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Šolska ulica 1 

1410 Zagorje ob Savi 

 

 

 
Ime in pr i imek:  
 

Naslov :  
 
Razred:  
 

Razrednik :  
 

Domači  te lefon:  
 

Službeni  te lefon očeta :  
 
Službeni  te lefon matere :  
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Spoštovani starši in učenci. 

 

Pred vami je publikacija za šolsko leto 2019/2020. V njej 

boste naši koristne informacije in se seznanili z različnimi 

pravili in šolskim redom. 

Vzgojiti in oblikovati vaše otroke – naše učence v 

odgovorne in samostojne osebnosti, je naš skupni cilj. Če 

se tega zavedamo, potem sodelovanje ni težko. Le skupaj 

nam bo uspelo premagati vse ovire na tej poti in le z 

dobrim sodelovanjem bomo uspešno dosegli zastavljen 

cilj. 

Naj bo šolsko leto uspešno. 

 

 

ravnateljica 

Nataša Grošelj, prof. 
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I. PODATKI O ŠOLI  
 

OSNOVNA  ŠOLA TONETA OKROGARJA 

Šolska ulica 1, 1410 Zagorje ob Savi 
                         
Ravnateljica: Nataša Grošelj 

Tel.:03/56 60 202 
Uradne ure: vsak dan po predhodnem dogovoru. 
 
Pomočnik ravnateljice: Bronislav Urbanija 
Tel.: 03/56 60 216 
Uradne ure: po dogovoru. 
 
Poslovna sekretarka: Marjana Jerman 
Tel.: 03/56 60 200 
Fax: 03/ 56 60 207 
 
E-mail: tajnistvo@okrogar.si 
 
Spletna stran: www.okrogar.si 
 
Št. žiro računa: 01342-6030687210 
 
Davčna št.: 62408534 
 
Računalničarja: Nermin Bajramović, Andrej Hauptman. 
 
Hišnika: Borut Bernot, Brane Mrva. 
 
Kuharice: Derviša Fazlić, Petra Bernot, Sabina Kajbič Cirar. 
 
Snažilke: Alenka Vozel, Bernarda Brvar, Admira Zukić, Hasija 
Smajlović, Munira Šiljić, Mirjana Kržič. 
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USTANOVITELJ 

 
Ustanovitelj šole je Občina Zagorje ob Savi. 

 

 

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA 
 

Občinski svet občine Zagorje ob Savi je na seji, dne 13. 02. 1997, sprejel 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Toneta Okrogarja. Šola odgovarja za učence v času pouka, ob 
odmorih, pri dnevih dejavnosti, ki jih organizira šola, v šoli v naravi, pri 
interesnih dejavnostih, ki jih vodijo delavci šole; v prostorih šol, na 
dvoriščih šol, na prostorih dejavnosti šole v naravi, opredeljenih s 
programom in na tekmovanjih, na katerih učenci predstavljajo šolo. 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE 

V sestavo OŠ Toneta Okrogarja sodijo matična šola, podružnični enoti 
Kisovec in Šentlambert. 

 

PODRUŽNICI 
 
Podružnična enota Kisovec,  
Cesta 15. aprila 25, 1412  Kisovec; 
tel.: 03/56 60 - 220; pedagoški vodja: Romana 
Mumelj. 
E-mail: kisovec@okrogar.si 
 
 
Podružnična enota Šentlambert, 
Šentlambert 11, 1410 Zagorje; 
tel.: 03/56 60 - 230; pedagoški vodja: Manca 
Pišek. 
E-mail: sentlambert@okrogar.si 
 
 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ 

 
MATIČNA  ŠOLA 

- Za učence od 1. do 9. razreda: 
Podkraj pri Zagorju, Okrogarjeva kolonija, Kopališka ulica, Šolska ulica, 
Eberlova cesta, Grajska ulica, Podvine, Vine, Na bregu, Cesta Otona 
Župančiča, Dolenja vas, Marnova ulica, Ulica prvoborcev, Pečarjeva cesta, 
Cesta Borisa Kidriča, Cesta zmage (parne hiš. štev.), Polje, Loke (od 1 do 
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12), Vrh, Čolnišče, Prečna pot. 

- Za učence od 6. do 9. razreda: 
Zavine (od 1 do 13), Loke (od 13 od 70), Šemnik (od 1 do 23), Borovniško 
naselje, Cesta na Zlato polje, Cesta 15. aprila, Jevšnikova ulica, Naselje 
na Šahtu, Petelinkarjeva cesta, Ribnik, Rudarska cesta, Tonkova ulica in 
Trg Pohorskega bataljona (za učence, ki se po končanem 5. razredu 
prešolajo na matično šolo iz PŠ Kisovec). 

- Za učence od 5. do 9. razreda: 

Borje, Golče, Jablana, Jarše, Kolk, Mošenik, Rovišče, Senožeti, 
Šentlambert, Tirna, Požarje (od 8 do 13) ter Požarje od 15 do 18 (za 
učence, ki se po zaključenem 5. razredu prešolajo na MŠ iz PŠ 
Šentlambert). 
 
PODRUŽNICA KISOVEC 

- Za učence od 1. do 4. razreda: 
Zavine (od 1 do 13), Loke (od 13 do 70), Šemnik (od 1 do 23), Borovniško 
naselje, Cesta na Zlato polje, Cesta 15. aprila, Jevšnikova ulica, Naselje 
na Šahtu, Petelinkarjeva cesta, Ribnik, Rudarska cesta, Tonkova ulica in 
Trg Pohorskega bataljona. 

PODRUŽNICA ŠENTLAMBERT 

- Za učence od 1. do 5. razreda: 
Borje, Golče, Jablana, Jarše, Kolk, Mošenik, Rovišče, Senožeti, 
Šentlambert, Tirna in Požarje (od hiš. štev. 8 do 13 ter od 15 do 18).    

 

ORGANI UPRAVLJANJA 
 

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole.  
 

RAVNATELJ 
 

Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole. Naloge, ki jih mora 
opravljati, podrobno določa 49. člen Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. 

 
 

SVET ŠOLE 

Na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
svet zavoda šteje 11 članov, ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije 
predstavniki ustanovitelja: Suša Štefka, Marko Pavlovič, Marija Ribič, pet 
predstavnikov šole: Nevenka Urbanija, Kristina Lisec, Manca Pišek, Borut 
Bernot, Melanija Majdič Zupančič in trije predstavniki staršev: Jure 
Eranovič, Srečko Jurič, Klara Čebin. 
Predsednica sveta šole je Melanija Majdič Zupančič.  
Svet zavoda se bo sestajal po potrebi, najmanj trikrat letno. 
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SVET STARŠEV 

Za organizirano uresničevanje interesov staršev se v šoli oblikuje Svet 
staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega 
predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. 
Vlogo sveta staršev opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja.  
Njegove naloge so, da: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje 
k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o programu 
razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja 
o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi 
z vzgojno-izobraževalnim delom ter voli predstavnike v svet šole. 
Predsednik je Kristjan Pavlič. 
 
 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

  
Učiteljski zbor 
Sestavljajo ga vsi pedagoški delavci šole. Vodi ga ravnateljica.  
Naloge zbora so, da: 

obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-
izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga 
uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o 
posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v 
skladu s predpisi, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in 
mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge 
naloge v skladu z zakonodajo. 
 
 
Oddelčni učiteljski zbor 
Sestavljajo ga učiteljice in učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo 
v posameznem oddelku. Po potrebi sodelujejo pri delu oddelčnega 
učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci. 
Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v 
oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in tistim, ki težje 
napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih, opravlja druge naloge v skladu z 
zakonom. 
 
Razrednik 
Naloge razrednika in pomočnika razrednika so naslednje: 
vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, 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 ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo. 
 
Strokovni aktivi 
Šola ima več strokovnih aktivov. Sestavljajo jih učitelji istega predmeta 
oziroma predmetnih področij. 
Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega  
področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru 
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predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, 
obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne 
naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 
 

 

SKUPNOST UČENCEV 
 
Temeljna oblika organiziranosti učencev je oddelčna skupnost. 
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko 
svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev. 
Naloge skupnosti učencev:  

 aktivno sodelovanje pri vseh oblikah šolskega in izven šolskega 
dela; 

 zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s 
programom pouka, z dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi 
dejavnostmi, s prireditvami in drugimi dejavnostmi;  

 sprotno reševanje dilem, vprašanj in pobud učencev; 
 spremljanje pravic in dolžnosti učencev in opozarjanje na 

morebitne kršitve; 
 informiranje učencev o svoji dejavnosti preko zapisnikov, 

oglasnih desk, ustnega poročanja, radia;  
 organiziranje šolskih prireditev in sodelovanje pri nastajanju 

šolskega časopisa in skupnih akcijah;  
 oblikovanje predlogov za pohvale, nagrade in priznanja učencem; 
 oblikovanje pravil za boljšo medsebojno komunikacijo med učenci 

ter med učenci in odraslimi;  
 vključevanje v temo šolskega parlamenta na temo Izobraževanje 

in poklicna orientacija; 
 sodelovanje na občinskem in državnem parlamentu.  

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Mnenja in 

predloge lahko učenci na sestankih skupnosti učencev izražajo na 
skupnem sestanku enkrat mesečno. Mentorica šolskega parlamenta je 
Mojca Gradič. 
 
 

http://www.okrogar.si/_ucenci/sol_skupnost/sol_skupnost_kolaz.jpg
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ŠTEVILO OTROK IN ODDELKOV 

 

MATIČNA ŠOLA 

 
RAZRED 

ŠTEVILO 
ODDELKOV 

 
Ž 

 
M 

 
SKUPAJ 

1. 2 16 16 32 

2.  2 16 17 33 

3. 2 12 18 30 

4. 2 18 21 39 

5.  2 26 11 37 

6. 2 19 23 42 

7.  3 34 34 68 

8. 3 27 29 56 

9. 2 15 28 43 

SKUPAJ 20 183 197 380 

 

 

PODRUŽNICA KISOVEC 

 
RAZRED 

ŠTEVILO 
ODDELKOV 

 
Ž 

 
M 

 
SKUPAJ 

1 1 6 3 9 

2.  1 10 10 20 

3.  1 8 10 18 

4.  1 5 20 25 

5.  1 7 18 25 

SKUPAJ 7 36 61 97 

 

 
PODRUŽNICA ŠENTLAMBERT 

 
RAZRED 

ŠTEVILO 
ODDELKOV 

 
Ž 

 
M 

 
SKUPAJ 

1., 2.  1 9 8 17 

3., 4. 1 4 11 5 

SKUPAJ 2 13 19 32  
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UČITELJI 
MATIČNA ŠOLA – RAZREDNA STOPNJA        
 

 
RAZ. 

 
RAZREDNIK/ 

POMOČNIK RAZREDNIKA 

POGOVORNE URE 
ZA STARŠE 

POGOVORNE 
URE ZA 
UČENCE 

1. a TAMARA BIDERMAN 
KARMEN MEDVED 

sreda 
7.30−8. 15 

 

 
1. b 

ŠPELA RINK 
KARMEN MEDVED 

ponedeljek 
7.30−8.15 

 

 
2. a 

 
TJAŠA VRAN 

ponedeljek 
9.10–9.55 

   
 

 
2. b 

 
ŠPELA KRALJ 

petek 
7.30−8.15 

 

 
3. a 

 
IRENA OSTROŽNIK 

sreda 
9.10–9.55 

 

 
3. b 

 
BARBARA KLOPČIČ 

četrtek 
7.30–8.15 

 

 
     4. a 

 
NEVENKA UBANIJA 

torek 
8.20–9.05 

 
 

 
4. b 

 
MILENA GROM 

torek 
8.20−9.05 

 

 
5. a 

 
ANDREJA RADAKOVIČ 

torek 
11.05–11.55 

 

 
5. b 

 
JOŽI ZUPAN 

ponedeljek 
9.05−9.55 

 

 
TJA 

 
BRATUN TINA 

ponedeljek 
11.05-11.55 

 

 
OPB 1 

 
KATARINA ZAKRAJŠEK 

 
po dogovoru 

 

 
OPB 2 

Špela Kralj, Tjaša Vran, 
Tamara Biderman, Maja 
Ocepek 

 
po dogovoru 

 

 
OPB 3 

Bruno Urbanija, Manca Ašič, 
Jadranka Kačič  

 
po dogovoru 

 

OPB 4 Predrag Grujić, Tina Bratun, 
Milena Grom 

 
po dogovoru 
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PREDMETNA STOPNJA 

 
RAZ. 

         
RAZREDNIK 

 

 
PREDMET 

POGOVORNE 
URE ZA STARŠE 

POGOVORNE 
URE ZA 
UČENCE 

 

6. a 

 

EDITA PAŠAGIĆ 

TIT, OGL, 

OGK, NTE 

torek 

9.10–9.55 

sreda 

9.10–12.40 

 

6. b 

JADRANKA 

KAČIČ 

 

LUM, LS 

ponedeljek 

10.15−11.00 

petek 

11.05–11.55 

 

7. a 

MELANIJA M. 

ZUPANČIČ 

 

TJA 

torek 

11.05–11.55 

sreda 

8.20–9.05 

 

7. b 

NERMIN 

BAJRAMOVIĆ 

 

MAT, MD 

četrtek 

7.30−8.15 

torek 

7.30−8.15 

 

7. c 

KATARINA  

ERANOVIČ 

 

SLJ 

ponedeljek 

11.55−12.40 

ponedeljek 

10.15−11.00 

  

8. a 

ERIKA 

JENKO 

 

SLJ 

torek 
9.10−9.55 

sreda 
10.15–11.00 

 

8. b 

ANDREJ 

HAUPTMAN 

MAT, RVT, 

NRA 

torek 
7.30–8.15 

torek 
11.55–12.40 

 

8. c 

DEJAN 

KRAMŽAR 

ZGO, TEL, 

N2N, NI 

petek 

10.15−11.00 

sreda 

11.55−12.40 

 

9. a 

KATARINA 

SKRINJAR 

 

GUM, NUM 

sreda 

9.10–9.55 

 

 

9. b 

MANCA  

AŠIČ 

KE, NAR, 

POK 

sreda 
9.10–9.55 

sreda 
11.05–11.55 
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NERAZREDNIKI 

 

UČITELJ 

 

PREDMET 

POGOVORNE URE 

ZA STARŠE 

POGOVORNE URE 

ZA UČENCE 

 

MATEVŽ OCVIRK 

 

MAT 

torek 

9.05–9.55 

torek 

9.05–9.55 

 

VLASTA LAZNIK 

 

BI, NAR 

torek 
9.10−9.55 

sreda 

11.05−11.50 

 

DARJA KLUKEJ 

 

GEO, DDK 

torek 

8.20−9.05 

 

DORIĆ 

          LEJLA 

 

TJA 

četrtek 

11.05−11.50 

ponedeljek 

11.05−11.50 

KRISTINA 

DOBRAVC 

 

SLJ 

torek 

10.15−11.00 

petek 

11.55−12.40 

PREDRAG 

GRUJIĆ 

FI, ŠHO, 

ŠHK, ŠHS 

  

 

KATJA KOS 

 

GOS, SPH,  

torek 

10.15−11.00 

torek 

11.05−11.50 

 

METKA L. NEMEC 

ŠPO, ŠSP, 

IPŠO, NŠP 

ponedeljek 

9.10−9.55 

ponedeljek 

13.50−14.35 

 

DANILO LISEC 

ŠPO, ŠZZ, 

IPŠN, NŠP 

sreda 

9.10−9.55 

petek 

13.00−13.45 

 

MOJCA GRADIČ 

 

DSP 

petek 

9.10–9.55 

petek 

11.55–12.40 

 

JASNA KOKALJ 

 

DSP 

četrtek 

11.05−11.50 

petek 

11.55−12.40 

VESNA VERHOVNIK 

MAROVŠEK 

 

DSP 

sreda 

11.05−11.50 

četrtek 

13.00−13.45 

 

 

 

PODRUŽNICA ŠENTLAMBERT 

 

 
RAZRED 

 
RAZREDNIK 

 
POGOVORNE URE ZA STARŠE 

       
 1. d + 2. d 

 
MANCA PIŠEK 

torek 
8.20–9.05 

 
3. d + 4. e 

 
MONIKA TORI 

torek 
7.30−8.15 

 

OPB 

 

BRANKA LENDERO 

sreda 
11.55−12.40 
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PODRUŽNICA KISOVEC 

 

RAZ. RAZREDNIK POGOVORNE URE ZA STARŠE 

 

1. c 

 

KRISTINA LISEC 

torek 

11.05–11.50 

 

2. c 

 

VOJKA LAVRIN 

ponedeljek 

11.55–12.40 

 

3. c 

 

INA BREČKO 

torek 

9.05–9.55 

 

4. c 

 

NATAŠA JAZBEC 

četrtek 

11.05–11.55 

 

5. c 

 

ROMANA MUMELJ 

sreda 

9.10−9.55 

 

DSP 

 

NATAŠA OCEPEK 

torek 

10.15−11.00 

 

OPB 5 

 

VESNA MARKIČ DOLINŠEK 

 

po dogovoru 

 

OPB 6 

Franka Martinčič, Predrag 

Grujić 

 

po dogovoru 

 

OPB 7 

 

Milena Rot 

 

po dogovoru 

 

 

ŠOLSKI ZVONEC 

predura 7.30–8.15  

1. ura 8.20–9.05  

2. ura 9.10–9.55  

 9.55−10.15 odmor za malico 

3. ura 10.15–11.00  

4. ura 11.05–11.50     

5. ura 11.55–12.40  

 12.45−13.30  

 13.30–13.50 odmor za kosilo 

7. ura 13.50–14.35  

8. ura 14.40–15.25  
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II. PREDSTAVITEV PROGRAMA 

PREDMETNIK 

V šolskem letu 2019/2020 bomo imeli 189 dni pouka (deveti razred 182 dni). Med 
dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne in naravoslovne dneve, šolo v naravi, 
celodnevne ekskurzije itd. 

