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PODATKI O ŠOLI 

 

OSNOVNA ŠOLA OLGE MEGLIČ  

Prešernova 31 

2250 Ptuj 

 

E-pošta: group1.osmbom@quest.arnes.si 

Spletna stran: http://www.olgica.si 

Matična številka: 5174309000 

Davčna številka: SI73389439 

Telefonske številke: 

Tajništvo: 02 749 20 10 

Faks: 02 749 20 11 

Ravnateljica: 02 749 20 12 

Zbornica: 02 749 20 13 

Računovodstvo: 02 749 20 17 

Knjižnica: 02 749 20 20 

Pedagoginja: 02 749 20 15 

Specialna pedagoginja: 02 749 20 16 

Socialna delavka: 02 749 20 18 
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PODATKI O USTANOVITELJU 

Osnovna šola Olge Meglič je bila ustanovljena s sklepom SO 
Ptuj leta 1979. 

Osnovno šolo Olge Meglič je v skladu z novo zakonodajo 
ustanovil Svet Mestne občine Ptuj z Odlokom o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Olge 
Meglič, dne 26. 05. 1997. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu 
št. 5 in je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu dne 
29. 05. 1997. 

 

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA 

Strokovni delavci šole prevzemamo odgovornost za učence 
v času izvajanja pouka in drugih aktivnosti določenih z letnim 
delovnim načrtom šole, v šolskem prostoru, ki obsega: šolsko 
stavbo, šolsko dvorišče, pokrite športne površine in športna 
igrišča, šolsko avtobusno postajališče.  

 

OPREDELITEV GRAVITACIJSKEGA OBMOČJA 

Gravitacijsko območje naše šole je določeno in usklajeno z 
zmogljivostjo šole, oblikovanje oddelkov pa je izvedeno v 
skladu z odredbo o normativih in standardih ter racionalno 
izrabo šolskega prostora. 

 

GRAVITACIJSKO OBMOČJE OŠ OLGE MEGLIČ 

Cafova ulica, Črtkova ulica, Čufarjeva ulica, Dravska ulica od 
št. 12–31, Erjavčeva pot, Gajzerjeva ulica, Grajska ulica, 
Jenkova ulica, Kettejeva ulica, Klepova ulica, Krčevina pri Ptuju 
od 64/a–87, Maistrova ulica, Med vrti, Mestni Vrh od št. 17/a– 
73 in št. 75, Muzejski trg, Na gradu, Na hribu, Orešje, Pivkova 
ulica, Prešernova ulica, Raičeva ulica, Reševa ulica, Sovretova 
pot, Štuki, Ulica kneza Koclja, Ulica Vide Alič, Ulica 25. maja – 
neparne številke (razen št. 1 in 1/a), Ulica 5. prekomorske od 
št. 11–21, Vičava, Volkmerjeva cesta od št. 16 naprej, Zavčeva 
ulica. 



Publikacija OŠ Olge Meglič 

 

Šolsko leto 2012/2013 5 

ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE 

 

SVET ZAVODA: Brigita Krajnc (predsednica) 
 
11 članov (predstavniki ustanovitelja, delavcev 
šole in staršev)  

 
RAVNATELJICA: Diana Bohak Sabath 

POMOČNICA 
RAVNATELJICE: 

 
Vida Grdiša 
 
 

SVET STARŠEV: Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in 
učiteljskega zbora. V Svetu staršev ima vsak 
oddelek enega predstavnika, ki ga volijo starši na 
roditeljskem sestanku.  

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

UČITELJSKI 

ZBOR: 

Vsi strokovni delavci šole. 

 

ODDELČNI 

UČITELJSKI 

ZBOR: 

Vsi učitelji, ki poučujejo v določenih oddelkih. 

 

RAZREDNIK: Vodi oddelek, sodeluje in usklajuje delo z učenci, 

starši,  delavci in vodstvom šole. 
 

STROKOVNI 

AKTIVI: 

Vsi učitelji istega predmeta oziroma predmetnih 

področij. Na šoli bodo delovali strokovni aktivi 

za naslednja področja: 

- prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, vodja 

aktiva Aleksandra Ž. Preac 

-  drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, vodja 

Darko Zupanc 

- tretje vzgojno-izobraževalno obdobje, vodja 

Darja Šprah 

- OPB, vodja Lidija Žmavc 

- svetovalna služba: Anita Peklar Selinšek 

Na šoli bodo delovali tudi vertikalni aktivi za 

naslednja področja: 

- slovenščina - vodja Vlasta Mlinarič, 

- matematika - vodja Peter Majcen, 
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- angleščina - vodja Vojko Jurgec, 

- nemščina - vodja Tatjana Pungračič, 

- proizvodno-tehnično področje - vodja Vida 

Lačen, 

- družbeno-ekonomsko področje - vodja Ksenija 

Kovačič Žižek, 

- naravoslovje - vodja Darja Lipovec, 

- likovna vzgoja - vodja Leonida Kralj, 

- glasbena vzgoja - vodja Marija Feguš Friedl, 

- športna vzgoja - vodja Boštjan Kozel. 

 

ŠOLSKE SLUŽBE 

SVETOVALNA 

SLUŽBA: 

Anita Peklar Selinšek, socialna delavka 

Helena Ocvirk, specialna pedagoginja 

(defektologinja) 

Karin Markovič, pedagoginja 

KNJIŽNICA: Alenka Kandrič 

TAJNIŠTVO: Nada Polič 

RAČUNOVODSTVO: Milan Pirš 

TEHNIČNO-

VZDRŽEVALNA 

SLUŽBA: 

Stanislav Kovačič, Mirjana Lesjak, Marija 

Ponudič, Marica Lozinšek, Mojca 

Jaušovec, Tanja Fric 

KUHINJA: Marija Kokot, Anica Lesjak, Dušan Korpar 
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ORGANIZIRANOST UČENCEV 

ODDELČNA SKUPNOST 

 Sestavljajo jo učenci enega oddelka. 

 Pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom 

obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje 

skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za 

boljše delo in reševanje problemov. 

 

SKUPNOST UČENCEV 

 Sestavljajo jo predsedniki oddelčnih skupnosti. 

 Mentor skupnosti učencev je Renata Debeljak. 

 Obravnava vprašanja iz življenja in dela šole, zbira 

pripombe, predloge, aktivno sodeluje pri organizaciji 

šolskih prireditev, ekskurzij, dnevov dejavnosti, družabnega 

življenja učencev na šoli ...  

 
 

ŠOLSKI PARLAMENT 

 Sestavljajo ga vsi učenci, strokovni delavci šole, 

ravnateljica in vabljeni strokovnjaki. Mentorica šolskega 

parlamenta je Anita Peklar Selinšek. Tema letošnjega bo 

potekala pod naslovom ODRAŠČANJE. 

 Obravnava posebej pomembna vprašanja, ki jih odbor 

šolske skupnosti ne more oziroma ne želi rešiti sam. 

 O sklepih oziroma pobudah razpravlja pedagoški zbor. 
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PREDSTAVITEV PROGRAMA 
 

 

PREDMETNIK Z LETNIM FONDOM UR 

Predmet 

R  A  Z  R  E  D 

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

T L T L T L T L T L T L T L T L T L 

SLJ 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175 5 175 4 140 3,5 122,5 4,5 144 

MAT 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140 4 140 4 140 4 140 4 128 

TJA       2 70 3 105 4 140 4 140 3 105 3 96 

LVZ 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 1 35 1 35 1 35 1 32 

GVZ 2 70 2 70 2 70 1,5 52,5  1,5 52,5  1 35 1 35 1 35 1 32 

DRU       2 70 3 105         

GEO           1 35 2 70 1,5 52,5 2 64 

ZGO           1 35 2 70 2 70 2 64 

DDE             1 35 1 35   

SPO 3 105 3 105 3 105             

FIZ               2 70 2 64 

KEM               2 70 2 64 

BIO               1,5 52,5 2 64 

NAR           2 70 3 105     

NIT       3 105 3 105         

TIT           2 35 1 35 1 35   

GOS         1 35 1,5 
52,
5 

      

ŠVZ 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 2 70 2 70 2 64 

IP 1             2/1 70 2/1 70 2/1 64 

IP 2             1 35 1 35 1 32 

IP 3             1 35 1 35 1 32 

Od. skup.       0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16 

Število 
predmetov 

6 6 6 8 9 11 14 16 14 

Tedensko 
štev. ur 

20 21 22 24 26 26 29,5 30 30 

Število 
tednov 
pouka 

35 35 35 35 35 35 35 35 32 
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IZBIRNI PREDMETI 

Predmetnik zadnjega vzgojno-izobraževalnega obdobja 
osnovne šole vključuje tudi izbirne vsebine družboslovno-
humanističnega in naravoslovno-tehniškega sklopa. Na osnovi 
ponudbe so učenci in starši izbrali naslednje predmete: 
 

Predmet Učitelj 
Število 
skupin 

Nemščina I (7. razred) Tatjana Pungračič 1 

Nemščina II (8. razred) Tatjana Pungračič 1 

Nemščina III (9. razred) Tatjana Pungračič 1 

Likovno snovanje I Leonida  Kralj 1 

Turistična vzgoja 
mag. Renata 
Debeljak 

1 

Obdelava gradiva - 
LES 

Vida Lačen 1 

Poskusi v kemiji Darja Lipovec 2 

Računalniška omrežja Peter Majcen 1 

Sodobna priprava 
hrane 

Slavica Marušek 1 

Šahovske osnove Vida Lačen 1 

Zvezde in vesolje Darja Šprah 1 

Izbrani šport 
NOGOMET 

Darko Zupanc 1 

Šport za sprostitev Boštjan Kozel 1 

Šport za zdravje Dušan Lubaj 1 

 
Učenci se odločijo za 2 ali 3 ure (sprememba velja od 01. 09. 
2008). Glasbena šola z javno veljavnim programom se lahko 
upošteva kot izbirni predmet. 



Publikacija OŠ Olge Meglič 

 

Šolsko leto 2012/2013 10 

DNEVI DEJAVNOSTI 

 
 

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

Kulturni  
dnevi 

4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni  
dnevi  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški  
dnevi 

3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni  
dnevi 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Skupaj 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

V dogovoru s starši, učitelji in vodstvom šole se lahko dnevi 
dejavnosti izvedejo izven šole.  
 
