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OSNOVNA ŠOLA STRANJE 

Zgornje Stranje 22, 1242 Stahovica 
Telefon: 01/832 54 33 

Faks: 01/832 70 80 
Splet: http://www.os-stranje.si 

e-naslov: info@os-stranje.si 
 

Podračun pri Uradu javnih prihodkov: 01243-6030654619 
 

Ravnatelj: Boris Jemec 
Telefon: 01/832 70 85 

e-naslov: ravnatelj@os-stranje.si 
Pomočnica ravnatelja: Mateja Hari 
Poslovna sekretarka: Irena Plevel 

Računovodja: Franc Bernot 
 

K OŠ Stranje sodi tudi 
 

PODRUŽNIČNA ŠOLA GOZD 
Krivčevo 2 

1242 Stahovica 
Telefon: 051 683 542 

e-naslov: podruznica@os-stranje.si 
 

ŠOLSKI  OKOLIŠ 
Centralna šola: KS Kamniška Bistrica, Godič, Mekinje (Podjelše, 

Zduša in Jeranovo za učence od 5. do  9. razreda) 
Podružnična šola Gozd: KS Črna, KS Sela (zaselki Poljana, Bela Peč, 

Sovinja Peč) 
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Uvodna beseda ravnatelja 

 
Dragi učenci, spoštovani starši in zaposleni! 

Tudi letošnje leto začenjamo z zanosom, pričakovanji, načrti za prihodnost. Prazna šola 
ni prava šola. Prostoru dajo dušo, pravo vrednost, učenci, starši, zaposleni na šoli, 
krajani, predstavniki lokalne skupnosti, skratka vsi, ki se redno ali občasno vključujejo v 
delo šole ali pa so samo naključni obiskovalci šole. 

Vsekakor je šola v prvi vrsti namenjena vam, učenkam in učencem. Veseli smo, če v šolo 
prihajate z veseljem, se v njej dobro počutite in tako še lažje pridobivate znanja in 
sposobnosti, ki vam bodo koristila pri nadaljnjem šolanju in v življenju. Ponosni smo, ko 
vam pomagamo pridobiti vzgojne navade in vrednote, ki so pomembne za vašo 
osebnostno rast in dobro počutje v ožji ali širši družbeni skupnosti.  

Dragi starši, na šoli vemo, da je šolanje vaših otrok tudi za vas zelo pomembno. V 
prihodnjih letih bodo vaši otroci velik del življenja preživeli z nami. Odgovornost in 
zaveza, da bomo vašim otrokom dali najboljše, kar znamo, je na naši strani. Brez vas 
seveda ne bomo zmogli. 

Cenjene kolegice in kolegi. Vem, da delate odlično. Hvaležen sem vam, ker ste pri svojem 
delu pozorni na vsakega posameznika in hkrati na celotno skupnost naše šole. Pri delu z 
učenci ves čas iščete nove poti in še najpomembnejše, navajate jih na samostojnost in 
odgovornost pri pridobivanju novih znanj, spretnosti in oblikovanju stališč. Posebej 
cenim, da si pri tem postavljate visoka merila in cilje, saj s tem učencem pomagate, da se 
ne zadovoljijo s povprečjem. 
 
Vsem želim predvsem uspešno, pa tudi srečno šolsko leto 2018/2019. 

Boris Jemec 
ravnatelj 
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Poslanstvo  
 
Poslanstvo OŠ Stranje je pomagati učencem pri pridobivanju znanja, spretnosti in 
moralnih vrednot, ki jim bodo pomagale, da bodo postali srečni, zdravi, samozavestni in 
odgovorni odrasli, ki bodo kos življenjskim izzivom. Želimo jih navdušiti za vseživljenjsko 
učenje in jim omogočiti, da bodo izboljšali odnos do sebe in drugih ter tako vplivali na 
svoje družine, svojo ožjo in širšo družbeno skupnost. 
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1. PODATKI O ŠOLI 
 
USTANOVITELJICA  ŠOLE je Občina Kamnik.  
 
SVET  ŠOLE  je sestavljen iz 11 članov. Sestavljajo ga  trije predstavniki ustanovitelja, trije 
predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole.  
SVET STARŠEV je posvetovalni organ ravnatelja. Sestavljajo ga predstavniki staršev 
vsakega oddelka, ki so izvoljeni na roditeljskih sestankih ob začetku leta in ki na svojem 
prvem sestanku izvolijo  predsednika sveta staršev za tekoče šolsko leto.   
UČITELJSKI ZBOR ŠOLE sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Učiteljski  zbor šole razpravlja 
o vzgojno-izobraževalni problematiki na  svojih  pedagoških konferencah, ki jih sklicuje in 
vodi ravnatelj. Daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih 
in drugih programov, odloča o posodobitvah programov ter njihovi izvedbi v skladu s 
predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, daje pobude za 
napredovanje, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
ODDELČNI UČITELJSKI  ZBOR  sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-
izobraževalno delo v posameznem oddelku. 
RAZREDNIK  vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate, 
skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in 
šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih opominih in opravlja druge naloge v skladu z 
zakonom. 
ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV, v katero  oddelčne skupnosti izvolijo po dva predstavnika, 
je namenjena uveljavljanju njihovih pravic. Njen izvršilni organ je ŠOLSKI OTROŠKI 
PARLAMENT. 
 
STROKOVNI  AKTIVI 
Sestavljajo jih učitelji istega predmeta oziroma  predmetnih področij. Obravnavajo 
problematiko predmeta oz. predmetnih področij, usklajujejo merila za ocenjevanje, 
dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe 
staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge. 
Na šoli delujejo aktivi za naslednja področja: 

 jezikovno-umetnostno področje, vodja Mojca Volkar Trobevšek; 
 družbeno-ekonomsko področje, vodja Nina Klisarič; 
 naravoslovno področje, vodja Andrej Kočar;  
 matematično področje, vodja Stanka Kočar; 
 telesnovzgojno in zdravstveno področje, vodja Gašper Ribič; 
 aktiv učiteljic 1. razredov, vodja Magda Krt Kaddoura;  
 aktiv učiteljic 2. razredov, vodja Marija Štupar;  
 aktiv učiteljic 3. razredov, vodja Martina Golob; 
 aktiv učiteljic 4. razredov, vodja Mojca Obreza; 
 aktiv učiteljic 5. razredov, vodja Vita Plevel; 
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 aktiv učiteljev podaljšanega bivanja, vodja Miha Kukec; 
 aktiv svetovalnih delavk, vodja Mateja Hari. 
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2. PREDSTAVITEV PROGRAMA 
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Oblike diferenciacije – heterogene učne skupine 
V osmem in devetem razredu so učenci pri urah matematike, slovenskem in angleškem 
jeziku, razporejeni v heterogene učne skupine (1.,2.,3.), ki so oblike združevanja učencev 
različnih oddelkov istega razreda. Heterogene učne skupine za izvajanje diferenciacije v 
8. in 9. razredu se oblikujejo tako, da učence posameznega razreda v učne skupine 
razporedi šola. Predlog oblikovanja heterogenih učnih skupin pripravi razrednik skupaj s 
svetovalno službo in strokovnimi aktivi. Pri razporeditvi učencev se upoštevajo načela 
celostnega pristopa, razvojne usmerjenosti, strokovne avtonomnosti, aktualnosti, 
interdisciplinarnosti in strokovnega sodelovanja. Skupine se ne smejo oblikovati na osnovi 
ocen, spola, socialnega in kulturnega porekla, veroizpovedi, etnične in narodne 
pripadnosti ali drugih osebnih okoliščin. 

Izbirni predmeti 

 Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem 
soglašajo njegovi starši. To pomeni, da učenec ne izbira več dveh ali treh predmetov, 
ampak dve oziroma tri ure tedensko. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih 
predmetov iz družboslovno-humanističnega in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega 
sklopa, vendar pa učencu ni več treba izbrati predmetov iz obeh sklopov. 
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je  lahko v celoti ali pa le 
pri eni uri tedensko oproščen izbirnih predmetov. Starši  morajo osnovni šoli   posredovati 
pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. 
 