 
A - OBVEZNI PROGRAM 

PREDMETI ŠTEVILO UR TEDENSKO V RAZREDIH SKUPAJ 

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

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318 

Tuji jezik 2 2 2 2 3 4 4 3 3 796 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452 

Družba    2 3     175 

Geografija      1 2 1,5 2 221,5 

Zgodovina      1 2 2 2 239 

Domovinska in državljanska kultura in etika 1 1  70 

Spozn. okolja 3 3 3       315 

Fizika        2 2 134 

Kemija        2 2 134 

Biologija        1,5 2 116,5 

Naravoslovje      2 3   175 

Naravoslovje in tehnika  3 3     210 

Tehnika in tehnologija     2 1 1  140 

Gospodinjstvo     1 1,5    87,5 

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834 

Izbirni predmeti       2/3 2/3 2/3 204/306 

Oddelčna skup.    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5 

                                                                                                                                      Skupaj vseh ur             7740/7842                      

Število predmetov 6 6 7 8 9 11 12-
14 

14-
16 

12-
14 

 

Št. ur na teden 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/2
8 

27,5
28,5 

27,5 
28,5    

 

Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32  

Dnevi dejavnosti/število dni letno 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150 

Naravosl. dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225 

                                                             Skupaj vseh ur                           675 

Št. ted. dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
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B – RAZŠIRJEN PROGRAM 

Neobvezni izbirni predmeti 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r 

Prvi tuji jezik 2 2        

Drugi tuji jezik, umetnost, šport, 

računalništvo, tehnika 

   2/1 2/1 2/1    

Individualna in skupinska pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Interesna dejavnost 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

DIFERENCIACIJA POUKA 

 
Diferenciacija v šoli je namenjena razdelitvi učencev v skupine, da bi 
lažje izvajali individualiziran pouk. V vseh oddelkih od 1. do 9. razreda 
se izvaja notranja diferenciacija.  
V 8. in 9. razredu bomo izvajali diferenciacijo v obliki manjših učnih 
skupin. 
Predlog diferenciacije pouka za šolsko leto 2019/2020 je sprejel in 
potrdil svet šole.  
 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

 
Pri preverjanju in ocenjevanju znanja upoštevamo določila Pravilnika o 
preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 
šoli. 
V letošnjem šolskem letu sta dve ocenjevalni obdobji.  
V prvem in drugem razredu se znanje ocenjuje opisno, od tretjega do 
devetega razreda pa se znanje ocenjuje številčno pri vseh predmetih.  
Pri ocenjevanju znanja uporabljamo različne načine, napovedano ali 
nenapovedano, glede na razred in učne vsebine. Učenčevo znanje 
ocenjujemo najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, z izjemo 
predmetov, ki imajo samo eno uro na teden, pri katerih zadošča ena 
ocena v enem obdobju oz. najmanj tri ocene v šolskem letu. Pisni 
preizkusi znanja so napovedani vsaj teden dni prej.  
Ob koncu ocenjevalnega obdobja pisno obvestimo starše učencev od 
2. do 9. razreda o ocenah.  
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IZBIRNI PREDMETI 

 
Izbirni predmeti so nov način prilagajanja OŠ 
individualnim razlikam in interesom učencev. 
V 7., 8. in 9. razredu učenci izberejo dva oz. tri 
predmete, ki so lahko iz leta v leto različni. Razporejeni 
so v dva sklopa:  
v družboslovno-humanističnega in naravoslovno-
tehničnega. 
Učenec izbere  dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa 
tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učencu ni več potrebno 
izbrati predmetov iz obeh sklopov.  
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je 
lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri 
eni uri tedensko.  
Izbirne predmete izbirajo iz nabora izbirnih predmetov, ki jih ponudi 
šola v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto. 
 
V letošnjem šolskem letu se bodo izvajali naslednji obvezni izbirni 
predmeti:  

 računalniška omrežja; 
 sodobna priprava hrane; 
 šahovsko kombiniranje; 
 šahovske osnove; 
 šahovske strategije; 
 likovno snovanje 1; 
 izbrani šport: nogomet, odbojka; 
 šport za sprostitev; 
 šport za zdravje; 
 matematična delavnica 1, 2; 
 poskusi v kemiji; 
 obdelava gradiv – les; 
 obdelava gradiv – kovine; 
 nemščina 1,3; 
 vzgoja za medije: televizija; 
 robotika v tehniki 

 
Pouk izbirnih predmetov bo potekal po urniku, občasno pa po dogovoru 
z učiteljem, ki predmet poučuje. 
V letošnjem letu izvajamo neobvezni izbirni predmet v 1. razredu – 
tuji jezik angleščina, ter v drugi triadi na matični šoli: tehnika, šport, 
nemščina, umetnost in računalništvo. Na podružnici Kisovec pa se 
izvajajo tehnika, računalništvo in šport. 
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ŠOLA V NARAVI, ŽIVLJENJE Z NARAVO 

 

RAZ. DEJAVNOST LOKACIJA, TERMIN TRAJANJE 

5. r. Letna šola v naravi Fiesa, 2. 9.–6. 9. 2019 5 dni 

 

6. r. 

 

Zimska šola v naravi 

Trije kralji Pohorje,  

2. 3.– 6.3.2020 

 

5 dni 

 

3. r. 

 

Šola plavanja 

Debeli Rtič 

4.5.−8.5.2020 

 

5 dni 

 

 

 

 

TEČAJNE OBLIKE 
 
Obvezne oblike (po predmetniku): 

 tečaj CPP in kolesarski izpiti. 
 
 Neobvezne oblike: 

 tečaj plavanja v okviru letne šole v naravi; 
 tečaj plavanja v okviru odpravljanja plavalne 

nepismenosti; 
 tečaje plavanja v okviru zgodnjega plavalnega 

opismenjevanja; 
 tečaj smučanja v okviru zimske šole v naravi. 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

MATIČNA ŠOLA  

 

NAZIV MENTOR RAZR. DAN, URA 

 

PLANINSKI KROŽEK 
Jana Herman 1. – 9. 

sobota po 

dogovoru 

 
ČEBELARSKI KROŽEK 

 
Milena grom 

 
2. – 5. 

sreda 
12.45–13.30 

 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 

 
 
 
 

MLADINSKI PEVSKI 
ZBOR 

 
Katarina Skrinjar 

 

1.–5. 
 
 
 

 
 

6.–9. 

pon., sre. 
12.45−13.30 

Tor. 
11.55−12.40 

 
pon., sre. 

13.50−14.35 

 
LUTKE 

 
Nevenka Urbanija 

 
4.− 5. 

sreda 
12.45−13.30 

 
PRAVLJIČARSKI KROŽEK 

Špela Rink  1. 
četrtek 

12.45−13.30 

 
KLEKLANJE 

 
Jana Herman 

 
4. – 9. 

sreda 
12.45 −13.30 

ŠOLSKA SKUPNOST, 
PARLAMENT 

 
Mojca Gradič 

 
4.–9. 

torek ali sreda 
12.45 −13.30 

 
IGRE, IGRICE 

 
Karmen Medved 

 
1. 

ponedeljek 
7.30−8.15 

 
ZNAM VEČ 1 

 
Tamara Biderman 

 
1. 

četrtek 
7.30−8.15 

 
ZNAM VEČ 2 

 
Tjaša Vran 

 
2. 

petek 
7.30−8.15 

 
ZNAM VEČ 3 

 
Irena Ostrožnik 

 
3. 

četrtek 
7.30−8.15 

 
ŠOLSKI RADIO TONČEK 

 
Lejla Dorić 

 
5.−9. 

 
po dogovoru 

RDEČI KRIŽ IN 
PROSTOVOLJNO DELO 

 
Vlasta Laznik 

 
6.–9. 

 
po dogovoru 

 
PRVA POMOČ 

 
Maja Ocepek 

 
5.–9. 

torek 
7.30 −8.15 

 
EKO KROŽEK 

 
Katja Kos 

 po dogovoru 

 
LIKOVNI KROŽEK 

Jadranka Kačič 5. −9. 
ponedeljek 

12.45 –13.30 

KOLESARSKI KROŽEK Andreja 5. petek 
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Radakovič, 
Joži Zupan 

7.30−8.20 

 
RAČUNALNIŠKI KROŽEK 

Andrej Hauptman 6.−9. po dogovoru 

 
TURISTIČNI KROŽEK 

Jadranka Kačič 5.−9. po dogovoru 

NOGOMET Danilo Lisec 
 
 

po dogovoru 

 
GLEDALIŠKI KLUB 

Katarina Eranovič 7., 8. 
ponedeljek 

12.45−13.30 

 
KOŠARKA 

KK Zagorje 
dečki 
1.−5. 

 

 
KOŠARKA 

FELIX 
deklice 
1.−5. 

 

 
JUDO 

Zunanji 1. – 5.  

 
ROKOMET 

Zunanji   

 
 
 
 
 
PODRUŽNICA ŠENTLAMBERT 
 

 
NAZIV 

 
MENTOR 

 
RAZ. 

 
DAN, URA 

OTROŠKI PEVSKI 
ZBOR 

 
Manca Pišek 

 
1.–4.  

sreda 
7.30−8.15 

11.55–12.40 

RAČUNANJE JE IGRA 
 

Monika Tori 
3., 4. 

petek 
11.55−12.40 

BEREMO POD 
KROŠNJO 

Branka Lendero 1.−4. 
ponedeljek 

11.55−12.40 
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PODRUŽNICA KISOVEC 
 

 
NAZIV 

 
MENTOR 

 
RAZ. 

 
DAN, URA 

 
OBLIKOVALNI KROŽEK 

 
Romana Mumelj 

 
4., 5 

sreda 
12.45–14.35 

 
ZNAM VEČ 1 

 
Kristina Lisec 

 
1. 

torek 
7.30–8.15 

 
ZNAM VEČ 2 

 
Vojka Lavrin 

2. 
torek 

7.30−8.15 

 
ZNAM VEČ 3 

Ina Brečko 3. 
petek 

7.30−8.15 

 
OTROŠKI PEVSKI 

ZBOR  

 
Nataša Jazbec 

1.−3. 
 

4., 5. 

sreda 
11.55−12.40 

 

četrtek 
7.30−8.15 

 
DRAMSKI KROŽEK 

Ina Brečko 3.−5. 
pon., pet. 
7.30−8.15 

 
KOLESARSKI KROŽEK 

Romana Mumelj 5. 
petek 

7.30−8.15 

 
PRAVLJIČNI KROŽEK 

Kristina Lisec 1. 
torek 

12.45−13.30 

 
BRALNA ZNAČKA 

Vse učiteljice   

 
TONČKOVE MIGARIJE 

Franka Martinčič  3.−5. 
tor., pet. 

7.30−8.15 

TONČEK GOSPODINJI Franka Martinčič 1., 2. 
sre., čet. 

11.55−12.40 

 

 

 

DRUGE DEJAVNOSTI 
 
Dejavnosti na šoli so zelo raznolike. Načrtujemo naslednje 
oblike dejavnosti: 
 

 oglede gledaliških in filmskih predstav; 
 obiske umetnikov in kulturnih delavcev na šoli; 
 družabne prireditve; 
 izdaje literarnega glasila in šolskih časopisov; 
 priprave in razstave plakatov in drugih izdelkov, 

ki nastanejo v šolah v naravi; 
 sodelovanja in priprave kulturnih prireditev v kraju; 
 sodelovanja na različnih natečajih; 
 predavanja in srečanja s starši; 
 nastope za starše. 
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PROJEKTI 

 
V šolskem letu 2019/2020 bodo na šoli potekali naslednji projekti: 
 
 Ekošola; 
 Preverjanje znanja plavanja in 

odpravljanje plavalne nepismenosti na 
predmetni stopnji;  

 Plavalno opismenjevanje učencev 1. in  3. 
razredov; 

 Drugače o poklicih; 
 Prometna kača; 
 Pasavček; 
 varno na kolo; 
 Noč pravljic; 
 Sodelovanje v projektu e-šolstvo; 
 KA1 Erasmus; 
 eTwinning; 
 Shema šolskega sadja; 
 Bralna značka: slovenska, eko, angleška; 
 Naša mala knjižnica; 
 Pravljični kovček;  
 Mreža gozdnih šol; 
 Izzivi medkulturnega sobivanja; 
 Angleški vikend; 
 Ekskurzije: Velika Britanija in Dunaj; 
 Angleški izziv in čajanka;  
 Halloween; 
 Tončkov sejem;  
 Slovenska mreža zdravih šol;  
 Zlati sonček in Krpan (športna značka); 
 Znam več z Lili in Binetom; 

 Povežimo generacije v enem tednu; 
 Simbioza giba; 
 Rastem s knjigo; 
 Rudolf Maister; 
 Organizacija in sodelovanj na gledališkem 

festivalu podružničnih šol Slovenije; 
 Ogled muzikla v Mariboru 
 Tradicionalni slovenski zajtrk. 
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Učitelji načrtujejo v letnih pripravah tudi krajše projekte, 
ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali znotraj 
interesnih dejavnosti (Naše mesto, Gozd jeseni, Pred 
prazniki, Prometna varnost). 
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III. ORGANIZACIJA DELA 

ŠOLE  

 

OCENJEVALNI OBDOBJI, OCENJEVALNE KONFERENCE 
 

 
OCENJEVALNO 

OBDOBJE 

 
TRAJANJE 

 
OCENJEVALNE 
KONFERENCE 

 
prvo 

 
od 1. septembra 
do 31. januarja 

 
28. 1.–29. 1. 2020 

 
drugo 

 
od 1. februarja 
do 24. junija 

 
12. 6. 2020 – 9. razred 

18. 6.–19. 6. 2020 - 1. do 8. 
razred 

 
 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

 
Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da 
lahko vsi učenci pokažejo svoje znanje, ko na isti dan rešujejo enake 
naloge pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi 
strokovnjaki za posamezne predmete. Preverja se le tisto znanje, ki ga 
vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenke in učenci poznajo iz 
vsakdanjega šolskega dela. 
Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatno 
informacijo o znanju učencev. Namenjena je učencem, njihovim 
staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni.  
Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo: 

 prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja; 
 učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov; 
 pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnostih za 

vse učenke in učence; 

 prispevati k enotnim merilom učiteljevega ocenjevanja 
znanja; 

 razvijati sposobnost učenk in učencev za kritično presojo 
lastnih dosežkov. 

