoriti o 
pravilih vedenja v prihodnje. Učenec mora sam nadoknaditi zamujeno snov ali pri 
dopolnilnem pouku ali v obliki seminarske oz. domače naloge. 

 Restitucija (restitucija je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoča učencu, ki je s 
svojim ravnanjem povzročil materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, da 
to popravi. Učenec se v postopku restitucije sooči s posledicami svojega ravnanja, 
sprejme odgovornost za takšno ravnanje in poišče načine, s katerimi svojo napako 
popravi oziroma se z oškodovancem dogovori za načine poravnave). 

 Vzgojni opomini (v primeru, da vzgojne dejavnosti in vzgojni ukrepi ne učinkujejo, šola 
uporabi vzgojne opomine v skladu z ZOsn. 

 Če je učencu izrečen vzgojni opomin, šola oblikuje individualizirani vzgojni načrt 
učenca. Pri oblikovanju sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole. Ta načrt 
naj učencu pomaga doseči pozitivne spremembe na področju učenja in vedenja. Pri 
tem je potrebno upoštevati posebnosti učenca. Kadar starši učenca niso pripravljeni 
sodelovati, oblikuje šola individualizirani vzgojni načrt brez njih. Individualizirani 
vzgojni načrt vsebuje: jasen opis problema, jasen opis ciljev, učenja in vedenja, načrt 
ustreznih pomoči učencu in posebnih vzgojnih dejavnosti, strinjanje učenca staršev in 
delavcev šole o lastnih nalogah in obveznostih, ki izhajajo iz uresničevanja načrta, 
morebitne izjeme in odstopanja od dogovorjenih pravil, način spremljave izvajanja 
načrta, posledice uresničevanja oziroma neuresničevanja dogovorjenega. 

 Ob hujših kršitvah ne velja postopnost izrekanja ukrepov. 
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19. člen 
POVZROČANJE ŠKODE, KRAJA 

 K pouku ali k drugim dejavnostim denarja in dragocenosti ter predmetov, ki se ne 
navezujejo na šolsko delo, učenci ne prinašajo. V primeru kraje šola ne prevzema 
odgovornosti. 

 Učenci o vsaki nastali škodi na stavbi, inventarju in učilih obvestijo dežurnega učitelja 
ali razrednika. Večje poškodbe inventarja, morebitne nesreče in druge posebnosti, 
morajo biti takoj sporočene vodstvu šole. 

 O kraji učenci obvestijo razrednika in vodstvo šole, starši pa morajo krajo sočasno 
javiti  tudi na Policijsko postajo. 

 Če učenec povzroči materialno škodo namerno ali po malomarnosti, jo poravna v 
dejanski protivrednosti. 

 
20. člen 
POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE 
Pomemben element vzgojnega delovanja šole so pohvale učencem. Za uspešno in 
prizadevno delo v šoli učenci ali skupine učencev prejmejo pohvale (ustne ali pisne), 
priznanja in nagrade. Vrste in način podeljevanja opredeljujejo Pravila za podeljevanje 
nagrad in pohval učencev. 
 
O uspehih učencev sproti sporočamo in obveščamo na šolskem radiu, spletni strani šole, 
v šolskem glasilu in drugih zunanjih medijih. 
 
 
Od 12. septembra 2019 veljajo tudi nova Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za 
učence s statusom športnika in učence s statusom mladega umetnika na osnovni šoli 
Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem. Objavljena so na spletni strani šole.  
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Letni delovni načrt OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem 

je v sodelovanju z ravnateljico in učiteljskim zborom 

pripravila Simona Uranc, pomočnica ravnateljice. 

 

 

Učiteljski zbor je obravnaval predlog Letnega delovnega načrta šole 

na konferenci dne 24. 8. 2020. 

 

 

Svet staršev je bil seznanjen z Letnim delovnim načrtom šole na svoji seji dne  

8. 10. 2020. 

 

 

V skladu z Zakonom o osnovni šoli je Svet šole OŠ Prežihovega Voranca Ravne na 

Koroškem, Gozdarska pot 11, Ravne na Koroškem, 

na svoji seji dne 8. 10. 2020 

 

sprejel Letni delovni načrt Osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem 

za šolsko leto 2020/2021. 

 

 

 

 

Predsednica sveta šole 

Karolina Kumprej Pečečnik 

 

 

 

 

Ravnateljica 

Bojana Verdinek, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

Na naslovnici so Solzice in Prežih, sliki avtorice Alijane Terinek, prof. lum. 


