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OSNOVNA ŠOLA JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 
 

Ravnateljica Anica Šimonka 

Poslovna sekretarka Ana Trstenjak 

Računovodkinja Damijana Sobočan 

  

Tel. ravnateljica: 02 58 58 640 

Tel. tajništvo: 02 58 58 644 

Tel. svetovalna delavka: 02 58 58 641 

Tel. kuhinja: 02 58 58 647 

Tel. knjižnica: 02 58 58 642 

  

Elektronski naslov šole: os-razkrizje@guest.arnes.si 

Spletna stran: http://www.os-razkrizje.si/ 

  

Davčna št.: 10804412 

TRR:  SI56 0137 6603 0677 687 
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USTANOVITELJ 
Ustanoviteljica šole je Občina Razkrižje, naslov šole je Šafarsko 24 C, 9246 Razkrižje. 
Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo uresničuje in 
zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšolskih otrok na 
območju, za katerega je bila ustanovljena.  
 

 
ŠOLSKI OKOLIŠ 

Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje zajema učence vasi iz Občine Razkrižje, kar se razume kot njen 
šolski okoliš. Te so naslednje: Gibina, Šafarsko, Razkrižje, Veščica, Kopriva in Šprinc. 
Uradni naziv šole je Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje, skrajšano ime OŠ Razkrižje. Nahaja se na 
Šafarskem 24 C. V sklopu šole je telovadnica, v sami šolski zgradbi pa so še trije oddelki vrtca, Vrtec pri 
OŠ Razkrižje. V neposredni bližini je asfaltirano šolsko igrišče in igralni prostor za šolo in pred šolo za 
najmlajše iz vrtca.  
Šolski okoliš, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, je določen z aktom o ustanovitvi. 
 
 

UPRAVLJANJE ŠOLE 
Šolo upravljata ravnateljica in Svet šole OŠ Razkrižje. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga 
trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev. 

Zap. št. Ime in priimek Predstavniki 

1 Denis Baumgartner 
ustanovitelja -   

Občina Razkrižje 
2 Katja Nemec  

3 Cvetka Mlinarič 

4 Karmen Rob 

staršev 5 Tihomir Pukšič 

6 Saša Horvat Šimonka 

7 Renata Vlaović – predsednica 

šole 

8 Mojca Zadravec 

9 Nevenka Serdt 

10 Ana Trstenjak 

11 Bojana Pergar Stolnik 

 
 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. 

 
 

ORGANIZIRANOST UČENCEV 
Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti. Za uveljavljanje širših interesov se oddelčne skupnosti 
povezujejo v Skupnost učencev. Izvršilni organ Skupnosti učencev je Šolski parlament. Mentorica 
skupnosti učencev je ga. Petra DONŠA. 
 
 

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI 
Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje na šoli svet staršev. Sestavljajo ga po en 
predstavnik staršev iz oddelčne skupnosti, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku. Svet staršev vodi 
predsednik, ki je izvoljen na prvi seji v mesecu septembru. Sestava sveta staršev v šolskem letu 
2020/2021: 
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Zap. št. Predstavnik Ime in priimek 

1. VVE 1-3 Melani Jurkovič 

2. VVE 2-5 Katja Ohman Novak 

3. VVE 4-6 Matjaž Mlinarič 

4. 1. razred Klavdija Žabot 

5. 2. razred Marija Kašić – predsednica sveta staršev 

6. 3. razred Andreja Makovec  

7. 4. razred Jasna Ivanušič 

8. 5. razred Tihomir Pukšič 

9. 6. razred Špela Hribar 

10. 7. razred Aleksandra Belovič 

11. 8. razred Branko Wolf 

12. 9. razred Tanja Rozmarič 

 
Seje sveta staršev so sklicane v septembru, januarju, maju oz. po potrebi. Vsebine, ki jih bomo 
obravnavali so: letni delovni načrt, učno-vzgojno delo, aktualna problematika. 
Starši lahko s svojim znanjem pomagajo pri delu v oddelčni skupnosti, pri pouku in drugem delu šole 
(dnevi dejavnosti, tematski dnevi, interesne dejavnosti, predstavitve poklicev, ekskurzije, prireditve….). 
Načrtovana skupna roditeljska sestanka v šolskem letu 2020/2021: 
- 1. skupni roditeljski sestanek, torek, 15. 9. 2020, predstavitev dela v šolskem letu 2020/2021, 

spremembe in posebnosti. Gost Srečko Deželak, ki bo predstavil Digitalizirani načrt šolskih poti, 
župan Stanko Ivanušič bo predstavil organizacijo šolskih prevozov. 

- 2. skupni roditeljski sestanek, januar 2021, izvedba se bo načrtovala glede na situacijo v državi. 
Načrtujemo izobraževanje za starše na temo varna raba interneta. 

Govorilne ure bodo vsak prvi torek v mesecu od 16.00 do 17.00 ure. 

V dopoldanskem času so govorilne ure po urniku posameznih učiteljev. 

 Priimek in ime učitelja Dan Ura 

1. BARABA Marijana četrtek 9.10 – 9.55 

2. DANČ ISMAJLOVIČ Anita sreda 11.55 – 12.40 

3. FEUŠ Mihaela četrtek 10.15 – 11.00 

4. FILIP Ljubica sreda 10.15 – 11.00 

5. FIŠINGER Saša petek 11.05 – 11.50 

6. FRANČIČ Tibor torek 12.40 – 12.55 

7. JERIČ Petra ponedeljek 11.55 – 12.40 

9. KRAUTHAKER Andreja četrtek 11.05 – 11.50 

10. MESARIČ Vladimir sreda 11.55 – 12.40 

11. PERGAR STOLNIK Bojana torek 11.05 – 11.50 
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12. RAUTER Suzana petek 12.40 – 13.25 

14. REPIJA Zoran ponedeljek 11.55 – 12.40 

15. SERDT Nevenka ponedeljek 9.10 – 9.55 

16. ŠERUGA Leonida torek 10.15 – 11.00 

17. UTROŠA Mitja sreda 11.05 – 11.50 

18. VLAOVIĆ Renata petek 9.10 – 9.55 

19. ZADRAVEC Mojca ponedeljek 10.15 – 11.00 

 

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo. Oblike sodelovanja: 
- eAsistent za starše 
- videopovezave 
- telefonski pogovor 

Komunikacija med starši in šolo poteka preko eAsistent-a za starše. eAsistent za starše je v osnovi 
brezplačno orodje, ki omogoča elektronsko komunikacijo s šolo (izmenjava sporočil med šolo in starši, 
vpogled v urnik in dogodke na šoli). 
 
Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole ( Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – 
popr., 20/19 in 36/19) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja 
 
 

ČASOVNA RAZPOREDITEV 
Pouk poteka v eni izmeni. Zaradi zaščitnih ukrepov je časovna razporeditev spremenjena. 

Ura Čas 

0. 7.30 – 8.15 

1. 8.20 – 9.05 

2. 9.10 – 9.55 

malica 20 min 

3. 10.15 – 11.00 

4. 11.05 – 11.50 

5. 11.55 – 12.40 
 učenci od 5. do 9. razreda učenci od 1. do 4. razreda 

kosilo/RO 12.40 – 12.55 12.55 – 13.15 

6. 13.00 – 13.45 OPZ - ponedeljek in sreda 
13.15 – 14.00 

7. 
13.50 – 14.35  

MPZ - ponedeljek in sreda 
14.00 – 14.45  

 
 
 
 



Šolska publikacija                                                                                                               šolsko leto 2020/2021 

6 

 

ODDELKI 

Razred  Št. oddelkov Št. učencev Od tega deklic Razrednik 

1. 1 9 3 Petra Jerič 

2. 1 10 4 Mihaela Feuš 

3. 1 11 8 Leonida Šeruga 

4. 1 12 (13) 5 (6) Mojca Zadravec 

5. 1 19 6 Bojana Pergar Stolnik 

6. 1 11 (12) 3 (4) Saša Fišinger 

7. 1 14 10 Nevenka Serdt 

8. 1 5 1  Renata Vlaović 

9. 1 15 9 Anita Danč Ismajlovič 

skupaj 9 106  (108) 49 (51)  

 
Posebnost v šolskem letu: Na podlagi vloženih prošenj je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
šoli podalo soglasje za oblikovanje samostojnih oddelkov 1., 2., 3., 7. in 8. razred. 
 

ŠOLSKI KOLEDAR 
 

2
0

2
0

 

torek 1. 9. ZAČETEK POUKA 

ponedeljek - 
nedelja 

26. 10. –  1. 11. JESENSKE POČITNICE 

sobota 31. 10. DAN REFORMACIJE 

nedelja 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

četrtek 
24. 12. 

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI 

petek 25. 12. BOŽIČ 

sobota 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

petek - sobota 25. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE 

2
02

1
 

petek - sobota 1. 1. – 2. 1. NOVO LETO 

petek 29. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

petek 
5. 2. 

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM 
PRAZNIKOM 

ponedeljek 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

petek - sobota 12. 2. – 13. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE  

ponedeljek -   
petek 

15. 2. – 19. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA 
JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, 
SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN 
KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, 
SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE  

ponedeljek -   
petek 

22. 2. – 26. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA 
GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, 
OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE 
STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE 
SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, 
KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 

ponedeljek 5. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

ponedeljek 26. 4. POUKA PROST DAN 

torek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 
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torek - nedelja 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 

sobota - nedelja 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA 

torek 
15. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 
9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

četrtek 

24. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 
OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN 
OBVESTIL; 
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI 

petek 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek - 
torek 

28. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE 

 

OCENJEVALNA OBDOBJA 

PRVO od 2. septembra 2019 do 29. januarja 2021 

DRUGO od 30. januarja 2021 do 24. junija 2021 (za 9. razred do 15. junija 2021) 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno. 

Časovnica izvedbe NPZ: 

 

Predmet 

Slovenščina  Matematika Tretji predmet 

9. r. 6. r. 9. r. 6. r. 9. r. 6. r. 

Redni 

rok 

4. maj 

2021 

4. maj 

2021 

6. maj 

2021 

6. maj 

2021 

10. maj 2021 

Šport  

10. maj 2021 

Tuji jezik, 

nemščina in angleščina 

 

Tretji predmet, ki se bo preverjal na nacionalnem preverjanju znanja za učence 9. razreda na naši šoli, 

bo v šolskem letu 2020/21 šport. 

 

Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 2020/2021 – 2. del vsebujejo datume izvedbe 

nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli: 

Leto Mesec Datum – dan Dejavnost 

   
   

   
   

   
 2

02
0

 

SEPTEMBER 

1. 9. – torek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega 
predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli 
preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim 
preverjanjem znanja 

NOVEMBER 
30. 11. – 
ponedeljek  

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. 
razreda, ki bodo opravljali NPZ  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

2
02

1
 

MAJ 
 

4. 5. – torek  NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. 
razred 

6. 5. – četrtek  NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 
10. 5. – 
ponedeljek  

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 
NPZ iz tujega jezika za 6. razred 

 
 
 

1. 6. – torek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki 
učencev pri NPZ v 9. razredu 
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu 
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JUNIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 

2. 6. – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

3. 6. – četrtek  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

7. 6. – 
ponedeljek  

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki 
učencev pri NPZ v 6. razredu 
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu 

8. 6. – torek  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse v 6. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

9. 6. – sreda RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po 
poizvedbah) učencev v 9. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse v 6. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

15. 6. – torek 
 

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda 
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po 
poizvedbah) učencev v 6. razredu 

24. 6. – četrtek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda 
 

PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite: 

Razpored po predmetih bo objavljen po zadnji redovalni konferenci.  

 

OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

16. 6. - 30. 6. 2021 1. rok učenci 9. razreda 

28. 6. - 9. 7. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

3. 5. - 15. 6. 2021 1. rok učenci 9. razreda 

3. 5. - 24. 6. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 
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PREDMETNIK 
 
PREDMETNIK OŠ V I. TRIADI 

 RAZRED 1. 2. 3. 