Po sedanji zakonodaji se nacionalno preverjanje opravlja ob koncu 
druge (6. razred) in tretje (9. razred) triade. Za vse učence je 
opravljanje nacionalnega preverjanja znanja obvezno. Dosežki pri 
nacionalnem preverjanju znanja ne vplivajo na končni učni uspeh, na 
prehod v srednje šole pa v nekaterih točno določenih primerih. 
Nacionalno preverjanje znanja se v šestem razredu izvaja pri 
matematiki, slovenščini in tujem jeziku, v devetem razredu pa pri 
matematiki, slovenščini in tretjem predmetu, ki ga v mesecu marcu 
določi minister. V letošnjem letu je za našo šolo določen predmet 
zgodovina. 
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Šolski koledar 

DAN: DATUM: ZAKONSKO DOLOČENI DNEVI 

Ponedeljek 2. september 2019 Začetek pouka 

Pon. – pet. 28.10. – 1. 11. 2019 Jesenske počitnice 

Četrtek 31. oktober 2019 PRAZNIK - dan reformacije 

Petek 1. november 2019 PRAZNIK - dan spomina na mrtve 

Torek 24. december 2019 Pouk + proslava (Dan samostojnosti in enotnosti) 

Sreda 25. december 2019 PRAZNIK - božič 

Četrtek 26. december 2019 PRAZNIK - dan samostojnosti in enotnosti 

Pon. – sre. 25. 12. – 2. 1.  2020 Novoletne počitnice 

Sreda − četrtek 1., 2. januar 2020 PRAZNIK - Novo leto 

Petek 31. januar 2020 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

Petek 7. februar 2020 Proslava pred kulturnim praznikom 

Petek, sobota 
14. in 15. februar 
2020 

Informativna dneva za  vpis v SŠ (9. razred) 

Pon. – pet. 
Od 17. 2. do 21.2. 
2020 

Zimske počitnice 

Ponedeljek 13. april 2020 PRAZNIK – velikonočni ponedeljek  

Ponedeljek - petek 
27. 4. do 1. maja 
2020 

Prvomajske počitnice 

Petek - sobota 1. in 2. maj 2020 Praznik dela 

Torek, četrtek, 
ponedeljek 

5., 7. in 11. maj 2020 NPZ za 6. in 9. razred  (SLO, MAT, TJA, Zgodovina) 

Ponedeljek 15. junij 2020 Zaključek pouka za učence 9. razreda 

 
Od 16. 6. do 29.6. 
2020 

Razredni in popravni izpiti za učence 9. razreda 

Sreda 
24. junij 2020 (pouk + 
proslava) 

Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda 

Četrtek 25. junij 2020 PRAZNIK - Dan državnosti 

 26. 6. – 31. 8. 2020 Poletne počitnice 

 
Od 26. junija do 9. 
julija 2020 

Pred. in popravni izpiti za učence od 1. do 8. 
razreda. 

 
Od 19. avgusta do 30. 
avgusta 2020 

Pred. in popravni izpiti za učence od 1. do 9. 
razreda. 

 4. 5. – 24. 6. 2020 
1. rok za ocenjevanje učencev, ki se izobražujejo na 
domu 

 18. 8. – 31. 8. 2020 
2. rok za ocenjevanje učencev, ki se izobražujejo na 
domu 
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SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI 

 
Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in 
govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov 
napredek v šoli. 
Popoldanske govorilne ure so skupne ali individualne, kot jih prikazuje 
spodnja tabela. Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času 
dopoldanskih govorilnih ur. Na str. 11 do 14 so navedene ure za 
posameznega učitelja. 
 

RODITELJSKI SESTANKI SKUPNE GOVORILNE URE 

17. 9., 13. 9. 2019  

 16. 10., 187. 10. 2019 

 12., 14. 11. 2019 

4. 12. 2019  

 14. 1., 16. 1. 2020 

11. 2., 13. 2. 2020  

 17. 3., 19. 3. 2020 

14. 4., 16. 4. 2020 12. 5., 14. 5. 2020 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Včasih se zgodi, da je otroka strah, ni kos šolskemu delu in se ne počuti 
uspešnega, prihaja v spor z učitelji in s sošolci, ima težave doma ali 
sam s seboj. Lahko pa si samo želi pogovora in potrebuje nekoga, da 
mu prisluhne in ga podpre. Pri tem se lahko obrne na šolsko svetovalno 
službo − socialno delavko, Bojano Slekovec. 
Prvič se z malčki in njihovimi starši sreča ob vpisu v šolo. Zbira podatke 
o otrokovi šolski zrelosti in oblikuje oddelke 1. razreda, svetuje staršem 
pri vključevanju otrok v šolsko okolje, spremlja njihovo prilagajanje v 

oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu. 
Zelo težavna je odločitev o poklicni usmeritvi. Aktivnosti v poklicnem 
usmerjanju pričenjamo že v 7. razredu, intenzivno pa se nadaljujejo s 
posvetovanji z učenci in s starši v 8. in 9. razredu. Vključeni smo tudi 
v projekt Karierna orientacija za mlade, kjer si učenci lahko konkretno 
ogledajo poklic, ki jih zanima. 
Posebno skrb posvečamo učencem s posebnimi potrebami. Pri delu 
nam pomagajo specialna pedagoga Nataša Ocepek in Blaž Vozelj, 
socialne pedagoginje: Mojca Gradič, Vesna Verhovnik Marovšek in 
Jasna Kokalj. Močan vpliv na obnašanje in delo učencev imajo starši. 
Oni so tisti, ki z otrokom prebijejo največ časa, ga oblačijo in hranijo, 
ga imajo radi, delijo z njim vesele in žalostne trenutke. Tudi oni se 
znajdejo v trenutkih, ko ne vedo, kako in kaj ukrepati, kaj storiti, da 
bo dobro za otroka in šolo, za družino in sosede. Pri odločitvi vam bo 
v veliko pomoč razgovor s svetovalno delavko. Pravočasno vas bo 
opozorila na odstopanja pri učnem delu in vedenjskih vzorcih vašega 
otroka in svetovala, kako ukrepati. 
Oglasite se lahko vsak dan v dopoldanskem času ali v času 
popoldanskih govorilnih ur v pisarni šolske svetovalne službe  
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(tel.: 03/56 60 208) 

 

KARIERNA ORIENTACIJA 
 
Pri izvajanju karierne orientacije sodelujemo vsi strokovni delavci šole, 
povezujemo pa se tudi s predstavniki srednjih šol, Zavodom za 
zaposlovanje, Gospodarsko in Obrtno zbornico, Zavodom za šolstvo, 
Ministrstvom za šolstvo znanost in šport in drugimi. 
Program karierne orientacije v zadnjih dveh razredih usmerja učence 
k sistematičnemu sprejemanju odločitev. 
Na šoli v ta namen izvajamo skupinske in individualne razgovore z 
učenci o izbiri poklica, srednjih šolah, možnostih vpisa, štipendijah, o 
novostih in stanju prijav v srednjih šolah … Organiziramo roditeljske 
sestanke za starše,  individualne razgovore z učenci in s starši, zbiramo 
podatke o učenčevih sposobnostih in interesih ter vodimo aktivnosti pri 
vpisovanju učencev v srednje šole. V ta namen je izdelan poseben 
rokovnik za vpis v srednje šole, ki ga učenci dobijo v šolski svetovalni 
službi. 
 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
V šolski knjižnici je približno 12.000 knjižnih enot, ki so namenjene 
tako učencem kot učiteljem. Naročeni smo na 23 različnih revij in 
časopisov, ki jih lahko učenci v času izposoje berejo v knjižnici. 
Nekaj več kot 8400 knjižnih enot je tudi računalniško obdelanih.  

Zaradi posodobitve šolske knjižnice v sistem COBISS bo v letošnjem 
šolskem letu urnik za izposojo nekoliko spremenjen. 
 
URNIK KNJIŽNICE 
 

PON. TOR. SRE. ČET. PET. 

7.30–8.20 
11.00–13.45 

7.30–8.20 
11.00–13.45 

 
ZAPRTO 

7.30–8.20 
11.00–13.45 

7.30.–8.20 
11.00–13.30 

 
Rok izposoje za knjižno gradivo je dva tedna. Rok izposoje lahko 
podaljšamo največ za en teden. Za domače branje velja rok 
izposoje le en teden in ga ni možno podaljšati! V šolski knjižnici na 
matični šoli vas pričakuje knjižničarka Jana Herman. 
 
UČBENIŠKI SKLAD 
 
Učbeniški sklad predstavlja zakonsko obveznost vsake osnovne šole. 
Osnovni cilj projekta je zagotoviti sklade učbenikov na vseh 
slovenskih osnovnih šolah, ki omogočajo vsem osnovnošolcem 
uporabo izposojenih učbenikov. Od leta 2008/09 je Ministrstvo za 
šolstvo zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških 
skladov za vse učenke in učence. V učbeniški sklad so vključeni le 
učbeniki, ki jih je potrdilo Ministrstvo za šolstvo in so vsako leto 

posebej objavljeni v Katalogu učbenikov za OŠ.  
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Učenci se z izpolnjeno naročilnico v mesecu maju lahko naročijo na 
komplet učbenikov za naslednje šolsko leto.  
Seveda pa je potrebno upoštevati pravilnik o učbeniških skladih, ki 
določa, da je ob koncu šolskega leta potrebno vrniti učbenike šoli. V 
primeru da je učbenik izgubljen, poškodovan ali uničen, je potrebno 
zanj plačati odškodnino, ki znaša dve tretjini maloprodajne cene 
učbenika. 
V učbenike učenci ne smejo pisati ali kakorkoli označevati.  
Vsi učbeniki so že oviti v folijo, da se čim manj poškodujejo, 
zato jih ni potrebno ponovno ovijati. NA PLATNICE NE LEPITE 
NALEPK Z IMENI, pač pa lahko na prvo stran s svinčnikom 
napišete ime in priimek. Od učencev pričakujemo, da ob koncu 
leta pravočasno vrnejo očiščene in urejene učbenike. 

Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Jana Herman. 

 

 
RAČUNOVODSTVO 

  

Računovodkinji sta Nadira Mujkanović in Marjana Cirar. 

Čas poslovanja je od 7.00 do 15.00 ure. 

 

ŠOLSKA PREHRANA 
 
Učenci lahko naročajo malico in 

kosila. Zaželeno je, da vsak 
učenec prejme v šoli vsaj en obrok 
dnevno. 
Učenci, ki so v jutranjem varstvu, 
lahko tudi zajtrkujejo. 
Učenci malicajo v drugem 
odmoru. Čas kosila pa je med 
12.40 in 13.45 uro. 
Prijavo na šolsko prehrano oddajo 
starši oz. zakoniti zastopniki 
praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, in sicer na 
predpisanem obrazcu, oz. v elektronski obliki preko e-asistenta. Odda 
se lahko tudi  kadarkoli med šolskim letom. Prijava se lahko kadarkoli 
prekliče. Malico lahko prijavite ali prekličete v svetovalni službi pri ge. 
Bojani Slekovec (tel. 56 60 208). Šolska prehrana se odjavlja izključno 
preko e-asistenta: zajtrk in malica en dan prej do 8. 00 ure, kosilo pa 
do 8. 00 ure za tekoči dan. Izjemoma se lahko prehrana odjavi tudi po 
telefonu na št. 56 60 205 (Marjana Cirar), do 8.00 ure zjutraj. Če obrok 
ni odjavljen, se plača polna cena. 
Prijava na malico ali kosilo velja za celotno šolsko leto 2019/2020, v 
primeru sprememb je potrebno obroke odjaviti. 
 
Do subvencije za malico so upravičeni tisti učenci, katerih dohodek na 
družinskega člana ne presega 545,98 €,  do kosilo pa so upravičeni 
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tisti, ki imajo v odločbi o otroškem dodatku izkazan dohodek 370,86 € 
ali manj na družinskega člana. Vloge za subvencijo ni več potrebno 
vlagati na CSD, podatke o upravičenosti subvencije si šola pridobi od 
pristojnega ministrstva.  
 
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost staršev, da bodo 
spoštovali pravila šolske prehrane, plačali prispevek za šolsko 
prehrano, pravočasno odjavili posamezni obrok, plačali polno ceno 
obroka, če obroka niso pravočasno odjavili in šoli v roku 30 dneh 
sporočili vsako spremembo podatkov. Celoten pravilnik je objavljen na 
spletni strani šole.  
 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični 
zdravstveni pregledi, za učence 1., 6. in 8. razreda je organizirano 
cepljenje, pri učencih prvega razreda pa se opravi tudi pregled sluha. 

Prav tako opravljamo sistematične preglede zob in učenje pravilnega 
čiščenja in nege zob. Tekmujemo v akciji Očistimo zobe. 
Šolsko zobno ambulanto lahko obiščete v Kisovcu in na matični šoli. 
Zobozdravnici sta dr. Anja Drobež in dr. Divna Bogdanović. 

PREVOZ 

Učenci matične šole, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km (Kisovec, 
Čolnišče, Šentlambert, Tirna), imajo zagotovljen prevoz v šolo in iz nje 
z rednim šolskim avtobusom. 

 

JUTRANJE VARSTVO 

 
Za učence prvih razredov (izjemoma za učence drugih razredov) je 
organizirano jutranje varstvo od 6. 00 ure do začetka pouka ob 8. 00.  
Otroci lahko zjutraj še malo zaspijo, se igrajo in varno počakajo na 
začetek pouka. Jutranje varstvo je organizirano tudi na podružnicah.  

 

PODALJŠANO BIVANJE 
 

Poleg ustreznega varstva šola v času podaljšanega 
bivanja nudi otroku skrbno, smotrno organizirano 
preživljanje prostega časa z različnimi aktivnostmi, 
skrbi za zdravo in kulturno prehrano ter za čim boljše 
in prijetno počutje. Vse to se izvaja z ustreznim 
programom, organizacijo dnevnega življenja, s strokovnim kadrom in 
primernimi prostori. Dejavnosti so načrtovane, ciljno usmerjene in 
organizirane, prilagajajo se zahtevam pouka, potrebam učencev oz. 
pričakovanju družine. 
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GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO 
POČUTJE 

V šolskem letu 2018/2019 je bila naša šola izbrana za preizkušanje 
dela novega razširjenega programa osnovne šole. To je triletni projekt 
v katerem se nahajajo trije sklopi: Gibanje, Hrana in prehranjevanje, 
Zdravje in varnost. Učencem bomo omogočili dodatne dejavnosti iz 
vseh treh, predvsem pa iz sklopa Gibanje. Namen teh aktivnosti je 
omogočiti učencem več gibanja, da jim pokažemo, kako poskrbeti za 
psihično in fizično počutje. Lahko izbirajo tudi med dejavnostmi, ki so 
namenjene sproščanju, premagovanju stresa, zdravi prehrani, 
kvalitetnemu preživljanju prostega časa.  
Učencem prve triade ponujamo:  

 naravne oblike gibanja (hoja, tek, plezanje, lazenje, 
potiskanje, vlečenje, kotaljenje, padanje….. 

 elementarne in štafetne igre 

 gibanje zunaj 
 žogarije (aktivnosti, ki skozi igro in zabavo spoznajo osnove 

moštvenih iger ter njihova osnovna pravila). 
Učencem druge triade ponujamo športne igre (z žogo, borilne igre…). 
Učencem tretje triade ponujamo igre, kjer razvijajo osnovne motorične 
sposobnosti (koordinacija, gibljivost, moč, ravnotežje, hitrost, 
agilnost…), telesna priprava – postani fit, osnove iger z žogo, namizni 
tenis, badminton, gibanje skozi celo leto. Učenci prostovoljno izberejo 
dejavnost in jo obiskujejo do konca šolskega leta. 
 