 

 7. RAZRED 8. RAZRED 9. RAZRED 

DRUŽBOSLOVNO–
HUMANISTIČNI 
PREDMETI  

Nemščina I 
Španščina I 

Nemščina II 
Španščina II 

Nemščina  III 
Španščina III 

Likovno snovanje I Likovno snovanje II Likovno snovanje lll 
Glasbeni projekt Glasbeni projekt Glasbeni projekt 
Vzgoja za medije: 
Tisk 

Vzgoja za medije: 
Tisk 

Vzgoja za medije: 
Tisk 

NARAVOSLOVNO–
TEHNIČNI 
PREDMETI 

Šport za sprostitev Šport za zdravje Izbrani šport 

Sonce, Luna 
in Zemlja 

  

Urejanje besedil Robotika v tehniki Robotika v tehniki 

Raziskovanje 
organizmov v 
domači okolici 

Raziskovanje 
organizmov v 
domači okolici 

Raziskovanje 
organizmov v 
domači okolici 

 Poskusi v kemiji Poskusi v kemiji 
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Neobvezni izbirni predmeti 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št 63/13) 
določa  postopno izvajanje neobveznih izbirnih predmetov. V šolskem letu 2017/2018  
bomo na naši šoli  kot neobvezni izbirni predmet izvajali nemščino in sicer v 4. in 5. in 6. 
razredu. Izvaja se v obsegu dve uri na teden. Če  se učenec  odloči za obiskovanje , mora 
predmet v določenem šolskem letu obiskovati in je pri predmetu tudi ocenjen. 
Prav tako lahko učenci 1. razreda obiskujejo angleščino, ki se izvaja kot neobvezni 
predmet.  Izvaja se v obsegu dve uri na teden. 
 

Interesne dejavnosti 

Šola organizira interesne dejavnosti, ki so del razširjenega programa, da bi spodbudila 
različne interese učencev. Obseg teh dejavnosti se vsako leto določi z letnim delovnim 
načrtom. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Vodijo jih učitelji naše šole in po 
potrebi tudi zunanji sodelavci. 
 

Zap. št. INTERESNA DEJAVNOST UČITELJ 

1. Šolska skupnost Mojca Volkar Trobevšek 

2. Glasbeni krožek Jernej Spruk 

3. Glasbeni krožek  Gozd  Jernej Spruk 

4. Dramski krožek Gozd Magda Krt Kaddoura 

5. Dramski krožek 4., 5. razred Irena Uljančič 

6. Mediacija za otroke 4., 5. razred Mateja Hari 
7. Naravoslovni krožek Kresnička 2., 3.r Tadeja Uršič 
8. Cici vesela šola Tadeja Uršič 
9. Računalniški krožek  Andrej Kočar 

10. Otroški pevski zbor 1., 2. razred Jernej Spruk 

11. Otroški pevski zbor 3., 4. razred Jernej Spruk 

12. Otroški pevski zbor  Gozd Jernej Spruk 

13. Ročne spretnosti 1. – 3. razred Barbara Antonin 

14. Športne igre 1. – 3. razred Marija Uršič 

15. Prometni krožek 6. –  9. razred Vita Plevel 

16. Bralna značka 6. –  9. razred 
Valentina Bernot, Mojca 
Volkar Trobevšek 

17. Bralna značka 1. – 5. razred razredničarke 
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18. Bralna značka Gozd razredničarki 

19. Bralna značka TJA 
Draga Romšak, Alenka 
Bičanič, Ana Butalič 

20. Mladinski pevski zbor Jernej Spruk 

21. Matematični krožek 
Stanka Kočar, Nataša 
Plavčak 

22. Biološki krožek Marija Humar 

23. Naravoslovni krožek 6. - 7.razred Marija Humar 

24. Prva pomoč Marija Humar 

26. Prostovoljstvo Martina Ozimek 

27. Kemijski krožek Martina Ozimek 

28. Diabetes Martina Ozimek 

29. Cankarjevo tekmovanje  Mira Papež 

30. Bralna značka – organizacija Mira Papež 

31. Dramski krožek 5. -9. razred Mira Papež 

32. Filmski krožek 6.-9. razred Mojca Volkar Trobevšek 

33. Kaligrafija 5. - 9. razred Mira Rifl 

34. Planinski krožek Špela Kobetič 

35. Fotografski krožek 6. – 9. razred Miha Kukec  

36. Knjižničarski krožek 6.-9. razred Tea Letonja 

37. Elektronika 7.-9. razred Andrej Kočar 

38. Družboslovni krožek Blaž Žabkar 

Šola v naravi, tabori 

Šola bo tudi v tem šolskem letu del pouka organizirala  v obliki šole v naravi. 
Organizacija šole v naravi zahteva veliko priprav, dodatne učitelje in večja finančna 
sredstva, vendar izkušnje kažejo, da je to dobra oblika vzgoje. Po predstavitvi na 
jesenskem roditeljskem sestanku in dogovoru s starši se začno priprave. Starši, ki bi imeli 
težave s plačilom, naj se pogovorijo s svetovalno službo. 
 
 

RAZRED TEMA KRAJ ČAS VODJA 

5. 
POLETNA ŠOLA V 
NARAVI –  5 dni TERME ČATEŽ 3. 9. – 7. 9. 2018 Vita Plevel 

6. 
ZIMSKA ŠOLA V 
NARAVI –  5 dni POHORJE 14.1.-18.1.2019 Gašper Ribič 

5.-9. TABOR ZA CŠOD Rak 10.5. - 12. 5. 2019 Špela Kobetič 
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NADARJENE Rakov Škocjan 
Učenci, ki 
pojejo v 
pevskih 
zborih 

PEVSKI  
VIKEND – 3 dni 

CŠOD 
Cerkno 

 
15.3. -17.3. 2019 Jernej Spruk 
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Dnevi dejavnosti  

 
1.– 5. razred 

Kulturni dnevi, 1. – 3. razred 

1. Obisk gledališča 
2. Gostovanje gledališča KUKUC 
3. Pust 
4. V času naših dedkov in babic - 1. r.  
      Knjiga - 2. r., Šolski muzej - 3. r. 

Kulturni dnevi, 4. – 5. razred 

1. Obisk gledališča 
2. Slovenski kulturni praznik 
3. Mesto Kamnik – 4. r. 
     Po poteh kulturne dediščine – 5. r. 

Športni dnevi, 1. – 5. razred 
 

1. Pohod 
2. Plesni športni dan 
3. Teki na stadionu in pohod  
4. Športne igre 
5. Vodne aktivnosti 

Naravoslovni dnevi, 1. razred 
1. Naše telo in skrb za zdravje 
2. Od moke do kruha 
3. Kamniška Bistrica ali Velika planina 

Naravoslovni dnevi, 2. razred 
1. Zdrav način življenja 
2. Travnik 
3. Arboretum Volčji Potok 

Naravoslovni dnevi, 3. razred 
1. Jesen 
2. Skrbimo za zdravje 
3. Živalski vrt 

Naravoslovni dnevi, 4. razred 
1. Prva pomoč pri poškodbah 
2. Razgibanost zemeljskega površja 
3. Moj kraj 

Naravoslovni dnevi, 5. razred 
1. Relief domače pokrajine 
2. Mesto Ljubljana  
3. Skrbimo za zdravje zob 

Tehniški dnevi, 1. razred 
1. Promet  
2. Prazniki – polepšajmo jih 
3. Eko dan  

Tehniški dnevi, 2. razred 
1. Ustvarjamo iz naravnih materialov 
2. Prazniki – polepšajmo jih 
3. Eko dan 

Tehniški dnevi, 3. razred 
 

1. Promet 
2. Prazniki – polepšajmo jih 
3. Eko dan 
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Tehniški dnevi, 4. razred 

1. Od ideje do izdelka 
2. Prazniki – polepšajmo jih 
3. Eko dan 
4. Voda 
 

Tehniški dnevi, 5. razred 

1. Prazniki – polepšajmo jih  
2. Izdelava hladilne torbe 
3. Eko dan 
4. Prometni poligon 
 

6. – 9. razred 

Kulturni dnevi 

1. Operna predstava 6. – 9.r 
2. Srečanje s knjigo-6. 
    Rastem s knjigo 7.r 
    Gorenjski muzej Kranj 8. 
    Vrhnika Cankar 9.r 
6. Gledališka predstava 6. – 9. r   

Športni dnevi, 6. – 9. razred 

1. Planinski pohod  
2. Izbirne vsebine     
3. Zimski športni dan  
4. Atletski četveroboj 
5. Preverjanje znanja plavanja – 6. r. 
     Orientacijski tek – 7.,8.,9. r. 