 PREDMET T L T L T L 

A 
OBVEZNI 
PROGRAM 

SLOVENŠČINA 6 210 7 245 7 245 

MATEMATIKA 4 140 4 140 5 175 

TUJI JEZIK   2 70 2 70 

LIKOVNA UMETNOST 2 70 2 70 2 70 

GLASBENA UMETNOST 2 70 2 70 2 70 

SPOZNAVANJE OKOLJA 3 105 3 105 3 105 

ŠPORT 3 105 3 105 3 105 

ŠTEVILO PREDMETOV 6 7 6 

ŠTEVILO UR TEDENSKO 20 23 22 

ŠTEVILO TEDNOV POUKA 35 35 35 

ODDELČNA SKUPNOST    

dnevi dejavnosti/ število dni letno    

KULTURNI DNEVI 4 4  4  

NARAVOSLOVNI DNEVI 3  3  3 

TEHNIŠKI DNEVI 3  3  3 

ŠPORTNI DNEVI 5 5  5 

B 
RAZŠIRJENI 
PROGRAM 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
PRVI TUJI JEZIK 

2 70     

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ 
UČENCEM 

0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 

DOPOLNILNI IN 
DODATNI POUK 

1 35 1 35 1 35 

INTERESNE DEJAVNOSTI 2 70 2 70 2 70 

Legenda: T – število ur na teden, L – število ur na leto
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PREDMETNIK OŠ V II. TRIADI 

 RAZRED 4. 5. 6. 

 PREDMET T L T L T L 

A 
OBVEZNI 
PROGRAM 

SLOVENŠČINA 5 175 5 175 5 175 

MATEMATIKA 5 175 4 140 4 140 

TUJI JEZIK 2 70 3 105 4 140 

LIKOVNA UMETNOST 2 70 2 70 1 35 

GLASBENA UMETNOST 1,5 52,5 1,5 52,5 1 35 

DRUŽBA 2 70 3 105   

GEOGRAFIJA     1 35 

ZGODOVINA     1 35 

NARAVOSLOVJE     2 70 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 105 3 105   

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA     2 70 

GOSPODINJSTVO   1 35 1,5 52,5 

ŠPORT 3 105 3 105 3 105 

ŠTEVILO PREDMETOV 8 9 11 

ŠTEVILO UR TEDENSKO 23,5 25,5 27/28 

ŠTEVILO TEDNOV POUKA 35 35 35 

ODDELČNA SKUPNOST 0,5 0,5 0,5 

dnevi dejavnosti/ število dni letno    

KULTURNI DNEVI 3  3  3 

NARAVOSLOVNI DNEVI 3  3  3 

TEHNIŠKI DNEVI 4 4  4  

ŠPORTNI DNEVI 5 5  5 

B 
RAZŠIRJENI 
PROGRAM 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
DRUGI TUJI JEZIK ali 

2 70 2 70 2 70 

UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, 
ŠPORT, TEHNIKA 

1 35 1 35 1 35 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ 
UČENCEM 

0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 

DOPOLNILNI IN 
DODATNI POUK 

1 35 1 35 1 35 

INTERESNE DEJAVNOSTI 2 70 2 70 2 70 

Legenda: T – število ur na teden, L – število ur na leto
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PREDMETNIK OŠ V III. TRIADI 

 RAZRED 7. 8. 9. 

 PREDMET T L T L T L 

A 
OBVEZNI 
PROGRAM 

SLOVENŠČINA 4 140 3,5 122,5 4,5 144 

MATEMATIKA 4 140 4 140 4 128 

TUJI JEZIK 4 140 3 105 3 105 

LIKOVNA UMETNOST 1 35 1 35 1 32 

GLASBENA UMETNOST 1 35 1 35 1 32 

GEOGRAFIJA 2 70 1,5 52,5 2 64 

ZGODOVINA 2 70 2 70 2 64 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA 

KULTURA IN ETIKA 
1 35 1 35   

FIZIKA   2 70 2 64 

KEMIJA   2 70 2 64 

BIOLOGIJA   1,5 52,5 2 64 

NARAVOSLOVJE 3 105     

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 1 35 1 35   

ŠPORT 2 70 2 70 2 64 

ŠTEVILO PREDMETOV 12/13/14 14/15/16 12/13/14 

ŠTEVILO UR TEDENSKO 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5 

ŠTEVILO TEDNOV POUKA 35 35 32 

ODDELČNA SKUPNOST 0,5 0,5 0,5 

dnevi dejavnosti/ število dni letno    

KULTURNI DNEVI 3  3  3 

NARAVOSLOVNI DNEVI 3  3  3 

TEHNIŠKI DNEVI 4 4  4  

ŠPORTNI DNEVI 5 5  5 

B 
RAZŠIRJENI 
PROGRAM 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
DRUGI TUJI JEZIK 

2 70 2 70 2 70 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA 
POMOČ UČENCEM 

0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 

DOPOLNILNI IN 
DODATNI POUK 

1 35 1 35 1 35 

INTERESNE DEJAVNOSTI 2 70 2 70 2 70 

Legenda: T – število ur na teden, L – število ur na leto 

 

DIFERENCIACIJA POUKA 
Na podlagi 40. člena Zakona o osnovni šoli in 32. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole se lahko pouk organizira v manjših učnih skupinah. 
V šolskem letu 2020/2021 bomo oblikovali manjše skupine v 5. razredu in sicer pri matematiki, 
slovenščini in nemščini in sicer v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom. 
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DNEVI DEJAVNOSTI 

ŠPORTNI DNEVI 

1. – 9. razred, brez 3. razreda 

Tema Čas Vodja 

Športno-vzgojni karton 23. 9. 2020 Saša Fišinger 

Jesenski kros, športne igre 6. 10. 2020 Saša Fišinger 

Zimski športni dan Januar 2021 Saša Fišinger 

Kolesarjenje ali … April 2021 Saša Fišinger 

Plavanje Junij 2021 Saša Fišinger 

 

3. razred 

Tema Čas Vodja 

Športno-vzgojni karton 23. 9. 2020 Saša Fišinger 

Jesenski kros, športne igre 6. 10. 2020 Saša Fišinger 

Plavalni tečaj Februar 2021 Saša Fišinger 

Plavalni tečaj Februar 2021 Saša Fišinger 

Kolesarjenje ali … April 2021 Saša Fišinger 

 

TEHNIŠKI DNEVI 

1. - 3. razred 

Tema Čas Vodja 

Igriva arhitektura 
Izvajalec: Center arhitekture Slovenije 

1. 10. 2020 Bojana Pergar Stolnik 

Praznični ULALU 24. 12. 2020 Saša Fišinger 

Duo center Veržej Marec 2021 razredničarke 

 
4. razred 

Tema Čas Vodja 

Igriva arhitektura 
Izvajalec: Center arhitekture Slovenije 

1. 10. 2020 Bojana Pergar Stolnik 

Praznični ULALU 24. 12. 2020 Saša Fišinger 

Tehniški izdelek Februar 2021 Mojca Zadravec 

Duo center Veržej Marec 2021 Mojca Zadravec 

 
5. razred 

Tema Čas Vodja 

Igriva arhitektura 
Izvajalec: Center arhitekture Slovenije 

1. 10. 2020 Bojana Pergar Stolnik 

Praznični ULALU 24. 12. 2020 Saša Fišinger 

Iluzije Po dogovoru Bojana Pergar Stolnik 

Nekoč in danes Po dogovoru Bojana Pergar Stolnik 

 
6. – 9. razred 

Tema Čas Vodja 

Igriva arhitektura 
Izvajalec: Center arhitekture Slovenije 

1. 10. 2020 Bojana Pergar Stolnik 

Varnost v prometu 9. 10. 2020 Mitja Utroša 

Praznični ULALU 24. 12. 2020 Saša Fišinger 

Nerazporejen*   
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*V primeru sodelovanja naših učencev (devetošolcev) v programu Erasmus+ bodo potrebne določene 
prilagoditve. Zato ostajajo nerazporejeni dnevi dejavnosti. 
 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

1., 2. in 4. razred 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, kultura 
prehranjevanja 

20. 11. 2020 Petra Jerič 

2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli po dogovoru Petra Jerič 
3 ure: nerazporejeno po dogovoru Petra Jerič 

Zaključna ekskurzija Maj 2021 Petra Jerič 

 
3. razred 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, kultura 
prehranjevanja 

20. 11. 2020 Petra Jerič 

2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli po dogovoru Leonida Šeruga 
2 ure: Sistematični zdravstveni pregled 
1 ura: nerazporejena 

15. 9. 2020 
po dogovoru 

Leonida Šeruga 

Bobrov dan April 2021 Leonida Šeruga 

 
5. razred 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, 
kultura prehranjevanja 

20. 11. 2020 Petra Jerič 

2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli po dogovoru Bojana Pergar Stolnik 
3 ure: nerazporejeno po dogovoru Bojana Pergar Stolnik 

Nerazporejen  Po dogovoru Bojana Pergar Stolnik 

 
6.-9. razred, razen 8. razreda 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, 
kultura prehranjevanja 

20. 11. 2020 Petra Jerič 

Zaključna ekskurzija maj 2020 razredniki 

2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli 
3 ure: Nerazporejeno* 

Po dogovoru razredniki 

*V primeru sodelovanja naših učencev (devetošolcev) v programu Erasmus+ bodo potrebne določene 
prilagoditve. Zato ostajajo nerazporejeni dnevi dejavnosti. 

KULTURNI DNEVI 

1. razred 

Tema Čas Vodja 

1 ura: začetek Bralne značke September 2020 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Zaključek Bralne značke April 2021 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 5. 2. 2021 Renata Vlaović 
1 ura: Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2021 Petra Jerič 
1 ura: Sprejem v šolsko skupnost Oktober 2020 Petra Donša 

2 uri: Prvi šolski dan 1. 9. 2020 Petra Jerič 
2 uri: glasbena ura za učence OŠ, «Baletna mavrica«, 
Glasbena šola   Slavka Osterca Ljutomer 

31. 3. 2021 ob 9.00 Anica Šimonka 

1 ura: nerazporejeno po dogovoru razredničarke 
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8 ur Miškin abonma, Miškino gledališče* – ogled 
štirih gledaliških predstav, Dom kulture Razkrižje 

 Petra Jerič 

2uri Pravljica Po dogovoru Petra Jerič 

*1. Tri kepice prometa, 5. 10. 2020 ob 10.00 
  2. Žabica Brokolina in polž Sladkosned, 18. 11. 2020 ob 10.00 
  3. Praznični ULALUUU!,  24. 12. 2020 ob 10.00 
  4. Pojoči Smetkonjami + podarjena plesna animacija, 16. 3. 2021 ob 10.00 
 
2. in 3. razred 

Tema Čas Vodja 

1 ura: začetek Bralne značke September 2020 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Zaključek Bralne značke April 2021 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 5. 2. 2021 Renata Vlaović 
2 uri: Zaključek šolskega leta Junij 2021 razredničarke 

2 uri: glasbena ura za učence OŠ, «Baletna mavrica«, 
Glasbena šola   Slavka Osterca Ljutomer 

31. 3. 2021 ob 9.00 Anica Šimonka 

3. ure: Pravljični dan po dogovoru razredničarke 

Miškin abonma, Miškino gledališče* – ogled štirih 
gledaliških predstav, Dom kulture Razkrižje 2 dni 

 razredničarke 

*1. Tri kepice prometa, 5. 10. 2020 ob 10.00 
  2. Žabica Brokolina in polž Sladkosned, 18. 11. 2020 ob 10.00 
  3. Praznični ULALUUU!,  24. 12. 2020 ob 10.00 
  4. Pojoči Smetkonjami + podarjena plesna animacija, 16. 3. 2021 ob 10.00 
 
4. in 5. razred 

Tema Čas Vodja 

1 ura: začetek Bralne značke September 2020 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Zaključek Bralne značke April 2021 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 5. 2. 2021 Renata Vlaović 
2 uri: Zaključek šolskega leta Junij 2021 razredničarki 

2 uri: glasbena ura za učence OŠ, «Baletna mavrica«, 
Glasbena šola   Slavka Osterca Ljutomer 

31. 3. 2021 ob 9.00 Anica Šimonka 

3. ure: Pravljični dan po dogovoru razredničarki 

Miškin abonma, Miškino gledališče* – ogled štirih 
gledaliških predstav, Dom kulture Razkrižje 1 dan 

 razredničarki 

*1. Tri kepice prometa, 5. 10. 2020 ob 10.00 
  2. Žabica Brokolina in polž Sladkosned, 18. 11. 2020 ob 10.00 
  3. Praznični ULALUUU!,  24. 12. 2020 ob 10.00 
  4. Pojoči Smetkonjami + podarjena plesna animacija, 16. 3. 2021 ob 10.00 
 
6. – 9. razred 

Tema Čas Vodja 
1 ura: začetek Bralne značke September 2020 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Zaključek Bralne značke April 2021 Renata Vlaović 

3 ure: Ogled filma Po dogovoru Renata Vlaović 

2 uri: glasbena ura za učence OŠ, «Baletna mavrica«, 
Glasbena šola   Slavka Osterca Ljutomer 

31. 3. 2021 ob 9.00 Anica Šimonka 

3 ure: Ob slovenskem kulturnem prazniku 
Sodelovanje z GFML 

5. 2. 2021 Renata Vlaović 

Obeležitev 30-letnice samostojne države Slovenije* Maj/junij 2021 Renata Vlaović 

* Dejavnosti na kulturnem, naravoslovnem in zgodovinskem področju, vključimo reko Muro. 
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PROJEKTI, NATEČAJI IN DRUGE AKTIVNOSTI 

- Zdrava šola – koordinatorica Petra Jerič 

Glavna področja, na katerih želimo doseči pozitivne spremembe ostajajo enaka gibanje, zdrava 
prehrana in duševno zdravje. 
Vodja projekta je Petra Jerič. Člani šolskega tima so Anica Šimonka – ravnateljica, Anita Danč 
Ismajlovič – organizatorica šolske prehrane, Saša Fišinger– športni pedagog, Nuša Zver – učenka, 
Blažka Golenko – učenka, Tadeja Ivezič – predstavnica staršev, Tadeja Ivanušič – predstavnica lokalne 
skupnosti, Mihaela Senčar - predstavnica zdravstvene službe. 

- Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje – Anita Danč Ismajlovič 
- Inovativna učna okolja podprta z IKT - Inovativna pedagogika 1:1 – koordinatorica Mihaela Feuš 

Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT, v katerega je vključen tudi naš vzgojno izobraževalni 
zavod omogoča implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, 
kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo 
elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri 
učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.  

- Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, SIO 2020 
- Trajnostna mobilnost v šolah – koordinatorica Leonida Šeruga 
- Erasmus+ K101 (mobilnost strokovnih delavcev) z naslovom Kako vrniti k pouku in v kolektiv 

pozitivno vzdušje in občutek samovrednosti? (How to return a positive atmosphere and a feeling of 
self-worth into the classroom and the school staff room?)- koordinatorica Anita Danč Ismajlovič,  

- Erasmus+ - mobilnost učencev in učiteljev – koordinatorica Anita Danč Ismajlovič, 
V projektu Erasmus+ K229 sodelujemo kot partnerska šola z evropsko šolo Mornewegschule iz 
Darmstadta pri Frankfurtu, iz Nemčije. Naslov projekta je Forests – our green lungs of Europe.  

- Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje – razvojna naloga ZRSŠ, sodeluje sedem strokovnih delavcev 
šole  

- Evropski teden jezikov – Nevenka Serdt 
- Policist Leon svetuje, 5. razred – Bojana Pergar Stolnik 
- Rastem s knjigo, 7. razred – Renata Vlaović 
- Teden vseživljenjskega učenja – Renata Vlaović 
- Tradicionalni slovenski zajtrk – Anita Danč Ismajlovič 
- Naša mala knjižnica – Elizabeta Petrovič, Renata Vlaović 
- Turizmu pomaga lastna glava, tema Moj kraj moj Chef, organizator festivala je Turistična zveza 

Slovenije - Bojana Pergar Stolnik, Nevenka Serdt 
- Projekt Krokus – Suzana Rauter 
- Jezikovna ekskurzija v Avstrijo – Nevenka Serdt, izbirna ekskurzija za učence od 6. do 9. razreda. 

 
IZBIRNI PREDMETI 

Učenci in njihovi starši so za to šolsko leto izbrali naslednje izbirne predmete: 

Predmet  Št. skupin Št. učencev Št. ur tedensko Učitelj  

Angleščina III 1 7 2  Nevenka Serdt 

Izbrani šport 1 7 1  Saša Fišinger 

Likovno snovanje 1 1 15 1  Tibor Frančič 

Okoljska vzgoja 1 6 1 Anita Danč Ismajlovič  

Šport za sprostitev 1 5 1  Saša Fišinger  

Šport za zdravje 1 11 1  Saša Fišinger 

Urejanje besedil 1 10 1 Mitja Utroša 

Skupaj 7 61 8  

 
Število otrok z oprostitvijo od izbirnih predmetov zaradi glasbene šole: 4 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 

 Št. skupin Št. učencev Št. ur tedensko Učitelj 

1. triada     

NIP - Prvi tuji j. - Nemščina  1 8 2 Bojana Pergar Stolnik 

2. triada     

NIP - Drugi tuji jezik - 
Angleščina 

1 15 2 Marijana Baraba 

NIP – Šport 1 15 1 Saša Fišinger 

3. triada     

NIP - Drugi tuji jezik - 
Angleščina 

1 14 2 Nevenka Serdt 

Skupaj 4 52 7  

 
 

JUTRANJE VARSTVO 
Glede na predpisane normative oddelka jutranjega varstva v šolskem letu 2020/2021 nismo mogli 
organizirati. 
Jutranje varstvo se vseeno izvaja. Ob ponedeljkih, sredah in petkih od 6.40 do 8.10 ure, ob torkih in 
četrtkih pa od 6.40 do 7.30. Glede na potrebe staršev tudi od 6.00 (se sproti dogovarjamo). 
Po sklepu občinskega sveta Občine Razkrižje bo občina Razkrižje  pokrivala finančne stroške za 3 ure 
jutranjega varstva tedensko. 
Učitelji v jutranjem varstvu so Saša Fišinger, Marijana Baraba, Leonida Šeruga, Anica Šimonka in Elizabeta 
Petrovič. 
 
 

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 
Po pouku je za učence organiziran 1,6 oddelka podaljšanega bivanja. Izvaja se v dveh skupinah, ki se po 
15.10 združita v eno. 
Učitelji v oddelku podaljšanega bivanja so: Andreja Krauthaker, Anita Danč Ismajlovič, Petra Donša, Saša 
Fišinger, Marijana Baraba in Anica Šimonka. 
 
 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
Z organizacijo interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si najdejo ustrezno 
dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih želja.  
 

Naziv interesne dejavnosti Razred Mentor 

Dramski krožek  6.-9. Renata Vlaović 

Mladinski pevki zbor (MPZ) 5.-9. Mojca Vizjak Horvat 

Otroški pevski zbor (OPZ)                   1.-4. Mojca Vizjak Horvat 

Kolesarski krožek in izpit (5. razred) 5. Mojca Zadravec 

Skupnost učencev in otroški parlament 1.-9. Petra Donša 

Folklora ( mlajša skupina) 1.-4. Mihaela Feuš 

Folklora (starejša skupina) 5.-9. Terezija Bogdan 

Angleščina 7. Nevenka Serdt 

Šahovski krožek 1.-9. Leonida Šeruga 

Naravoslovni krožek 9. Anita Danč Ismajlovič 
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Raziskovalni krožek 6. Anita Danč Ismajlovič 

Turistični krožek 
5.-9. Bojana Pergar Stolnik, 

Nevenka Serdt 

Športni krožek 4.-9. Saša Fišinger 

Računalniški krožek 4. in 5. Mitja Utroša 

Računalniški krožek 9. Mitja Utroša 

Pravljični krožek 1. Petra Jerič 

Judo 1.-4.r. Zunanji izvajalec: Judo Prlekija 

Igriva košarka 1.-4. Zunanji izvajalec: Košarkarski klub 
Ljutomer 

 

TEKMOVANJA 

Razredna stopnja 
- Računanje je igra, 1.-5. razred (Petra Jerič), 
- matematično tekmovanje Kenguru (Vladimir Mesarič), 
- Mehurčki 1. – 3. Razred (Petra Jerič), 
- tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 4. in 5. Razred (Renata Vlaović) 
- angleška in nemška bralna značka, 4. in 5. razred, marec 2019 (Nevenka Serdt, Marijana 

Baraba), 
- Cici vesela šola (Petra Jerič), 
- športna tekmovanja (Saša Fišinger), 
- Kresnička, tekmovanje iz naravoslovja, 1.-5. razred, šolsko tekmovanje, (Bojana Pergar 

Stolnik), 
- šahovska tekmovanja (Leonida Šeruga), 
- Logična pošast (Leonida Šeruga). 

 
Predmetna stopnja 

- tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (Renata Vlaović), 
- angleška bralna značka (Nevenka Serdt, Marijana Baraba), 
- nemška bralna značka (Nevenka Serdt), 
- tekmovanje iz znanja nemščine 9. r. (Nevenka Serdt), 
- tekmovanje iz znanja angleškega jezika za 9. r. ((Nevenka Serdt), 
- matematično tekmovanje za Vegovo priznanje (Vladimir Mesarič), 
- tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje (Vladimir Mesarič), 
- tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje (Anita Danč Ismajlovič), 
- tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (Anita Danč Ismajlovič), 
- tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje (Anita Danč Ismajlovič), 
- tekmovanje iz znanja zgodovine (Suzana Rauter), 
- Kresnička, 6. in 7. razred (Bojana Pergar Stolnik), 
- Šahovska tekmovanja (Leonida Šeruga), 
- tekmovanje na različnih športnih področjih (Saša Fišinger). 

 

ŠOLA V NARAVI 

- Plavalna šola v naravi, 6. razred, Debeli rtič, od 7. do 11. 12. 2020, vodja: Saša Fišinger. 
- Zimska šola v naravi, 7. razred, od 22. do 26. februarja 2021, vodja: Saša Fišinger. 
- Plavalna šola v naravi, 5. razred, maj 2021, vodja: Saša Fišinger. 
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TEČAJ PLAVANJA 

Tečaj plavanja bo organiziran za učence 3. razreda, skupaj s starejšo skupino vrtca, v Biotermah Mala 
Nedelja, februar 2021, vodja: Petra Donša. Tečaj bo izvedel zunanji izvajalec, ŠD IZZIV Pomurje. 
 
 

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO 
Strokovne nasvete učencem, učiteljem in staršem nudi Petra Donša, dipl. univ. pedagoginja na področju 
učenja, družinske problematike, poklicnega svetovanja in na vseh ostalih področjih, ki so pomembna za 
razvoj učenčeve osebnosti, prav tako pa izvaja tudi individualno in skupinsko pomoč pri učenju. 
 
 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 
a) Preventivni zobozdravstveni pregledi 

Izvajalec Zdravstveni dom Ljutomer, Alenka Zima, dr. dent. med., Zdravstvena postaja Razkrižje 

b) Zobozdravstvena vzgoja in preventiva (ščetkanje zob, kontrola plaka…) 

Izvajalec Zdravstveni dom Ljutomer, vodja Mihaela Senčar, dipl.m.s. 

Ščetkanje zob se za učence od 1. do 5. razreda zaradi virusa covd19 ne izvaja. 

c) Preventivni zdravstveni pregledi šolskih otrok 

Izvajalec Zdravstveni dom Ljutomer; v Zdravstvenem domu Ljutomer. 

Izvedejo se za učence 1., 3. 6. in 8. razreda.  

1. razred: sistematični zdravniški pregled in cepljenje proti Hepatitisu B – 3. doza,  december 

2020/januar 2021 

3. razred: sistematični zdravniški pregled in cepljenje proti Davici-Tetanusu-Oslovskemu kašlju, 15. 

9. 2020 

6. razred: sistematični zdravniški pregled in cepljenje deklic (neobvezno) proti  Humanemu Papiloma 

Virusu, oktober/november 2020 

8. razred: sistematični zdravniški pregled in laboratorijske meritve, testiranje sluha z Avdiometrom, 

november/december 2020. 

d) Program Vzgoja za zdravje v osnovni šoli 

Izvajalec Zdravstveni dom Ljutomer, izvaja se 90 min za posamezni razred, teme so določene in sicer 

za posamezno starostno obdobje v osnovni šoli: 

1. razred: Zdrave navade 

2. razred: Osebna higiena 

3. razred: Zdrav način življenja 

4. razred: Preprečevanje poškodb 

5. razred: Zasvojenost 

6. razred: Odraščanje 

7. razred: Duševno zdravje 

8. razred: Medsebojni odnosi in AED+TPO, četrtek, 19. 9. 2019 

9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost 

Delavci ZD Ljutomer nas nagovarjajo z besedami: 

Naši otroci posnemajo, kar govorimo in počnemo. Veliko naših vedenjskih vzorcev se naučijo od nas. 