DODATNI, DOPOLNILNI POUK 

DODATNI POUK 

 
Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih 
presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S 
poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, 
kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja 
podpira doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem 
v septembru. Urnik dodatnega pouka je v vsaki učilnici. 
 
DOPOLNILNI POUK 

 

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago 
snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim 
načinom dela učenci laže usvojijo temeljne učne cilje. Delo poteka po 
urniku, objavljenem v septembru. 
Urnik dopolnilnega pouka je v vsaki učilnici. 

 

 

INDIVIDUALNA POMOČ 

 

Tudi v šolskem letu 2019/2020 bomo na šoli v največji možni meri 
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poskrbeli za učence, ki zaradi težav pri učenju težko sledijo rednemu 
delu v razredu. Individualno učno pomoč bodo izvajali učitelji razredne 
in predmetne stopnje med poukom in tudi po njem. Pomoč pri učenju 
nudijo tudi defektologinja in socialne pedagoginje. 
 
 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

 
Kaj pomeni biti nadarjen učenec? Med nadarjene oziroma talentirane 
štejemo tako tiste z dejanskimi visokimi dosežki, kot tudi tiste s 
potencialnimi zmožnostmi za take dosežke. Po zakonu so nadarjeni tisti 
učenci, ki presegajo po svojih intelektualnih in/ali ustvarjalnih 
sposobnostih večino (90 %) svojih vrstnikov.  
Nadarjenim učencem namenjamo posebno skrb, ki je v skladu z 
njihovimi značilnostmi in potrebami. Ker pri rednih urah hitro obvladajo 
snov in se pričnejo dolgočasiti, jim ponudimo tudi drugačne oblike dela: 
v majhnih skupinah, v sproščenem in prijateljskem vzdušju, z 
najzanimivejšimi vsebinami, zunanjimi gosti …  
V postopku odkrivanja nadarjenih učencev sodelujemo učitelji, šolska 
svetovalna služba, starši in po potrebi tudi zunanji strokovnjaki. 
Poteka v treh stopnjah:  
 evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, pri čemer se 

upoštevajo različni kriteriji (učni uspeh, dosežki, tekmovanja, 
mnenje učiteljev in šolske svetovalne službe, hobiji …); 

 identifikacija nadarjenih učencev –zajema poglobljeno in 
podrobnejšo obravnavo učencev;  

 seznanitev in mnenje staršev. 

 

EKOŠOLA 

 
Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj 
Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je 
sklad za okoljevarstveno izobraževanje Foundation for Environmental 
Education – FEE, ki je bila ustanovljena z namenom, da organizirano 
in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. V FEE je v 
Evropi vključenih 30 držav. 
Vizija slovenske ekošole  
V Sloveniji imamo že preko 262 ekošol. Te šole 
vzgajajo mlade, da bi jim skrb za okolje in naravo 
morda nekoč postala del življenja. To nam daje 
upanje, da bo tudi kakovost našega bivanja v 
prihodnosti zagotovljena. Slovenija je naravno 
lepa in bogata dežela, zato se moramo toliko bolj 
potruditi, da bo taka tudi ostala, k temu pa lahko 
največ pripomorejo tisti, ki bodo snovali njeno 
prihodnost – naši najmlajši. Program Ekošola kot način življenja v 
Sloveniji deluje že od leta 1996. 
Naša šola je v ta projekt vključena že od samega začetka. O kvalitetno 
izpeljanih projektih pa priča vsakoletna potrditev osvojene ekozastave. 
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Najbolj nujne teme vsakoletnega projekta so:  
- voda, varčevanje z njo in preprečevanje onesnaževanja; 
- odpadki, zmanjšanje količine odpadkov, ločeno zbiranje, čiščenje; 
- energija, varčevanje z njo in uporaba alternativnih virov; 
- zdrava prehrana, promet in okolje. 
"Ustvariti v sebi ekološko ravnovesje duha je pot v vsak 
uspešen ekološki projekt." 
 
Več o projektu EKOŠOLA si lahko preberete na spletni strani: 
http://www.drustvo-doves.si/es/  ali EKOŠOLA KOT NAČIN 
ŽIVLJENJA. Ekokoordinatorji so Katja Kos, Jadranka Kačič in Franka 
Martinčič. 
 

http://www.drustvo-doves.si/es/
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ŠOLSKI SKLAD 
 

Na podlagi 135. člena Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96) je dne 1. 10. 1998 
SVET OŠ Toneta Okrogarja na seji sprejel sklep o ustanovitvi šolskega 
sklada. 
 
Namen in dejavnost sklada je: 
- pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in     
  pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov; 
- financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso 
  sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih   
  sredstev; 
- nakup nadstandardne opreme; 
- zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne   
  dejavnosti učencev; 
- pomoč socialno šibkim otrokom, učencem naše šole. 
Upravni odbor sestavljajo predstavniki šole: Bojana Slekovec, Vojka 
Lavrin, Joži Zupan in predstavniki staršev: Kristjan Pavlič, Eranovič 
Jure, Marko Borišek in Ines Ocepek. 
 
Upravni odbor sklada pripravi vsako leto v soglasju s svetom šole 
program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev. 
Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen oz. razred ali 
oddelek, za katerega so bila zbrana.  
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VARNA POT V ŠOLO 
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OPOZARJA 
 
 Otroci in mladostniki sodelujejo v cestnem prometu v različnih 

vlogah kot pešci, kolesarji, potniki v osebnih avtomobilih in 
avtobusih, kasneje vozniki koles s pomožnim motorjem in koles z 
motorjem. Vsako sodelovanje v prometu zahteva vsak trenutek od 
njih in drugih udeležencev posebno skrb in pozornost. 
 

 Varnost v prometu ni le enkraten nasvet ali opozorilo, pomeni 
način življenja. Šola in starši s svojim ravnanjem in zgledom ter 
prometno vzgojo skupaj oblikujemo varne oblike ravnanja v 
prometu.  
 

 Starši skupaj z otrokom načrtujejo pot v šolo. Vedno izberemo 

najvarnejšo pot in ne najkrajšo. Otroka je potrebno naučiti varno 
hoditi po teh poteh, varno prečkali ceste in križišča. Mlajši otroci 
potrebujejo zlasti pri prečkanju pomoč starejših.  
 

 Za otroke, ki so stari manj kot 7 let, je potrebno zagotoviti 
spremstvo osebe, ki je starejša od 10 let. 
 

 Da bodo ostali udeleženci v prometu pozorni na vaše otroke, naj 
imajo, posebno ob slabši vidljivosti, oblečena svetla oblačila, 
pripeto kresničko ali drugo svetlobno znamenje. Voznik namreč 
opazi ponoči ali v mraku temno oblečenega pešca na 26 metrov, 
svetlo oblečenega pešca na 38 metrov in pešca s kresničko na 
136 metrov. 
 

 Učenci v prvem razredu dobijo rumene rutice in kresničke. 
 

 Vedno hodimo po pločniku. Če cesta nima pločnikov, hodimo po 
levi strani, ker na tak način vidimo vozilo in se mu lahko 
pravočasno umaknemo. 
 

 Otroci, ki jih vozimo v osebnih avtomobilih, morajo biti, glede na 
njihovo starost in višino zavarovani z otroškim varnostnim 
sedežem (nižji kot 150 cm) ali varnostnim pasom (višji kot 150 
cm). Če v avtu ni možnosti, da bi vanj vgradili otroške sedeže ali 
varnostne pasove, morajo otroci do 12. leta sedeti na zadnjih 
sedežih. 
 

 V avtobusu otroci ne smejo sedeti na prvih sedežih in ne na 
sredinskem zadnjem sedežu. Večja in težja prtljaga mora biti 
shranjena v prtljažniku. 
 

 Avtobus, ki prevaža skupino otrok, sme voziti po cesti največ 80 
km/h, po avtocestah in cestah, rezerviranih za motorna vozila, 
pa največ 100 km/h. 
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 Najmlajši šolarji naj v vozilih javnega prometa sedijo, ker se ne 
morejo držati za zanke in drogove. 
 

 Kolesarji so poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina 
prometnih udeležencev. Težja poškodba glave malokdaj ostane 
brez posledic. Z zaščitnimi čeladami lahko zmanjšamo število 
poškodb glave. 

 
 Uporaba čelade je primerna za vse kolesarje, udeležence v 

prometu in tudi za vožnjo po dvorišču, saj so tudi pri majhnih 
hitrostih nevarni robniki in druge ovire. 

 
 

 Pri nakupu čelade je pomembno, da je atestirana (oznaka na 
čeladi) in primerne velikosti. 

 
 Čelada sodi k opremi vsakega kolesarja in je vedno na glavi, ker 

BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA.  
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 invalidnosti, starosti, razvojnih in drugih osebnih okoliščin.« 
(3. člen – opredelitev nasilja) 

Zavedati pa se moramo, da je otrok žrtev nasilja tudi, če je zgolj 
prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom, ali živi v 
okolju, kjer se nasilje izvaja.  
 

 

 

 

 
Podelitev priznanja »Učenec šole« v šolskem letu 2011/2012 
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KAM SE ŠE LAHKO OBRNEMO PO POMOČ 
 
 
Rdeči križ Slovenije, Občinski odbor Zagorje ob Savi, Cesta zmage 
1, 
tel.: 03 56 61 176 
 
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije (MISS),  
Kunaverjeva 2–4, Ljubljana,  
tel.: 01 5101670 
 
Zdravstveni dom Zagorje, Dispanzer za zdravstveno varstvo šolskih, 
predšolskih otrok in mladostnikov,  Cesta zmage 1, 
tel.: 03 56 55 000 
  

Društvo prijateljev mladine,  Cesta 9. avgusta 5,  
tel.: 03 56 64 275  
  
UP, Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem,  
Miklošičeva 16, Ljubljana,  
tel.: 01 4321055 
 
Republiški zavod za zaposlovanje, Urad za delo Zagorje ob Savi,  
Cesta 20. julija 2c,  
tel.: 03 56 64 508, 03 56 64 450 
 
Odprti telefon šolskega ministra  
(vsak zadnji ponedeljek v mesecu, od 15. do 18. ure),  
tel.: 080 2222 
 
Klic v duševni stiski, tel.: 9781 
 
SOS telefon za žrtve nasilja, tel.: 9782 
 
SAMARIJAN, klic v duševni stiski (dan in noč, vse dni v letu), 
tel.: 080 11 13 
 
TOM, telefon otrok in mladostnikov, tel.: 080 1234 
 
Center za socialno delo, Cesta zmage 7, 
tel. 03 56 60 240 
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VZGOJNI NAČRT 

OSNOVNE ŠOLE 

TONETA OKROGARJA 

 
 
KAZALO 
 
 

  Stran 

 Uvod 4 

1 Vzgojne vrednote OŠ Toneta Okrogarja 6 

2 Načela vzgojnih dejavnosti in vzgojnega 

delovanja 

9 

3 Vzgojne dejavnosti 11 

4 Hišni red na OŠ Toneta Okrogarja 15 

5 Pravila o šolskem redu 16 

6 Kršitve šolskih pravil in vzgojni ukrepi na OŠ 

Toneta Okrogarja 

20 

7 Pohvale, priznanja in naziv učenec šole  na OŠ 

Toneta Okrogarja 

31 

8 Sodelovanje s starši in z okoljem na OŠ Toneta 

Okrogarja 

33 
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UVOD 

Otroci nikoli ne marajo poslušati starejših,  

vendar jih vedno posnemajo.  

                        Henry Becque    
 

Vzgojni načrt šole izhaja iz ciljev osnovne šole in je del letnega 

delovnega načrta šole. Oblikovan je s pomočjo učiteljev, staršev in 

učencev. Vzgojni načrt izhaja iz Konvencije o otrokovih pravicah, 

temelji na Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju, na Izhodiščih 

kurikularne prenove, Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja  – 2. člen in Zakonu o osnovni šoli. 

 

V 2. členu Zakona o osnovni šoli so določeni cilji osnovnošolskega 

izobraževanja. 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 

pozitivne samopodobe; 

 pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno 

pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje; 

 vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno 

vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje 

poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do 

drugih ljudi, svoje kulture in drugih kultur, naravnega in 

družbenega okolja, prihodnjih generacij; 

 razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, 

vedenje o zgodovini Slovencev, njihovi kulturi 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 pravici in temeljnih svoboščin; 
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 razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, 

naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, 

družboslovnem in umetnostnem področju; 

 razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in 

sporočanje v slovenskem oz. italijanskem in madžarskem 

jeziku; 

 razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih; 

 razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti ter 

kritične moči presojanja; 

 doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja; 

 razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in 

doživljanje umetniških del ter izražanje na umetniških 

področjih; 

 razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v 

učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca. 

 

V osnovni šoli se tako uresničujejo štirje stebri izobraževanja. 

 Učiti se, da bi vedeli, poudarja razvoj vedenja, 

ustvarjalnega, kritičnega, samostojnega, izvirnega mišljenja. 

 Učiti se, da bi znali delati, je povezan z znanji,  potrebnimi 

za ustvarjanje materialnih dobrin, izvajanje storitev, 

blagostanja, razvoja ipd. 

 Učiti se, da bi znali delati v skupnosti in eden z drugim, 

izpostavlja human razvoj. Potrebno je sprejemanje 

povezanosti in soodvisnosti, sodelovanje, preseganje 

individualizma ipd. 

 Učiti se, da bi znali biti in živeti s seboj, opozarja na 

pomen spoznavanja samega sebe in širjenje svojih zmožnosti, 

ustvarjalnosti, svobode in identitete. 

Z izvajanjem vzgojnega načrta se uresničujeta predvsem zadnja dva 

stebra izobraževanja. Vzgoja in izobraževanje morata omogočiti 

vsakemu človeku, da sam rešuje svoje probleme, oblikuje svoje 

odločitve in nosi svojo odgovornost. 

 

Vzgojni načrt vsebuje: 

1. vzgojne vrednote šole, 

2. načela vzgojnih dejavnosti in vzgojnega delovanja, 

3. vzgojne dejavnosti (proaktivne in preventivne dejavnosti, 

svetovanje in usmerjanje), 
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4. hišni red, 

5. kršitve šolskih pravil in vzgojne ukrepe, 

6. pohvale, priznanja in naziv učenec šole,  

7. sodelovanje s starši in z okoljem. 

 

*** 

 

1 VZGOJNE VREDNOTE OSNOVNE ŠOLE TONETA OKROGARJA 

 

Vrednote so življenjski cilji, smernice, ideje in etična pravila, s pomočjo 

katerih posamezniki ali družbene skupine ocenjujejo sebe in okolje, v 

katerem živijo. Posamezniku nudijo oporo pri njegovem življenjskem 

slogu, opredeljujejo, kaj je pomembno in vredno truda. So vitalnega 

pomena za družbo, saj usmerjajo ravnanja ljudi. Vrednote se oblikujejo 

skozi proces prepoznavanja lastne osebne identitete. 

 

Vrednote zajemajo preplet objektivnih, družbenih, kulturnih danosti in 

osebne razsežnosti. Nanašajo se na trajnejše kulturno-civilizacijske 

opredelitve človečnosti, na to, kar želi zrela generacija posredovati kot 

dediščino potomcem. Družbeno sprejete vrednote so zapisane v 

listinah in šolskih dokumentih, ki jim na šoli tudi sledimo. Poslanstvo 

in vizija vsebujeta temeljne vrednote, značilne za našo šolo. 