Sredstva za pedagoški del izvedbe dejavnosti izven šole krije 
šola, starši sofinancirajo le dodatne stroške (prevoz, vstopnina, 
prehrana, namestitev ...). 

 
 
 

Učenje je fantastično, kajti vedno, ko se učiš česa novega, tudi 

postaneš kaj novega. 

Manca Košir  
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KULTURNI DNEVI 

Raz

red 
Tema Mesec 

Izvajalci, 

vodja 

1.  

2.  

3.   

1. Učenje tehnike sproščanja in 

ustvarjanje ob glasbi 

2. Ogled knjižnice Ivana Potrča 

3. Gledališka predstava 

4. Obisk glasbene šole 

november 

december 

februar 

maj 

razredniki,  

 

Natalija 

Nežmah 

4. 

1. Gledališka predstava 

2. Kulturna dediščina domačega kraja 

3. Primorje – kulturna dediščina 

oktober 

marec 

junij 

razredniki,  

Dejan 

Majcen 

5. 

1. Gledališka predstava 

2. Kulturna dediščina domačega kraja 

3. Kulturna dediščina panonskega 

sveta 

oktober 

marec 

maj 

razredniki,  

 

Dejan 

Majcen 

6. 

1. Gledališka predstava 

2. Ivan Potrč – ob 100. obletnici rojstva 

3. Obisk šolskega muzeja v Ljubljani, 

hiša eksperimentov, Bistra 

ni določen 

februar 

marec 

razredniki,  

mag. 

Renata 

Debeljak  

7. 

1. Gledališka predstava 

2. Ivan Potrč – ob 100. obletnici rojstva 

3. Obisk šolskega muzeja v Ljubljani, 

hiša eksperimentov, Bistra 

ni določen 

februar 

marec 

razredniki,  

mag. 

Renata 

Debeljak  

8. 

1. Gledališka predstava 

2. Ivan Potrč – ob 100. obletnici rojstva 

3. Obisk šolskega muzeja v Ljubljani, 

hiša eksperimentov, Bistra 

ni določen 

februar 

marec 

razredniki,  

mag. 

Renata 

Debeljak  

9. 

1. Gledališka predstava 

2. Ivan Potrč – ob 100. obletnici rojstva 

3. Obisk šolskega muzeja v Ljubljani, 

hiša eksperimentov, Bistra 

ni določen 

februar 

marec 

razredniki,  

mag. 

Renata 

Debeljak  
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NARAVOSLOVNI DNEVI 

Raz
red 

Tema Mesec 
Izvajalci,

vodja 

1.  
2.  
3. 

1. Obisk botaničnega vrta Tal 2000, 
Rače 

2. Ogled veterinarske postaje  
3. 1. r. Maribor (akvarij, terarij) 

2. r. EKO tabor 
3. r. Celje (Hermanov brlog) 

oktober 
 
april 
junij 

razredniki, 
Alenka 
Štrafela 

4. 
1. Skupaj proti nasilju 
2. Zdrava prehrana  
3. Naravne značilnosti, Primorje 

november 

maj 
junij 

razredniki, 
Simona 
Jakomini 

5. 
1. Skupaj proti nasilju 
2. Zdrava prehrana 
3. Zaključna ekskurzija 

november 

maj 
junij 

učiteljice, 
Simona 
Jakomini 

6. 

1. Polje in poljščine 
2. Obisk  Tehniškega muzeja 

Slovenije 
3. Gozdna učna pot – EKO dan 

oktober 
marec 
 
april 

razredniki,  
Slavica 
Marušek 

7. 

1. Spolnost AIDS 
2. Obisk  Tehniškega muzeja 

Slovenije 
3. Onesnaženost voda – EKO dan 

oktober 
november 
 

april 

razredniki,  
Slavica 
Marušek 

8. 

1. Merjenje 
2. Obisk  Tehniškega muzeja 

Slovenije 
3. Prehranjevalne navade – EKO dan 

oktober 
november 
 

april 

razredniki,  
Slavica 
Marušek 

9. 

1. Droge 
2. Obisk  Tehniškega muzeja 

Slovenije 
3. Okolje in energija – EKO dan 

oktober 
november 
 

april 

razredniki,  
Slavica 
Marušek 

 

TEHNIŠKI DNEVI 

Raz
red 

Tema Mesec 
Izvajalci, 

vodja 

1. 
2. 
3. 

1. Bazar 
2. Izdelava pustnih mask 
3. Priprava rekvizitov za zaključno 

prireditev 

december 

februar 
 
junij 

razredniki,  
 
Simona 
Truntič 
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4.  1. Novoletne delavnice 
2. Pustne delavnice 
3. Izdelava kompasa - orientacija 
4. Elektrika 

december 

februar 
april 
maj 

razredniki, 
Darko 
Zupanc 

5. 

1. Novoletne delavnice 
2. Pustne delavnice 
3. Kolesarski poligon 
4. Hladilna torba 

december 

februar 
april 
marec 

razredniki, 
Darko 
Zupanc 

6.  1. Tržnica poklicev 
2. Božično-novoletne delavnice 
3. Zaključna ekskurzija 
4. Ogled industrijske proizvodnje 

november 
december 

junij 
junij 

razredniki,  
 
Vida 
Lačen 

7.  1. Tržnica poklicev 
2. Božično-novoletne delavnice 
3. Zaključna ekskurzija 
4. Ogled industrijske proizvodnje 

november 
december 

junij 
junij 

razredniki,  
 
Vida 
Lačen 

8.  1. Tržnica poklicev 
2. Božično-novoletne delavnice 
3. Zaključna ekskurzija 
4. Ogled industrijske proizvodnje 

november 
december 

junij 
junij 

razredniki,  
 
Vida 
Lačen 

9.  1. Tržnica poklicev 
2. Božično-novoletne delavnice 
3. Zaključna ekskurzija 
4. Ogled industrijske proizvodnje 

november 
december 

april 
junij 

razredniki,  
 
Vida 
Lačen 

 

ŠPORTNI DNEVI 

Raz
red 

Tema Mesec 
Izvajalci, 

vodja 

1. 
2. 
3. 

1. Kros 
2. Sankanje 
3. Plesne igre 
4. Pohod po Potrčevi poti 
5. Eko tabor - pohod 

september 

jan./feb. 
marec 
maj 
junij 

razredniki,  

Brigita 
Krajnc 

4. 

1. Pohod in športne igre 
2. Orientacijski pohod z nalogami 
3. Smučanje in igre na snegu 
4. Atletika 
5. Igre z žogo 

september 

okt./nov. 
jan./feb. 
april 
junij 

razredniki, 

Marjeta 
Kosi 

5. 

1. Pohod in športne igre 
2. Orientacijski pohod z nalogami 
3. Smučanje in igre na snegu 
4. Atletika 

september 

okt./nov. 
jan./feb. 
april 

razredniki, 

Marjeta 
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5. Igre z žogo junij Kosi 

6. 

1. Pohod 
2. Bowling, fitness, streljanje, 

kegljanje, plezanje  
3. Merjenje za ŠVK 
4. Atletika  
5. Igre z žogo 

september 

oktober 
 
april 
april 
maj 

razredniki,  
 
vodja 
Boštjan 
Kozel 
 

7. 

1. Pohod 
2. Bowling, fitness, streljanje, 

kegljanje, plezanje  
3. Merjenje za ŠVK 
4. Atletika  
5. Igre z žogo 

september 

oktober 
 
april 
april 
maj 

razredniki, 
  
vodja 
Boštjan 
Kozel 
 

8. 

1. Pohod 
2. Bowling, fitness, streljanje, 

kegljanje, plezanje  
3. Merjenje za ŠVK 
4. Atletika  
5. Igre z žogo 

september 

oktober 
 
april 
april 
maj 

razredniki,  
 
vodja 
Boštjan 
Kozel 
 

9. 

1. Pohod 
2. Bowling, fitness, streljanje, 

kegljanje, plezanje  
3. Merjenje za ŠVK 
4. Atletika  
5. Igre z žogo 

september 

oktober 
 
april 
april 
maj 

razredniki, 
  
vodja 
Boštjan 
Kozel 
 

 

REDNI POUK 

 Se izvaja na podlagi veljavnega predmetnika, s katerim je 
določeno letno in tedensko število ur posameznih 
predmetov oz. predmetnih področij ter drugih dejavnosti. 

! 
Učenci svojih šolskih potrebščin ne puščajo na hodniku. 

Osebno lastnino in denar imajo vedno pri sebi. Učenci 

naj svojo obutev označijo. 
 

MANJŠE UČNE SKUPINE 

 Omogočajo napredek in spodbujajo učence za delo. 

 Notranja diferenciacija poteka v vseh razredih pri vseh predmetih 

in ostalih dejavnostih in oblikah dela z učenci. 

 Delo v manjših učnih skupinah bomo izvajali pri slovenskem 
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jeziku in matematiki v 4. razredu od aprila 2013; pri slovenskem 

jeziku, tujem jeziku in matematiki v 5., 6., in 7. razredu v obsegu 

¼ vseh ur. 

 Učenci se v skupine razvrstijo na podlagi odločitve in dogovora 

učencev, staršev in učiteljev, predvsem na osnovi predznanja ter 

razporeditve otrok glede na probleme odraščanja, enakomerno 

zastopanost otrok s posebnimi potrebami in nadarjenih. 

 Vključitev učencev, ki rabijo več utrjevanja temeljnih vsebin, 

večjo prilagajanje učitelja za njihove individualne potrebe. 

 Vključitev učencev, ki so sposobni nadgrajevati temeljne vsebine 

in občasno dosegajo višje standarde. 

 Vključitev učencev, ki brez težav dosegajo temeljne vsebine in 

dosegajo tudi višje standarde. 

 Možni so prehodi med posameznimi skupinami. 

 V 8. razredu bomo imeli dve manjši skupini iz obeh oddelkov, pri 

matematiki in angleškem jeziku, pri slovenskem jeziku pa v 

obstoječih oddelkih. 

 V 9. razredu bomo izvajali tri manjše skupine pri slovenskem jeziku, 

matematiki in angleškem jeziku. 

 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

 Povezuje učne vsebine različnih predmetov v celoto, 
 razvija celostni pristop k posameznemu področju ali 

problemu, 
 izvajalci so učitelji razredne in predmetne stopnje, učitelj 

računalništva, knjižničarka. 
 