Bodimo dober vzornik. Naši otroci se učijo tudi od okolice. Poskrbimo, da bodo sprejeli naše vrednote 

in vzpodbujajmo samodisciplino in odgovornost. 

e) Sodelovanje z NIJZ OE Murska Sobota; sodelovanje v njihovih projektih in natečajih 

f) Minuta za zdravje – Zdrava šola 

Izvajamo jo 4. šolsko uro, od 5. do 9. razreda, ostali razredi izvajajo minuto za zdravje po potrebi. 

Minuto za zdravje vodi dežurni učenec. Začnemo oktobra. 
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g) Skrb za zdravo prehrano 

Sodelovanje učencev z vodjo prehrane Anito Danč Ismajlovič pri pripravi jedilnikov. Zdrava prehrana, 

bonton obnašanja pri mizi, priprava mize in pogrinjka. 

 
ZAVAROVANJE UČENCEV 

Priporočamo, da se vsi učenci zavarujejo pri eni izmed zavarovalnic.  
  

 
ŠOLSKA KNJIŽNICA 

V šolski knjižnici si lahko učenci in učitelji izposodijo knjižnično gradivo za delo v čitalnici in razredih ali 
pa si ga izposodijo na dom. Knjižnica skrbi za promocijo knjige in branja s pomočjo bralne značke za 
učence in učitelje, z obiski ustvarjalcev, razstavami ter aktivnim sodelovanjem v šolskih projektih. 
 
Skozi celo šolsko leto bomo brali skupaj; v odmorih, v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu, pri 
razrednih urah, med poukom (umetnostna in neumetnostna besedila). Namen je dvigniti bralno kulturo 
vseh.  
Sodelujemo v projektu Naša mala knjižnica, ki je namenjen dvema starostnima skupinama. Z učenci se 
bomo o prebranih knjigah pogovarjali in poustvarjali skozi celo šolsko leto. 

NMSB - Nacionalni mesec skupnega branja (od 8. septembra do 11. oktobra 2020), letošnja tema je 
Beremo skupaj - za znanje in zabavo. 

Šolska knjižnica je odprta: 
 

Dan Ura  

ponedeljek 11.55 - 14.15 

torek 10.00 - 13.30 

sreda 
9.10  - 10.15 

12.40 - 13.15 

12.40 - 13.15 

12.40 - 13.15 

četrtek 12.40 - 13.15 

petek 7.15 - 13.15 

Izposojata knjižničarki: Elizabeta Petrovič in Renata Vlaović. 

Vabljeni tudi v knjižnico Razkrižje - Občina Razkrižje. Urnik: ponedeljek 14.00 – 16.00 in sreda 14.00 – 
16.00. Izven delovnega časa se za obisk knjižnice oglasite v občinski upravi Občine Razkrižje. 

 
UČBENIŠKI SKLAD 

Šola izposoja učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga je šola ustanovila ob 
pomoči Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vsak učenec v začetku maja prinese domov 
naročilnico, ki jo starši podpišejo in vrnejo v šolo. Tako šola evidentira ob koncu šolskega leta potrebe po 
učbenikih in jih pravočasno nabavi.  
Ob izteku šolskega leta učbenike vrnete šoli. Če je kak učbenik uničen ali ni vrnjen, se ob koncu šolskega 
leta poravnajo stroški nakupa novega učbenika. V učbeniškem skladu ni delovnih zvezkov in drugih 
gradiv, zato jih starši kupijo sami. 

Učenci si lahko iz učbeniškega sklada izposodijo komplete učbenikov od 4. do 9. razreda. Izposoja 
poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Stroške izposoje krije Ministrstvo za 
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izobraževanje, znanost in šport,  zato je njihova izposoja brezplačna.  Učenci  1., 2. in 3. razreda v trajno 
last  brezplačno dobijo učna gradiva, ki jih potrebujejo za pouk. 

 
PREHRANA UČENCEV 

V šolski kuhinji za učence pripravljamo dopoldanske malice, kosila in popoldanske malice. Po potrebi 
nudimo za učence prve triade v jutranjem varstvu tudi zajtrk. Učenci zajtrkujejo okrog 7.15. 
Za zajtrk ponudimo čaj/mleko/kakav, kosmiče, kruh z namazi (marmelada, maslo, sirni namaz...) in 
sadje. 
Dopoldanska malica je organizirana za vse učence in poteka od 9.55 do 10.15. 
Kosilo nudimo vsem prijavljenim učencem, poteka med 12.40 in 13. uro. 
Popoldanska malica je na voljo ob 14.20 in jo priporočamo učencem, ki v podaljšanem bivanju ostajajo 
še po 15. uri. 
 

Navodila glede ODJAVE IN PONOVNE PRIJAVE PREHRANE 
(v skladu z 9. členom Pravil šolske prehrane): 

Malico imajo vsi učence. Kosilo imajo nekateri učenci vsak dan, nekateri določene dneve. 

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je 

pravočasno odjavljen , če se ga odjavi v pisni obliki razredniku vsaj en delovni dan prej. 

V izrednih primerih (bolezen…) starši pokličejo v tajništvo do 8. ure in prehrano odjavijo. V kolikor 

starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka. 

Učenec se vrne v šolo: posamezni obrok mu bo zagotovljen, če starši še isti dan pred začetkom pouka 

sporočijo, da bo otrok prisoten pri pouku. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. 

Ostale spremembe (najpogosteje gre za učence predmetne stopnje, ki se prijavijo na kosilo zaradi 

daljše prisotnosti v šoli - tekmovanja…) starši ali učenec sam sporočijo v tajništvo v četrtek (čez cel dan) 

za naslednji teden. 

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira 

šola - odsotni v dopoldanskem času, šolsko prehrano (malico) odjavi strokovni delavec - mentor v 

tajništvo. Mentor odda seznam sodelujočih učencev. 

V primeru, da se bo dejavnost odvijala popoldan, dodatno (popoldansko) malico za učence priskrbi 

mentor (če je to potrebno). O tem obvesti tajnico vsaj tri dni prej. Odda seznam sodelujočih učencev. 

Dodatno malico plača šola. 

Diete: Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi potrdila lečečega zdravnika ali 

zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko leto morajo starši 

predložiti novo zdravniško potrdilo. 

Cene obrokov 

OBROK CENA obroka v EUR 

Zajtrk 0,60 

Dopoldanska malica 0,80 

Popoldanska malica 0,80 

Kosilo – od 1. do 4. r. 2,40 

Kosilo – od 5. do 9. r. 2,60 

 
        Zaposleni 

Malica 1,00 

Vrtec topel obrok 3,20 

Kosilo 3,70 

Kosilo zunanjih uporabnikov 5,00 
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PROMETNA VARNOST 

V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje ter Policijsko 
postajo Ljutomer, vodja rajona je Uroš Felbar, izvajamo naslednje aktivnosti: 

 Sodelovanje v projektu Trajnostna mobilnost, koordinatorica Leonida Šeruga. 

 Varna pot v šolo. 

 Priprava učencev 5. razreda na kolesarski izpit. Mentorica je učiteljica Mojca Zadravec. 

 Učenci 5. razreda skupaj z razredničarko Bojano Pergar Stolnik sodelujejo v preventivnem 
projektu Policist Leon svetuje. Sodelujejo s policistom Urošem Felbarjem. 

 Tekmovanje Kaj veš o prometu, predmetna stopnja, uporaba kolesarskega poligona, mentorica 
Andreja Krauthaker. 

 Izvajali bomo preventivne akcije, ki nam jih bo ponudila policija in Svet za preventivo v cestnem 
prometu. 

 Policija bo izvajala preglede avtobusov, kombijev in voznikov pred odhodom učencev na 
ekskurzije ali tekmovanja. 

 Upoštevanje in izvajanje prometno varnostnega načrta. 

 Uporaba Digitaliziranega načrta šolski poti. 

 V svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Razkrižje s strani šole sodeluje Olga 
Novak. 

 Za učence, ki imajo na poti v šolo in iz nje nevarne poti, je organiziran šolski avtobusni prevoz. 
Šolski prevoznik je Avtobusni promet Murska Sobota d.d. 

URNIK ŠOLSKIH PREVOZOV 
Privoz 

Postajališče Odhod 

Veščica 16a - Orlovčić 7:07 

Kopriva 9 - Sodec 7:08 

Šprinc kapelica 7:10 

Veščica/Ljut. 24 - Pergar 7:13 

Veščica/Ljut. Gmajna - Juranovič 7:15 

Razkrižje gostilna 7:17 

Razkrižje sejmišče 7:19 

Razkrižje šola 7:22 

Razvoz 

Postajališče Odhod 

Razkrižje šola 14:12 

Razkrižje sejmišče 14:14 

Razkrižje gostilna 14:16 

Veščica/Ljut. Gmajna - Juranovič 14:18 

Veščica/Ljut. 16a - Orlovčić 14:21 

Kopriva 9 - Sodec 14:22 

Šprinc kapelica 14:24 

Veščica 24 - Pergar 14:26 
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VARNOST UČENCEV 

Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev, to pa doseže z različnimi aktivnostmi na področju 
zdravstvenega varstva, prometne varnosti, varnosti pri delu v učilnicah, izvaja Pravilnik o varstvu pri delu.  
 
 

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO 
Preverjanje opremljenosti in zagotovitev ustrezne IKT opreme  
1. Preverjanje opremljenosti in zagotovitev ustrezne IKT opreme učencem. V pomoč so nam podatki 

in izkušnje iz spomladanskega dela na daljavo. 

2. Pripraviti načrt zagotovitve ustrezne opreme. 

Vzpostavitev digitalnega učnega okolje za izvajanje izobraževanje na daljavo, način dela 
1. Delovno okolje, preko katerega bo potekalo izobraževanje na daljavo, je Microsoft Teams (MS 

Teams).  
2. Urediti in izpeljati prijave v MS Teams, strokovni delavci in učenci. 
3. Usposabljanje učencev za delo v MS Teams. 

 
Komunikacijska 
1. Z učenci preko Microsoft Teams. 

2. S starši preko eAsistent-a za starše. 

3. Splošne informacije na spletni strani šole. 

 
 

ZAPOSLENI 

1. Ravnateljstvo, vodstvo Delovno mesto 

ANICA ŠIMONKA ravnateljica 

  
2. Učitelji na razredni stopnji Delovno mesto 

PETRA JERIČ  učiteljica RP, 1. razred 

MIHAELA FEUŠ učiteljica RP, 2. razred, GOS, 5. razred 

LEONIDA ŠERUGA učiteljica RP, 3. razred, DSP 

MOJCA ZADRAVEC učiteljica RP, 4. razred, LUM, 5. razred, MAT, SLJ, 5. razred 
(manjše učne skupine) 

BOJANA PERGAR STOLNIK učiteljica RP, 5. razred, učiteljica tujega jezika v 1. triadi 

  
3. Učitelji na predmetni stopnji Delovno mesto 

MARIJANA BARABA TJA, N2A 

ANITA DANČ ISMAJLOVIČ KEM, BIO, NAR, ROD, ISP, DOD, DOP, DSP 

MIHAELA FEUŠ GOS 

LJUBICA FILIP GEO, DKE 

SAŠA FIŠINGER ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP, NŠP 

TIBOR FRANČIČ LUM, LS1 

VLADIMIR MESARIČ MAT, FIZ, DOD, DOP, DSP 

SUZANA RAUTER ZGO 

ZORAN REPIJA GUM 

NEVENKA SERDT TJN, AI3, N2A, DOD, DOP 

ANICA ŠIMONKA TIT 

MITJA UTROŠA UBE, TIT 

MOJCA VIZJAK HORVAT OPZ, MPZ 

RENATA VLAOVIĆ SLJ, DOD, DOP, DSP 
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4. Učitelji v jutranjem varstvu  

MARIJANA BARABA  

SAŠA FIŠINGER  

ELIZABETA PETROVIČ  

LEONIDA ŠERUGA  

ANICA ŠIMONKA  

  
5. Učitelji v podaljšanem bivanju  

MARIJANA BARABA  

ANITA DANČ ISMAJLOVIČ  

PETRA DONŠA  

SAŠA FIŠINGER  

ANDREJA KRAUTHAKER  

ANICA ŠIMONKA  

  
6. Šolski svetovalni in drugi 
strokovni delavci 

 

PETRA DONŠA pedagoginja, ISP, DSP 

MITJA UTROŠA računalnikar 

RENATA VLAOVIĆ knjižničarka 

ELIZABETA PETROVIČ knjižničarka 

  
7. Administrativni delavci  

ANA TRSTENJAK poslovna sekretarka 

DAMIJANA SOBOČAN računovodkinja 

  
8. Tehnični in drugi delavci  

VLASTA VERŠIČ kuharica 

VESNA HERNJA kuharska pomočnica 

BERNARD MAKOVEC hišnik 

KSENIJA GABRIČ čistilka 

JOŽICA GAŠPARIČ čistilka 
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HIŠNI RED OŠ RAZKRIŽJE 

 
Temelji na 31.a členu Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L). 
Učenci in učitelji so dolžni upoštevati in izvajati HIŠNI RED Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, ki ureja 
pravice in dolžnosti učencev in učiteljev ter drugih delavcev šole. 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
S temi pravili Osnovna šola Razkrižje, Šafarsko 24, 9240 Ljutomer (v nadaljevanju: šola), določa območje 
in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in 
organizacijo nadzora v času izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa in drugih dejavnosti v skladu z 
LDN, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče, način informiranja učencev in staršev 
ter ostala pravila hišnega reda, ki so pomembna za življenje in delo na šoli. 
 