 

Vzgoja za vrednote vsebuje več nivojev:  

 kognitivni (učenci spoznavajo vrednote preko predstav in 

pomenov); 

 doživljajski (učenci se izkustveno učijo čutiti posledice 

svojega ravnanja za druge in tako razvijajo empatijo in 

odgovoren odnos do naravnega okolja);  

 motivacijski (učenci so spodbujani za ravnanje v skladu z 

vrednotami v konkretnih vzgojnih situacijah); 

 odnosni (učenci vrednote doživljajo in uresničujejo v odnosih 

preko zgledov); 

 metodični (učenci so deležni različnih metod, priložnosti in 

situacij za razvijanje kritičnega mišljenja, presojanja ipd.). 

 

Vsaka vzgoja temelji na vrednotah, ki jih spoštujejo vsi: zaposleni v 

šoli, učenci in njihovi starši.  
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Izbrane vrednote OŠ Toneta Okrogarja, ki jim bodo v 

prihodnjem obdobju dali večji poudarek, so: 

1. znanje, 

2. poštenost in iskrenost, 

3. strpnost in spoštovanje, 

4. prijateljstvo, 

5. medsebojna pomoč, 

6. skrb za okolje. 

 

1.1 Znanje 

Zaposleni uporabljamo različne sodobne metode pouka, ki ga 

prilagajamo učencem. Posredujemo jim uporabno znanje, omogočamo 

nadgrajevanje znanja, širjenja obzorja z različnih področij in jih 

spodbujamo, da pokažejo svoje znanje. Pri svojem delu smo dosledni 

in se stalno strokovno izobražujemo.  

 

Učenci se sproti učijo, pišejo domače naloge, prinašajo šolske 

potrebščine, izpolnjujejo dogovore, sodelujejo pri pouku. 

 

Starši se redno zanimajo za učno-vzgojni napredek otrok, omogočajo 

vzpodbudno učno  

okolje, odgovorno upoštevajo posamezne dogovore z učitelji, skrbijo 

za lastno osveščenost na področju vzgoje otroka, ko prisostvujejo 

izobraževanjem, ki jih organizira šola. 

 

1.2 Poštenost in iskrenost 

Zaposleni smo kar se da pošteni do sočloveka, iskreni v odnosih do 

sebe in drugih. 

 

Učenci čuvajo svoje predmete, priznavajo svoje napake, lastnosti, si 

ne prilaščajo tuje lastnine, ne goljufajo. 

 

Starši razumejo in upoštevajo vrednostno naravnanost šole, izražajo 

svoja pričakovanja, posredujejo predloge oz. težave razrednikom. 

 

1.3 Strpnost in spoštovanje 

Zaposleni moramo pokazati spoštljiv odnos in primeren način 

komunikacije do sodelavcev, učencev in staršev in biti pri tem učencem 

in drugim zgled. 
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Učenci morajo biti strpni v zahtevnejših situacijah in mirno reševati 

težave. Strpnost morajo pokazati tudi do ljudi z različnimi 

sposobnostmi, strpni so do oblačenja drugih, dopuščajo različnost 

mnenj, strpni so do ljudi druge narodnosti, do ljudi različnih starosti, 

invalidov in v komunikaciji, ko preverjajo informacije in ne obsojajo v 

naprej. Spoštljivost učencev do drugih se kaže pri pozdravljanju, 

vikanju, neodgovarjanju starejšim, upoštevanju pravil. 

 

Starši so strpni in spoštljivi v pogovoru, sodelovanju z zaposlenimi na 
šoli. 
 
1.4 Prijateljstvo 
Zaposleni spodbujamo učence k dobrim medsebojnim odnosom, 
prisluhnemo težavam, zagotavljamo varnost. 
 
Učenci gojijo dobre medsebojne odnose, se družijo, zaupajo, po potrebi 
tolažijo.  
 
Starši so v posrednem stiku s starši drugih učencev. 
 
1.5 Medsebojna pomoč 
Zaposleni omogočajo dejavnosti za razvijanje čuta za sočloveka.  
 
Učenci pomagajo sošolcem (posojanje potrebščin, ob učnem 
neuspehu, odsotnosti od pouka ipd.), so ustrežljivi in pomagajo drugim 

ljudem v stiski.  
 
Starši dovolijo in spodbujajo medsebojno pomoč v šoli, doma in 
drugod. 
 
1.6 Skrb za okolje 
Zaposleni organiziramo očiščevalne akcije, opozarjamo na čistočo, 
skrbimo za lasten dober zgled. 
 
Učenci skrbijo za lastno urejenost in urejenost učilnic, drugih prostorov 
in okolice šole. Ekološko se osveščajo. Varčujejo z vodo, energijo, s 
papirjem, so spoštljivi do hrane. 
 
Starši opozarjajo na napake in z lastnim zgledom pomagajo k skrbi za 
čisto okolje.  
 

*** 
 
2 NAČELA VZGOJNIH DEJAVNOSTI IN VZGOJNEGA DELOVANJA 
 
2.1 Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja 
Temelj načela je Konvencija o otrokovih pravicah, ki je določila 
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minimalne standarde za skrb in zaščito otrokovih pravic. Konvencija 
tudi zahteva, da je pri vzgoji in vzpostavljanju discipline treba 
spoštovati otrokovo človekovo dostojanstvo. 
 
2.2 Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev 
Temelj načela je prav tako Konvencija o otrokovih pravicah, ki določa, 
da ima otrok pravico do prostega izražanja mnenj o vsem, kar je v 
zvezi z otrokom. Učenci naj v šolskem življenju sodelujejo pri 
načrtovanju, odločanju, izvajanju in nadziranju pravil in posledic 
kršitev, pri preprečevanju disciplinskih problemov ipd. 
 
2.3 Načelo proaktivnega oz. preventivnega delovanja 
Proaktivno in preventivno vzgojno delovanje zajema tri področja. Prvo 
se nanaša na vzpostavljanje prijetne, sproščene in spodbudne razredne 
klime, ki temelji na pozitivnih medosebnih odnosih, zaupanja med 

vsemi osebami vzgojno-izobraževalnega procesa. Drugo področje je 
povezano s kakovostjo učnega procesa, tretje pa se povezuje z 
dejavnostmi, ki se nanašajo na organizacijo, vodenje in upravljanje 
razreda. 
 
2.4 Načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole in 
staršev 
Načelo izhaja iz dejstva, da starši nosijo pomemben delež odgovornosti 
za otrokov razvoj in napredek, zato je sodelovanje s starši nujno. Starši 
se v delo šole vključujejo s sodelovanjem v formalnih organih šole ter 
preko formalnih in neformalnih oblik sodelovanja. Na ta način lahko 
šola uvaja izboljšave, posredno pa prispeva h kvalitetnejši vzgoji v 
družinah. 
 
2.5 Načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil 
 Načelo izhaja iz prepričanja, da je potrebno v vsaki skupini oz. 
skupnosti dogovoriti pravila skupnega življenja, ki izhajajo iz pravic in 
dolžnosti. Osnovno izhodišče predstavljajo temeljne pravice, kot so 
pravica do spoštovanja, kakovostnega poučevanja, učenje, občutka 
varnosti. Znotraj teh pravic so zajete še druge pravice, vse pa temeljijo 
na vzajemnem spoštovanju. Sprejemanje odgovornosti za vedenje 
vključuje: spoznanje, da vedenje izbiramo sami, zavračanje izgovorov, 
sprejemanje vnaprej znanih posledic ustreznih in neustreznih vedenj 
in upoštevanje zmožnosti prevzemanja odgovornosti glede na razvojne 
stopnje učencev.  
 

2.6 Načelo vzpodbujanja samonadzora in samodiscipline 

Vzgojitelji postopoma vzpodbujamo večjo mero samostojnosti in 

odgovornosti ter opuščamo strukturirana in direktivna navodila. 

Dopuščamo in omogočamo torej vse več svobodnih izbir ob 

upoštevanju ustreznih mej. Zaposleni delavec učenca, če ta krši 

skupne dogovore in pravice drugih, spodbuja k razumnemu, 

premišljenemu ravnanju in problem rešuje z mediacijo, restitucijo, 
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samopresojo, intervencijami ipd. ter na ta način učencu omogoči, da 

spremeni lastno vedenje. K večjemu samonadzoru učencev 

pripomorejo pogosta in ustrezna povratna sporočila.  

 

2.7 Načelo strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih 

dejavnikov in doslednosti 

Načelo izhaja iz šolske zakonodaje, ki dopušča šolam, da same 

oblikujejo vzgojne načrte, izberejo vrednote ter vzgojne cilje. Pri tem 

šola upošteva svoje značilnosti in posebnosti. Usklajenost vzgojnih 

dejavnikov se nanaša na posebno skrb šole za enotnost vzgojnega 

delovanja delavcev šole, staršev in drugih vzgojnih dejavnikov v 

okolju. Doslednost je pogoj oblikovanja varnega in predvidljivega 

psihosocialnega okolja. 

 

2.8 Načelo osebnega zgleda 

Pri vzgoji so najpomembnejši osebni zgledi, ki jih dajemo učencem vsi 

zaposleni na šoli ne le z besedami, temveč v vsakem svojem delovanju 

in ravnanju.  

 

*** 

 

3 VZGOJNE DEJAVNOSTI 

 

Šola je pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti strokovno 

avtonomna. Med vzgojne dejavnosti spadajo: 

1. proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti, 

2. svetovanje in usmerjanje. 

 

3.1 Proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti 

Proaktivne in preventivne dejavnosti izhajajo iz poslanstva, vizije, 

vrednot in ciljev šole.  Osnovni cilj pri oblikovanju teh dejavnosti je 

oblikovanje okolja, v katerem učenci uspešno zadovoljujejo temeljne, 

duševne, socialne in duhovne potrebe, razvijajo samostojnost in 

pozitivno samopodobo ter pridobijo čut za odgovornost. Zadovoljevati 

je potrebno naslednje potrebe: potrebo po varnosti, potrebo po 

sprejetosti, pripadnosti in vključenosti, potrebo po uspešnosti, potrebo 

po svobodni izbiri, ustvarjalnosti ter potrebo po gibanju in sprostitvi. 

Vzgojne dejavnosti so sistemske in projektne ter se izražajo v 

vsakodnevni šolski praksi.  
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3.1.1 Področja, vezana predvsem na izobraževalne dejavnosti na 
Osnovni šoli Toneta Okrogarja 
 

1. Izvajanje programa 9-letne šole in uvajanje sprememb 
 

2. Spodbujanje strokovnega in osebnega razvoja pedagoških 
delavcev 

 
3. Osvajanje novega pojmovanja poučevanja, učenja in znanja 

ter osvajanje nove kulture preverjanja in ocenjevanja znanja 
z elementi individualizacije in diferenciacije 

 
4. Uveljavljanje vseh oblik in ravni individualnega in skupnega 

načrtovanja, ki preko timskega dela predstavlja novo 
kakovost v procesu vzgojno-izobraževalnega dela 

 
5. Doseganje tudi nadpovprečnih rezultatov na nacionalnih 

preverjanjih znanja 
 

6. Spodbujanje učencev k nadgrajevanju znanja in udeležbo na 
tekmovanjih z različnih področij 

 
7. Spodbujanje k projektnemu delu in organizacija 

izobraževalnih projektov  
 

8. Sodelovanje v domačih in tujih oz. zunanjih raziskavah 
 

9. Objavljanje strokovnih člankov v pedagoških revijah in 
lokalnem časopisju 

 

 
3.1.2 Področja, vezana tudi na vzgojne dejavnosti na Osnovni šoli 
Toneta Okrogarja 
 

1. Izvedba šolskih in državnih projektov, vezanih na vzgojno 
delovanje šole 

  
2. Organizacija predavanj za učence 

 
3. Načrtovanje in izpeljava tematskih razrednih ur 

 
4. Načrtovanje in spodbujanje učencev predmetne stopnje, ki 

imajo potrebo, h koriščenju dopoldanskih pogovornih ur z 
učitelji in v dogovoru z učitelji 

 
5. Zagotavljanje varnega okolja delovanja šole v smislu 

preprečevanja vseh oblik nasilja 
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6. Sodelovanje z društvi oz. lokalno skupnostjo 
 

7. Razvijanje partnerskih in sodelovalnih odnosov z vsemi 
udeleženci vzgojno-izobraževalnega dela, še posebej s starši 

 
8. Težnja in osveščanje k zdravi prehrani učencev 

 
9. Skrb za prometno varnost učencev 

 
10. Skrb za zdravstveno varstvo učencev 

 
11. Izbira in delovanje zaupnika učencev 

 
12. Preventivno in kurativno delovanje svetovalne službe 

 

13. Povezovalno delovanje šolske skupnosti učencev 
 

14. Skrb za odkrivanje in zadovoljevanje individualnih potreb 
učencev 

 
15. Obeleženje posameznih praznikov in izvedba prireditev 

 
16. Izbor in sodelovanje tudi v mednarodnih projektih 

 
17. Izvajanje pravilnika o vzgojnih ukrepih za zagotavljanje večje 

učne in vzgojne uspešnosti na šoli 
 

18. Izvajanje pravilnika o pohvalah in nagradah za večjo 
motiviranost učencev ter posledično zaposlenih in staršev 

 
19. Določanje področja izboljšave in izvedba evalvacije dela 

 
20. Promocija šole preko njenih aktivnosti, dejavnosti, uspehov in 

rezultatov z različnih področij dela 
 
3.2 Svetovanje in sporazumno reševanje medsebojnih 
problemov in sporov  
 
3.2.1 Svetovanje 
Svetovanje je proaktivno in preventivno in se izvaja tudi pri reševanju 
problemov, ki so posledica nespoštovanja drugih ter kršitev šolskih 
pravil. Pri tem je pomembno ustvarjanje kulture, v kateri se konflikti 
uporabljajo za krepitev prakse sporazumevanja in iskanja 
kompromisov. Med drugim so cilji svetovanja, da se učenec uči 
oblikovati lastne cilje in strategije za njihovo uresničevanje, 
organizirati lastno delo za večjo učinkovitost, spremljati svojo 
uspešnost, razmišljati in presojati o svojih vedenjih in ravnanjih drugih 
ljudi, prevzemati odgovornosti sprejemati posledice svojih ravnanj, 
vživljanje v druge itd. V pogovoru se realizirajo nekateri cilji 
svetovanja. Svetovanje se izvaja v okviru oddelčnih skupnosti, 
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govorilnih ur, ob sprotnem reševanju problemov in drugih priložnostih. 
 
3.2.2 Osebni svetovalni pogovor 
Osebni svetovalni pogovori učiteljev, svetovalnih delavcev ali drugih z 
učenci, ki imajo probleme, so še posebej pomembni. Svetovalnemu 
pogovoru lahko sledijo dogovor med sodelujočimi ter oblike pomoči 
učencem. Dogovor opredeljuje cilje, odgovornosti sodelujočih in 
morebitne izjemnosti. 
 
3.2.3 Šolska mediacija in restitucija 
Mediacija je postopek, v katerem se osebe, ki imajo problem, ob 
pomoči tretje osebe (npr. zaupnika otrok, drugega učitelja ali 
svetovalne službe), pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega 
spora, izrazijo mnenja, ideje, težave in čustva, izmenjajo stališča ter 
poskušajo najti rešitev, s katero bodo vsi zadovoljni. Udeleženci 

prevzamejo odgovornost za rešitev nastalega konflikta. Mediacija 
pomaga pri vzpostavljanju medsebojnega zaupanja in spoštovanja. 
 
Restitucija je metoda poravnave povzročene škode. Pri tem gre za 
materialno škodo kot tudi škodo, ki jo učenci povzročijo na etičnem, 
socialnem in psihološkem področju. Kadar učenec ne more poravnati 
škode neposredno, jo lahko nadomesti na področju, na katerem je bila 
škoda povzročena. 
 