RAČUNALNIŠKO PODPRT POUK 

 Namenjen učencem od 1. do 9. razreda, 
 vgrajen je v urnik posameznih predmetov in oddelkov, 
 učenci pridobijo znanje za delo z računalnikom ter za 

učenje s pomočjo računalnika, 
 omogoča visoko kvaliteto pouka različnih predmetov in višji 

nivo računalniške pismenosti učencev, 
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 izvajajo ga učitelji razredne in predmetne stopnje in učitelj 
računalništva,  

 pri pouku bomo uporabljali nabavljeno ustrezno didaktično 
programsko opremo ali odprto kodno programsko opremo, 

 pouk ob računalnikih se bo izvajal v računalniški učilnici. 

 

! 
V času pouka učenci ne smejo uživati hrane in žvečiti 

žvečilnih gumijev. Žvečilni gumi učenci pred poukom 

obvezno vržejo v koš za smeti. 

 

DODATNI POUK 

 Namenjen učencem, ki presegajo 
standarde znanja, 

 izvajalci so učitelji razredne in 
predmetne stopnje, 

 namenjen tudi pripravi učencev na 
tekmovanja, ki jih razpisujejo 
Ministrstvo za šolstvo in šport ter 
ostale institucije. 

 

DOPOLNILNI POUK 

Namenjen učencem, ki imajo težave pri usvajanju učne snovi, 
izvajalci so učitelji razredne in predmetne stopnje. 

 

PODALJŠANO BIVANJE 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, 
ki ga šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. 
do 5. razreda. V tem času se prepletajo različne dejavnosti. 
PREHRANA 
Pri kosilu učenci pridobivajo higienske navade, se seznanijo s 
kulturo prehranjevanja, spoznajo različne jedi in pomen zdrave 
prehrane za človekov razvoj.  
SPROSTITVENA DEJAVNOST 
Ta dejavnost je namenjena počitku in obnavljanju psihofizičnih 
moči učencev. Učenci zadovoljujejo svoje potrebe po sprostitvi, 
gibanju, socialnih stikih in igri. 
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SAMOSTOJNO UČENJE 
Učenci v okviru te dejavnosti utrjujejo in poglabljajo učno snov, 
pišejo domače naloge, se učijo nuditi učno pomoč ali jo 
poiskati, se navajajo na sodelovanje pri reševanju skupnih 
nalog, se učijo vrednotiti svoje delo, posredovati rezultate, 
razumeti napake in jih popraviti. 
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 
To je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu in sprostitvi, kjer 
učenci nimajo učnih obveznosti. Učenci razvijajo ustvarjalnost 
na kulturnih, umetniških, športnih in drugih področjih. 

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ 

 Namenjena je  učencem s posebnimi potrebami, 
 izvajalci so učitelji razredne in predmetne stopnje, šolska 

svetovalna služba in zunanji strokovnjaki za učence s 
posebnimi potrebami. 

 

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM 

 Izvajajo ga učitelji razredne in predmetne stopnje, specialna 

pedagoginja, pedagoginja in zunanji strokovnjaki za 

nadarjene učence. 
 

RAZISKOVALNO DELO 

 Gre za seznanjanja z metodologijo raziskovalnega in  
      drugega strokovnega dela,  
 namenjeno je vsem učencem pri rednem pouku in izven 

njega,       
 vodijo ga učitelji, specialni pedagog, pedagog, socialna 

delavka in zunanji sodelavci, 
 učenci sodelujejo na srečanjih mladih raziskovalcev. 

 

TEKMOVANJA V ZNANJU IN ŠPORTNA TEKMOVANJA 

Učitelji bodo pripravljali učence na razpisana tekmovanja v 
znanju v okviru dodatnega pouka, interesnih dejavnosti ter dela 
z nadarjenimi učenci. 
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FAKULTATIVNI PREDMETI 

V okviru razširjenega programa, ki ga zagotavljajo ustanovitelj 
oziroma starši, bo šola izvajala naslednje programe: 
 

PREDMET RAZRED 
Število ur 
tedensko 

Angleški jezik 1.– 3. 1 

Nemški jezik  1.– 6. 1 

Računalništvo 1.– 6. 1 

 

FAKULTATIVNI POUK RAČUNALNIŠTVA 

 Namenjen učencem od 1.–6. razreda, 
 v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju možnost izbire 

izbirnih predmetov, 
 razvija znanje in spretnosti pri 

delu z računalnikom, učenci 
se seznanijo z računalniško 
tehnologijo in programi, 

 sodelujejo na tekmovanjih in 
na srečanjih, 

 starši plačajo del materialnih 
stroškov v višini 2,50 EUR 
mesečno, izvajalca programa 
pa sofinancirata Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport ter Mestna 
občina Ptuj. 

 

Urnik fakultativnega pouka računalništva: 
 

RAZRED DAN PRIČETEK KONEC 

1. a ponedeljek 12.50 13.35 

1. b ponedeljek 13.55 14.40 

2. a torek 12.00 12.45 

2. b torek 12.50 13.35 

3. a sreda 12.00 12.45 
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3. b petek 12.00 12.45 

4. a torek   7.30 8.15 

4. b sreda 12.50 13.35 

5. a sreda   7.30  8.15 

5. b petek   7.30  8.15 

6. a petek 12.50 13.35 

6. b ponedeljek 12.00 12.45 
 

FAKULTATIVNI POUK TUJEGA JEZIKA 

 Namenjen učencem od 1.– 6. razreda, 
 učenci lahko izbirajo med poukom angleškega jezika do 3. 

razreda (v 4. razredu je angleški jezik po predmetniku) in 
nemškega jezika do 6. razreda (v tretjem vzgojno-
izobraževalnem obdobju možnost izbire izbirnega predmeta 
– nemški jezik), 

 skozi učenje drugega tujega jezika učenci  pridobijo 
temeljna znanja ter nadgradijo že 
pridobljeno znanje, sodelujejo na 
tekmovanjih iz znanj iz tujih jezikov 
na vseh nivojih, tekmujejo za 
nemško in angleško bralno značko, 
preko računalniškega omrežja se 
dopisujejo z učenci iz sodelujočih 
šol iz Evrope, 

 cena fakultativnega pouka tujega 
jezika je 5 EUR. 

 

Urnik fakultativnega pouka angleškega jezika: 

RAZRED DAN PRIČETEK KONEC 

1. a torek 12.50 13.35 

1. b ponedeljek 12.00 12.45 

2. a torek 7.30 8.15 

2. b torek 7.30 8.15 

3. a sreda 7.30 8.15 

3. b sreda 7.30 8.15 
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Urnik fakultativnega pouka nemškega jezika: 

RAZRED DAN PRIČETEK KONEC 

1. a četrtek 12.00 12.45 

1. b torek 7.30 8.15 

2. a sreda 7.30 8.15 

2. b sreda 12.00 12.45 

3. a ponedeljek 12.00 12.45 

3. b četrtek 7.30 8.15 

4. a ponedeljek 12.50 13.35 

4. b petek 7.30 8.15 

5. a+b četrtek 13.50 14.35 

6. a+b ponedeljek 12.00 12.45 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

Učenci in starši se bodo za interesne dejavnosti odločali preko 
ankete na začetku šolskega leta. Pobudo za izvajanje 
posamezne interesne dejavnosti lahko v mesecu septembru 
dajo učenci, starši, Svet staršev.  
Za posamezne dejavnosti bo v mesecu septembru izdelan 
in objavljen poseben urnik. 
Interesne dejavnosti se pričnejo izvajati 1. oktobra. 
 

Ponudba interesnih dejavnosti 

UČITELJ 

IZVAJALEC 
DEJAVNOST TERMIN 

Natalija 
Nežmah 

BISTROUM: 4.,5.,6. razred 
(National Geographic Junior) 

torek, 7.30 

Barbara 
Majhenič 

PRVA POMOČ:                   
4. – 9. razred 

petek, 7. 30 

Alenka 
Helena 
Štrafela 

URE PRAVLJIC:                  
1. – 3. razred 

sreda, 12.00 

Simona 
Jakomini 

LUTKOVNI KROŽEK:           
4 .– 6. razred 

sreda, 12. 50 
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Simona 
Truntič 

DRAMSKI KROŽEK:            
2. – 5. razred 

petek, 7. 30 

Darko 
Zupanc 

KAJ VEŠ O PROMETU:      
5. – 9. razred 

po dogovoru 

Natalija 
Krajnc 

PLESNA SKUPINA AVŠE:   
6.- 9. razred 

po dogovoru 

Natalija 
Krajnc 

PLESNA SKUPINA AVŠE:   
3.- 5. razred 

po dogovoru 

Jožica 
Pilinger 

LIKOVNI KROŽEK:              
1. – 3. razred 

ponedeljek, 15. 10 

Lidija Žmavc 
ROČNE SPRETNOSTI 
(vezenje): 1. – 5. razred 

četrtek, 15. 20 

Lidija Žmavc FOLKLORA: 1. – 3. razred po dogovoru 

Lea Kralj 
LIKOVNI KROŽEK:              
4. – 9. razred 

torek, 13. 15,  
četrtek 13. 15 

Darja Brlek 
UGANKE IN ZANKE:          
1., 2. razred 

četrtek, 12. 00 za 1. r, 
sreda, 15. 10 za 2. r 

Peter Majcen 
FOTO IN VIDEO:                 
7. – 9. razred 

po dogovoru 

Darja Šprah LOGIKA: 6. – 9. razred po dogovoru 

Peter Majcen 
RAZVEDRILNA 
MATEMATIKA: 6 .– 9. razred 

po dogovoru 

Boštjan 
Kozel 

NOGOMET:  4. in 5. razred sreda, 12. 50 

Boštjan 
Kozel 

PRIPRAVA NA ŠOLSKA 
ŠPORTNA TEKMOVANJA:  
6 .– 9. razred 

sreda, 12. 50 

Dušan Lubaj KOŠARKA: 5. – 9. razred 
torek, 14. 00 
sreda, 14. 00 

Alenka 
Kandrič 

BRALNA ZNAČKA:              
6. – 9. razred 

četrtek, 13. 55 
petek, 13. 55 

Aleksandra 
Ž. Preac 

IGRALNE URICE:                
1. – 3. razred 

ponedeljek, 12. 00 

mag. Vojko 
Jurgec 

ANGLEŠKI KROŽEK:         
7., 8., 9. razred 

ponedeljek, 13. 55 
petek, 7. 30 

mag. Renata 
Debeljak 

BESEDNA UMETNOST:      
6. – 9. razred 

po dogovoru 

Darko VESELA ŠOLA:                   sreda, 12. 50 
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Zupanc 4. – 6. razred 