 
II. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR 
V območje šole sodijo: stavba Osnovne šole Razkrižje (Šafarsko 24, 9240 Ljutomer) s pripadajočim 
zemljiščem. Zemljišče šole je: parkirišče, športno igrišče, dostop in dovoz do šole, otroško igrišče za šolo, 
park pred šolo. 
Učenci se morajo ravnati smiselno v skladu s temi pravili tudi v primerih dni dejavnosti in ekskurzijah na 
drugih lokacijah. 
 
III. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 
Poslovni čas je čas poslovanja, v katerega sodi tudi izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa in je na 
Osnovni šoli Razkrižje od 7. do 15. ure. 
Uradne ure so namenjene poslovanju zavoda s strankami. 

 ravnateljica: 7.30 do 14.30 – ponedeljek, sreda, petek; 

 tajništvo vsak dan: 7.00 do 14.00 ure; 

 svetovalna služba vsak dan: od 8.00 do 11.30 ure. 
 
 
IV. SPOŠTOVANJE IN UPOŠTEVANJE HIŠNEGA REDA 
Omogoča nemoteno delo na šoli in hkrati skrbi, da se na šoli dobro počutimo. 
Prijazni in strpni smo drug do drugega (pozdravljamo, se zahvalimo, opravičimo, poslušamo drug 
drugega…). 
Na šoli vsi skrbimo za čisto in lepo urejeno okolico. V šoli uporabljamo copate, za seboj pospravljamo in 
ohranjamo šolo lepo, urejeno in na vpogled vsem obiskovalcem. Starejši učenci so strpni do mlajših in 
jim pomagajo. Na šoli ne odobravamo nikakršnega nasilja (fizičnega ali psihičnega), saj se trudimo graditi 
pristne medsebojne odnose. Vsi skrbimo za šolski inventar, učila, sanitarije in se trudimo, da ostanejo 
nepoškodovani. Namerno uničevanje šolskih sredstev je hujša kršitev. Povzročitelj je dolžan poravnati 
nastalo škodo. 
 
V. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORAGNIZACIJA NADZORA V ČASU IZVAJANJA VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA IN DRUGIH DEJAVNOSTI 
 
1 NADZOR V ŠOLSKIH PROSTORIH V ČASU POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI 
Vsi učitelji skrbijo za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice, odmorov in drugih dejavnosti. Za 
nadzor na hodnikih, v učilnicah, knjižnici, jedilnici in drugih prostorih šole ob dežurnih učiteljih skrbijo vsi 
zaposleni na šoli. Učenci hranijo svoja oblačila in obutev v garderobi. Dolžni so skrbeti za svojo garderobo 
in lastnino, ki jo nosijo s seboj v šolo (denar, ure, zlatnino, mobitele). 
Nadzor nad garderobo izvajajo dežurni učitelji in razredniki.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
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2 DEŽURSTVO STROKOVNIH DELAVCEV IN UČENCEV 
Učitelji izvajajo dežurstvo v skladu za navodili za izvajanje dežurstva, ki je objavljeno na oglasni deski v 
zbornici in na mestu pri dežurnem učencu. Dežurstvo vključuje: 

- dežurstvo ob prihodu učencev v šolo (7.50-8.00),  
- v odmorih med malico (8.45-9.05 in 9.35-9.55) in 
- med rekreativnim odmorom na igrišču pred šolo in v šoli (11.30 – 11.50). 

Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje oziroma informatorja/ko o dogajanjih, ki niso v skladu s hišnim 
redom in pravili šole. Nadzor nad vsemi vhodi v šolo izvaja informator/ka (dežurni učenec), ki v dnevnik 
vnaša vse obiskovalce šole ob prihodu in odhodu. Učenci izvajajo vlogo dežurnega učenca v razredu. O 
vsem obveščajo svoje razrednike in ostale učitelje. 
 
3 MALICA 
Učenci imajo malico v jedilnici šole, razen v izrednih primerih, ko je to posebej določeno. Malico imajo 
pod nadzorstvom dežurnih učiteljev (po načrtu dežurstva učiteljev). Za pripravo malice in pospravljanje 
je zadolžen informator/ka ali dežurni učenec. 

 
4 KOSILO 
Kosilo poteka v času 12.30 do 12.50 za vse učence. Nadzira jih učitelj/ica OPB. Po končanem kosilu učenci 
pospravijo jedilnico. 

 
5 NALOGE REDITELJEV 
Vsak teden je reditelj v razredu en učenec, ki ga določi razrednik. Naloge opravlja teden dni. V primeru 
odsotnosti tega reditelja razrednik določi nadomestnega. 
Naloge reditelja so: 

 skrbi za očiščeno tablo in urejene pripomočke (kreda, …), 

 pregleda učilnico ter poroča učitelju o stanju le-te, 

 obvešča učitelje o manjkajočih učencih, 

 obvešča vodstvo šole o odsotnosti učitelja, daljši od 5 minut, 

 skrbi za pripravo pripomočkov po naročilu učitelja, 

 opravlja svoje dolžnosti tudi v garderobi, ker ima njegov razred mesto za shranjevanje oblačil in 
obutve. 

 
6 NALOGE DEŽURNEGA UČITELJA 
Dežurni učitelj spremlja spoštovanje hišnega reda po hodnikih ter v avli pred poukom, med odmori, po 
pouku in sproti ukrepa ter poskrbi za pretok informacij. Dežurni učitelj spremlja potek malice v jedilnici. 
Malico opravi v jedilnici. Malica le, če je zagotovljen nadzor nad dogajanjem v jedilnici in po hodnikih. 
 
7 INFORMIRANJE 
Starši in učenci so seznanjeni z določili hišnega reda. Ta je na javnem mestu dostopen in viden vsem 
učencem in delavcem šole (oglasna deska), kakor tudi staršem. 

Šola obvešča starše in učence preko: 

 oglasnih desk, 

 spletnih strani šole, 

 šolske publikacije in 

 pisnih obvestil. 
Učence na šoli informiramo tudi preko okrožnic. 
 
8 PRAVILA  OBNAŠANJA  NA ŠOLI 

 Imamo strpen in spoštljiv odnos do individualnosti, veroizpovedi, rase in spola.  Spoštujemo pravice 
in dolžnosti učencev in zaposlenih na šoli. 

 Med izvajanjem pouka na šoli veljajo pravila: točnost prihajanja k pouku, spremljanje pouka, 
izvajanje nalog, izogibanjem dejavnostim na šoli, katere povzročajo hrup, žalijo učitelje in sošolce. 

 Redno obiskujemo pouk in druge dejavnosti na šoli. 
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 S svojim vedenjem ne ogrožamo drugih učencev (fizično obračunavamo in nadlegujemo ostale 
učence). 

 Učenci prihajamo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka ali dejavnosti, ki jo imamo na urniku. 
Počakamo v garderobi.  

 Učenci, ki zamudimo pouk, se moramo opravičiti učitelju. 

 Dežurni učenci v razredu moramo ravnatelju javiti odsotnost učitelja 5 minut po pričetku učne ure. 

 Med odmori in poukom se ne smemo oddaljevati od šole brez dovoljenja razrednika. 

 Med poukom in odmori ne tekamo po šoli, se ne spotikamo, prerivamo in kričimo. 

 V šolo prinašamo šolske potrebščine. 

 Med poukom ne uporabljamo mobilnega telefona in z njegovo uporabo kakorkoli motimo pouk. 
Dragocenosti puščamo doma, o izgubljenih predmetih pa obveščamo razrednika, dežurnega učitelja 
in informatorja/ko. 

 Fotografiranje s pomočjo mobilnega telefona je prepovedano (Pravilnik o zbiranju in varstvu 
osebnih podatkov). 

 Učenci v šoli obvezno uporabljamo šolske copate. 

 Do šolske lastnine imamo spoštljiv in odgovoren odnos. Vsako namerno uničevanje se kaznuje in 
smo dolžni poravnati nastalo finančno škodo. 

 S kolesi se ne vozimo po ožji okolici šole. Kolesa imamo shranjena v kolesarnici. Ne povzročamo 
škode drug drugemu na njih. 

 Med pisnim in ustnim ocenjevanjem znanja upoštevamo navodila učiteljev in uporabljamo le tiste 
pripomočke, ki so dovoljeni. 

 
Učence, ki ne spoštujejo navedenih pravil obnašanja, učitelj vpiše v dnevnik. Razrednik lahko ob vpisu 
učenca v dnevnik le-temu izreče vzgojni ukrep v okviru Pravilnika o vzgojnih ukrepih. V primeru težjih 
kršitev učenca napoti k svetovalni službi ali ravnatelju. 
Kdor ne spoštuje Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev in HIŠNEGA REDA, krši šolska pravila, ki jih 
opredeljujeta navedena dokumenta in za to odgovarja. 
 
VI. AKTIVNOSTI IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE  VARNOSTI 
Šola je dolžna zagotoviti varnost otrok. 
To je mogoče doseči na različne načine na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti, varnosti 
pri delu v učilnicah ter doslednim izvrševanjem Pravilnika o varstvu pri delu. Zdravstvene preglede 
organizira pristojna zdravstvena služba v Zdravstvenem domu na Šafarskem. 
Šola ima izdelan prometno-.varnostni načrt in organizira vsako leto kolesarske izpite in na željo otrok ter 
staršev tudi vožnjo s kolesi z motorjem. 
Upoštevamo higiensko-zdravstvene in druge predpise glede urejenosti in opreme v vseh prostorih, ki jih 
uporabljajo učenci. Nadzor izvaja podjetje Lipovec iz Ljubljane. 
Za vse ekskurzije, dneve dejavnosti, šole v naravi, tečaje plavanja in smučanja šola zagotovi ustrezno 
število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi.  
Šola ob vsakokratnim organiziranih šolskih prevozih zagotovi zavarovanja učencev in tehnično brezhibne 
prevoze (izvajalec šolskih prevozov). 
Šola ima podpisano pogodbo z izvajalcem prevozov učencev (AP Murska Sobota). 
V skladu s pravili hišnega reda šola zagotavlja varnost učencev in strokovnih delavcev z naslednjimi 
ukrepi: 

 Organizirano dežurstvo strokovnih delavcev. 

 Organizirano dežurstvo učencev ali izvajanje teh del v okviru javnih del (informator). 

 Informiranje učencev in njihovih staršev s pravili hišnega reda. 