Naravoslovni dnevi, 6. razred  
1. Antropogeni ekosistemi 
2. Spoznavanje eksotičnih živali  
3. Raziskovanje travniških rastlin 

Naravoslovni dnevi, 7. razred 
1. Primorski ekosistemi  
2. Sistematika živalskih organizmov 
3. Raziskovanje vodnih organizmov 

Naravoslovni dnevi, 8. razred 

1. Hiša eksperimentov 
2. Odvisnosti 
3. Poskusni reaktorski center Podgorica in 
čistilna naprava Pšata 
 

Naravoslovni dnevi, 9. razred 
1. Statistika in verjetnost  
2. Paleontologija 
3. Hiša eksperimentov 

Tehniški dnevi, 6. razred  

1. Človek izumitelj  
2. Dobro jutro elektronika! 
3. Eko dan 
4. Hrana , vonji in okusi 



Osnovna šola Stranje  

    
15 

 

Tehniški dnevi, 7. razred 

1. Ekodan 
2. Prestolnica Slovenije 
3. Življenje v srednjem veku 
4. Zgodovina računalništva   

Tehniški dnevi, 8. razred 

1. Ekodan 
2. Poklicna orientacija 
3. Astronomski dan 
4. 3D modeliranje in tisk 

Tehniški dnevi, 9. razred 

1. Ekodan 
2. Poklicno usmerjanje 
3. Živimo zdravo 
4. Muzej vojaške zgodovine v  Pivki 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev 

ZOŠ ureja preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovni šoli. V 1. in 2. razredu osnovne šole 
se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami. Učenčevo znanje se ocenjuje številčno 
od 3. do 9. razreda. V skladu z ZOŠ učenci v prvem in drugem obdobju praviloma 
napredujejo. Tako kot do sedaj, napredujejo v naslednji razred učenci v tretjem obdobju, 
če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov. O napredovanju v 
naslednji razred oziroma o ponavljanju odloči učiteljski zbor.  
Ne glede na navedeno lahko učenec zaradi slabšega učnega uspeha, ki je posledica daljše 
odsotnosti od pouka, bolezni, preselitve ali zaradi drugih razlogov, ponavlja razred na 
predlog staršev oziroma razrednika v soglasju s starši. 
Učenec lahko ob koncu prvega in v drugem obdobju po novem ponavlja razred tudi brez 
soglasja staršev, in sicer v 3. razredu, kadar tudi z dopolnilnim poukom in drugimi oblikami 
individualne in skupinske pomoči ni dosegel pričakovanih rezultatov znanja, ki so potrebni 
za napredovanje v naslednji razred, v 4., 5. in 6. razredu pa, če je ob koncu šolskega leta 
negativno ocenjen iz enega ali več predmetov. Obrazložen pisni predlog za ponavljanje 
razreda poda razrednik. Odločitev o ponavljanju razreda vselej sprejme učiteljski zbor. Če 
se učenec in starši ne strinjajo z odločitvijo o ponavljanju razreda, lahko v treh dneh po 
prejemu spričevala pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor. 
 

Nacionalna preverjanja znanja 

Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred) devetletne osnovne šole se 
znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se ugotavlja 
doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti. Ob koncu drugega in tretjega  
obdobja je nacionalno preverjanje znanja za vse učence obvezno. V letošnjem šolskem 
letu bo nacionalno preverjanje znanja potekalo od 7. do 13. maja 2019 na vseh osnovnih 



Osnovna šola Stranje  

    
16 

šolah. Naknadnega  roka za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja ni. 
Ministrica je 1.9.2018 objavila  seznam tretjih predmetov, iz katerih bodo učenci pisali 
Nacionalno preverjanje znanja.  Na naši šoli se bo pri tretjem predmetu preverjalo znanje 
iz likovne umetnosti. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja se vpišejo v obvestilo o 
dosežkih pri nacionalnem  preverjanju  znanja. Obvestilo je  priloga k spričevalu 6. razreda 
oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda. Dosežki pri NPZ ne vplivajo na oceno 
predmeta, temveč so le dodatna informacija učencem in staršem o tem, kakšno je znanje 
učencev glede na standarde v učnih načrtih. 
 
Razpored: 
 

datum razred NPZ 
torek, 7. maj 2019 6. in 9. SLOVENŠČINA 
četrtek, 9. maj 2019 6. in 9. MATEMATIKA 
ponedeljek, 13. maj 2019 9. LIKOVNA UMETNOST 
ponedeljek, 13. maj 2019 6. ANGLEŠČINA 

 
 

Projekti v letošnjem šolskem letu 

 
Tradicionalni slovenski zajtrk 
 
Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali 
zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo 
ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, 
pridelane v lokalnem okolju. Javnosti predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter 
spodbujamo k  pravilni in zdravi prehrani.  
 
Tudi letos smo si zastavili cilj, da bo naš tradicionalni slovenski zajtrk ekološki, saj bodo 
vsa živila ekološko pridelana. 
Zakaj podpiramo slovensko hrano? 
       * Zato ker slovenska hrana ni potovala več kot 1000 km. 
       * Če kupujemo slovenska živila, s tem prispevamo k ohranjanju delovnih mest vseh, 
ki so vključeni v to verigo. 
       * Ko pridelujemo in kupujemo slovensko hrano s tem omogočamo večjo  ekonomsko 
in politično suverenost. 
 Uravnoteženo prehranjevanje je pomembno, ker  omogoča optimalno zdravje, rast in 
razvoj otrok in mladostnikov. Zajtrk moramo uživati vsak dan!  
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Tretji petek v novembru, letos je to 16.11.2018 (dan slovenske hrane), bomo posebno 
pozornost posvetili zajtrku, ki je poimenovan Tradicionalni slovenski zajtrk, na naši šoli že 
tretje leto tudi Ekološki tradicionalni slovenski zajtrk.  

Eko šola kot način življenja 

S projektom, usmerjenim v skrb za okolje in zdrav način življenja, bomo nadaljevali. V tem 
v šolskem letu bosta delo usmerjala koordinatorja Brigita Ozimek Kumek in Miha Kukec. 
 
Projekt  Nacionalni mesec skupnega branja 

V okviru projekta Nacionalni mesec skupnega branja, ki  bo  potekal  od 8. septembra do 
8. oktobra ,  bodo na šoli in izven potekale  naslednje dejavnosti:  

- Vključitev v projekt Branje je iskanje –  družinska bralna značka  v Občini 
Kamnik, kjer z dejavnostmi sodeluje tudi naša  šola.  Lepo  povabljeni  15. 
septembra  ob 10. uri v Samostan Mekinje, kjer bo srečanje s pisateljem 
Primožem Suhodolčanom. ( Priloga vabilo in prijavnica) 

- 21. september –  Dan zlatih knjig – slovesni začetek  bralne značke.  
- Srečanje s knjižnico in knjigo – slovesen obisk prvošolcev v  naši šolski knjižnici, 

kjer vsak prvošolček dobi v dar knjigo.  
- Knjižni sejem  odpisanih knjig – V šolski knjižnici prehajamo na nov sistem 

Cobiss, zato smo odpisali veliko knjig.  Le-te  bodo na razpolago na knjižnem 
sejmu, kjer boste lahko  knjigo  dobili v dar.  

- Srečanje s knjigo v naši šolski knjižnici  – kulturni dan za šestošolce. 
- Nacionalni projekt  Javne agencije za knjigo v RS Rastem s knjigo –  kulturni 

dan za sedmošolce z obiskom Knjižnice Franceta Balantiča in kamniških 
literarnih znamenitosti. Vsak sedmošolec dobi  knjigo Avtobus ob treh  
avtorice Nataše Konc Lorenzutti.  

Izvajalke projekta:  Valentina Bernot, Mojca Volkar Trobevšek, Tea Letonja,  Mira  Papež.  