Slavica 
Marušek 

VESELA ŠOLA:                   
7. – 9. razred 

po dogovoru 

Anita Peklar 
Selinšek 

PROSTOVOLJSTVO            
6. – 9. razred 

po dogovoru 

Tatjana 
Gašparič – 
zunanja 
sodelavka 

FRANCOSKI KROŽEK:        
9. razred 

po dogovoru 

Marjeta Kosi 
NAMIZNI TENIS:                  
2. – 5. razred 

torek, 12. 50 

Vida Lačen 
ROBOTIKA: 6. – 9. razred 
(november – maj) 

ponedeljek, 13. 50 

Vida Lačen ŠAHOVSKI KROŽEK petek, 12. 50 

Dejan 
Majcen 

BRALNO - GLASBENE 
URICE 

torek, 7. 30 

Marija Feguš 
Friedl 

CICI ZBOR: 1. in 2. razred 
sreda, 13. 45 za 1. r 
petek, 12. 00 za 2. r 

Marija Feguš 
Friedl 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR: 3. 
– 5. razred 

torek, torek, 13. 45 
petek, 12. 50 

Marija Feguš 
Friedl 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR: 
6. – 9. razred 

tor.  12. 50 – skupna 
pon., 7. 30 – I. glas 
čet., 7. 30 – II. glas 
petek, 7. 30 – III. glas 

Natalija 
Nežmah 

PLANINCI 1. – 9. razred po dogovoru 

 

PEVSKI ZBOR 

Učenci, ki so pri zboru, sodelujejo na šolskih proslavah in na 
drugih prireditvah v in zunaj šole. 
Vključevanje je sicer 
prostovoljno, vendar 
priporočamo in želimo, da se 
tisti učenci, ki imajo posluh in 
voljo do petja, vključijo čim 
bolj številno. S sodelovanjem 
v pevskem zboru bodo 
predstavljali šolo, sami 
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sebe, veliko se bodo družili in kvalitetno preživeli svoj prosti 
čas. 

 »Bolje ko se pripraviš, bolj je videti, da imaš srečo. « 

(Doug Collins) 

 

DRUGE DEJAVNOSTI 

PROJEKTI ŠOLE 

NASLOV PROJEKTA KOORDINATORJI 

Fleksibilni predmetnik Dušan Lubaj 

Zdrava šola – projekti s področja zdrave 

prehrane, gibanja 

Barbara Majhenič, Simona 

Truntič 

EKO šola – projekti s področja 

ekološkega ravnanja in varčevanja 
Darja Lipovec, Lidija Žmavc 

Računalniško opismenjevanje Peter Majcen 

Računalništvo za babice in dedke Peter Majcen 

Medgeneracijska povezava – 

prostovoljstvo v domu upokojencev, 

starejši učenci pomagajo mlajšim in 

vrstnikom… 

Anita Peklar Selinšek 

Raziskovalno delo – priprava 

raziskovalnih nalog 

Dušan Lubaj – družboslovje 

Slavica Marušek - 

naravoslovje 

Varna šola – projekti na področju 

prometne vzgoje 
Darko Zupanc, Marjeta Kosi 

Rastem s knjigo Alenka Kandrič 

Berimo za življenje – nadaljevanje 

inovacijskega projekta 
Helena Ocvirk 

Uvajanje medvrstniške mediacije Anita Peklar Selinšek 

Brez kazni do uspeha – restitucija in Helena Ocvirk, Anita Peklar 
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mediacija (uvajanje) Selinšek 

Delo z nadarjenimi učenci – Čustvena 

pismenost 
Karin Markovič 

Inovativno delo – uvajanje posodobljenih 

učnih načrtov; novi pristopi pri pouku 

vodje aktivov, svetovalna 

služba, ravnateljica, 

pomočnica ravnateljice 

Drugačni med nami in z nami Helena Ocvirk 

Oddelčna skupnost kot osnova 

ustvarjalne klime šole in dobrih odnosov 
Karin Markovič, razredniki 

Sodelovanje z vrtci in s šolami 
ravnateljica, pomočnica, 

ostali strokovni delavci 

Shema šolskega sadja; tradicionalni 

slovenski zajtrk 
Tatjana Pungračič 

Sodelovanje s PeTV in ostalimi mediji Vida Grdiša, Alenka Kandrič 

Mednarodno sodelovanje z OŠ Đuro 

Ester iz Koprivnice 
Diana Bohak Sabath 

Mednarodno sodelovanje z dvojezičnima 

šolama iz Porabja (obisk v Sloveniji) 
Diana Bohak Sabath 

Policist Leon svetuje – prometna vzgoja 
Dejan Majcen, Simona 

Jakomini, policist g. Rojko 

Zbiranje papirja, kartuš, zamaškov Lidija Žmavc, Darja Lipovec 

E-šolstvo Peter Majcen 

Države EU 
Ksenija Kovačič Žižek, mag. 

Vojko Jurgec 

Turizmu pomaga lastna glava mag. Renata Debeljak 

Bralna značka 1. – 3. Natalija Nežmah 

Zdravi zobje Alenka Štrafela 
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ŠOLA V NARAVI 

Namenjena  je izobraževanju in druženju, in sicer se bo izvajala 
kot: 

 EKO tabor: 2. razred, 
 letna šola v naravi: 4. razred,  
 zimska šola v naravi: 6. razred. 

 
Letna šola v naravi se organizira s sofinanciranjem staršev in 
Ministrstva za šolstvo in šport. Zimsko šolo v naravi in EKO 
tabor pa v celoti financirajo starši. 

 

TEČAJI 

 Plavalni tečaji: 3. razred – mentorji iz Plavalnega kluba 
Term Ptuj 

 Kolesarski izpit: 5. razred – mentorja Marjeta Kosi in 
Darko Zupanc 

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični 

zdravstveni pregledi, za učence 1. in 8. razreda je organizirano 

cepljenje. Učenke 6. razreda bodo v tem šolskem letu imele tudi 

možnost cepljenja proti raku na materničnem vratu, kar bo financiralo 

Ministrstvo za zdravje. Prav tako opravljamo sistematične 

preglede zob in učenje pravilnega čiščenja in nege zob. 

 

POMEMBNE AKTIVNOSTI V POPOLDANSKEM ČASU: 

 teden otroka (oktober), 

 ustvarjalne delavnice – priprava izdelkov za novoletni 

bazar (december), 

 pravljične urice (december), 

 čajanka – zdrava prehrana (januar), 

 ustvarjalne pustne delavnice (februar), 

 pomladna ustvarjalnica (marec), 

 velikonočne delavnice (april). 
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DEJAVNOSTI NA ŠOLI SO ZELO RAZNOLIKE. 

NAČRTUJEMO NASLEDNJE OBLIKE DEJAVNOSTI: 

 ogled gledaliških, koncertnih, baletnih, opernih in filmskih 

predstav, 

 obisk umetnikov in kulturnih delavcev na šoli, 

 obisk muzeja, arhiva in likovne galerije, 

 družabne prireditve (novo leto, pust, plesi za učence 

predmetne stopnje, valeta), 

 ogled likovnih, fotografskih in drugih razstav, 

 pesniška zbirka Prvi koraki, 

 E-časopis 

 priprava in razstavo plakatov in drugih izdelkov, ki nastanejo 

v okviru delavnic, 

 razstave likovnih izdelkov učencev na hodniku šole, 

 sodelovanje pevskih zborov na kulturnih prireditvah, 

 sodelovanje na različnih natečajih, 

 sodelovanje v mednarodnih projektih, 

 dobrodelne aktivnosti, 

 predavanja in srečanja s starši, 

 nastopi za starše. 
 

! 
Učenci sami odgovarjajo za svoje mobilne telefone. Med 

poukom mobilni telefoni in različni predvajalniki glasbe 

niso dovoljeni. 
 

 

''Človek, ki naredi napako, ne da bi jo popravil, zagreši novo 

napako.'' 

(Konfucij) 
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PRIKAZ ORGANIZACIJE ŠOLSKEGA DELA 
 

ČASOVNI RAZPORED DELA NA ŠOLI 

! 
Učenci prihajajo v šolo 10 do 15 minut pred pričetkom 

pouka. Po končanem pouku ali drugih dejavnostih se  

po nepotrebnem ne zadržujejo v šolskem poslopju. Na 

poti v šolo in iz šole se učenci vedejo dostojno, so 

previdni in upoštevajo prometne predpise. 

 

Jutranje varstvo – 1. razred:   6.00 – 8.00 

Varstvo vozačev:  7.15 – 8.15 

Pouk:                                     7.30 – 14.40 

OPB:  12.00 – 15.20 

Popoldansko varstvo:  15.20 – 16.10 
 

  Pred ura:     7.30 – 8.15 

  1. ura:     8.20 – 9.05 

                 malica:      9.05 – 9.20 (predmetna stopnja) 

                 malica:      9.20 – 9.35 (I. VIO) 

  2. ura:     9.20–10.05 

                 malica:    10.05 –10.20 (predmetna stopnja) 

                 malica:     10.20 –10.40 (4. razred) 

  3. ura:     10.20 –11.05 

  4. ura:     11.10 –11.55 

  5. ura:     12.00 – 12.45 

  6. ura:     12.50 –13.35 

  7. ura:     13.55 –14.40 

                  kosilo: 12.00 –14.30 
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RAZPORED MALICE – RAZREDNA STOPNJA 

 

 

Jutranji napitek: 7.45 – 8.00 

Kosilo:: 12.00 – 14.30 

 

! 
Med odmori se učenci praviloma zadržujejo v učilnici 

in ne na hodniku ter se pripravljajo na naslednjo uro. 

Na hodnikih in stopniščih se gibamo po desni strani, se 

ne prerivamo, ne tekamo, ne kričimo ... 
 