 Izvajanje preventivnih delavnic (preprečevanje nasilja, uporaba pirotehničnih sredstev v času 
prazničnih dni …) in dobro sodelovanje s Policijsko postajo Ljutomer pri izvajanju vseh preventivnih 
ukrepov. 
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VII. SKRB ZA ČISTO IN UREJENO OKOLJE 
Zaposleni na šoli, učenci in ostali uporabniki so dolžni skrbeti za čisto okolje. 
Odpadki se odlagajo v koše za smeti in jih ni dovoljeno puščati na klopeh v šoli in izven nje. 
Vsak oddelek skrbi za matično učilnico in okolico šole. Za red in čistočo v razredu je zadolžen vsak učenec. 
Nadzor nad čistočo in urejenostjo okolja v šolski zgradbi in izven nje izvajajo: dežurni učenec, dežurni 
učitelj, hišnik-vzdrževalec. 
 

 
VZGOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE RAZKRIŽJE 

 
Vzgojni načrt je dokument, ki opredeljuje temeljne vrednote in vzgojna načela, za katere se zavzema 
naša šola, načine vzgojnega delovanja in ukrepanja na šoli ter načine sodelovanja šole s starši. Cilji 
osnovnošolskega izobraževanja so opredeljeni v 2. členu Zakona o osnovni šoli.  
 
NAMEN NAŠEGA VZGOJNEGA NAČRTA 
Na naši šoli se bomo trudili: 
-razvijati odgovornost do dela in svojih dejanj; 
- učiti strpnosti, spoštovanja in sprejemanja tistih, s katerimi živimo in delamo, z rabo ustrezne 
komunikacije; 
- oblikovati in upoštevati dogovore o temeljnih vrednotah in pravilih življenja v šolski skupnosti z 
zavedanjem posledic neupoštevanja; 
- izvajati dejavnosti, ki povezujejo otroke/učence, vzgojitelje/učitelje, delavce šole, starše in lokalno 
skupnost ter tako zagotoviti enotno delovanje. 
 

1. TEMELJNE VREDNOTE  

Najpomembnejši vrednoti naše šole, ki jima želimo slediti, da bo pri nas tako, kot si želimo, sta 
ODGOVORNOST do dela in svojih dejanj ter STRPNOST v komunikaciji, spoštovanju in sprejemanju tistih, 
s katerimi živimo in delamo.  
 

2. NAČELA, PO KATERIH BOMO VZGOJNO DELOVALI  
Pri doseganju vzgojnih ciljev šole bomo izhajali iz naslednjih načel:  
- načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja, 
- načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev, 
- načelo proaktivnega oziroma preventivnega delovanja, 
- načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole in staršev, 
- načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil,  
- načelo vzpodbujanja samonadzora in samodiscipline, 
- načelo strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednosti, 
- načelo osebnega zgleda. 
 

3. VZAJEMNO-SODELOVALNI ODNOS S STARŠI  
Šola staršem in učencem omogoča, da se aktivno vključujejo v različne dejavnosti, povezane tako z delom 
in življenjem šole kot tudi z njenim vzgojnim delovanjem. 
Pri vzgojno-izobraževalnem delu šola upošteva osebnostne značilnosti otrok, njihove stiske in težave, 
potrebe ter posebnosti, pri čemer ne zanemarja njihovih interesov, želja in pobud. Šola staršem predstavi 
vire pomoči ob morebitnih težavah otroka, modele učenja in poučevanja ter ponudi izobraževalne 
programe. 
Starši  morajo biti redno in sproti obveščeni o vedenju učenca, prav tako pa so dolžni sodelovati s šolo 
ob morebitnih vzgojnih težavah. 
Starši se morajo zavedati, da so najpomembnejši vzgojni dejavnik svojih otrok in da so  dolžni odgovorno 
vzgajati svoje otroke. Vključujejo se v različne strokovne organe šole. 
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3.1 Formalne oblike sodelovanja: 

- roditeljski sestanki, 

- pogovorne ure (enkrat mesečno in tedenska dopoldanska), 

- delavnice za starše in učence, 

- seminarji oz. predavanja. 
 

3.2 Sodelovanje staršev v smislu poenotenja šolskega in vzgojnega področja za otroka doma in v šoli: 

- spremljajo otrokovo šolsko delo (domače naloge, učenje), 

- sodelujejo pri reševanju problemov, ki jih ima njihov otrok (učne težave, pogovori, svetovanje in 

usmerjanje, restitucija, vzgojni ukrepi in opomini, povrnitve škode), 

- upoštevajo napotke in nasvete, ki jim jih posredujejo strokovni delavci, 

- svojemu otroku jasno pokažejo, da se strinjajo s pravili šole in z mnenjem učiteljev. 

 

3.3 Neformalne oblike sodelovanja: 

- dan odprtih vrat, 

- sodelovanje na razstavah in šolskih prireditvah, 

- vključevanje v projekte, 

- sodelovanje pri dnevih dejavnosti, 

- sodelovanje in spremstvo pri ekskurzijah… 

Skupne delavnice in srečanja so čudovita priložnost za sproščeno in neposredno sodelovanje otrok, 
staršev in učiteljev. Ob skupnih aktivnostih starši spoznavajo nekatere načine dela v šoli, prav tako pa 
lahko preizkusijo svoje ustvarjalne sposobnosti in se predajo igri in spominom na svoje otroštvo. 

4. VZGOJNE DEJAVNOSTI 
4.1 Proaktivne in preventivne vzg. dejavnosti: 

oblikovanje okolja učencev – spoštljivi odnosi, jasna pravila, doslednost pri upoštevanju pravil, 

kakovost pouka, komunikacijski stili, usklajenost pedagoških delavcev, vzgojne dejavnosti šole, razreda 

in po potrebi posameznika:  

- sistematično načrtovanje in izvajanje razrednih ur, 

- razvijanje socialnih veščin (dnevi dejavnosti, RU, delavnice s starši ali skupne delavnice starejših in 

mlajših učencev),  

- skrb za ustrezno komuniciranje (pouk, odmori, izvenšolske aktivnosti), 

- izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost (dan odprtih vrat, 

proslave, ustvarjalne delavnice, dnevi dejavnosti), 

- povečanje nadzora v določenem času (odmori …), 

- odzivnost in pravočasnost pri reševanju problemov (načrtno in hitro). 

4.2 Svetovanje in sporazumno reševanje medsebojnih problemov in sporov  
Svetovanje poteka ob sprotnem reševanju problemov, ko učenec ali skupina učencev ne spoštuje in ne 

upošteva določenih pravil, oz. kršijo pravila šolskega reda. Šola učence usposablja in uči za doseganje 

ciljev: 

 oblikovati lastne cilje in strategije za njihovo uresničevanje, 

 organizirati lastno delo za večjo učinkovitost, 

 spremljati svojo uspešnost, 

 razmišljati in presojati o svojih vedenjih in ravnanjih drugih ljudi, 

 prevzemati odgovornost in sprejemati posledice svojih dejanj,  

 empatičnega vživljanja v druge, sprejemanja različnosti, 

 opazovati lastna občutja, razmišljanja in vedenja, 
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 razumeti vzroke za neustrezna vedenja pri sebi in drugih, 

 reševati probleme in konflikte,  

 ustrezno ravnati v situacijah, v katerih so prisotni stres, strah, tesnoba, jeza, žalost, občutki sramu ali 
krivde, konflikti, apatičnost, frustracije, doživljanje neuspehov, depresija, 

 razvijati realno in pozitivno samopodobo in samospoštovanje. 
 

Posebne oblike svetovanja in sporazumnega reševanja medsebojnih problemov in sporov so osebni 
svetovalni pogovori, vzpodbujanje samovrednotenja ali samopresoje in restitucija. 
Učitelji lahko izbirajo tudi druge postopke in metode svetovanja oz. usmerjanja: 

- načrtno vzpostavljanje določenih socialnih povezav med učenci, 

- vključevanje v določene dejavnosti, 

- uvajanje v določene funkcije in druge pomembne odgovornosti, 

- nudenje različnih oblik zunanje pomoči. 
 

Pri reševanju težav (odvisno od stopnje in oblike težave) lahko strokovni delavci šole vključujejo tudi 
zunanje ustanove psihološke in socialne pomoči. 
Osebni svetovalni pogovori 
Svetovalni pogovor lahko opravi učitelj, svetovalna služba ali vodstvo šole. Če je potrebno, se vključijo 
starši oz. skrbniki učenca. 
Svetovalec učencu: 

- pomaga uvideti njegove potrebe in motive ravnanj ter povezanost z njihovimi posledicami, 

- pomaga pri presojanju lastnega vedenja in ugotavljanju pozitivnih in negativnih posledic njegovih 
ravnanj zanj in za druge, 

- ponudi pomoč pri iskanju uspešnih in etično sprejemljivih vedenj ter pri načrtovanju potrebnih 
sprememb. 
 

Po pogovoru sledi dogovor, ki opredeljuje cilje in odgovornosti sodelujočih.  

5. VZGOJNI POSTOPEK 

Ob nastalem konfliktu med učenci oz. med udeleženci pedagoškega procesa bo šola ob svetovanju 
izvajala še vzgojni postopek restitucije. 
Restitucija pomeni popravo storjene napake ali škode. Ne gre samo za materialno škodo, pač pa gre za 
smiselno poravnavo škode, ki jo učenci povzročijo na socialnem in psihološkem področju. Gre za 
discipliniranje in ne kaznovanje (poudarjanje pozitivnega reševanja problemov). Restitucija omogoča 
ustvarjalno soočenje z napakami, ki pa so tako tudi priložnost za učenje novega vedenja in popravo 
napak.  
Nekaj možnosti izpeljave restitucije: 

- učenec stvar popravi, uredi, 

- plačilo povzročene škode, 

- žrtvovanje svojega prostega časa (prispevek k boljšemu življenju na šoli, v skupnosti, pomoč mlajšim 
in starejšim, šibkejšim …), 

- pisanje lepih misli o osebi, ki je bila prizadeta, oz. javno opravičilo… 
 
Temeljna načela restitucije so: 

 za učenca je restitucija prostovoljna, ponujena možnost. Lahko se odloči ali pa ne, da bo skušal 
reševati spor ali odpraviti posledice svojih neustreznih dejanj na ta način;  

 restitucija je priložnost za učenje novih vzorcev vedenja in popravo napak; 

 spodbuja pozitivno vedenje in poudarja vrednote; ne spodbuja obrambnega vedenja, kar storita 
kritika in kaznovanje;  

 zahteva odločitev in napor učenca; 

 ni kaznovalca, učenci ustvarjalno rešujejo spor ali problem; 

 vpletene strani sprejmejo rešitev problema oziroma nadomestilo povzročene škode. 
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Strokovni delavec bo v primeru, da učenec zavrača možnosti, ki jih ponuja restitucija, odločil o posledicah 
kršitev v skladu z dogovori in pravili šolskega reda. V nekaterih izjemnih primerih je, glede na okoliščine, 
kljub sočasno izvedeni restituciji učencu lahko izrečen tudi formalni vzgojni opomin. 
 

6. VZGOJNI UKREPI 
a) Vzgojni ukrepi 

Vzgojne ukrepe bo šola uporabila v primerih, ko učenec krši šolska pravila in so bile predhodno izvedene 
druge vzgojne dejavnosti (svetovanje, restitucija): 
- učenec ne spremeni svojega ravnanja ali vedenja in nadaljuje s kršitvijo istega ali ostalih pravil, 

- učenec noče sodelovati pri reševanju problemov, se ne drži dogovorov, 

- učenec ni pripravljen upoštevati potreb in pravic drugih. 
Šola bo uporabila vzgojno ukrepanje, tudi ko bo trenutna situacija narekovala naglo ukrepanje 
(nevarnost, posredovanje v pretepu, zaščita imovine…). 
Vzgojni ukrep se izreče z namenom nudenja podpore in vodenja učenca, iskanja možnosti in priložnosti 
za spremembo neustreznega vedenja. O uporabi vzgojnega ukrepa šola obvesti starše učenca oz. pri tem 
sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo predloge za rešitev. Učencu in 
staršem se pojasnijo razlogi za izrek ukrepa, obliko in trajanje ukrepa ter načine, s katerimi bomo 
preverili, ali je ukrep učinkoval.  
V kolikor starši odklonijo sodelovanje, se vzgojni ukrep izvede na podlagi strokovne odločitve 
strokovnega delavca, ki lahko ukrep izreče individualno ali po predhodnem mnenju učiteljskega zbora. 
Če starši odklonijo sodelovanje, odklonitev ne zadrži uporabe vzgojnega ukrepa. 
O vzgojnih ukrepih se vodijo ustrezni zapisi, ki jih oblikuje razrednik oz. svetovalna služba ali oseba, ki 
vodi obravnavo.  

b) Vzgojni opomini  
Vzgojni opomin se izreče učencu v primeru, ko je šola izčrpala že vsa pedagoška sredstva, zapisana v tem 
dokumentu. Od vzgojnega ukrepa se opomin razlikuje v tem, da ima lahko trajne posledice za učenca, 
kot je prešolanje na drugo šolo. 
Ob izreku vzgojnega opomina je z učencem potrebno izvajati usmerjene individualizirane proaktivne, 
svetovalne in druge vzgojne dejavnosti, po potrebi se vključi strokovnjake iz zunanjih institucij. V 
skrajnem primeru je posledica vzgojnih opominov prešolanje učenca na drugo šolo tudi brez soglasja 
staršev. Odločitev o prešolanju mora biti podprta s strokovnimi mnenji sodelujočih institucij.  
 