3. PRIKAZ ORGANIZACIJE DELA ŠOLE 

Šolski koledar 

V šolskem letu 2018/19 bomo imeli 189 dni pouka, od tega tri v soboto (delovne sobote, 
določene s šolskim koledarjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)  in sicer 29. 
9. 2018, 2. 2. 2019 in 11. 5. 2019. Koledar, ki je objavljen na spletni strani šole vsebuje 
tudi razporeditev praznikov, počitnic, tekmovanj, nacionalnih preverjanj, govorilnih ur, 
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izpitov in drugih posebnosti.  
 
 
Pedagoški, strokovni in drugi delavci šole: 
 
Ime in priimek Delovno 

mesto/predmet 
Razrednik Govorilne ure 

Boris Jemec ravnatelj  po dogovoru 
Mira Rifl razredni pouk 1. a torek 9.25-10:00 
Tadeja Uršič razredni pouk 1. b četrtek 9:15-10:00 
Marija Uršič druga učiteljica v  1.r  po dogovoru 
Magda Krt Kaddoura razredni pouk 1.,2.r  PŠG po dogovoru 
Marija Štupar razredni pouk 2. a sreda 11.10 – 11.55 
Irena Uljančič razredni pouk 2. b sreda 9.15 – 10.00 
Marta Omovšek razredni pouk 3. a četrtek 10.20-11:05 
Petra Vrhovnik razredni pouk 3. b četrtek  10.20-11.05 
Mojca Obreza razredni pouk 4. a sreda 8.25 -9.10 
Barbara Antonin  razredni pouk 4. b ponedeljek 8:25-9.10 
Martina Golob razredni pouk 3.,4.r  PŠG po dogovoru 
Vita Plevel razredni pouk 5. a petek 10.20-11.05 
Anamarija Novak razredni pouk 5. b ponedeljek 8.25-9.10 
Valentina Bernot SLJ 6.a petek 8.25-9.10 
Jernej Spruk GUM, GLP 6.b ponedeljek 10.20-11.05 
Brigita Ozimek Kumek LUM, LSN, GEO, DKE 7.a ponedeljek 10.20-11.05 
Gašper Ribič ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP 7.b četrtek 9.15-10.00 
Mojca Volkar 
Trobevšek 

SLO, TIS 7.c četrtek 9.15-10.00  

Draga Romšak TJA 8.r četrtek 8.25-9.10 
Marija Humar BIO,NAR, ONA 8.b ponedeljek 10.20-11.05 
Nataša Plavčak MAT 9.a četrtek 11.10.-11.55 
Špela Kobetič ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP 9.b četrtek 9.15-10.00 
Martina Ozimek  KEM, POK, GOS NR 6.r ponedeljek 9.15-10.00 
Eva Grčar FIZ, TIT NR 7.r sreda 10.20-11.05 
Alenka Bičanič TJA, ŠI NR 8.r ponedeljek 9.15.-10.00 
Stanka Kočar MAT, SLZ NR 9.r četrtek  11.10.-11.55 
Blaž Žabkar ZGO, GEO  sreda 13.05-13:50 
Ksenija Šajn N1N, NI   četrtek 11.10-11.55 
Andrej Kočar računalnikar, UBE, RVT   po dogovoru 
Ana Butalič TJA, N1A  po dogovoru 
Dušanka Borščak OPB Gozd  po dogovoru 
Mira Papež knjižničarka, SLJ  po dogovoru 
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Tea Letonja knjižničarka  po dogovoru 
Miha Kukec OPB  po dogovoru 
Anica Verbič  OPB   po dogovoru 
Fanika Klemenc OPB  po dogovoru 
Mateja Hari svetovalna delavka, 

pomočnica ravnatelja 
 po dogovoru 

Danica Grabnar specialna pedagoginja, 
DSP 

 po dogovoru 

Ksenja Vrhovnik  pedagoginja, DSP, 
svetovalna delavka 

 sreda 9.15-10.00  

Polona Mitar 
 

specialna pedagoginja, 
DSP 

 po dogovoru 

Neva Ušeničnik specialna pedagoginja, 
DSP 

 po dogovoru 

Polona Reisner logopedinja  po dogovoru 
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Razlaga uporabljenih kratic: 
 

TJA Tuji jezik: Angleščina KEM Kemija 
PŠG Podružnična šola Gozd GOS Gospodinjstvo 
ŠPO Šport GUM Glasbena umetnost 
ŠZZ Šport za zdravje ZVE Zvezde in vesolje 
IŠP Izbrani šport SLZ Daljnogledi in planeti  
ŠSP Šport za sprostitev NI Nemščina  
GLD Glasbena dela ANI Ansambelska igra 
MAT Matematika TIT Tehnika in tehnologija 
FIZ Fizika DSP Dodatna strokovna pomoč 
OPB        Oddelek podaljšanega 

bivanja 
ISP Individualna strokovna pomoč 

SLJ Slovenščina UBE Urejanje besedil 
BIO Biologija MME Multimedija 
NAR Naravoslovje RVT Robotika v tehniki 
GEO Geografija RČL Rastline in človek 
ZGO Zgodovina LUM Likovna umetnost 
LS Likovno snovanje NR        Nadomestni razrednik 
DKE Domovinska in državljanska 

kultura in  etika 
POK 
 

Poskusi v kemiji 
 

ŠI Izbirni predmet španščina SPH 
 

Sodobna priprava hrane 

NI Izbirni predmet nemščina ONA Organizmi v naravi in umetnem 
okolju 

ČEB Čebelarstvo N1N Neobvezni izbirni-prvi tuji jezik 
nemščina 

SLZ Sonce, Luna 
in Zemlja  

ROD Raziskovanje organizmov v 
domači okolici 

TIS Tisk   

Šolska svetovalna služba 

Svetovalna delavka, pedagoginja Mateja Hari, opravlja naslednje   dejavnosti:  
 vpis v 1. razred osnovne in 1. letnik srednje šole; 
 s poklicno vzgojo pri pouku ob sodelovanju z učitelji, učenci in starši izvaja 

program poklicne orientacije od 5. do 9. razreda;  
 izvaja individualno in skupinsko učno pomoč ter svetovanje učencem; 
 sodeluje s strokovnimi delavci šole pri izvajanju dejavnosti pomoči, razvojnih in 

preventivnih programov in dejavnosti načrtovanja in vrednotenja; 
 sodeluje s starši pri poklicni orientaciji, učno-vzgojni problematiki in regresirani 

prehrani; 
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 je članica šolskega tima  za pripravo in izvajanje individualiziranih programov za 
otroke s posebnimi potrebami (tudi za nadarjene učence); 

 sodeluje z zunanjimi ustanovami (zdravstveni dom, center za socialno delo, 
urad za delo, CIPS);  

 koordinira aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci. 
 
Evidentiranje nadarjenih učencev na naši šoli izvajamo v tretjem razredu.  Leto kasneje 
evidentirane identificiramo. Identifikacija poteka po dveh poteh: eno opravijo učitelji, 
drugo pa psihologi, ki učence testirajo z Rawenovimi progresivnimi matricami in 
Torranceovimi testi ustvarjalnega mišljenja. Nadarjeni učenci lahko nadgrajujejo svoje 
znanje z aktivnostmi, ki jih šola izvaja pri pouku in izbirnih predmetih. 
 
Vzgoja otrok je umetnost in zelo odgovorno delo. Pri  tem vam želimo stati ob strani in 
biti tu za vas, ko nas boste potrebovali. V primeru vzgojnih vprašanj, učnih težav vaših 
otrok, v zvezi z željami pri sodelovanju s šolo se lahko obrnete na šolsko svetovalno 
službo. 
 

Logoped 

Logopedinja Polona Reisner ob  četrtkih in petkih pomaga učencem z motnjami na 
govorno-jezikovnem področju. Ob začetku šolskega leta opravi splošen preizkus govora 
pri vseh šolskih novincih in jih po potrebi in s soglasjem staršev vključi v redno logopedsko 
obravnavo. Med letom večkrat opravi kontrolne preglede ter nadaljuje z vajami pri 
otrocih, ki so bili  vključeni v prejšnjih letih in še potrebujejo pomoč logopeda. 