Kakovostna restitucija in mediacija sta priložnost za učenje  in za 
spreminjanje samopodobe učencev. Tako učenec, ki je povzročil npr. 
materialno škodo, ne ostaja le učenec, ki je povzročil škodo in utrpel 
posledice, ampak postaja učenec, ki je prispeval k urejenosti šole, ker 
si je tako izbral, in je na to ponosen. Če učenec zavrača možnosti, ki 
jih ponujata mediacija in restitucija, bo vzgojitelj odločil o posledicah 
kršitev v skladu z dogovori in s pravili hišnega reda ali v izjemnih 
primerih izrekel formalni vzgojni opomin.  
 
Če je učencem dovoljeno napraviti in popravljati napake, je večja 
verjetnost, da bodo pripravljeni spreminjati vedenje, da bodo 
izgrajevali pozitivno samopodobo in samospoštovanje, da bodo lažje 
razumeli napake drugih in razvijali svojo strpnost. 
 

*** 
4 HIŠNI RED NA OSNOVNI ŠOLI TONETA OKROGARJA 
 
Hišni red se navezuje na 31. a člen Zakona o osnovni šoli. 
 
4.1 Šolski prostor, za katerega velja hišni red, zajema:  

 zgradbo matične šole z igriščem in telovadnico s pripadajočo 
zelenico, dovoz in dvorišče, vrt in travnik; 

 zgradbo podružnice Kisovec, igrišče, prostor pred glavnim 
vhodom, parkirišče; 

 zgradbo podružnice Šentlambert, igrišče, telovadnico v 
prostorih gasilskega doma in parkirišče pri cerkvi. 
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4.2 Poslovni čas in uradne ure 

 Pouk se na matični šoli in obeh podružnicah začne ob 8.20. Če 
imajo učenci preduro, se ta začne ob 7.30. Učenci zaključijo 
pouk po urniku različno. Najdlje so nekateri izbirni predmeti, 
ki se zaključijo ob 15.25. 

 Uradne ure so od 7.00 do 14.00 oz. je poslovni čas urejen s 
Pravilnikom o poslovnem času. 
  

4.3 Uporaba šolskega prostora  
 Šolski prostor uporabljajo zaposleni in učenci OŠ. 
 V šolski prostor vstopajo tudi svojci učencev, predavatelji in 

drugi. 
 Šola daje v najem šolski telovadnici in drugih prostorov 

(učilnice) nekaterim društvom, organiziranim skupinam  in 

klubom. 
 
 4.4 Organizacija nadzora  

 Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, 
odmorih ali pri drugih dejavnostih. Za nadzor na hodnikih, v 
garderobi in ostalih prostorih  poleg dežurnih učiteljev 
poskrbijo tudi drugi delavci šole.   

 Dežurstvo strokovnih delavcev je urejeno po razporedu, ki ga 
po  dogovoru z delavci objavi vodstvo šole v zbornici. 

 Pregled in nadzor nad institucijo opravljajo različne inšpekcije 
(požarna, zdravstvena …). 

 
4.5 Ukrepi za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda, čistoče 

idr. 

 Šola ima v Evakuacijskem načrtu opredeljene elemente 

varnosti. 

 V skladu z normativi je poskrbljeno za spremstva učencev na 

dneve dejavnosti, ki potekajo zunaj šole. 

 Za vzdrževanje reda in čistoče v učilnicah poskrbijo učitelji oz. 

učenci-reditelji. V skladu z možnostmi za določeno leto za 

čistočo v dopoldanskem času poskrbi tudi v šoli prisotna 

čistilka, sicer čistilke čistijo popoldne. 

 Nadzor učiteljev v času pouka med odmori in v dnevih 

dejavnosti je organiziran tudi zaradi zagotavljanja varnosti. 

 Hišnik po potrebi izvaja vzdrževalna dela. 

 Policija opravlja preglede vozil in nadzira voznika pred vožnjo 

na dan dejavnosti. 

 Za starše, učence in zaposlene so organizirana predavanja z 

vsebinami vzdrževanja varnosti, reda in čistoče ter osebne 

higiene. 
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*** 

 5 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 

 

Pravila šolskega reda se navezujejo na 60. e člen Zakona o osnovni 

šoli. 

 

5.1 Dolžnosti in odgovornosti učencev 

V odločanje o pravicah in dolžnostih, ki so opredeljene v 60. a členu 

Zakona o osnovni šoli, so zajeta področja: v zvezi z vpisom, 

prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja 

pri posameznem predmetu, s prepovedjo obiskovanja osnovne šole po 

izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno 

izobražuje oz. statusom športnika, v zvezi z dodelitvijo sredstev 

učencem iz finančno šibkejših družin. 

 

Dolžnosti in odgovornosti učencev sovpadajo s pravili šole.  

 

 Prihod v šolo, odhod iz šole 

o Učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod, garderobo, kjer 

odložijo vrhnja oblačila in  se preobujejo v copate.  

o Učenci prihajajo v šolo 15 minut pred začetkom pouka. 

o Učencu, ki na matični šoli predčasno pride v šolo (vozači) 

in  nima organiziranega dela, se dovoli čakanje v veznem 

hodniku, če spoštuje šolski red.  

o Na podružnici Kisovec učenci lahko počakajo v učilnici 

jutranjega varstva ali v garderobi.  

o Na podružnici Šentlambert učenci počakajo na pouk v 

učilnicah ali v knjižnici. 

o Po končanem pouku oz. drugih dejavnostih v šoli učenci 

takoj zapustijo šolo in gredo domov. 

 

 Pouk 

o Pouk se za vse učence prične ob 8.20 uri, razen za tiste, 

ki imajo na urniku predhodno uro, ki se prične ob 7.30. 

Potek pouka je določen z urnikom. 

o Na pouk učenci počakajo v učilnicah, razen učenci, ki 

čakajo na pouk računalništva, gospodinjstva, športne 

vzgoje in tehnike. 
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o Učenci prihajajo k uram točno. Po začetku ure se ne 

zadržujejo na hodnikih in v drugih delih šolske zgradbe.  

o V času pouka morajo biti elektronske naprave in mobilni 

telefoni izklopljeni ter pospravljeni v torbah. 

o Učenci v razredu ne smejo nositi pokrival.  

o Brez dovoljenja učitelja učenci ne smejo zapustiti učilnice. 

o Učenec, ki zamudi k uri pouka nad 15 minut brez tehtnega 

razloga, dobi neopravičeno uro.  

o Učenec, ki samovoljno zapusti razred, dobi neopravičeno 

uro in naslednji vzgojni ukrep. 

 Odmori 

o Odmor za malico je po drugi učni uri. Učenci malicajo v 

učilnicah, kjer imajo pouk drugo uro. Učenci, ki imajo 

drugo uro športno vzgojo, malicajo v veznem hodniku 

(matična šola). Učenci se pri malici kulturno obnašajo in 

za seboj pospravijo. Nošenje hrane po šoli in v sanitarije 

ni dovoljeno. 

o Petminutni odmor: učenci predmetnega pouka se brez 

prerivanja in večjega hrupa zamenjajo v učilnicah ter se 

pripravijo za naslednjo šolsko uro. Učenci razrednega 

pouka se v teh odmorih pripravijo za naslednjo šolsko 

uro.  

o Odmor za kosilo: od 12.40 do 13.45. Dežurni učitelji 

skrbijo za red v jedilnici in  urejajo sezname. Učenci za 

seboj pospravijo. 

 

 Za učence v šoli velja, da: 

o brez dovoljenja ne zapuščajo šole; 

o ne zamujajo k pouku; 

o se vedejo prijateljsko do sošolcev in spoštljivo do 

odraslih; 

o da zaposlene na šoli vikajo; 

o pozdravljajo in uporabljajo besede HVALA, PROSIM, 

OPROSTITE; 

o da so v učilnici obuti v šolske copate (tudi startarke ali 

natikače), v telovadnici in na igrišču uporabljajo primerne 

telovadne copate oz. obutev, ki ne drsi; 

o med odmori, prostimi urami in po pouku se ne smejo 

zadrževati v garderobi in drugih razredih; 
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o med poukom ne jedo ali pijejo; 

o praviloma potrebo na straniščih opravijo med odmori; 

o ne uničujejo pohištva, učnih pripomočkov in toaletnega 

papirja ter ne pišejo po stenah in pohištvu; 

o so pozorni, da po nepotrebnem ne svetijo luči in ne teče 

voda; 

o ne skrivajo predmetov drugim. 

 

 V šoli je prepovedano 

o odhajanje iz šole v času pouka in odmorih brez 

dovoljenja; 

o kajenje in prinašanje cigaret; 

o uživanje in prinašanje alkoholnih pijač; 

o uživanje in prinašanje mamil; 

o prinašanje pirotehničnih izdelkov, vžigalnikov in drugih 

nevarnih predmetov; 

o preprodaja kakršnihkoli stvari; 

o kakršnokoli fizično, verbalno ali psihično nasilje nad 

učenci ali delavci šole; 

o imeti prižgane mobilne telefone v času pouka; 

o kakršnokoli fotografiranje, snemanje in predvajanje z 

mobilnimi telefoni. 

 

 Med vzgojno-izobraževalnim delom morata biti v 

razredu red in disciplina, ki obsegata:  

o obvezna prisotnost pri pouku, 

o pripravo pripomočkov za pouk, 

o poslušanje razlage učitelja, 

o sodelovanje pri pouku, 

o dvigovanje rok pred govorjenjem, 

o pospravljanje za seboj po končanem delu. 

 

 Rediteljevo delo obsega naslednja opravila: 

o pred uro poskrbi, da je tabla čista in v dogovoru z 

učiteljem pripravi pripomočke za pouk; 

o ob pričetku ure sporoči morebitno odsotnost učencev; 

o med odmori skrbi za red v učilnici; 

o v učilnico prinese šolsko malico in odnese ostanke v 

kuhinjo; 
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o v garderobi poskrbi za urejenost garderobe sošolcev. 

 

5.2 Načini zagotavljanja varnosti 

Opredeljeni so v Hišnem redu pod točko 4.5. 

 

5.3 Pravila obnašanja in ravnanja 

Na svoj način so pravila opisana tudi pri dolžnostih in odgovornostih 

učencev. Posebej izpostavljenih je šest  kompleksnejših pravil. 

 

1. Najpomembnejše delo za učence je učenje in izpolnjevanje 

šolskih obveznosti. 

2. Medsebojne spore in nesoglasja rešujemo s pogovorom in na 

miren način. 

3. Kulturno obnašanje pomeni spoštovanje in upoštevanje 

drugih. Ne pozabimo, da lepa beseda lepo mesto najde. Do 

ostalih se vedemo tako, kot bi želeli, da se drugi vedejo do 

nas. 

4. V stiskah in težavah poiščemo pomoč učitelja, pomočnice ali 

svetovalne službe. 

5. Skrbimo za red in čistočo v šoli. Čuvamo šolsko imovino. 

Učenci poravnajo materialno škodo, ki jo namerno povzročijo 

na šolski opremi.  

6. Učenci naj v šolo ne prinašajo večjih količin denarja in drugih 

dražjih predmetov, saj šola za te predmete ne odgovarja 

(mobilni telefon, elektronske naprave, dragocen nakit, igrače 

…). Šola ne zagotavlja varovanja prevoznih sredstev (koles ali 

motornih koles). 

 

5.4 Vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil  

Kršitve pravil in vzgojno delovanje je v Vzgojnem načrtu podrobno 

predstavljeno pod točko 6. 

 

5.5 Organiziranost učencev   

 Učenci so pri pouku in na dnevih dejavnosti po razredih oz. 

oddelkih. 

 Pouk poteka tudi v manjših učnih skupinah. 

 Pouk na podružnični šoli Šentlambert je v kombiniranih 

oddelkih. 

 Vsak učenec je član šolske skupnosti. 
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 Učenci delujejo tudi v okviru otroškega parlamenta. 

 

 

5.6 Opravičevanje odsotnosti 

 V primeru, da učitelj zamudi več kot 5 minut, je reditelj dolžan 

v tajništvo sporočiti njegovo odsotnost.  

 Starši morajo v petih dneh skladno s 53. členom Zakona o OŠ 

ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. 

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši napovedali 

vzrok izostanka, če njegov izostanek v naprej napovedo, 

vendar ne več kot pet dni. Ravnatelj lahko na željo staršev 

dovoli učencu daljši izostanek od pouka iz opravičljivih 

razlogov.  

 

5.7 Sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva 

učencev 

 Za učence so organizirana predavanja z zdravstvenimi 

vsebinami v skladu z Letnim načrtom.  

 Predavanja o zdravju, vzgojni problematiki in drugem so 

organizirana tudi za starše. 

 Učence v šolski zobni ambulanti preventivno pregleduje 

zobozdravnik.  

 Šola staršem pomaga pri udeležbi učencev na sistematskih 

pregledih.  

 

5.8 Drugo 

Informiranje učencev 

Učenci dobijo pomembne informacije o življenju in delu šole od 

svojih razrednikov in učiteljev, iz obvestil na oglasnih deskah, iz 

okrožnic, na spletni strani šole, posebnih vabil, ki jih učenci 

prinesejo domov, in v publikaciji. Datumi v Publikaciji so 

orientacijski in so lahko iz opravičljivih razlogov v času trajanja 

šolskega leta spremenjeni.  

                          

Starši v šoli 

Za starše velja: 

 da prebirajo morebitna sporočila na oglasni deski; 
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 da imajo možnost, da prebirajo spletno stran šole in 

portala, kjer so objavljene informacije o delu in življenju 

na šoli; 

 da se redno in sproti informirajo pri svojem otroku o 

dogodkih na šoli, za katere učenci prinesejo pisna 

obvestila ali obvestila v elektronski obliki (eAsistent); 

 da učenčev izostanek od pouka opravičijo pisno v roku 

petih dni, za daljšo odsotnost od pouka pa je potrebno 

zdravniško opravičilo; 

 da za izredno odsotnost od pouka pisno zaprosijo 

ravnatelja; 

 da redno poravnavajo denarne obveznosti za svojega 

otroka; 

 da redno prijavljajo in odjavljajo šolske obroke; 

 da ne prihajajo predčasno po otroka oz. počakajo pred 

šolo; 

 prepoved kajenja v šoli in pred njo. 

 

 Najdeni predmeti 

 Učenci naj skrbno pazijo na svoje potrebščine in 

odgovarjajo za svoje predmete (nakit, denar, oblačila …). 

 Najdene predmete oddajo v tajništvo šole, svetovalno 

službo ali razredničarki na podružnicah.  

*** 

 

6 KRŠITVE ŠOLSKIH PRAVIL IN VZGOJNI UKREPI NA OSNOVNI 

ŠOLI TONETA OKROGARJA 

 

Vzgojni načrt daje večjo moč in svobodo učiteljem in razrednikom pri 

ukrepanju. Svetovalna služba ter ravnatelj jih pri tem podpirajo in 

pomagajo po najboljših močeh.  

 

Učitelj ima pravico in dolžnost ob neprimernem vedenju izreči 

učencu enega izmed ukrepov. Svoje ukrepe mora biti 

pripravljen argumentirati in zagovarjati.  

 

Morebitne pritožbe učenca ali staršev rešuje učitelj.  

 

6.1 Kršitev šolskih pravil 
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Ukrepanje  

 

Ob kršitvi šolskih pravil naj učenec doživi logične posledice. Po presoji 

razrednika se lahko ob ponavljanju kršitev učencu dodeli alternativni 

ukrep ali vzgojni ukrep, lahko tudi prijava policiji. 

 

Kaj uvrščamo med kršitve šolskih pravil? 

 

 Neprimerna šolska obutev 

Učenci morajo biti v šolskih prostorih obuti v copate, ki jih predpiše 

šola. Izjeme so dovoljene le z zdravniškim opravičilom.  

 

 Zamujanje in nedovoljeno izostajanje od pouka 

Za zamujanje oz. nedovoljeno izostajanje od pouka se šteje vsaka 

zamuda ali izostanek od ure nad 15 minut. Zabeleži se kot 

neopravičena ura. Kot neopravičena ura se šteje tudi večkratno krajše 

zamujanje brez opravičila, npr. 3 x 5 minut. 