RAZREDNIKI 

Seznam razrednikov – I. VIO 

ime in priimek    razred 

   Natalija Nežmah 1. a  

   Brigita Krajnc 1. b  

   Barbara Majhenič 2. a 

   Simona Truntič 2. b  

   Aleksandra Ž. Preac 3. a  

   Alenka Štrafela 3. b 

 

Seznam razrednikov – II. VIO 

ime in priimek    razred 

   Dejan Majcen 4. a  

   Simona Jakomini 4. b  

   Darko Zupanc 5. a 

3. a 9.20 – 9.35 

3. b 9.25 – 9.40 

1. a 9.30 – 9.45 

1. b  9.35 – 9.50 

2. a  9.40 – 9.55 

2. b 9.45 – 10.00 

4. a 10.20–10.35 

4. b 10.25–10.40 
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   Marjeta Kosi 5. b  

   Karin Markovič 6. a  

   Vojko Jurgec 6. b 

 

Seznam razrednikov – III. VIO 

ime in priimek    razred 

   Darja Lipovec 7. a  

   Vida Lačen 7. b  

   Renata Debeljak 8. a  

   Boštjan Kozel 8. b 

   Dušan Lubaj 9. a 

   Ksenija Kovačič Žižek 9. b 
 

UČITELJI  

(2. in 3. VIO) 

učitelj  predmeti 

  mag. Renata Debeljak SLJ, IP, OPB 

  mag. Vojko Jurgec TJA 

  Boštjan Kozel ŠVZ, IP 

  Leonida Kralj LVZ, IP 

  Vida Lačen TIT, MAT, IP 

  Darja Lipovec NAR, KEM, LAB, JV 

  Dušan Lubaj ZGO, GEO 

  Peter Majcen  MAT, IP 

  Slavica Marušek 
GOS, BIO, NAR, DDE, 

IP, JV 

  Vlasta Mlinarič SLO 

  Tatjana Pungračič SLO, IP 

  Darja Šprah MAT, FIZ 
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JUTRANJE VARSTVO 

ZA UČENCE 1. RAZREDA IN VOZAČE 

DAN 
VARSTVO 1. 

RAZRED 

6. 00 – 8. 00 

VARSTVO 

VOZAČEV 

7. 15 – 8. 15 

PONEDELJEK Alenka Kandrič Slavica Marušek 

TOREK Alenka Kandrič Darja Lipovec 

SREDA Anita Peklar Selinšek Slavica Marušek 

ČETRTEK Anita Peklar Selinšek Darja Lipovec 

PETEK Lidija Žmavc Darja Lipovec 

 

PODALJŠANO BIVANJE 

Razred Učitelj 

OPB za 1. razred 
Jožica Pilinger 

Lidija Žmavc 

OPB za 2. razred 
Jožica Pilinger 

Lidija Žmavc 

OPB za 3. razred 
Jožica Jurše 

Lidija Kodrič Kmet 

OPB za 4. razred 
Jožica Jurše 

Lidija Kodrič Kmet 

OPB za 5. razred 

Jožica Jurše 

Lidija Kodrič Kmet 

Marjeta Kosi 

Simona Jakomini 

Vida Grdiša 

Učenci od 1. do 5. razreda so lahko v podaljšanem bivanju od 

konca pouka do 16.10. V tem času imajo učenci kosilo, 

sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških ter drugih 

sprostitvenih dejavnostih. Napišejo domače naloge in opravijo 

druge šolske obveznosti. 
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KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

DEJAVNOST, PRAZNIKI, 

POČITNICE … 
DATUM 

Začetek pouka 3. september 2012 

Nadomeščanje pouka za 24. 

december 
29. september 2012 

Jesenske počitnice 29., 30. oktober 2012 

Dan reformacije: 31. oktober 2012 

Dan spomina na mrtve 1. november 2012 

Jesenske počitnice: 2. november 2012 

Dan šole november 2012 

Pouk in proslava pred dnevom 

samostojnosti in enotnosti 
21. december 2012 

Pouka prost dan 24. december 2012 

Božič 25. december 2012 

Dan samostojnosti in enotnosti 26. december 2012 

Novoletne počitnice 27., 28. in 31. december 2012 

Novo leto 1. januar 2013 

Prešernov dan, slovenski kulturni 

praznik: 
8. februar 2013 

Sodelovanje v pustni povorki februar 2013 

Zimske počitnice 18. februar – 22. februar 2013 

Velikonočni ponedeljek 1. april 2013 

Nadomeščanje pouka za 3. maj 6. april 2013 

Dan upora proti okupatorju 27. april 2013 

Prvomajske počitnice 29., 30. april 2013 

Praznik dela 1. in 2. maj 2013 

Pouka prost dan 3. maj 2013 
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Zaključek pouka 
14. junij 2013 (9. razred) 

24. junij 2013 (1.– 8. razred) 

Dan državnosti 25. junij 2013 

Zaključek šolskega leta 31. avgust 2013 

 

I. ocenjevalno obdobje:  

3. september 2012 – 31. januar 2013 

II. ocenjevalno obdobje:  

1. februar – 14. junij 2013 (za učence 9. razreda) 

1. februar – 24. junij 2013 (za učence od 1. do 8. razreda) 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA  

ZA UČENCE 6. in 9. RAZREDA 

Namen nacionalnega preverjanja znanja je, da starši in učenci 

dobijo dodatno informacijo o znanju učencev. Dosežek 

omogoča učencu kritično ovrednotiti lastno delo. Starši in 

učenci imajo pravico do vpogleda v naloge. 

Redni rok: 

- 7. maj 2013 – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred, 

- 9. maj 2013 – NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine 

za 6. in 9. razred, 

- 14. maj 2013 – NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred, 

- 14. maj 2013 – NPZ iz tujega jezika za 6. razred. 
 

Naknadni rok: 

- 30. maj 2013 – NPZ iz matematike za 9. razred, 

- 31. maj 2013 – NPZ iz slovenščine/italijanščine/ 

madžarščine za 9. razred, 

- 3. junij 2013 – NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred. 

 

INFORMATIVNA DNEVA V SŠ:  

- petek, 15. februar 2013, 

- sobota, 16. februar 2013. 
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PREDMETNI, RAZREDNI IN POPRAVNI IZPITI ZA UČENCE  

1. rok  

17. junij – 1. julij 2013  (za učence zaključnih razredov) 

26. junij – 9. julij 2013  (za učence ostalih razredov) 

2. rok 

19. – 30. avgust 2013 (za vse učence) 

 

RAZPORED TEKMOVANJ ZA ŠOLSKO LETO 2012/13 

PREDMET 
ŠOLSKO 

TEKMOVANJE 

PODROČNO 

TEKMOVANJE 

DRŽAVNO 

TEKMOVANJE 

RAZVEDRILNA 

MATEMATIKA 
21. 09. 2012 / 27. 10. 2012 

LOGIKA 28. 09. 2012 / 20. 10. 2012 

SLADKORNA 

BOLEZEN 
12. 10. 2012 / 24. 11. 2012 

ANGLEŠČINA,  8.r  22. 10. 2012 / 19. 11. 2012 

ANGLEŠČINA,  7.r  31. 11. 2012 / 4. 3. 2013 

ANGLEŠČINA,  9.r 19. 11. 2012 31. 1. 2013 28. 3. 2013 

NEMŠČINA 22.11.2012 / 7. 3. 2013 

SLOVENŠČINA 6. 12. 2012 2. 01. 2013 23. 03. 2013 

BIOLOGIJA 18. 10. 2012 / 30. 11. 2012 

KEMIJA 21. 1. 2013 / 9. 3. 2013 

GEOGRAFIJA 1. 2. 2013 12. 03. 2013 18. 04. 2013 

FIZIKA 06. 03. 2013 22. 03. 2013 13. 04. 2013 

MATEMATIKA 21. 03. 2013 4. 4. 2013 20. 04. 2013 

ASTRONOMIJA 13. 12. 2012 / 12. 1. 2013 
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ZGODOVINA 11. 12. 2012 5. 2. 2013 16. 03. 2013 

KVIZ NG 

JUNIOR 

BISTROUM 

po dogovoru / / 

VESELA ŠOLA  13. 3. 2013 / 17. 4. 2013 

CICI VESELA 

ŠOLA 
april 2013 / / 

PRVA POMOČ april 2013 / / 

KAJ VEŠ O 

PROMETU 
februar 2013 marec 2013 / 

RAČUNANJE 

JE IGRA 
maj 2013 / / 

RDEČI KRIŽ maj 2013 / / 

 

RAZPORED ŠPORTNIH TEKMOVANJ ZA ŠOLSKO 

LETO 2012/13 

PODROČJE 
NIVO 

TEKMOVANJA 

MESEC 

TEKMOVANJA 

JESENSKI KROS MEDOBČINSKO OKTOBER 

ROKOMET - LETNIK 

1998/1999 
MEDOBČINSKO OKTOBER 

ROKOMET - LETNIK 

2000/2001 
MEDOBČINSKO MAREC 

NOGOMET - LETNIK 

1998/1999 
MEDOBČINSKO NOVEMBER 

NOGOMET - LETNIK  

2000/2001 
MEDOBČINSKO APRIL 

VELESLALOM IN 

DESKANJE 
PODROČNO FEBRUAR 

ATLETSKI ZIMSKI MEDOBČINSKO JANUAR, 
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MNOGOBOJ - 

POSAMEZNO 

(2X) FEBRUAR 

SPOMLADANSKI 

KROS 
MEDOBČINSKO APRIL 

ATLETIKA -

POSAMEZNO 
MEDOBČINSKO MAJ 

TENIS - POSAMEZNO MEDOBČINSKO MAJ 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Šolsko svetovalno službo sestavljajo socialna delavka, 

specialna pedagoginja in pedagoginja. Svetovalna služba se 

vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih 

vprašanj. Pomaga vsem možnim udeležencem v šoli in 

sodeluje z njimi. Osnovna področja dela svetovalne službe so: 

 vpis in sprejem učencev v šolo, 

 prešolanje učencev, 

 šolska in poklicna orientacija, 

 delo s starši, 

 posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole, 

 analitično delo, 

 individualno in skupinsko delo z učenci (z nadarjenimi 

učenci, z učenci s posebnimi potrebami in učenci s 

težavami na socialnem, čustvenem in učnem področju), 

 sodelovanje z zunanjimi raziskovalnimi, izobraževalnimi in 

zdravstvenimi ustanovami, 

 razvojno in raziskovalno delo v okviru projektov, ki potekajo 

v sodelovanju s pedagoško fakulteto v Ljubljani, 

pedagoškim inštitutom in drugimi zavodi s področja 

usposabljanja in izobraževanja otrok in odraslih. 
 