Dodatna strokovna pomoč (DSP) 

Danica Grabnar, Polona Mitar in Neva Ušeničnik   so specialne pedagoginje, ki izvajajo ure 
individualne pomoči, ki so z odločbo dodeljene učencem, usmerjenim v izobraževalni 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  Takšno pomoč izvaja 
tudi pedagoginja mag. Ksenja Vrhovnik. 
Skupaj z drugimi člani strokovne skupine, imenovane  s strani ravnatelja, in starši 
načrtujejo ter izvajajo individualiziran program za posameznega učenca  ter pripravljajo 
in usklajujejo evalvacijske ocene. Opravljajo rehabilitacijski program glede na specifične 
težave učenca ter odkrivajo, prepoznavajo in spodbujajo njegova močna področja. 
Razvijajo učne strategije glede na potrebe posameznika in nudijo vsesplošno podporo v 
prizadevanju za uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Seznanjajo celoten učiteljski zbor 
s posebnostmi in funkcioniranjem učenca. Predlagajo potrebne prilagoditve in  sodelujejo 
z učitelji pri njihovem izvajanju. 
Pri načrtovanju pomoči upoštevajo učenčevo osebnost, njegovo vsakdanjo življenjsko 
situacijo v šoli in doma ter življenjsko perspektivo. Organizirajo ustrezen čas in prostor za 
nudenje pomoči ter v dogovoru z vodstvom šole omogočijo izpolnitev drugih sistemskih  
pogojev.  
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Svetujejo staršem in učiteljem, ustvarjajo pozitivno naravnanost do učenca z učnimi 
težavami, pravočasno usmerjajo v ustrezen program in ozaveščajo za optimalen razvoj. 
Učenca po njegovih sposobnostih vključujejo v reševanje težav in spremljanje lastnega 
napredka ter razvijajo soodgovornost za realizacijo zastavljenih ciljev. 
 
Individualna in skupinska pomoč (ISP) 
Zakon o osnovni šoli (1996, 2007, 11. člen) določa, da osnovne šole učencem z učnimi 
težavami prilagajajo metode in oblike dela ter zagotavljajo dopolnilni pouk in druge oblike 
individualne in skupinske pomoči. Učne težave so lahko splošne ali specifične, oboje se 
razprostirajo od lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih in po trajanju od tistih, ki so 
vezana na krajša oziroma daljša obdobja šolanja, do težav, ki trajajo vse življenje. Nekateri 
učenci  imajo samo splošne učne težave, nekateri le specifične, nekateri pa imajo učne 
težave obeh vrst. 
 
Individualna in skupinska pomoč (ISP) je namenjena učencem, ki imajo na enem ali več 
področjih zmerne učne težave in z dodatno pomočjo učitelja pri individualnem delu ali 
delu v manjših skupinah lažje usvojijo minimalne in temeljne učne cilje. Tovrstno učno 
pomoč praviloma potrebujejo učenci, ki nimajo težjih učnih težav in ne potrebujejo zelo 
specifičnih oblik pomoči (kot npr. disleksija). Izvajajo jo Ksenja Vrhovnik in učiteljice 
razrednega pouka. 
 
Dodatno strokovno pomoč in koordinacijo le te na naši šoli izvaja pedagoginja mag. Ksenja 
Vrhovnik. 

Knjižnica 

Knjižnica zbira knjižno in neknjižno gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in 
izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-
izobraževalnega dela v zavodu. Na razpolago so leposlovne knjige, strokovne knjige za 
učence in učitelje ter revije in neknjižno gradivo. Učenci si lahko na dom izposojajo  
gradivo za domače branje, bralno značko, Cankarjevo tekmovanje in drugo projektno 
delo, berejo lahko tudi v čitalnici.  
V knjižnici potekajo tudi druge dejavnosti:  ure knjižnično-informacijskih znanj, dodatna 
strokovna pomoč, varstvo skupin, pouk slovenskega jezika, dramski in knjižničarski 
krožek.  
Vsi učenci na šoli si lahko brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada, ki jih 
morajo na koncu šolskega leta vrniti.  
 
Knjižnica je odprta vsak dan: od ponedeljka do srede od 12.00 do 14.00, v četrtek od 7.30 
do 8.30 in od 12.00 do 13.00 in v petek od 12.00 do 13.00.  V šolski knjižnici sta zaposleni 
Mira Papež in Tea Letonja.  
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Sodelovanje s starši 

Skupne govorilne ure so vsak tretji četrtek v mesecu od septembra do maja od 16. do 17. 
ure za starše učencev od 1. do 5. razreda in od 17. do 18. ure za predmetno stopnjo. 
Razpored govorilnih ur boste našli tudi na šolskem koledarju, ki je objavljen na spletni 
strani šole. 
Individualne govorilne ure so vsak teden dopoldne po urniku oziroma po dogovoru 
razrednika s starši. Urnik dopoldanskih govorilnih ur je objavljen na spletni strani ter v 
publikaciji šole. 
 
Prvi roditeljski sestanek bo v sredo 12. septembra (2.-5.razred) oz. v četrtek, 13. 
septembra 2018 (6.-9. razred)  in sicer ob 17:00 . 
 
V tem šolskem letu bomo imeli vsaj še dva roditeljska sestanka, vedno tudi pred odhodi 
otrok v šolo v naravi in na tabore. 
Veseli bomo sodelovanja staršev na izletih, ekskurzijah, dnevih dejavnosti in pri naših 
projektih. 

Podaljšano bivanje 

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od prvega do petega razreda. Imamo tri 
oddelke podaljšanega bivanja. Učenci se vanje vključujejo od 12.00 do 16.45. 
V  tem  času imajo kosilo, sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških ter drugih 
sprostitvenih dejavnostih. Napišejo tudi domače naloge in opravijo druge šolske 
obveznosti. Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno izpusti 
otroka iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev. 

Jutranje varstvo 

Za učence prvih razredov imamo organizirano jutranje varstvo od 5.50 do 8.20.  

Dodatni in dopolnilni pouk 

V sklopu razširjenega programa nudi šola učencem tudi dodatni in dopolnilni pouk. 
Dodatni pouk je namenjen boljšim učencem, ki  pri posameznih predmetih presegajo 
standarde znanja. S poglobljenim delom in samostojnim učenjem se pripravljajo na 
tekmovanja in dosegajo višje učne cilje. 
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo dopolnilno razlago in pomoč 
učitelja, da dosežejo temeljno znanje.  

Šolska prehrana 

Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Učenci se lahko naročijo 
na zajtrk, malico in kosilo na začetku šolskega leta. Občasne prijave na kosilo morajo 
učenci urediti v tajništvu dan prej. Zajtrk, ki stane  0,50 €,  je namenjen učencem, ki so v 
jutranjem varstvu. 
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Cena šolske malice je 0,80 €,  popoldanske malice pa 1,0 € . Za kosilo učenca, ki hodi v 1. 
razred, boste morali odšteti 1,80  €, malo kosilo (2. do 5. razred) stane 2,10 € in veliko (6. 
do 9. razred)  2,40 €. 
 
Opozarjamo, da se cene lahko po obravnavi na Svetu staršev in Svetu šole spremenijo. Na 
spremembo cene pa seveda lahko vplivajo tudi spremenjene cene pri dobaviteljih. 
Če se mora otrok zaradi zdravstvenih težav dietno prehranjevati, prosimo, da 
organizatorki šolske prehrane, Martini Ozimek, prinesete ustrezna zdravniška navodila.  
Stroške prehrane je treba poravnati do roka, označenega na položnici. Dnevno evidenco 
prijav in odjav šolske prehrane vodijo v  tajništvu šole. Starše, ki bi imeli težave s 
plačevanjem šolske prehrane prosimo, da se pravočasno pogovorijo z razredniki ali 
svetovalno službo. 
Dnevno naročilo kosila je potrebno najaviti vsaj en dan prej. 
Prehrano lahko odjavite po telefonu  ali na spletni strani šole vendar najkasneje do 8. ure 
zjutraj.  Šolsko prehrano načrtuje in spremlja komisija za šolsko prehrano. 
 

Subvencioniranje šolske prehrane 

 Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so 
prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije: 

 do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz 
družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku, ne presega 545,98 evrov. 

 do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz 
družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku, ne presega 370,86 evrov. 

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

•  Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini 
cene malice.  

•  Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več 
treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni 
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razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem 
v veljavni odločbi o otroškem dodatku.  