 

Starše je potrebno obvestiti že ob prvi neopravičeni uri. 5 

neopravičenih ur (občasno ali strnjeno) se obravnava kot težja kršitev. 

Ob določenem številu neopravičenih ur (20) obvestimo center za 

socialno delo, s čimer predhodno seznanimo tudi starše. Če učenec 

neopravičeno izostaja od izbirnega predmeta, tega izbirnega predmeta 

v naslednjem šolskem letu ne more več izbrati.  

 

 

 Ne-zapisovanje snovi ali nalog 

Učenec bo posledice občutil sam pri svojem šolskem delu. Učenca, ki 

si ne zapisuje snovi ali ne dela nalog, predmetni učitelj zapiše v zvezek. 

Zapis v zvezek je mišljen kot obvestilo razredniku, ki opravi pogovor s 

starši in z učencem. Ukrepov se za ta zapis ne izreka. 

 

 Nedovoljeno odhajanje iz šole med odmorom ali prostimi 

urami 

Vsako odhajanje iz šole pred koncem pouka brez dovoljenja razrednika 
ali predmetnega učitelja se obravnava kot težja kršitev. V času prostih 
ur po glavnem odmoru, lahko učenci, ki imajo dovolilnico (ta se izda 
na podlagi pisnega dovoljenja staršev) zapustijo šolo. 
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 Odklanjanje sodelovanja pri urejanju šole in šolske okolice 
Obravnava se kot lažja kršitev. 
 
 Malomarno opravljanje nalog pri dogovorjenih oblikah 

dežurstva 
Obravnava se kot lažja kršitev. 
 
 Kajenje v šolskih prostorih ali na zunanjih površinah šole 
Obravnava se kot težja kršitev. 
 
 Popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo 
Obravnava se kot težja kršitev. 
 
 Uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov 

in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja 

šola 
Obravnava se kot težja kršitev. 
 
 Prodajanje, dajanje ali uživanje alkohola ali drugih drog v 

šolskih prostorih ali na zunanjih površinah šole in 
napeljevanje sošolcev k takemu dejanju  

Obravnava se kot težja kršitev.  
 
 Prodajanje stvari brez dovoljenja ravnatelja 
Obravnava se kot težja kršitev. 
 
 Ponarejanje podpisov staršev 
Obravnava se kot težja kršitev. 
 
 Uničevanje in vsebinsko spreminjanje obvestil razrednika 

in drugih organov šole 
Obravnava se kot težja kršitev. 
 
 Uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih 

površinah šole ali na šolskih ekskurzijah 
Obravnava se kot težja kršitev. 
 
 Skrivanje tuje lastnine 

Obravnava se kot težja kršitev. 

 

 Prinašanje nevarnih predmetov v šolo (noži, šokerji in 

druge stvari, s katerimi se lahko povzroči poškodbo lastnine 

ali ljudi) 

Obravnava se kot težja kršitev. 

 

 Uporaba telefona, slušalk, mp3 in mp4 predvajalnikov in 

podobnih naprav med poukom 
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V času pouka in organiziranih dejavnosti uporaba mobilnih telefonov 
in podobnih naprav (MP3, MP4, iPod, fotoaparat, kamera ipd.) ter 
šolskega informacijskega sistema (naprav, omrežij in storitev) ni 
dovoljena, v kolikor te niso del vzgojno-izobraževalnega dela.  
V primeru kršitve učenec vpričo učitelja napravo izklopi in jo izroči 
učitelju. Slednji jo shrani na dogovorjenem prostoru (v tajništvu 
šole). O odvzemu se zapiše zapisnik na za to oblikovanem obrazcu. 
Učitelj o dogodku obvesti starše in jih pozove, da napravo 
prevzamejo v tajništvu šole.  
Vračilo se zabeleži v evidenci v tajništvu šole ( na isti obrazec, kot se 
zabeleži odvzem). O vračilu se seznani razrednika.  
V kolikor starši naprave do konca tekočega šolskega leta ne 
prevzamejo, se ta komisijsko preda dobrodelni organizaciji. 
 
Obravnava se kot težja kršitev. 

 

Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone in druge 

elektronske naprave ne odgovarja. 

  

Prodajanje, dajanje ali uživanje alkohola ali drugih drog oz. 

poživilnih pijač in napeljevanje drugih učencev k tem kršitvam, 

uporaba pirotehničnih sredstev in prinašanje nevarnih 

predmetov, s katerimi se lahko povzroči poškodbo ljudi ali 

opreme – te kršitve se obravnavajo kot težje kršitve in se 

prijavijo policiji.  

 

6.2 Neprimerno vedenje do učiteljev ali delavcev šole 

 

Ukrepanje: takojšen odziv učitelja, alternativni ukrep ali 

vzgojni ukrep, lahko tudi prijava policiji.  

 

Med neprimerno vedenje sodijo:  

 

 neprimerno obnašanje do učiteljev ali delavcev šole  
Sem prištevamo jezikanje, tikanje, izzivanje, naslavljanje z 
neprimernimi izrazi, grožnje ipd. Obravnava se kot težja kršitev. 

 
 Izsiljevanje učiteljev ali delavcev šole  

Obravnava se kot težja kršitev. 
 
 Fizični napad na učitelja ali delavca šole  

Obravnava se kot težja kršitev. 
 Ogrožanje življenja in zdravja učiteljev ali delavcev šole  

Obravnava se kot težja kršitev. 
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 Spolno nadlegovanje učiteljev ali delavcev šole  
Obravnava se kot težja kršitev.  
  

 Snemanje ali slikanje brez dovoljenja slikane osebe  
Obravnava se kot težja kršitev.  
 

Grožnje, izsiljevanje, fizični napad, ogrožanje življenja in 
zdravja ter spolno nadlegovanje se obravnavajo kot težje 
kršitve in  se prijavijo policiji. 
 
Postopek  
 
Ob zgoraj naštetem neprimernem vedenju ima  prizadeti učitelj 
možnost od učenca zahtevati javno opravičilo (v razredu pred sošolci 
ali v zbornici pred učitelji med glavnim odmorom, tj. tam, kjer je bilo 

storjeno neprimerno vedenje). Če se učenec v dogovorjenem času 
primerno opraviči, vzgojni ukrep ni potreben. Če učencu te možnosti 
ne ponudi (ker prestopke kljub opravičilom ponavlja …) ali če učenec 
to možnost zavrne, sledi vzgojni ukrep za težjo kršitev. 
 
Pri vseh ostalih oblikah neprimernega vedenja opravičilo ni mogoče, 
takoj sledi ukrep za težjo kršitev.  
     
V vsakem primeru starše učenca seznanimo z učenčevim vedenjem.  
 
6.3 Neprimerno vedenje do učencev 
 
Ukrepanje: takojšen odziv učitelja, alternativni ukrep ali vzgojni 
ukrep, lahko tudi prijava policiji.   
 
Med neprimerno vedenje do učencev sodijo: 
 
 neprimerno obnašanje do učencev –  
sem sodijo: izzivanje, naslavljanje z neprimernimi izrazi, grožnje, 
sodelovanje v pretepu ipd.  Obravnavajo se kot lažja ali težja kršitev. 
 
 Izsiljevanje učencev 
Obravnava se kot težja kršitev. 
 Fizični napad na učenca 
Obravnava se kot težja kršitev. 
 
 Ogrožanje življenja in zdravja učencev 
Obravnava se kot težja kršitev. 
 
 Spolno nadlegovanje učencev 
Obravnava se kot težja kršitev, prijavi se policiji.  
 
 Snemanje ali slikanje brez dovoljenja slikane oseb 
Obravnava se kot težja kršitev.  
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Če se neprimerno vedenje do učencev ponavlja, se obravnava 
kot težja kršitev.  
Grožnje, izsiljevanje, fizični napad, ogrožanje življenja in 
zdravja ter spolno nadlegovanje se obravnavajo kot težje 
kršitve in  se prijavijo policiji. 
 
Postopek  
 
Takojšnje posredovanje učitelja.  
 
V primeru lažjih kršitev (neprimerni izrazi ipd.) skušamo doseči 
opravičilo prizadetemu, sicer se učencu dodeli ukrep.  
 
V primeru fizičnega obračunavanja je potrebna ločitev udeležencev:  
postavimo se mednju ali pošljemo vsakega na svojo stran razreda. 

Pogosto je potrebno prekiniti tudi  vidni stik med udeležencema 
(izzivanje z očmi, gestami), tako da ju obrnemo stran ali odpeljemo 
enega iz razreda.   
 
Če je potrebno, pokličeš drugo osebo, da odpelje enega izmed 
vpletenih   (pošlješ po pomoč v svetovalno službo ali  tajništvo).  
 
Odstranitev nasilnega učenca od pouka.  
 
Ko se udeleženci konflikta pomirijo, je potreben razgovor in razrešitev 
konflikta. Konflikt razrešuje učitelj, pri katerem je do konflikta prišlo, 
po potrebi se vključita razrednik in/ali svetovalna delavka.  
Po razrešitvi konflikta se učenec vrne k pouku ali se poskrbi za njegov 
odhod domov, odvisno od situacije in učenčevega stanja.  
   
V vsakem primeru o dogodku obvestimo razrednika in starše. 
 
6.4 Povzročanje materialne škode 
 
Ukrepanje: povračilo škode, alternativni ukrepi ali opomini, lahko tudi 
prijava policiji.  
 
Med povzročanje materialne škode sodijo:  
 

 poškodovanje in uničevanje izdelkov, opreme in stvari 
drugih učencev – obravnava se kot lažja ali težja kršitev, 
odvisno od povzročene škode.  

 
 Malomarno ravnanje s šolsko lastnino – sem štejemo 

poškodovanje lastnine zaradi neprimerne uporabe ali 
nepravilnega odnosa do lastnine. Obravnava se kot lažja ali 
težja kršitev, odvisno od povzročene škode. 
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 Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, 
zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev 
ali obiskovalcev šole. Obravnava se kot težja kršitev.  

 
 Kraja lastnine šole, lastnine drugih učencev, delavcev 

ali obiskovalcev šole. Obravnava se kot težja kršitev. 
Če učenec dejanja kljub ukrepom večkrat ponavlja, namerno 
povzroča večjo materialno škodo ali krade, se ta dejanja 
obravnavajo kot težja kršitev in se prijavijo policiji.  
 
Postopek 
 

 Ob povzročitvi materialne škode je potrebno škodo povrniti. 
Za to se z učencem dogovori učitelj, pri katerem je bila škoda 
povzročena, ali razrednik.  

 
 Neprimernemu vedenju sledijo logične posledice. Npr. 

čečkanju po stenah, mizah …  sledi čiščenje za seboj oz. 
beljenje ali barvanje. Učenec s pomočjo staršev priskrbi čistila 
in barvo sam. Če stvari ni mogoče povrniti v prvotno stanje, 
je potrebno škodo plačati.  

 
 Če učenec dogovor z učiteljem oz. razrednikom odkloni, je 

potrebno v najkrajšem možnem času poklicati starše in jih 
seznaniti s povzročeno škodo. Starši naj odločijo, ali bo njihov 
otrok škodo popravil ali plačal. Če otrok škode ni povrnil v 
tednu dni, se staršem pošlje račun. 

 Račun mora biti izstavljen v tednu dni. Če škodo popravlja 
hišnik, račun izstavi šola na podlagi ocene stroškov materiala 
proti dokazilu staršem o plačilu. V  primeru, da je potreben 
servis (steklar, mizar), je potrebno s tem takoj seznaniti 
starše in jim poslati predvideno oceno stroškov.  

 
 Če je bila povzročena škoda na izdelkih otrok, je potrebno 

uničeni izdelek nadomestiti. Učenec se mora  sošolcu 
opravičiti in sam narediti nov (enak) izdelek za oškodovanega 
učenca. 

 
 Če je bila povzročena škoda na lastnini součenca ali učitelja, 

se mora učenec opravičiti in uničeno nadomestiti (popravilo 
očal, nova torba, plačilo računa za nove čevlje …).  

 
 Postopek mora biti končan čimprej (dogovor z učiteljem oz. 

razrednikom), najkasneje pa v tednu dni. 
 

 Če je škoda nastala ob prisotnosti več učencev in ne 
ugotovimo krivca, nosijo stroške vsi prisotni učenci.  

 
 Z opravičilom in  povrnitvijo v prvotno stanje se škoda izniči, 

zadeva je končana in se ne dodeljuje drugih ukrepov. 
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 Učitelj preventivno skrbi za drage učne pripomočke, ki jih, če 
lahko, umakne iz učilnice v kabinet. 

 
6.5 Ponavljajoče se neprimerno vedenje 
 
Ukrepanje: takšno vedenje zahteva dosledno obveščanje staršev s 
strani razrednika, usmeritev učenca v svetovalno službo in dodelitev 
alternativnih ali vzgojnih ukrepov. 
 
NAMEN UKREPANJA 
  
Učenci naj se naučijo:  

 razmišljati in presojati o svojem vedenju in 
ravnanju ter vedenju in ravnanju drugih ljudi,  

 prevzemati odgovornost zase in za svoje ravnanje, 

 sprejemati posledice svojih dejanj. 
 
V šoli  bomo v  ta namen uporabljali tri vrste ukrepov:  

1. povračilo škode,  
2. alternativne ukrepe, 
3. vzgojne opomine.   

 
6.6 Povračilo škode 
 
Povračilo materialne škode, ko je bila škoda storjena namerno, se 
nanaša na področje obligacijskih pravil (Obligacijski zakonik), ki med 
drugim določajo splošna načela odškodninske odgovornosti.  
 

Zakaj povračilo škode? 
 
Če je učencem dovoljeno delati in popravljati napake, je večja 
verjetnost, da bodo pripravljeni spreminjati svoje vedenje, lažje bodo 
razumeli napake drugih in kot odrasli ne bodo avtoritativno kaznovali.  
 
Uporabljamo ga, kadar razrednik ali učitelj oceni, da bi bil takšen 
ukrep učinkovit in izvedljiv.  
 
 
Temeljna načela povračila škode 
 
 Če je le mogoče, učenec popravi škodo sam z delom ali kako 

drugače.  
 Posrednika za kaznovanje ni, učenec sam rešuje problem na 

ustvarjalen način. 
 Potrebna sta odločitev in napor tistega, ki je škodo povzročil. 
 Poravnava je smiselno povezana s povzročeno škodo. 

 Pogoj je, da oškodovanec povračilo škode sprejme kot primerno 
nadomestilo. 

 Omogoča  in spodbuja pozitivno vedenje, poudarja vrednote in ne 
vzpodbuja obrambnih vedenj kot kritika in kazen. 
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6.7 Alternativni ukrepi 
 
Uporabljajo se, kadar povračilo škode in vzgojni ukrepi niso učinkoviti 
in razrednik oz. učitelj oceni, da bi takšen ukrep lahko dosegel svoj 
namen.  
 
 
Primeri alternativnih ukrepov  
 

 Ukinitev pravic, ki so povezane s pridobljenimi statusi 
učencev (status perspektivnega športnika oz. kulturnika) in z 
njimi povezanimi ugodnostmi. 

 
 Povečan nadzor (s strani učitelja, svetovalnega delavca ali 

delavca šole) nad učencem v času, ko je v šoli, a ni pri pouku. 
 

 Zadržanje na razgovoru  po pouku v soglasju s starši z 
namenom reševanja problema. 

 
 Učenec se ne udeleži dejavnosti, ki se izvajajo zunaj 

prostorov šole (šola v naravi, ekskurzija …). 
 

 Pogovor v razredu ali zunaj razreda – kadar učenec kljub 
opozorilom še naprej onemogoča oz. moti izvajanje pouka, se 
učitelj z njim  na kratko pogovori v razredu ali zunaj razreda 
(razgovor traja 1–2 minuti!). 