Delo opravljajo: 

Anita Peklar Selinšek, socialna delavka, 

Helena Ocvirk, specialna pedagoginja - defektologinja,  
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Karin Markovič, pedagoginja. 
 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

Šolska knjižnica je odprta vsak dan za izposojo in dejavnosti po 

urniku.  

DAN ČITALNICA IZPOSOJA 

PONEDELJEK 8.00 – 14.00 11.00 – 14.00 

TOREK 8.00 – 14.00 11.00 – 14.00 

SREDA 7.00 – 14.00 
7.30 - 8.20 in 11.00 – 

14.00 

ČETRTEK 7.00 – 14.00  
7.30 - 8.20 in 11.00 – 

14.00 

PETEK 7.00 – 14.00 
7.30 – 8.20 in 11.00 –

14.00 

Učenci in strokovni delavci lahko izbirajo med 11500 

leposlovnimi in strokovnimi enotami ter 40 naslovi revij za 

učence in strokovne delavce. Izgubljeno knjigo mora 

izposojevalec nadomestiti z novo. 

Rok izposoje je štirinajst dni za knjigo in en teden za revije. 

Izposojo knjižničnega gradiva je možno podaljšati, razen knjig 

za domače branje. 

Šolska knjižničarka je Alenka Kandrič. 

 

Cilji: 

 spodbujanje učencev za branje leposlovne in strokovne 

literature, 

 navajanje učencev na samostojno 

iskanje informacij, potrebnih za 

njihovo uspešno učenje in 

samoizobraževanje, 
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 navajanje učencev na uporabo različnih pomagal in 

medijev, preko katerih informacije potekajo, 

 KIZ (knjižnično informacijska znanja) se izvajajo tudi v 

povezavi z informacijskim sistemom ter aktualnimi dogodki 

v mestu in kulturnih ustanovah.  

 

UČBENIŠKI SKLAD 

Učbeniški sklad je na šoli utečena oblika nabave predpisanih 
učbenikov.  Poleg učbenikov, ki si jih učenci izposodijo domov,  
imamo v učbeniškem skladu zdaj tudi že veliko takih, ki so 
dosegljivi v času pouka, torej jih učenci ne nabavljajo in ne 
prinašajo v šolo, kar seveda pripomore k lažjim torbicam. To 
velja predvsem za učence od 4. do 9. razreda. Slednji in ostali 
učenci pa imajo tudi možnost puščanja učbenikov v šoli.  

V skladu so lahko le učbeniki, ki jih uporabljamo več let, ne pa 
tudi delovni zvezki in zvezki namenjeni pisnim izdelkom 
učencev. Ker je le-teh in poleg njih številnih drugih potrebščin  
kar veliko, pa je ravno učbeniški sklad namenjen temu, da 
staršem vsaj nekoliko zmanjša stroške pri nabavi šolskih 
potrebščin. Za izposojo učbenikov se plača ena tretjina cene 
učbenika, ki jo za vse učence poravna Ministrstvo Republike 
Slovenije za šolstvo in šport. Denarna sredstva, pridobljena z 
izposojevalnino, pa se uporabljajo za nabavo novih učenikov v 
sklad. 

 Pri izposoji šolskih učbenikov veljajo tudi določena 

pravila: 

 Učenci morajo skupaj s starši pred začetkom novega 

šolskega leta (v juniju) preko naročilnice sporočiti v 

šolski učbeniški sklad, katere učbenike si bodo 

izposodili v šoli. 

 Po prejemu šolskih učbenikov morajo vse neovite 

učbenike oviti v plastični ovitek ali folijo, nanj zalepijo 

nalepko, na katero napišejo svoje ime. 
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 Po knjigah ničesar ne pišejo!!! 

  Če kdo namerno uniči učbenik (čečkanje, trganje,...), ga 

mora nadomestiti z novim oz. mora poravnati še 

preostali dve tretjini cene učbenika. 

 Na koncu šolskega leta vrnejo nepoškodovan učbenik v 

učbeniški sklad šole. 
 

 Učbeniški sklad vodi Alenka Kandrič. 
 

SKLAD ZA MATERIAL PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE  

Učenci in učenke si bodo s prispevkom zagotovili material, ki ga 

potrebujejo za nemoteno izvajanje pouka likovne vzgoje. 

Prispevek za likovni material na leto na učenca od 4. do 9. 

razreda znese 10€. 

Vodja likovnega sklada je Leonida Kralj. 

 
SKLAD ZA MATERIAL PRI TEHNIKI IN TEHNOLOGIJI 

Starši prispevajo materialna sredstva v višini 3 € letno preko 

položnice. Učenci in učenke 6., 7. in 8. razreda, kjer se izvaja ta 

pouk, imajo na ta način skozi vse šolsko leto na razpolago 

material za tehnične izdelke, ki ga nabavi učiteljica (barve, laki, 

lepila, žeblji, brusni papir…). 

Vodja sklada je Vida Lačen. 

 

''Ljudje, ki se smejijo, živijo dlje od tistih, ki se ne. Le malo 

ljudi se zaveda, da je zdravje odvisno od tega, koliko se 

smejemo.'' 

(James D. Walsh) 
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SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje med šolo in starši ter medsebojna podpora in 

zaupanje so bistveni za napredek otroka. Zato sodelovanju šole 

s starši posvečamo posebno pozornost. Poleg govorilnih ur in 

roditeljskih sestankov bomo organizirali tudi skupna srečanja 

staršev in otrok (kostanjev piknik, decembrske delavnice, 

prireditev za mamice, predstavitev projektnega učnega dela 

…). 

Oblike sodelovanja: 

 

RODITELJSKI SESTANKI (informativni in izobraževalni) 

Datum in vsebino sestankov določijo razredniki. 

čas: september, november, februar, april, maj. 

 

GOVORILNE URE (pogovorne ure) 

- Vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 17. uri. 

- V dopoldanskem času po naslednjem urniku:  

 

UČITELJ/UČITELJICA ČAS 

Renata Debeljak torek, 8.20 – 9.05 

Marija Feguš Friedl sreda, 10.20 – 11.05 

Simona Jakomini četrtek, 9.20 – 10.05 

Vojko Jurgec petek, 11.10 – 11.55 

Brigita Krajnc ponedeljek, 12.00 – 12.45 

Lea Kralj ponedeljek 8. 20 – 9.05 

Marjeta Kosi sreda, 11.10 – 12.00 

Ksenija Kovačič Žižek petek, 7.30 – 8.15 

Boštjan Kozel petek, 8.20 – 9.05 

Vida Lačen ponedeljek, 11.10 – 11.55 
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Darja Lipovec četrtek, 12.00 – 12.45 

Dušan Lubaj ponedeljek, 9.20 – 10.05 

Dejan Majcen ponedeljek, 9.05 – 9.50 

Barbara Majhenič ponedeljek, 12.00 – 12.45 

Slavica Marušek petek, 9.20 – 10.05 

Vlasta Mlinarič ponedeljek, 8.20 – 9.05 

Natalija Nežmah ponedeljek, 12.00 – 12.45 

Helena Ocvirk ponedeljek, 12.50 – 13.35 

Tatjana Pungračič ponedeljek, 9.20 – 10.05 

Darja Šprah sreda, 8.20 – 9.05 

Alenka Štrafela ponedeljek, 12.45 – 13.30 

Simona Truntič ponedeljek, 12.00 – 12.45 

Darko Zupanc sreda, 10.20 – 11.05 

Sanja Žarkovič Preac ponedeljek, 12.45 – 13.30 

 

- Govorilne ure za učence: 

  V skladu s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev bodo 

imeli vsi učitelji po eno svetovalno uro tedensko – pred poukom 

ali po pouku. V tem času bodo učencem na voljo za razgovore 

v zvezi z učno snovjo, s problematiko v razredu, poklicnim 

usmerjanjem; učenci se bodo lahko z njimi pogovorili o svojih 

osebnih težavah in podobno. 

 

SVET STARŠEV 

Aktivna udeležba predstavnikov v Svetu staršev na roditeljskih 

sestankih, govorilnih urah. 

 

SREČANJA S STARŠI 
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Ob kulturnih, športnih in drugih dejavnostih oddelkov, ob 

izvedbi projektov šole, ekskurzijah, družabnih popoldnevih, 

piknikih, valeti ... 

 

KAKO LAHKO STARŠI POMAGATE OTROKU? 

- Redno sodelujte z razrednikom svojega otroka, 

- redno obiskujte govorilne ure drugih učiteljev, 

- spremljajte redno vsa obvestila,  

- sodelujte pri različnih dejavnostih šole: projektnem delu, 

krožkih, ekskurzijah, prireditvah, 

- sprotno spremljajte otrokovo šolsko delo in poskrbite, da bo 

redno opravljal domače naloge, imel urejene šolske 

potrebščine,  

- redno pregledujte njegove izdelke,  

- pomagajte mu razviti delovne in učne navade in razporediti 

čas za učenje in zabavo, 

- poskrbite, da bo prihajal v šolo spočit in naspan, 

- spodbujajte ga k pozitivnim oblikam preživljanja prostega 

časa, 

- bodite razumevajoči, če se bo otrok znašel v težavah, 

- pri reševanju različnih težav (neuspeh, učne težave, osebne 

stiske, občutki nemoči, žrtve nasilja, odločitve o nadaljnjem 

šolanju …) poiščite pomoč oziroma nasvet pri razredniku ali 

svetovalnem delavcu. 
 

ŠOLSKA PREHRANA 

Učenci lahko imajo jutranji napitek, malico in kosilo. Stroške 

prehrane je potrebno tekoče poravnavati. Starše, ki bi imeli 

težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se 

pravočasno pogovorijo z razredničarko oz. razrednikom ali 

socialno delavko  o možnosti  subvencioniranja prehrane. 

 

Jutranji napitek  
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Učenci imajo med 7.45 in 8.00 uro v šolski jedilnici na 

razpolago brezplačni topli napitek in košček kruha. 
 