•  Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda 
samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem 
dodatku. 

•  več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila 
učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti. 

Na podlagi sprememb v Zakonu o šolski prehrani  v povezavi z Zakonom o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev so členi od 31. do 38. nični, člen 48. pa ničen le v drugem delu, 
ki govori o subvenciji obrokov.  

 

Zdravstvena vzgoja 

Dispanzer za šolske otroke in mladino v Kamniku izvaja sistematske zdravstvene preglede, 
obvezna cepljenja in zdravstveno vzgojo za naše učence. Dispanzer za mladinsko 
zobozdravstvo Zdravstvenega doma Kamnik opravlja sistematske zobozdravstvene 
preglede in skrbi za preventivno zobozdravstveno vzgojo. 
Z urami vzgoje za zdravje se v učni proces vključuje tudi v. m. s Milena Cerar, ki prihaja iz 
ZD dr. Julija Polca iz Kamnika. 
 

Delovni čas 

Vzgojno-izobraževalno delo poteka skladno z urnikom in koledarjem. Urnik objavimo na 
oglasnih deskah  v zbornici in šolski avli, na šolski spletni strani in z njim razredniki 
seznanijo učence. Izvajalci interesnih dejavnosti predložijo svoj urnik dela vodstvu šole, ki 
mora biti obveščeno tudi o morebitnih spremembah.  

Poslovni čas 

Šola je odprta vsak dan od ponedeljka do petka med 6. in 17. uro. Ob sobotah, nedeljah 
in praznikih je šola zaprta. Odpiralni čas je določen z letnim delovnim načrtom. 

Uradne ure 

Uradne ure  v tajništvu, pri ravnatelju, pomočnici ravnatelja, šolski svetovalni delavki in  v 
knjižnici vsak dan od 8.00 do 13. 00. 
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 Z vsemi omenjenimi se lahko  posebej dogovorite za sprejem. 

Časovna razporeditev pouka 

 
URA STRANJE GOZD 

0. 7.35–8.20 7.30–8.15 
1. 8.25–9.10 8.20–9.05 
2. 9.15–10.00 9.10–9.55 

MALICA 10.00-10.20 9.55–10.15 
3. 10.20-11.05 10.15–11.00 
4. 11.10–11.55 11.05–12.00 

ODMOR ZA 
KOSILO 

11.55–12.15 12.00-12.15 

5. 12.15–13.00 12.15–13.00 
6. 13.05–13.50 13.05–13.50 
7. 13.55–14.40   
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Šolski prevozi 

Urnik prevozov s šolskim kombijem  
 

 SMERI URA ODHODA 

V ŠOLO 
 

Stolnik-Stranje 6.40 
Brezje-Stranje  6.55 
Iverje-Stranje  7.10 
Vodice-Stranje 7.25 
Okroglo-Trobelno-Stranje 7:45 
Brezje-Godič-Stranje 8.10 
Županje Njive-Stranje 8.15 

 
IZ ŠOLE 

Stranje-Županje Njive 13.05 
Stranje-Brezje-Godič  13.20 
Stranje-Okroglo-Trobelno 13.35 
Stranje-Iverje-Praprotno 14.00 

Stranje-Stolnik 
14.25 po., sre., pet. 

14.45 tor., čet. 
Stranje-Brezje 14.40 pon., sre., pet. 
Stranje-Vodice 14.50 
Stranje-Brezje 15.00  

 
Urnik prevozov s šolskim avtobusom 
 

 SMERI URA ODHODA 

V ŠOLO 

Črnivec, Stranje 7.00 
Mekinje, Zakal, Stranje 7.00 
Črnivec, Stranje 7.50 
Mekinje, Stranje 7.55 

IZ ŠOLE 

Stranje, Črnivec 13.10 
Stranje, Zakal, Mekinje 13.10 

Stranje, Črnivec 
14.00 oz. 14.50  ob  
torkih in četrtkih 

Stranje, Zakal, Mekinje 
14.00 oz. 14.50  ob  
torkih in četrtkih  

 

Razpored dežurstev 

Naloge dežurnih učiteljev in načine zagotavljanja varnosti opredeljujejo Pravila šolskega 
reda.  
V šolskem letu 2018/19 dežurajo učitelji po sledečem razporedu. 
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 Dežurni učitelj  
 
Dežurni učitelj  

 

 
jedilnica 

PONEDELJEK Mira Rifl 
Barbara Antonin 

Marija Humar (7.15-8.20) 
Valentina Bernot (1. avtobus) 

Eva Grčar (2. avtobus) 
 

Ksenija Šajn 
Gašper Ribič 

TOREK 

 
Marija Uršič 

Petra Vrhovnik 
 

Kobetič Špela (7.15-8.20) 
Stanka Kočar (1. avtobus) 

Alenka Bičanič (2. avtobus) 
 

Danica Grabnar 
Alenka Bičanič 

SREDA Anamarija Novak 
Tadeja Uršič 

 
Mojca Volkar Trobevšek (7.15-

8.20) 
Polona Mitar (1. avtobus) 

Ksenja Vrhovnik (2. avtobus) 
 
 

Valentina Bernot  
Nataša Plavčak 

ČETRTEK Vita Plevel 
Mojca Obreza 

Nataša Plavčak (7.15-8.20) 
Gašper Ribič (1. avtobus) 
Andrej Kočar (2. avtobus) 

 

Brigita Ozimek 
Kumek 

Mateja Hari 

PETEK Marija Štupar 
Irena Uljančič 

Brigita Ozimek Kumek (7.15-8.20) 
Mateja Hari (1. avtobus) 

Draga Romšak (2. avtobus) 
 

Jernej Spruk 
Špela Kobetič 

 
Učitelji po posebnem razporedu, objavljenem na šolski oglasni deski, opravljajo tudi 
varstvo vozačev in varstvo učencev, ki imajo zaradi poučevanja posameznih predmetov v 
skupinah (Šport, Tehnika in tehnologija, Matematika, Angleščina, Slovenščina, 
Gospodinjstvo) proste ure.  
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4. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA  
Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 81/06) je Svet OŠ Stranje 
sprejel Pravila šolskega reda.  

 
 

1. člen 
(namen pravil) 

 
Ta pravila natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine 
zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, kršitve, postopke in ukrepe v 
primeru kršitev pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter 
sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. 
 

 
 

2. člen 
(opredelitev pojmov) 

 
a. Učenec je spolno nevtralen izraz za udeleženca ali udeleženko v učnem  

procesu, ki obiskuje pouk v Osnovni šoli Stranje in ni delavec šole. 
b. Mlajši učenec je učenec, ki še ni dopolnil 14 let. 
c. Starejši učenec je učenec, ki je že dopolnil 14 let. 
d. Učenec s posebnimi potrebami je učenec z odločbo pristojne institucije, s 

katero so ugotovljene in opredeljene posebne potrebe tega učenca. 
e. Kršitev je vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju z veljavno 

zakonodajo, s temi pravili ali z ostalimi akti šole. Kršitve razčlenjujemo s temi 
pravili na lažje, težje in najtežje. 

f. Postopek je proces, ki se začne z opredelitvijo kršitve in konča z vzgojnim 
ukrepom, ki je v skladu s temi pravili. 

g. Vzgojni ukrep je končni rezultat postopka, ki na zakonit in predvidljiv način 
določa odziv šole na ugotovljeno kršitev. 
 
 
 

3. člen 
(dolžnosti in odgovornosti učenca) 

 
Dolžnosti učenca so, da: 
 

a. redno obiskuje pouk in izbirne predmete ter ostale načrtovane aktivnosti,  
b. ravna v skladu s pravili šolskega in hišnega reda,  
c. spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole z upoštevanjem drugačnosti,  
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d. v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost,  
e. spoštljivo ravna s šolsko lastnino,  
f. skrbno prinaša šolske potrebščine,  
g. sodeluje v šolskih aktivnostih,  
h. izpolnjuje svoje učne in druge obveznosti,  
i. sodeluje pri urejanju šolske okolice in prepoznavnosti šole.  

 
Učenec je odgovoren za dosledno izpolnjevanje svojih dolžnosti in kršitve zakonskih in 
šolskih predpisov, vključno s temi pravili. Mlajši učenec ni kazensko odgovoren za najtežje 
kršitve. Starejši učenec je kazensko odgovoren za najtežje kršitve. Učenec je 
odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava (obligacijskega zakonika). 
 