 
 Odstranitev od pouka: če pogovor zunaj razreda ni 

učinkovit ali če se učenec ne more pomiriti, učitelj sporoči v 
svetovalno službo ali tajništvo, da potrebuje osebo, ki bo 
učenca prevzela. Učenec s to osebo zapusti razred in se 
umakne v drug prostor, kjer se pomiri in počaka na konec ure. 
Če je dovolj umirjen, se lahko naslednjo uro vrne k pouku, če 
ni, sledi odhod domov. Pred vrnitvijo v razred ali k predmetu, 
pri katerem je učenec motil pouk,  se s predmetnim učiteljem 
dogovori o sprejemljivem načinu sodelovanja pri pouku. Po 
potrebi se v dogovarjanje vključi razrednik. 

 
 Odhod domov: če je učenec preveč razburjen ali 

neobvladljiv, pokličemo starše, ki so dolžni priti ponj v 
najkrajšem možnem času. Učenec počaka starše pod 
nadzorom svetovalne delavke, učitelja ali strokovnega 
delavca šole. Če starši odklonijo priti po otroka, o tem 
obvestimo center za socialno delo. 

 
 Šola organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni 

program. Če z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti 
primernega vedenja učenca v razredu, lahko šola v dogovoru 
z razrednikom, starši in svetovalno službo organizira za tega 
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učenca nadomestni vzgojno-izobraževalni program (npr. 
dodatna strokovna pomoč, individualni pouk). 

 
 Javno opravičilo učitelju, učencu ali celotnemu razredu: 

ob neprimernem vedenju, zaradi katerega so navedeni 
prizadeti, se lahko od učenca zahteva javno opravičilo 
prizadetim  (pred celotnim razredom ali pred učitelji v 
zbornici). 

 
 Družbeno koristno delo – za kršitve, kot so: odhajanje iz 

šole, odklanjanje urejanja okolice, malomarno dežurstvo,  
lahko učenec namesto kazni izbere družbeno koristno delo, ki 
ga v dogovoru z učiteljem opravlja izven časa pouka, v 
glavnem odmoru ali po pouku,  npr.:  praznjenje košev, 
pomoč hišniku, pospravljanje garderob, pometanje dvorišča, 

pomoč drugim učencem. 
 

 Obvestilo policiji v soglasju s starši – v primeru težjih 
kršitev, npr.: kraja, posedovanje ali prodajanje drog, 
namerno povzročanje večje materialne škode, izsiljevanje, 
grožnje, spolno nadlegovanje, fizično obračunavanje ipd. 
obvestimo policijo. 

 
6.8 Vzgojni opomini 
 
Vzgojni opomini se navezujejo na 60. f člen Zakona o osnovni šoli. 
 
Uporabljajo se: 

 kadar učenec krši dolžnosti in odgovornosti, določene z 
zakonom, drugimi predpisi, akti šole; 

 kadar vzgojne dejavnosti oz. vzgojni ukrepi ob 
predhodnih kršitvah niso dosegli namena. 

Vzgojni opomin se izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih 
dejavnosti in drugih oblikah dela, ki so opredeljene v Letnem načrtu 
šole. Šola ima za izrekanje vzgojnih opominov oz. ukrepov zapisan 
Protokol ravnanja. 
 
Obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni 
delavec šole razredniku. Po razgovoru z učencem in s starši razrednik 
pripravi pisni obrazložen predlog za izrekanje vzgojnega opomina in ga 
posreduje učiteljskemu zboru. 
 
Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor učencu v posameznem šolskem 
letu največ trikrat. Šola za učenca, ki mu je bil izročen vzgojni opomin, 
pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne 
vzgojne dejavnosti, postopke, ukrepe, ki jih bo izvajala. 
 
O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina šola vodi zabeležke. 
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6.9 Sodelovanje staršev 
 
Starši morajo biti vključeni v proces reševanja vzgojnih težav 
svojih otrok.  
 
V primeru, da se starši ne vključujejo, sledijo ukrepi. 
 

 Strokovni delavec starše pisno povabi na sestanek, 
katerega cilj je sprejetje dogovora o medsebojnem 
sodelovanju in vzajemnih odgovornostih. 

 Strokovni delavec izvede obisk na domu v soglasju s 
starši, cilj obiska je sprejetje dogovora o medsebojnem 
sodelovanju in vzajemnih odgovornostih. 

 V reševanje problemov se vključijo zunanje institucije, 
kot sta npr. center za socialno delo ali svetovalni center 

(starše se napoti v starševsko delavnico, šolo za starše 
…). 

 V reševanje problemov se vključuje sodstvo. 
 
6.10 Formiranje častnega razsodišča učencev  
  
Ko bodo dani pogoji (izobraževanje učiteljev – mentorjev, sprejem 
postopka za oblikovanje častnega razsodišča učencev, pravila častnega 
razsodišča ipd.), bo kot projektna oblika dela formirano častno 
razsodišče učencev. 
 
Ukrepanje: vodeno in nadzorovano reševanje večjih sporov, nasilja 
na konkreten in uravnotežen način. Sprejemanje dela odgovornosti za 
dogodke v neposredni bližini učencev.  
 
Okvirni postopek 
 

 Izobraževanje učiteljev – mentorjev in uvajanje učencev za 
vodeno in nadzorovano reševanje sporov. 

 
 Uvajanje vodene pomoči součencem na nivoju razredne 

skupnosti. 
 
 Formiranje skupine učencev za samopomoč in razdelitev vlog 

(zagovornik, tožnik,   porota ipd.) na nivoju šole. 
 

 Reševanje problema po predhodno dogovorjenem protokolu z 
razsodbo. 

 
 Poročanje o delu razsodišča učencev učitelju – mentorju 

častnega razsodišča učencev. 
*** 

7 POHVALE, PRIZNANJA IN NAZIV UČENEC ŠOLE NA OSNOVNI 
ŠOLI TONETA OKROGARJA 
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Ta pravilnik ureja način podeljevanja pohval, priznanj in naziva učenec 
šole. Učenec lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejme: 
pohvalo, priznanje in naziv, kar predlaga razrednik, drug učitelj, 
mentor dejavnosti, ravnatelj, drugi strokovni delavec šole, oddelčna 
skupnost učencev ali šolski parlament. 
 
Pohvale, priznanja in naziv so razvrščeni stopenjsko. 
  
7.1 Pohvala  
Pohvala za učenca kateregakoli razreda je lahko ustna ali pisna. 
 
Učenec je lahko ustno pohvaljen, kadar se izkaže s prizadevnostjo pri 
enkratni ali kratkotrajni aktivnosti. Ustno pohvalo izreče razrednik, 
mentor dejavnosti, učitelj ali ravnatelj javno v oddelku. Izrečeno ustno 
pohvalo zabeleži razrednik v poročilu za (ocenjevalno) obdobje. 

 
Pisna pohvala se lahko podeli učencu za:  

 pozitivni učni ali vzgojni zgled v oddelku; 
 pomoč sošolcem na različnih področjih;  
 učni uspeh (povprečje ocen najmanj 4,5) in pozitiven odnos 

do šolskega dela; 
 dobro opravljanje funkcije v oddelčni skupnosti;  
 pomoč učitelju pri reševanju problematike v oddelku;  
 iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren 

razlog za izrek pohvale. 
 
Pisno pohvalo podeli učencu razrednik ob podelitvi spričeval. 
 
7.2 Priznanje 
Pisno priznanje se lahko podeli učencu kateregakoli razreda ali 
oddelčne skupnosti za: 

 dva ali več razlogov, navedenih v kriterijih za pohvale;  
 več uvrstitev oz. dosežkov na različnih področjih na državnem 

nivoju;  
 prizadevnost ter doseganje pomembnih rezultatov pri 

interesnih  in drugih dejavnostih šole; 
 doseganje pomembnih rezultatov na šolskih ali drugih 

tekmovanjih; 
 iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren 

razlog za priznanje. 
 
Priznanje je praviloma plaketa, lahko pa tudi druga nagrada. Priznanje 
šole podeli učencu oz. oddelčni skupnosti ravnatelj ob zaključku 
šolskega leta. 
 
7.3 Naziv učenec šole 
Izmed učencev 9. razreda, ki prejmejo priznanja, se izbere najboljšega 
učenca šole za naziv učenec šole. Učenec prejme posebno plaketo in/ali 
drugo nagrado. 
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Naziv učenec šole dobi devetošolec za: 
 večletno prizadevnost in doseganje pomembnih rezultatov pri 

šolskem in izvenšolskem delu; 
 večletno prizadevno sodelovanje in doseganje pomembnih 

rezultatov pri raznih interesnih dejavnostih; 
 doseganje pomembnih rezultatov na različnih področjih, kjer 

učenci predstavljajo šolo in/ali lokalno skupnost; 
 večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti; 
 iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren 

razlog za podelitev nagrade. 
 
Vrsto nagrade za posameznega učenca v skladu z možnostmi določi 
ravnatelj v sodelovanju z učiteljskim zborom. Vsak predlog mora biti 
pisno obrazložen. Nagrado podeli ravnatelj na zaključni prireditvi ob 
koncu šolskega leta. V šolski dokumentaciji se vodi seznam učencev, 

ki so prejeli priznanja ali naziv učenec šole. Najboljši učenci bodo 
zapisani tudi v posebni spominski knjigi. 
 
Če učenec ne izpolnjuje kriterije za naziv učenec šole, se ta naziv ne 
podeli. 
 

*** 
8 SODELOVANJE S STARŠI IN Z OKOLJEM NA OSNOVNI ŠOLI 
TONETA OKROGARJA 
 
Šola tudi za sodelovanje s starši potrebuje izdelan načrt delovanja, 
jasno opredeljene naloge in odgovornosti, sprotno evalvacijo oz. 
spremljanje učiteljevega dela. Z nenehnim izboljševanjem pouka in 
sodelovanja s starši je možen uspeh. Na naši šoli so razvite nekatere 
oblike in načini sodelovanja, ohranjati kaže uspešne in s pravo mero 
glede na možnosti in potrebe dodati nekatere druge. Starše je potrebno 
vključiti v projekte ne glede na njihov poklic. Pričakovati je potrebno 
tudi napake, saj te delajo učitelji, otroci in starši.  Zaupanje je 
stremljenje k idealu in je lahko smernica delovanja. Sodelovanje s 
starši, ki v resnici veča in ne manjša učiteljevo moč, ker na svoj način 
uči (torej izobražuje), vzpodbuja želene družinske procese, manjša 
tveganja postmodernega časa, povečuje učno-vzgojni uspeh učencev 
ter odpira nove možnosti za delovanje šole in kraja.  
 
8.1 Področja dejavnosti sodelovanja s starši 
  

1. Organizacija dopoldanskih in skupnih popoldanskih govorilnih 
ur oz. aktivnih govorilnih ur 

 
2. Organizacija zanimivih, različnih predavanj za starše z 

domačimi in zunanjimi predavatelji 
 

3. Izboljševanje obstoječega neformalnega sodelovanja (pikniki, 
proslave, sejmi, razstave, izleti, okrogle mize, klubi staršev, 
razredna srečanja, izdaje šolskih glasil, dnevi odprtih vrat 
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ipd.) in uvajanje novih oblik neformalnega druženja s starši, 
odvisno od posameznega šolskega leta 

 
4. Omogočanje sodelovanja staršev v vzgojno-izobraževalnem 

procesu 
 

5. Motiviranje staršev za sodelovanje v organih šole 
 

6. Uvajanje projektov v sodelovanju s starši 
 

7. Ažurnost obveščanja: ustno, pisno, elektronsko, v drugih 
medijih 

 
8. Izdaja Publikacije šole, šolskega glasila Novi koraki in šolskih 

časopisov Tonček 

 
Operativni načrt dela za posamezno šolsko leto in letne delovne 
priprave za dejavnosti  se nahajajo v Letnem delovnem načrtu. 
Vzgojni načrt Osnovne šole Toneta Okrogarja1 so pripravile: 

 Vesna Verhovnik Marovšek, univ. dipl. socialna 
pedagoginja, 

 Bojana Slekovec, socialna delavka, 
 mag. Marija Arh, pomočnica ravnatelja, 
 Ana Knez, predmetna učiteljica slovenskega jezika. 

 
 
Zagorje ob Savi, 12. maj 2009  
                                   

                 mag. Bronislav Urbanija, ravnatelj 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Uporabljena literatura: 

 Zakon o osnovni šoli (2007),  

 Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli 

(2004),   

 Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli (2008), 

 Priporočila o načinih oblikovanja in uresničevanja 

vzgojnega načrta osnovne šole (MŠŠ 2008), 

 Letni delovni načrt šole (Zagorje ob Savi 2008),  

 obstoječa pravilnika o hišnem redu ter o pohvalah in 

nagradah (Zagorje ob Savi 2000),  

 internet. 
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DELAVCE V ŠOLI ZAVEZUJE K RAVNANJU IN UKREPANJU TUDI  
ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI 
(Uradni list RS, št. 16/2008 
 
Vsi delavci šole smo ob sumu nasilja v družini dolžni ukrepati v skladu 
z Zakonom: 
 
»Organi in organizacije so dolžni izvesti vse postopke in ukrepe, ki so 
potrebni za zaščito žrtve glede na stopnjo njene ogroženosti in zaščito 
njenih koristi, in pri tem zagotoviti spoštovanje integritete žrtve. Če 
je žrtev nasilja otrok, imajo koristi in pravice otroka prednosti pred 
koristmi in pravicami drugih udeleženk, oz. udeležencev postopka. » 
(5. člen – dolžnost ravnanja) 
 
»Organi in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu 

izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se 
izvaja nasilje, so dolžni o tem takoj obvestiti center za socialno delo, 
razen v primeru, če žrtev temu izrecno nasprotuje in ne gre za sum 
storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. » (6. 
člen – dolžnost prijave) 
 
Kot nasilje Zakon opredeljuje: 

 »Nasilje v družini (v nadaljnjem besedilu nasilje) je vsaka 
uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega in ekonomskega 
nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu 
članu oz. zanemarjanje družinskega člana iz. 2. člena 
Zakona (v nadaljevanju besedila: žrtve)ne glede na starost, 
spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali 
povzročitelja nasilja (v nadaljevanju besedila: povzročitelj 
nasilja. 

 Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki pri 
družinskem članu povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne 
glede na to, ali so nastale poškodbe. 

 Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski 
član nasprotuje, je vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje 
razvoja ne razume njihovega pomena.  

 Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali 
omejevanje družinskega člana pri razpolaganju z dohodki oz. 
upravljanju s premoženjem, s katerimi družinski član 
samostojno razpolaga oziroma upravlja ali neupravičeno 
omejevaje razpolaganja oziroma upravljanja s skupnim 
premoženjem družinskih članov. 

 Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno 
skrb za družinskega člana, ki jo potrebuje zaradi bolezni, 
invalidnosti, starosti, razvojnih in drugih osebnih okoliščin.« 
(3. člen – opredelitev nasilja) 
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Zavedati pa se moramo, da je otrok žrtve nasilja tudi, če je zgolj 
prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom, ali živi v 
okolju, kjer se nasilje izvaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODHOD 
 

Potem ko si dolgo dete in deček, 
potem ko si dolgo punči in punčka, 

potem ko si oboje to in nekaj malega zraven, 
potem ko si že skoraj po odraslo postaven, 
potem ko si že skoraj po odraslo brhkata, 

nastopi trenutek, 
ko se odprejo vrata 

in skoznje nastopi nenadejana 
tvoja prihodnost sama. 

 
Odtlej si večji za celo glavo, 

odtlej si večja za celo spoznanje 
in greš lahko v večji svet, 
na predvideno potovanje 

skoz usojeni gozd ali puščavo.   
 
 

Tone Pavček 
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Generacija 2011/2012 
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Izdala:  OŠ Toneta Okrogarja 
Podatke zbrala in uredila:  Bojana Slekovec 

 
Zagorje ob Savi 2019 
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