Malica 

Vsi učenci se lahko naročijo na malico. Šola se bo 

trudila zagotoviti biološko in kalorično 

ustreznost hrane prilagojene psihofizičnim 

potrebam učencev, s katero se bomo 

trudili spreminjati neustrezne ustaljene 

prehrambene navade otrok. 
 

Kosilo 

Čas kosila je od 12.00 do 14.30. Učenci prihajajo na kosilo po 

končanem pouku oz. v daljšem odmoru, ki je namenjen kosilu. 

V času pouka kosila ne strežemo. 

Cene posameznih obrokov: 

                                    malica: 0,80 € 

kosilo: 2,10 € 

mini kosilo (1. in 2. razred): 1,40 € 

 

Subvencionirana prehrana 

Šolska prehrana je organizirana v skladu z novo zakonodajo 

glede šolske prehrane – Zakon o šolski prehrani, ki je začel 

veljati maja 2010. Na podlagi tega je Svet šole v juniju 2010 

potrdil Pravila šolske prehrane na OŠ Olge Meglič Ptuj.  

Vsi obroki se pripravljajo v šolski kuhinji. Neposredne naloge v 

zvezi s šolsko prehrano vodi Komisija za šolsko prehrano, v 

kateri so predstavniki šolske skupnosti, predstavnik staršev, 

organizator šolske prehrane, kuharica – vodja šolske kuhinje, 

predstavnik zdravstvene službe, šolska svetovalna delavka. 

Vodja komisije je Tatjana Pungračič. Pri pripravi jedilnikov 

komisija upošteva smernice zdrave prehrane v vzgojno-

izobraževalnih zavodih. 

Zakon o šolski prehrani med drugim ureja tudi pravico učencev 

do subvencije za šolsko prehrano, višino, pogoje in postopek.  



Publikacija OŠ Olge Meglič 

 

Šolsko leto 2012/2013 43 

S 1. 6. 2012 se je pričel uporabljati Zakon o uravnoteženju 

javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12), ki med drugim določa, da 

imajo od 1. 9. 2012 dalje pravico do splošne subvencije samo 

učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene 

malice. To pomeni, da učencu s prijavo na šolsko malico ne 

pripada več splošna subvencija, oziroma da se subvencionira 

malica samo socialno ogroženim učencem (povprečni mesečni 

dohodek na osebo ne presega 42 % neto povprečne plače). Do 

subvencije za šolsko kosilo bodo upravičeni učenci, pri katerih 

povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto 

povprečne plače. Starši vložijo vlogo za dodatno subvencijo  za 

prehrano na pristojnem Centru za socialno delo. 

 
Odjava in prijava prehrane 

Učenci se lahko prijavijo na malico in kosilo. Prehrano za tekoči 

dan in naslednje dneve odjavite v tajništvu šole čim prej, 

najkasneje do 8. 00 po telefonu 02 749 20 10. 

Plačilo prehrane 

Plačilo malic in kosil poteka preko položnic ali osebno v 

tajništvu šole do 15. v mesecu. V kolikor bo plačilo prehrane 

zamujalo en mesec, bomo primorani dolg izterjati. Plačilo je za 

nazaj. 

ORGANIZACIJA PREVOZA 

Učenec ima po Zakonu o osnovni šoli pravico do brezplačnega 

prevoza, če je njegovo bivališče od šole oddaljeno več kot štiri 

kilometre. Če učenec obiskuje šolo zunaj šolskega okoliša, v 

katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v 

višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v 

šolskem okolišu, v katerem prebiva.  

 

  



Publikacija OŠ Olge Meglič 

 

Šolsko leto 2012/2013 44 

Vozni red:  

Smer, 

postaja 

Jutranja 

vožnja  
Odhod domov 

1 2 1 2 3 

Mestni Vrh – pri 

turistični tabli 

6.50 

7.30 

13.05 13.55 14.55 

Mestni Vrh 57c 7.35 

Ulica Kneza 

Koclja 
7.40 

Družina 

Rihtarič 
7.43 

Vinogradništvo 

Potrč 
7.45 

Štuki pri mlinu 

6.55 

7.50 

Mestni Vrh 69 

(Slepa ulica) 
8.00 

Cebek 8.05 

Orešje 207 

(Holc) 

7.00 

7.40 

Sovretova ulica 7.45 

Klepova ulica 7.50 

Prihod in odhod avtobusov se bo organiziral v skladu z 

urnikom! 

 

! 
Pred vstopom v avtobus se ne prerivamo, vstopamo 

drug  za drugim, tako tudi izstopamo. Pozdravimo 

voznika, med vožnjo sedimo, ne kričimo in ne 

uničujemo avtobusnega inventarja. Posebej pazimo na 

mlajše učence in na vse tiste, ki so potrebni naše 

pomoči (bolni, poškodovani). 
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PROMETNOVARNOSTNI NAČRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orešje !!! 

Grajena !!! 

Štuki, Mestni Vrh !!!  

OŠ Olge 
Meglič 

Cankarjeva ul. 

!!! 
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Nevarni odseki na šolski poti: 

 cesta Ptuj - Grajena (pločnikov ni v celoti), 

 cesta proti Orešju (pločnikov ni v celoti in ni označenih 

prehodov za pešce), 

 cesta proti Mestnemu Vrhu in Štukom (ni pločnikov in 

označenih prehodov za pešce), 

 Cankarjeva ulica (ni pločnika). 

 

NEKAJ NASVETOV ZA VARNO POT V ŠOLO 

 Pri slabi vidljivosti in v mraku nosimo kresničko, učenci prvih 

in drugih razredov tudi rumene rutice. 

 Za hojo je najvarnejša notranja stran pločnika. 

 Kjer ni pločnika, hodimo ob levem robu cestišča. V skupini 

hodimo drug za drugim. 

 Pred prečkanjem ceste se vedno ustavimo. 

 Vedno pogledamo na levo, na desno in še enkrat na levo. 

 Čez cesto gremo po prehodu za pešce. 

 Kjer ni urejenega prehoda za pešce, prečkamo vozišče na 

preglednem delu. 

 Vozimo se le s tehnično brezhibnim kolesom in z 

opravljenim kolesarskih izpitom. 

 Kolo z motorjem uporabljajo starejši od 14 let z opravljenim 

preizkusom znanja iz cestnoprometnih predpisov. Med 

vožnjo morajo imeti varnostno čelado. 
 

'' Najboljši dokaz modrosti je vedno dobra volja.'' 

 (Evripid) 

UKREPI ŠOLE ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

UČENCEV 

 V šoli zbiramo, obdelujemo, shranjujemo, posredujemo in 

uporabljamo podatke o učencih v skladu s predpisi o varstvu 

osebnih podatkov. 
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 Upoštevamo higiensko-zdravstvene in druge predpise glede 

urejenosti in opreme v vseh prostorih, ki jih uporabljajo učenci. 

Naprave redno servisiramo. 

 Opredeljene imamo prostore za vzgojno-izobraževalno delo 

vključno z zunanjimi površinami, kjer velja hišni red (šolski 

prostor). Pri zagotavljanju varnosti učencev sodelujemo tudi s 

Policijsko postajo Ptuj. Za varnost učencev skrbijo dežurni 

učitelji.  

 V šolski stavbi imamo urejeno dežurstvo učiteljev v jedilnici in 

na hodnikih. 

 Imamo urejeno dežurstvo učiteljev na avtobusnem postajališču 

– na parkirišču pri šoli. 

 Za vse ekskurzije zagotovimo ustrezno število spremljevalcev. 

 Učenci so med šolskim letom večkrat seznanjeni z internimi 

pravili šolskega reda, še posebej z ukrepi o zagotavljanju 

varnosti na športnih površinah, v vseh specializiranih učilnicah 

(TIT, KEM, BIO idr.), pred vsako ekskurzijo pa s pravili 

obnašanja na poti. Na več načinov so obveščeni tudi o tem, na 

koga se lahko obrnejo v težavah. 

 S Policijsko postajo Ptuj ter avtobusnimi prevozniki skrbimo za 

varnost učencev v prometu. S pripomočki (rumene rutice, 

kresničke) se v akcijo vključujejo tudi zavarovalnice. 

 

Preventivna dejavnost obsega: 

 zagotavljanje prometne varnosti ob začetku šolskega leta in 

sicer nadzori  nevarnih poti, 

 predavanja za starše, 

 razgovor z učenci, 

 delitev informativnega gradiva, 

 spremstvo učencev na ekskurzije in na druge aktivnosti izven 

šole. 
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 PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV 

DOLŽNOSTI REDITELJEV: 

 pregled učilnice pred pričetkom pouka,  

 obveščanje učiteljev o morebitnih izostankih učencev (za točne 

navedbe odgovarja reditelj), 

 v primeru, da 5 minut po pričetku učne ure ni učitelja, to 

sporoči v tajništvo, 

 urejanje učilnice po končani učni uri, 

 po navodilu učitelja pomoč pri izvedbi ure, 

 obveščanje razrednika, svetovalne službe ali ravnateljice šole 

v primerih, ko je potrebno takojšnje ukrepanje, 

 v primeru odsotnosti rediteljev njuno vlogo opravljata reditelja 

prejšnjega tedna. 
 

DOLŽNOSTI UČENCEV SO TUDI: 

 da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole, 

 da izpolni osnovnošolsko obveznost, 

 da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-

izobraževalne dejavnosti, da skrbno izpolnjuje svoje učne in 

druge šolske obveznosti, 

 da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, 

 da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne 

ogroža zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete 

drugih učencev in delavcev šole, 

 da spoštuje pravila hišnega reda, da varuje premoženje šole 

ter lastnino učencev in delavcev šole, 

 da se v šoli in izven šole spoštljivo vede do mlajših otrok, 

vrstnikov in odraslih, 

 da sodeluje pri akcijah urejanja šole in šolske okolice, za 

katere se učenci dogovorijo v okviru oddelčne ali šolske 

skupnosti učencev, 

 da sodelujejo pri izvajanju dogovorjenih oblik dežurstva 

učencev. 
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PRAVICE UČENCA V OSNOVNI ŠOLI: 

 da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,  

 da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje, 

 da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih 

civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur, 

 da šola ne dopušča diskriminatornega obravnavanja otrok 

glede na spol, rasno in etnično pripadnost, veroizpoved, 

socialni status družine in druge okoliščine, 

 da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu 

z zakonom in splošnimi predpisi, 

 da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in 

individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do 

zasebnosti, 

 da se pri pouku upošteva otrokova radovednost ter razvojne 

značilnosti, predznanje in individualne posebnosti, 

 da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo 

sodobnemu razvoju znanosti in otrok,  

 da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno 

povratno informacijo, 

 da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje, 

 da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju 

programa pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih 

dejavnosti in prireditev šole, 

 da se lahko svobodno in brez negativnih posledic izreče o 

vseh vprašanjih življenja in dela na šoli, ki ga zadevajo, 

 da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti 

učencev šole in šolskega parlamenta učencev, 

 da sodeluje pri ocenjevanju, 

 da sodeluje pri dogovorjenih skupnih akcijah. 