4. člen 
(načini zagotavljanja varnosti) 

 
 

Nadzor na šolskem območju je organiziran z dežurstvom učiteljev in učencev. Učenci so 
dolžni upoštevati navodila nadzornih oseb.  
Učencem zagotavljamo varnost: 
 

a. z doslednim izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu; 
b. z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa; 
c. z izvajanjem prometno varnostnega programa, ki obsega: 

 izvajanje učnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku, 
 vsakodnevno osveščanje učencev o doslednem upoštevanju prometnih 

predpisov pri vključevanju v promet kot pešci, kolesarji ali kot vozači, s 
poudarkom na odgovornem vedenju, 

 prikaz varnih dohodov do šole s prometno varnostnim načrtom na vseh 
vhodih v šolo in na podružnici, 

 obveščanje staršev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno 
vključevanje v promet, 

 urejanje prometa s prometno signalizacijo na vseh dohodih v šolo, 
omejitev dostopa vozil do šolske stavbe, 

 drugo; 
d. z varovanjem in nadzorom vhodov v šolo; 
e. z videonadzorom okolice šole; 
f. z dežurno službo učencev v času pouka na glavnem vhodu v šolo; 
g. z dežurstvom učiteljev v času odmora za malico na hodnikih, v času odmora za 

kosilo v jedilnici in  telovadnici, v času prostih ur učencev v za to določenih 
učilnicah ter ob odhodih avtobusov na avtobusni postaji; 

h. z oblikovanjem oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in 
standardi in z zagotavljanjem ustreznega števila spremljevalcev v različnih 
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dejavnostih, v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje 
učnih načrtov; 

i. z varovanjem šolskih objektov matične in podružničnih šol z alarmnim 
sistemom, povezanim z varnostno službo ter njihovimi dnevnimi in nočnimi 
obhodi. 
 

 
Naloge dežurnih učencev 
 
Dežurstvo učencev je organizirano na matični šoli ob vhodu. Opravljajo ga učenci in 
učenke 8. in 9. razreda, ki morajo upoštevati navodila za dežurne učence. Razpored 
dežurstva določijo razredniki. Učno in vzgojno problematični učenci ne dežurajo. 
 
Naloge dežurnih učiteljev 
 
Učitelji po razporedu dežurajo na hodniku pred poukom,  med dvajsetminutni odmorom 
za malico, med glavnim odmorom za kosilo v jedilnici in telovadnici ter ob odhodih 
avtobusov na avtobusni postaji pred šolo. Tako zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, 
v straniščih in učilnicah, telovadnici ter pomagajo dežurnim učencem in rediteljem. 
 
Naloge rediteljev 
 
Vsak teden so v oddelku trije učenci reditelji. Njihova naloga je, da: 
 

a. ob pričetku ure javijo učiteljem odsotnost učencev; 
b. po vsaki učni uri očistijo tablo in uredijo učilnico; 
c. prinesejo malico in po njej pospravijo; 
d. obvestijo ravnatelja ali njegovega pomočnika, če učitelja več kot 10 minut po 

zvonjenju ni k pouku. 
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5. člen 
(pravila obnašanja in ravnanja) 

 
Obnašanje med poukom 
 

a. Pouk poteka mirno pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev. 
Učenci so pri pouku prisotni, sedijo na svojih mestih, pripravijo potrebne 
pripomočke, poslušajo razlago, upoštevajo navodila in opozorila učiteljev ter po 
končani uri za seboj pospravijo. Iz učilnice odidejo, ko jim učitelj to dovoli. 

b. Učenec, ki zamudi pouk, takoj odide v učilnico in se opraviči učitelju, dela pa ne 
moti. 

c. Med poukom ni dovoljeno žvečiti. 
d. Učenci upoštevajo navodila učiteljev o pravilih v posamezni učilnici oziroma o 

načinih ravnanja s posameznimi predmeti. 
 
 
Oblačila in obutev 
 

a. Učenci si v garderobah sezujejo čevlje in se preobujejo v copate. Nošenje copat 
je obvezno. Čevlje in vrhnja oblačila puščajo v garderobnih omaricah. Učenci 
skrbijo za urejenost garderobnih omaric. 

b. Pri pouku športa so učenci oblečeni v športna oblačila in obuti v športne copate. 
c. Na športnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah šolskih dejavnosti izven 

prostorov šole morajo biti učenci oblečeni in obuti v skladu z navodili učiteljev. 
 
Mobilni telefoni in druge elektronske naprave 
 

a. V času šolskih in obšolskih dejavnosti ter med odmori je uporaba mobilnih 
telefonov in drugih elektronskih naprav prepovedana, razen če je potrebna za 
zagotavljanje varnosti ali zdravja učenca. Učenci, ki prinašajo elektronske 
naprave v šolo, jih na lastno odgovornost puščajo v garderobnih omaricah ali 
imajo shranjene v šolskih torbah. 

b. V nujnih primerih lahko učenci uporabijo telefon v tajništvu ali zbornici. 
c. Zvočno in slikovno snemanje in fotografiranje učencev in delavcev šole brez 

njihovega soglasja ni dovoljeno. 
 
Čakanje na pouk 
 

a. Učenci razredne stopnje ob zvonjenju počakajo učitelje v učilnicah. Učenci 
predmetne stopnje ob zvonjenju počakajo učitelje v učilnicah, po glavnem 
odmoru pa pred učilnico. 
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Gibanje po šoli 
 

a. Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka. Vozači imajo 
organizirano jutranje varstvo vozačev. 

b. Pred poukom gibanje po šoli ni dovoljeno, razen v primerih predur. Po pouku 
gredo učenci domov.  Varstvo vozačev je pred in po pouku zagotovljeno v avli 
ali v določeni učilnici Če učenec vozač ne čaka na prevoz na dogovorjenem 
mestu, starši podpišejo soglasje, da po pouku prevzemajo odgovornost za 
otroka. Učenec v tem primeru zapusti šolo ob koncu pouka. 

c. Prvošolce starši pospremijo do učilnice. Učenci iz podaljšanega bivanja odhajajo 
domov v spremstvu staršev ali sami (na osnovi pisnega dovoljenja staršev). 
Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga počakajo pred učilnico. 

d. Med odmori se učenci zadržujejo v učilnici, kjer bodo nadaljevali s poukom, med 
glavnim odmorom pa v telovadnici, razen če gredo na stranišče ali v knjižnico.  

e. Učenci se med odmori ne zadržujejo v straniščih. Za potrebe pouka gredo med 
odmori lahko v garderobo do svoje omarice in iz nje vzamejo potrebščine. 

f. V telovadnico vstopajo učenci ob prisotnosti učitelja. Nanj počakajo v 
garderobah. 

g. V času prostih ur učenci počakajo v za to določeni učilnici. 
h. V dopoldanskem času učenci ne zapuščajo šole, razen za potrebe pouka, pod 

vodstvom oziroma naročilom učitelja ali strokovnih delavcev. 
 
 

 
Prehrana 
 

a. Hrano (kosilo in malico) uživajo učenci v jedilnici oziroma v učilnici. Upoštevati 
morajo kulturo prehranjevanja. Po jedi pospravijo za seboj. Mize po malici 
pobrišeta dežurna učenca. 

b. Hrane ni dovoljeno odnašati iz jedilnice ali učilnice. 
c. Torbe pustijo učenci zložene pred učilnicami, kjer bodo nadaljevali s poukom. 

 
Skrb za lastnino in urejenost šole 
 

a. Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami. 
b. V šolskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo šolske in obšolske dejavnosti, vsi 

učenci spoštujejo šolsko in tujo lastnino. 
c. Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem 

obvestijo učitelje. 
d. Učenci ne smejo namenoma povzročiti škode na šolskem inventarju. 
e. Če učenec izgubi ključek od svoje omarice, šola poskrbi za novega in stroške 

izdelave zaračuna staršem preko položnice. 
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Skrb za čistočo 
 
V šolskih prostorih in v sanitarijah učenci skrbijo za čistočo, varčnost s papirjem in vodo 
in se v njih ne zadržujejo po nepotrebnem.  
 