7. KAKO BOMO SPREMLJALI IZVAJANJE VZGOJNEGA  NAČRTA 
Nosilec oz. nosilci posamezne aktivnosti bodo med in ob koncu določene dejavnosti opazovali stanje, 
opravili razgovore in naredili evalvacijo opravljenega dela.  
Tim bo naredil analizo zapiskov, opažanj in mnenj ter umestil predloge in spremembe v Vzgojni načrt za 
naslednje šolsko leto. 
 

8. SPREJEM VZGOJNEGA NAČRTA 
Pri pripravi vzgojnega načrta smo v obdobju dveh šolskih let sodelovali strokovni in ostali delavci šole, 
starši ter učenci. 
Vzgojni načrt sprejme Svet zavoda Osnovne šole Razkrižje na predlog ravnatelja po postopku, kot je 
določen za letni delovni načrt. 
Dokument je bil sprejet na seji Sveta zavoda Osnovne šole Razkrižje dne 28. 05. 2010. 
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PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 
 

Vsebina Pravil šolskega reda: 

I. Pravice, dolžnosti in odgovornosti učencev  

II. Načini zagotavljanja varnosti  

III. Pravila obnašanja in ravnanja  

IV. Postopki in vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil  

V. Organiziranost učencev 

VI. Opravičevanje odsotnosti  

VII. Sodelovanje šole pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev 

VIII. Priznanja, pohvale in nagrade  

 

I. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV 

Pravice učenca v osnovni šoli so: 

 da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, 

 da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje, 

 da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje, 

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

veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine, 

 da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi 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 njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne 

posebnosti, 

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

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

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

 da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih 

dejavnosti in prireditev šole, 

 da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole, 

 da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta, 

 da sodeluje pri ocenjevanju, 

 da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih. 

 

Dolžnosti in odgovornosti učenca so: 

- da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, 

človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola, 

- da izpolni osnovnošolsko obveznost, 

- da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, 

- da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti, 

- da vestno in dosledno opravlja domače naloge in prinaša s seboj potrebne pripomočke za pouk, 

- da glede na svoje sposobnosti in zmožnosti sodeluje v projektih, predstavah, tekmovanjih  in srečanjih 

na šolski, področni in državni ravni, 

- da dosledno upošteva navodila učiteljev in delavcev šole, 

- da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, 
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- da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne 

integritete drugih učencev in delavcev šole, 

- da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega 

namerno ne poškoduje, 

- da poravna morebitno škodo, ki jo namerno povzroči, 

- da se spoštljivo vede do drugih, 

- da kulturno in spoštljivo ravna s hrano, 

- da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, po dogovoru v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev 

šole, 

- da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev, 

- da spoštuje pravila Hišnega reda. 

 

II. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI 

Šola zagotavlja varnost učencev z uresničevanjem Hišnega reda šole, v katerem uredi vprašanja, 

pomembna za življenje na šoli, in sicer predvsem območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, 

poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje 

varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo. 

Osnovna šola prevzema odgovornost in skrb za varnost učencev v času pouka in drugih dejavnosti šole 

po letnem delovnem načrtu. S tem namenom: 

► izvaja različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja v 
sodelovanju s Policijsko postajo Ljutomer in drugimi zunanjimi institucijami,  
► učence in starše seznanja z načeli prometne varnosti in varnostnih ukrepov, ki so potrebni za varen 
prihod in odhod otrok v šolo in iz nje (uporaba najvarnejše poti v šolo, odsevna telesa, rutice, uporaba 
kolesarskih čelad itd.), 
► organizira kolesarski tečaj in izpit za učence 5. razreda,  
► oblikuje skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi, 
► na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih dnevih ter tečajih plavanja, kolesarjenja, smučanja 
ipd. zagotovi ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za 
izvajanje učnih načrtov, 
► zagotovi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter 
zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti, 
► šola zagotavlja varstvo med prostimi urami učencev, 
► šola skrbi, da učenci v podaljšanem bivanju in otroci v vrtcu odhajajo domov v spremstvu staršev oz. 
tistih oseb, za katere starši pisno soglašajo,  
► šola izvaja različne dejavnosti z namenom, da varuje učence pred nadlegovanjem, trpinčenjem, 
zatiranjem, diskriminacijo, nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi 
civilizacijskimi normami, in pred tem, da bi jih namerno poniževali drugi učenci, delavci šole in druge 
osebe, ki vstopajo v šolski prostor, 
► zaradi nemotenega poteka vzgojno-izobraževalnega dela v šoli in zagotavljanja večje varnosti se v 

šolskih prostorih (v času pouka in še posebej v odmorih) izvajajo dnevna dežurstva, ki ga opravljajo 

strokovni delavci šole, delavec javnih del in učenci v skladu s Hišnim redom šole,  

► šola prepoveduje zapuščanje šolskega prostora v času pouka in dejavnosti, ki se odvijajo na šoli, 

► šola prepoveduje kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev oz. prihod ter 

prisotnost pod vplivom alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevov 

dejavnosti in drugih organiziranih oblik vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem 

delovnem načrtu šole, 

► šola prepoveduje zadrževanje učencev v šolskih prostorih po končanem pouku, 

► zadrževanje učencev na šolskem igrišču po končanem pouku je na LASTNO ODGOVORNOST, 

► šola zagotavlja posebno skrb za varnost učencev v primeru avtobusnih prevozov, 
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► šola skrbi za nadzor učencev in ostalih oseb ob vstopu v šolski prostor z dežurstvom, ki ga izvajajo 

dežurni učitelji, delavec javnih del ali dežurni učenec, 

► šola zagotavlja posebno skrb za varnost učencev v  času izrednih razmer ali kadar se take razmere 

pričakujejo (naravne nesreče, tehnološke in druge nevarnosti) in pri vajah evakuacije, 

► šola zagotovi učencem ustrezne pripomočke, kadar sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice. 

 

III. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA 
Šolska pravila so dogovori, ki ščitijo pravice učencev in delavcev šole, opredeljujejo njihove odgovornosti 
in določajo ravnanja, ki omogočajo skupno bivanje v šoli. V pravilih so opredeljena vedenja in ravnanja, 
meje in dolžnosti, ki jih moramo upoštevati vsi udeleženci VIZ procesa. 
 
a) PRAVILA O PRIHODU IN ODHODU V ŠOLO IN IZ NJE  
1. Učenci pravočasno pridejo k pouku in drugim dejavnostim. Učenci, ki zamudijo začetek pouka, gredo 

takoj k pouku in se opravičijo učitelju. 

2. Učenci ne smejo zapuščati šole in šolskega okoliša v času pouka in odmorov. 

 
b) PRAVILA OBNAŠANJA in RAVNANJA NA ŠOLI: 
1. V šolskih prostorih obvezno uporabljamo ustrezne šolske copate. 

2. Spoštljivo se vedemo do sošolcev in delavcev šole. Morebitnih sporov ne rešujemo z nasiljem, 

temveč s pogovorom.  

3. Skrbimo za lastno varnost in varnost drugih.  

4. Skrbno ravnamo s šolsko lastnino in lastnino drugih.  

5. Učenci v šolo ne prinašamo dragocenosti in predmetov, ki jih ne potrebujemo pri pouku in s šolskim 

delom niso povezani (predvajalniki MP3, nakit, fotoaparati, telefon, instrument ...), saj šola zanje ne 

odgovarja. 

6. V šolskih prostorih in v okolici šole ter pri vseh oblikah VIZ dela izven šole ni dovoljeno kajenje, 

posedovanje ali uživanje alkohola, drog, energetskih pijač, drugih psihoaktivnih sredstev.   

*Opomba: vsak razred ima v razredu na oglasni deski izobešena interna razredna pravila. 

 
V VRTCU: 

1. Ob prihodu in odhodu pozdravimo. 
2. Če koga prizadenemo, se mu opravičimo. 
3. Igrače vrnemo na svoje mesto. 
4. Večkrat si umijemo roke. 
5. Upoštevamo drug drugega in se poslušamo. 
 

c) PRAVILA PRI POUKU 
1. Ob 8. uri in pred začetkom naslednjih šolskih ur učenci počakamo učitelja v razredu in se pripravimo 

na pouk. 

2. V šolo redno prinašamo potrebne šolske potrebščine in športno opremo. 

3. Učenci aktivno sodelujemo pri pouku in upoštevamo navodila učitelja. 

4. Poslušamo, ko kdo govori, in kadar želimo kaj povedati, dvignemo roko. 

5. Po končanem delu pospravimo za seboj in mirno odidemo iz razreda, ko nam to dovoli učitelj. 

 
č) PRAVILA V ODMORIH 
1. V odmorih učenci upoštevamo navodila dežurnih učiteljev in usmeritve delavcev šole. 

2. Na hodniku in v vseh šolskih prostorih se gibamo umirjeno (brez prerivanja, spotikanja, suvanja, 

kričanja ipd.). 

3. V krajšem (5-minutnem) odmoru zamenjamo učne prostore in se pripravimo na pouk. 
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4. V rekreativnem odmoru gremo na igrišče.  

d) PRAVILA V GARDEROBI 
1. V garderobi se preobujemo v ustrezne šolske copate in obesimo vrhnja oblačila. 
2. V garderobi ne puščamo dragocenosti ali drugih vrednih predmetov. 
3. V garderobi se kulturno obnašamo in vestno skrbimo za urejenost prostora. 
 
e) PRAVILA ČAKANJA NA PREVOZ 
1. Učenci čakamo na prevoz na igrišču ali v garderobi v spremstvu dežurnega učitelja. 
2. Na avtobusnem postajališču ni dovoljeno tekanje, lovljenje, vožnja s kolesom in drugimi vozili. 
 
f) PRAVILA V JEDILNICI 
1. Odgovorno in spoštljivo ravnamo s hrano. 
2. Pred jedjo poskrbimo za higieno rok, po jedi pospravimo za seboj. 
 
g) PRAVILA V KNJIŽNICI  
1. Beremo knjige in revije. 
2. Pišemo referate. 
3. Najdemo svoj mir. 
4. Se učimo. 
5. Pišemo domačo nalogo. 
6. Se tišje pogovarjamo s sošolci. 
7. Rešujemo knjižne uganke. 
8. Bogatimo svoj besedni zaklad. 
9. Uporabljamo računalnik. 
10. Pomagamo mlajšim učencem. 
 
h) PRAVILA V TELOVADNICI 

1. Pri pouku športne vzgoje obvezno uporabljamo športno opremo. 

2. V telovadnico vstopamo le v čisti obutvi, ki ne pušča sledi na parketu.  

3. Vstop v telovadnico in v prostor za shranjevanje rekvizitov in pripomočkov je učencem dovoljen 

samo v spremstvu učitelja ali z njegovim dovoljenjem. 

 
Kako naj starši prispevajo k uresničitvi šolskih pravil? 
1. Ko pridete po otroka v podaljšano bivanje, prosimo, počakajte pred razredom, da ne zmotite šolskega 
dela. Učitelji bodo vašega otroka opozorili, da ste prišli ponj. 
2. Brez dovoljenja učitelja po končanem pouku ni dovoljeno vstopati v razred vašega otroka. V kolikor 
vaš otrok kaj potrebuje, naj skuša sam urediti stvari. Zaupajte mu, da to zmore. 
3. V kolikor se želite individualno pogovoriti s strokovnim delavcem na šoli ali z ravnateljico, prosimo, da 
se telefonsko ali pisno vnaprej najavite in se dogovorite za ustrezen termin. 
4. V primeru vprašanj, dilem ali težav v zvezi s šolo ali s šolanjem vašega otroka vas prosimo, da 
upoštevate postopnost (učitelj, razrednik, svetovalna služba, ravnateljica, predstavnik sveta staršev).  
 