! 
Na šoli imamo varuha pravic učencev. Svetuje in 

pomaga pri reševanju težav v medsebojnih odnosih 

med učenci, med učitelji in učenci ter pri morebitnih 

težavah učencev v družini ali z vrstniki izven šole. 

Varuh pravic učencev je Dušan Lubaj. 
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OCENJEVANJE IN PREVERJANJE ZNANJA 

V prvem vzgojno izobraževalnem obdobju se učenčevo znanje 

potrjuje z opisnimi ocenami, v drugem in tretjem obdobju pa s 

številčnimi ocenami. 

Šolsko leto je razdeljeno na dve redovalni obdobji. Pri predmetih, 

za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko se 

znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer 

večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Pri 

predmetih, ki so na urniku več kot dve uri tedensko, se znanje 

učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer prav 

tako ne sme biti večina pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. 

Ustno ocenjevanje je lahko nenapovedano. Celourno pisno 

ocenjevanje znanja poteka vedno po predhodni napovedi učitelja 

in  z opravljeno evalvacijo. V istem tednu so lahko učenci največ 

dvakrat pisno ocenjeni. 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učencev v OŠ in pravilnik o vzgojnih opominih v OŠ najdete na 

šolski spletni strani.  

 

HIŠNI RED 

PRAVILA IN DOGOVORI 

1. Smo točni.  

2. Med poukom in  odmori smo obzirni. 

3. Ne kričimo. 

4. Jutranji napitek, kosila in malice: 

 v jedilnici se kulturno obnašamo 

(pogovarjamo se tiho, se ne prerivamo, 

 uporabljamo pribor, prostor zapustimo čist, 

pladenj vrnemo v kuhinjo…), 

 v kolikor nam malica ne odgovarja, je ne 

vzamemo, 

 uporabljamo papirnate prtičke. 

5. Pozdravljamo. 
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 Znamo pozdraviti, se zahvaliti in se opravičiti. 

 Imamo gostoljuben odnos do obiskovalcev naše 

šole. 

6. Medsebojno si pomagamo in spoštujemo drug drugega. 

7. Za nasilje ni opravičila. 

8. Trudimo se za urejen videz šolskih prostorov in pročelja 

šole. 

9. Tudi izven šole smo prijazni in skrbimo za svoj in njen 

ugled. 

10. V šolo prihajaj deset do petnajst minut pred pričetkom 

pouka, k učnim uram  ni dovoljeno zamujati. 

11. Čevlje sezuj v avli ali v pritličju šole ter jih pospravi 

skupaj z vrhnjim oblačilom v svojo garderobno omaro. 

12. Za ključ in poškodbe svoje garderobne omare 

odgovarjaš sam. Če ugotoviš, da je omarico poškodoval 

nekdo drug, to javi razredniku. 

13. V šoli uporabljaj le  šolske copate (tudi takrat, kadar so 

dnevi različnih dejavnosti, npr. naravoslovni dan, kulturni 

dan ...). 

14. Učilnice se odklepajo 10 minut pred pričetkom pouka. 

15. Po končanem pouku v učilnicah učitelji učilnice 

zaklenejo. 

16. Žvečilne pred poukom odvrzi v koš. 

17. Med odmorom se zadržuj v učilnici, ne na hodniku, ter se 

pripravi na naslednjo uro. 

18. V času odmorov morajo biti okna v učilnicah in na 

hodnikih zaprta. 

19. Med odmori se ne prerivaj, ne suvaj, ne tekaj, ne kriči... 

20. Med malico se obnašaj kulturno, jedilnico zapusti 

urejeno. 

21. Čuvaj šolski inventar. 

22. Na začetku ure učenci prijavijo učitelju morebitne 

poškodbe na inventarju v učilnici.  



Publikacija OŠ Olge Meglič 

 

Šolsko leto 2012/2013 52 

23. Do sošolcev, učiteljev in drugih delavcev šole imej lep 

odnos. 

24. O morebitnih sporih s sošolci obvesti razrednika. Pri 

reševanju problemov ti lahko pomaga tudi varuh pravic 

učencev g. Dušan Lubaj. 

25. Morebitne spore rešuj na dostojen način - brez 

pretepanja, zasmehovanja, prerivanja. 

26. Zagotovi varnost svoje lastnine in poskrbi za varnost 

lastnine drugih učencev. 

27. Mobilni telefoni so izključeni pri pouku in drugih šolskih 

dejavnostih. Za varnost telefonov odgovarjaš sam. 

28. Učenci, ki imajo telesno vzgojo na stadionu oziroma 

igriščih izven šole, gredo tja peš. 

29. S svojim obnašanjem in ustvarjalnim delom prispevaj k 

ugledu šole. 

30. Nespoštovanje hišnega reda se obravnava v skladu z 

Vzgojnim načrtom šole, šolskimi pravili OŠ Olge Meglič 

in Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni šoli. 

31. Vsi skupaj skrbimo, da se učenci in vsi delavci šole 

prijetno počutimo in radi prihajamo na našo OLGICO!  

 

ŽELIMO, DA ... 

UČENEC/UČENKA 

 Pozdravlja in uporablja prijazne besede. 

 Upošteva navodila učiteljev. 

 Skrbi za urejenost šole in njene okolice. 

 Zagotavlja lastno varnost in varnost drugih. 

 Uporablja v šoli šolske copate z gumijastim podplatom.  

 V telovadnici obvezno uporablja športno opremo. 

 Ima  mobilni telefon pri pouku in drugih šolskih 

dejavnostih izključen. 

 Različni predvajalniki glasbe niso dovoljeni. 

 Poravna namerno povzročeno škodo.  
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 Garderobno omarico vzdržuje sam. 

 Ne prinaša dragocenih stvari v šolo. 

 Redno obiskuje pouk.  

 Vedno nosi s seboj vse šolske potrebščine.  

 Sodeluje pri pouku in pozorno posluša učiteljevo 

razlago.  

 Si zapiše, kar učitelj narekuje ali napiše na tablo.  

 Redno piše domače naloge in skrbi za urejenost 

zvezkov.  

 Zapiske doma dopolni z izpiski iz učbenika.  

 Da ne uničuje učbenikov iz učbeniškega sklada. 

 

STARŠI 

 Učence pravočasno pripeljejo v šolo in jih zapustijo pred 
učilnico (velja za učence I. VIO). Ostali starši pa 
poskrbijo za pravočasni prihod svojih otrok v šolo. 

 Vzgajajo in navajajo otroka na dosledno upoštevanje 
šolskih pravil. 

 Spodbujajo otroka k odgovornemu ravnanju do svojih in 
tujih stvari. 

 Pravočasno javijo otrokovo odsotnost. 

 Pomagajo otroku pri učenju in ga spodbujajo. 

 Zaupajo avtonomiji učitelja. 
 

NASVETI 

 Neguj cvetje v šoli in  njene zelenice. 

 Zelenice na poti v šolo in v mestu ohranjaj čiste in urejene. 

 Spoštuj svoje vrstnike in starejše. 

 Bodi prijazen do živali. 

 Čuvaj svojo in tujo lastnino. 

 Zagotavljaj svojo varnost in varnost drugih. 

 Varčuj z energijo, vodo, papirjem… 

 Obnašaj se ekološko – ločuj odpadke. 
 Sodeluj v humanitarnih in prostovoljnih akcijah šole.  

  

»Nekje globoko v sebi so vsi ljudje dobri.« 

(Anna Frank) 
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MOJ URNIK 

 

 PON. TOR. SRE. ČET. PET. 

0 
7.30-8.15 

     

1 
8.20-9.05 

     

2 
9.20-10.05 

     

3 
10.20-11.05 

     

4 
11.10-11.55 

     

5 
12.00-12.45 

     

6 
12.50-13.35 

     

7 
13.55-14.40 

     

 

 PON. TOR. SRE. ČET. PET. 

0 
7.30-8.15 

     

1 
8.20-9.05 

     

2 
9.20-10.05 

     

3 
10.20-11.05 

     

4 
11.10-11.55 

     

5 
12.00-12.45 

     

6 
12.50-13.35 

     

7 
13.55-14.40 
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MOJE DEJAVNOSTI 
 

PONEDELJEK______________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

TOREK____________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

SREDA____________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

ČETRTEK__________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

PETEK____________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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REDOVALNICA 
 

PREDMET 
1. OCENJEV. 

OBDOBJE 
2. OCENJEV. 

OBDOBJE 
KONČNA 
OCENA 

SLOVENŠČINA    

MATEMATIKA    

1. TUJI JEZIK - TJA    

2. TUJI JEZIK - TJN    

LIKOVNA VZGOJA    

GLASBENA 
VZGOJA 

   

DRUŽBA    

GEOGRAFIJA    

ZGODOVINA    

DDE    

SPOZNAVANJE 
OKOLJA 

   

FIZIKA    

KEMIJA    

BIOLOGIJA    

NARAVOSLOVJE    

NIT    

TIT    

GOSPODINJSTVO    

ŠPORTNA VZGOJA    

IZBIRNI 1:    

IZBIRNI 2:    

IZBIRNI 3:    
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SOŠOLKE IN SOŠOLCI, PRIJATELJICE IN PRIJATELJI 
 

IME IN PRIIMEK NASLOV TEL. E-naslov 
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UČITELJI, KI ME POUČUJEJO 
 

UČITELJ PREDMET 
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TEKMOVANJA 
 

PODROČJE KJE? KDO? DOSEŽEK 
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DOMAČE BRANJE 
 

AVTOR NASLOV KNJIGE KDAJ? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

BRALNA ZNAČKA 
 

AVTOR NASLOV KNJIGE KDAJ? 
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