Prepovedi in omejitve 
 
Na območju šolskega prostora je prepovedano: 
 

a. kajenje in uživanje mamil ali drugih prepovedanih substanc; 
b. uživanje alkoholnih pijač; 
c. uporaba pirotehničnih in drugih sredstev, ki lahko ogrožajo zdravje ali življenje; 
d. vsako fizično in psihično nasilje nad učenci in delavci šole; 
e. namerno uničevanje šolske lastnine ali lastnine drugih učencev in delavcev šole; 
f. neupravičeno zapuščanje šolskih prostorov v času poteka vzgojno-

izobraževalnega procesa; 
g. vstopanje v šolo z rolerji, skiroji; 
h. nedovoljeno fotografiranje in snemanje; 
i. vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot kazniva. 

  
Prevzemanje učencev iz šole v prvi triadi 
 
Starši so dolžni v pisni obliki sporočiti šoli seznam vseh oseb, ki lahko prevzamejo učenca 
iz šole. Šolo so dolžni tudi seznaniti z omejitvami, kot je prepoved približevanja učencu. 
Kadar učitelj dvomi, da je oseba, ki želi otroka prevzeti, do tega res upravičena, pri starših 
preveri upravičenost osebe do prevzema otroka. Šola ne sme izročiti učenca osebi, ki kaže 
vidne znake opitosti ali vpliva nedovoljenih snovi. Šola pokliče drugega starša (če ta ne 
obstaja, pokliče zakonitega zastopnika otroka), ki mora organizirati varno spremstvo 
učenca. 

 
 
 

6. člen 
(kršitve) 

 
Za kršitev se šteje vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju s pravili šolskega 
reda, ostalimi akti šole ali veljavno zakonodajo. Kršitve delimo na lažje, težje in najtežje. 
Pri razvrščanju kršitev si pomagamo s prilogo (priloga A)tega pravilnika, ki je objavljena 
na spletni strani šole. 



Osnovna šola Stranje  

    
35 

7. člen 
(postopki in ukrepi v primeru kršitev) 

 
V primeru ugotovljenih kršitev in 6. člena teh pravil lahko šola sproži ustrezne postopke 
in ustrezno ukrepa proti kršitelju. Pri tem mora dosledno upoštevati naslednja načela: 
 
a. Učencu se ne sme izreči ukrepa, s katerim bi bile kršene njegove zakonite pravice. 
b. Spore je potrebno najprej reševati na miren način. 
c. Načelo postopnosti: proti kršitelju, pri katerem je bila prvič ugotovljena kršitev, 

mora šola uvesti postopek, ki vodi do najmilejšega predvidenega ukrepa. V primeru 
nadaljnjih kršitev se ukrepi stopnjujejo. 

d. Kršitev mora biti ugotovljena brez razumnega dvoma. V nasprotnem primeru šola 
proti kršitelju ne sme ukrepati. 

e. Načelo sorazmernosti: izrečeni ukrep mora biti sorazmeren s težo kršitve. 
f. Načelo individualizacije: pri izbiri postopka in izreku vzgojnega ukrepa je potrebno 

upoštevati vse subjektivne in objektivne okoliščine primera. 
g. Načelo kontradiktornosti: kršitelju je potrebno omogočiti izjavo o kršitvenem 

dejanju ali dogodku in o izjavah nasprotne strani. 
h. Proti kršitelju se v isti zadevi lahko ukrepa samo enkrat. 
i. Privilegij zoper samoobtožbo: šola od kršitelja ne sme pridobiti priznanja krivde ali 

kakršnihkoli izjav o kršitvi na nezakonit način. 
 
 
Pri izbiri postopkov in vzgojnih ukrepov si pomagamo s prilogo A teh pravil. Pri tem je 
potrebno upoštevati, da je za učence s posebnimi potrebami nujna vključitev tričlanske 
komisije, ki presodi o ustreznosti postopka za izrek vzgojnega ukrepa in izbiri vzgojnega 
ukrepa. Kadar je tričlanska komisija v dvomu o ustreznosti postopka ali vzgojnega ukrepa, 
mora pridobiti mnenje ustreznega strokovnjaka. 
 
Določila prejšnjega odstavka se uporabijo tudi v dvomu o prištevnosti kršitelja v času, ko 
je storil kršitev. 
 
V primeru kršitev, pri katerih je bila povzročena škoda, je potrebno upoštevati starost 
kršitelja: 
 

 Mladoletnik do dopolnjenega sedmega leta ne odgovarja za škodo, ki jo 
povzroči.  

 Mladoletnik od dopolnjenega sedmega do dopolnjenega štirinajstega leta ne 
odgovarja za škodo, razen če se dokaže, da je bil ob povzročitvi škode zmožen 
razsojati.  

 Mladoletnik z dopolnjenimi štirinajstimi leti odgovarja po splošnih pravilih o 
odgovornosti za škodo. 
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Mlajši učenci za najtežje kršitve kazensko ne odgovarjajo. Ko učenec dopolni 14 let 
starosti, se njegova kršitev presoja tudi z vidika mladoletnikove kazenske odgovornosti. 
 
 

 
8. člen 

(tričlanska komisija) 
 
 

Tričlanska komisija obravnava težje kršitve, za katere je v prilogi A teh pravil predviden 
postopek pred tričlansko komisijo. Naloga tričlanske komisije je tudi opredeljevanje 
kršitev, ki v prilogi A teh pravil niso navedene, in predlaganje postopkov in ukrepov, ki so 
sicer v prilogi A teh pravil predvideni, vendar bi bili zaradi osebnih ali drugih okoliščin v 
konkretni zadevi neprimerni. Tričlanska komisija predlaga postopek in možne ukrepe za 
obravnavo teh kršitev. 
 
Tričlansko komisijo skliče ravnatelj za vsak primer posebej (ad hoc). 
 
 
 

9. člen 
(organiziranost učencev) 

 
 

Oddelčna skupnost  
 
V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna 
oblika organiziranosti učencev enega oddelka.  
Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. 
Volitve so tajne.  
 
Skupnost učencev šole  
 
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih 
predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela. 
Skupnost učencev ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.  
 
Šolski parlament  
 
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli 
skupnost učencev šole. Število predstavnikov je toliko, kolikor je oddelkov na šoli. 
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Sklicatelj šolskega parlamenta je mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega 
parlamenta lahko poda tudi predstavnik oddelčne skupnosti ali ravnatelj. Šolski 
parlament se skliče najmanj dvakrat letno. 
 
 
 

10. člen 
(opravičevanje odsotnosti) 

 
Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci in učitelji točno. V primeru zamude 
so se učenci dolžni opravičiti in navesti vzrok. Neupravičena zamuda se kaznuje z 
neopravičeno uro.  
 
Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti v roku petih delovnih dni po 
prihodu učenca v šolo. Izostanek do 5 delovnih dni opravičijo starši, daljšega pa zdravnik.  
 
Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti 3 dni pred izostankom.  
 
Izhode učencev med prostimi urami pisno dovolijo starši.  
 
Izreden odhod iz šole (slabo počutje, zdravniški pregledi, druge obveznosti ...) je dovoljen 
le z vednostjo razrednika oziroma učitelja, ki v razredu poučuje v času odhoda, in to v 
spremstvu staršev ali skrbnikov učenca. 

 
 

 
11. člen 

(sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev) 
 
 

Sistematski pregledi in cepljenje 
 
Splošni sistematski pregledi in cepljenje se izvajajo v 1., 3. in 6. razredu, medtem ko se v 
8. razredu izvaja zgolj sistematski pregled. V 9. razredu se spremlja podatke, ki se 
uporabljajo pri poklicni usmeritvi.  
 
Dolžnost seznanitve 
 
Starši so dolžni obvestiti šolo o zdravstvenem stanju učenca in posebnih zahtevah za 
ohranjanje njegovega zdravja, kadar je to potrebno za zagotavljanje ustreznega 
zdravstvenega varstva učenca v času pouka in dejavnosti izven prostorov šole. 
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12. člen 
(veljavnost pravil in izjava o seznanitvi) 

 
Pravila šolskega reda začnejo veljati po sprejetju na Svetu šole. Z njimi se seznanijo vsi 
zaposleni delavci, učenci šole in njihovi starši. 
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