IV. POSTOPKI IN VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL 

Vzgojni postopki in ukrepi 

Šola jih izvede, kadar učenec krši pravila obnašanja in ne izpopolnjuje svojih dolžnosti, določenih z 
zakonom ter drugimi predpisi in akti šole.  

Osnovni vzgojni postopek: 

a) RAZGOVOR 
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Osnovni vzgojni postopek je razgovor z učencem, v katerem učenec enakovredno sodeluje. Po 
učenčevem prestopku učitelj z njim opravi posvetovalni razgovor, s katerim poskušata razrešiti bodisi 
medsebojni spor, težave na odnosni ravni, bodisi učenčev odnos do drugih oseb, šolskih dolžnosti, 
imetja … 
Če tak razgovor ni uspešen, učitelj v postopek vključi razrednika. 
Kadar tudi razrednikovo posredovanje ne pripomore k rešitvi primera, razrednik v postopek vključi še 
starše, svetovalno službo in po potrebi druge udeležence. 
 
b) SVETOVANJE, RESTITUCIJA 
Izberemo jih po neuspešno opravljenih pogovorih ali ponavljajočih se kršitvah šolskih pravil učencev šole. 
Škodo, ki jo učenec s svojim ravnanjem po malomarnosti ali namenoma povzroči, je dolžan poravnati – 
materialno in moralno. Za tako poravnavo jamčijo starši. 
 
c) VZGOJNI UKREPI 
Vzgojni ukrepi se izvedejo po predhodno neuspešno opravljenih vzgojnih postopkih, ponavljajočih se 
kršitvah šolskih pravil in v primeru težjih kršitev. 
Kršitve šolskih pravil so lažje in težje. 
 
Lažje kršitve so: 
- uporaba mobitelov in drugih elektronskih naprav med poukom; 
- zamujanje in neopravičeno izostajanje od pouka (do 5 ur); 
- ponavljajoče se neupoštevanje navodil učitelja in nespoštovanje razrednih pravil; 
-  verbalno nasilje in nespodobno vedenje do sošolcev, učiteljev in delavcev šole. 
Težje kršitve so: 
- ponavljanje lažjih kršitev; 
- namerno uničevanje ali kraja tuje ali šolske lastnine; 
- ogrožanje lastne ali tuje varnosti; 
- izsiljevanje, ustrahovanje, fizično in psihično nasilje do učenca, delavca šole ali druge osebe; 
- kajenje, pitje alkoholnih pijač ali uživanje drugih prepovedanih substanc v času pouka, dni dejavnosti in 
drugih organiziranih oblik vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu 
šole; 
O teži posameznega prekrška odločajo strokovni delavci šole tudi na osnovi razgovorov z vsemi 
vpletenimi in ob upoštevanju vseh znanih okoliščin situacije. 
 
Za lažje kršitve se praviloma uporabljajo naslednji vzgojni ukrepi: 
- ustno opozorilo učitelja ali druge odrasle osebe, zaposlene v šoli, ki vsebuje tudi pojasnilo, zakaj neko 
vedenje ni sprejemljivo; 
- začasen odvzem elektronske naprave, s katero učenec moti pouk, oz. začasen odvzem nevarnih, 
nedovoljenih sredstev, ki jih ima učenec v šoli; vse začasno odvzete stvari izročimo staršem osebno. 
- pogovor o kršitvi v razredu, na razredni uri ali v jutranjem krogu; 
- starše ustno ali pisno obvestimo o kršitvi; 
- pogovor z učencem po pouku (in starši) pri razredniku/svetovalni službi, v soglasju s starši; 
- pogostejši prihod staršev v šolo; 
- restitucija (učenec s svojim vedenjem popravi napako – npr. opravičilo, pomoč sošolcu, razredu, 
dežurnemu učitelju, mlajšim učencem, priprava referata ali plakata, opravljanje koristnega dela ipd.); 
Za težje kršitve se praviloma uporabljajo naslednji vzgojni ukrepi: 
- pogovor z učencem v širšem krogu (razrednik, svetovalna služba, ravnatelj, starši); 
- odvzem bonitet (npr. status); 
- začasen ali trajen odvzem funkcij v okviru oddelčne skupnosti; 
- pogojni izrek vzgojnega opomina; 
- prepoved nadaljevanja bivanja na taboru/v šoli v naravi (v dogovoru s starši); 
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- prepoved udeležbe oz. možnost udeležbe le ob prisotnosti staršev ali dodatnega spremstva na šolskih 
ali izvenšolskih dejavnostih šole (ekskurzije, dnevi dejavnosti, športna tekmovanja, šola v naravi ipd.) ali 
organiziranje nadomestnega vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli. 
Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe, ki so smiselni v posamezni situaciji in glede na 
potrebe učenca.  
O vzgojnih ukrepih se vodijo ustrezni zapisi – zapise vodi razrednik ali svetovalna služba oz. oseba, ki vodi 
obravnavo. 
O uporabi vzgojnega ukrepa šola obvesti starše učenca. Z njimi se pogovori o kršitvah pravil, posledicah 
in možnih načinih reševanja težav. Če starši odklonijo razgovor, odklonitev ne zadrži uporabe vzgojnega 
ukrepa. 
 
č) VZGOJNE KAZNI OZ. VZGOJNI OPOMINI 

Učencu se lahko izreče vzgojna kazen oz. opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z 

zakonom, s Pravili šolskega reda ter drugimi predpisi in akti šole in ko vzgojne dejavnosti in ukrepi ob 

predhodnih kršitvah niso dosegli namena.  

 

V. ORGANIZIRANOST UČENCEV 

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.  

Učenci 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 razreševanje problemov, 

in sicer: 

 obravnavajo učne dosežke učencev v oddelku, 

 organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in pomoč sošolcem v različnih težavah, 

 vsako šolsko leto obravnavajo pravila šolskega reda in sooblikujejo spremembe, 

 se pogovorijo o kršitvah šolskih pravil, lahko predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega 

delovanja, 

 dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom in v zvezi z razširjenim programom, 

 predlagajo ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene pri določenem predmetu, 

 sodelujejo pri ocenjevanju, 

 oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti, 

 organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom in z dogovorjenim letnim 

načrtom dežurstev, 

 organizirajo različne akcije in prireditve ob pomoči učitelja, 

 opravljajo druge naloge v dogovoru z razrednikom. 

Za uveljavljanje lastnih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo 

v skupnost učencev šole, ki vsako leto sprejme letni program dela. Člani oddelčne skupnosti izvolijo po 

enega predstavnika v skupnost učencev šole. 

 

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge: 

 zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, z razširjenim 

programom prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, 

 spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne 

kršitve pravic učencev, 

 organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svojih 

dejavnostih preko šolskega radia, 
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 načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.), 

 predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej, 

 oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem, 

 opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. 

 

Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti. Imenuje ga 

ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole po predhodni pridobitvi mnenja skupnosti učencev šole. 

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole, ki spodbuja udeležbo učencev pri odločanju o 

zadevah na šoli. Na šolskem parlamentu se skupno razpravlja o organizaciji življenja na šoli, o šolskih 

pravilih, o tekočih zadevah in o temi, ki jo na ravni države določa nacionalni otroški parlament. Šolski 

parlament sestavljajo učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Šolski parlament se skliče najmanj 

dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je mentor skupnosti učencev šole, lahko pa tudi ravnatelj. 

Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti.  

Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj dvakrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude 

učencev, ki so jih le-ti oblikovali v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu. 

VI. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI 

Opravičevanje odsotnosti 

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa in interesnih dejavnosti, ki jih je 

izbral. Razrednik sproti pregleduje izostanke učencev in ustrezno ukrepa, pri tem pa upošteva predpise 

o varovanju osebnih podatkov otroka.  

Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka. Če 

učenec strnjeno izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik 

o izostanku učenca obvesti starše, da sporočijo vzrok izostanka. 

Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno na zapisnik ali v pisni obliki. Osebna ali pisna 

opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo. V primeru 

odsotnosti razrednika se pisna opravičila oddajo vodstvu šole. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme 

opravičila, šteje izostanke za neopravičene, razen če je bilo opravičilo predloženo po izteku roka iz 

upravičenih razlogov.  

Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško 

potrdilo o upravičenosti izostanka, ki ga izda zdravnik na predpisanem obrazcu. Če razrednik dvomi o 

verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše oz. zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal.  

 

Napovedana odsotnost 

Učenec lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek razredniku vnaprej 

napovejo v pisni obliki. Pisna vloga mora biti oddana najkasneje en teden pred napovedano odsotnostjo. 

Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu. O odobritvi napovedane odsotnosti 

odloča razrednik, ki o tem pravočasno pisno obvesti starše. 

Če razrednik dvomi o verodostojnosti pisne vloge, obvesti o tem starše in jih zaprosi za obrazložitev 

vzroka odsotnosti. Na isti dan lahko napovedano od pouka izostane največ ena tretjina učencev oddelčne 

skupnosti.  

Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši 

izostanek od pouka (nad 5 dni). 

 



Šolska publikacija                                                                                                               šolsko leto 2020/2021 

30 

 

Oprostitev sodelovanja iz zdravstvenih razlogov 

Posamezni učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov na podlagi zdravniškega potrdila oproščen 

sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole. 

Starši učenca morajo predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik o tem takoj 

obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole. V dnevnik šolskega 

dela razrednik vpiše čas trajanja oprostitve. 

Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in opraviti naloge, 

ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe. 

Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira 

nadomestno dejavnost. 

 

Neopravičeni izostanki 

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega 

programa. 

Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec izostaja le pri urah pouka posameznih predmetov, ali 

strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma. 

Izostanke učenca pri razširjenem programu (interesne dejavnosti, priprave na tekmovanja itd.) se 

evidentira. Razrednik o vseh neopravičenih izostankih obvesti starše. 

VII. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV 

Šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev pri izvedbi obveznih 

zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v 

času šolanja in cepljenj. Šola organizira v sodelovanju z zdravstvenimi zavodi sistematične preglede zob. 

Zdravstvene organizacije načrtujejo preglede in ob začetku šolskega leta posredujejo šoli urnike 

pregledov. Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju, 

razrednik o tem obvesti starše učenca. 

Šola starše obvešča o zdravstvenih pregledih in cepljenjih učencev ter o zdravstvenih težavah ali 

poškodbah v času bivanja na šoli. Ob poškodbi učenca se nemudoma obvesti starše. Za vse posebne 

zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in niso v predpisanem 

programu, razrednik obvesti starše preko obvestila zdravstvene službe.  

Šola deluje preventivno in osvešča učence o zdravem načinu življenja, o škodljivosti in posledicah kajenja, 

pitja alkoholnih pijač, uživanja drog, spolnega nadlegovanja, nasilja, varne uporabe interneta, 

nevarnostih pirotehničnih sredstev ipd. Šola osvešča starše in učence o njihovih pravicah in dolžnostih 

ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih težav, še posebej v primerih spolnega nadlegovanja in 

zlorabe ter nasilja v družini. V te namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih 

šole. 

V primeru suma na nasilje v družini bo šola ukrepala skladno z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini 

(Ur. l. št. 16, 15. 2. 2008) in ostalimi zakonskimi akti, ki veljajo na področju vzgoje in izobraževanja. Šola 

bo izvedla vse postopke in ukrepe, ki so potrebni za zaščito otroka glede na stopnjo njegove ogroženosti, 

zaščito njegovih koristi in spoštovanja otrokove integritete. Pri tem bo sodelovala z zunanjimi 

institucijami (center za socialno delo, policija, tožilstvo, zdravstvene službe itd.) s soglasjem staršev ali 

brez soglasja staršev (v primerih, ko je podan sum, da je povzročitelj nasilja eden od staršev). Pri tem nas 

vodi načelo, da če je žrtev nasilja otrok, imajo koristi in pravice otroka prednost pred koristmi in 

pravicami drugih udeleženk oziroma udeležencev postopka. 
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Ravnanje šole v posebnih primerih: 

- v primeru suma, da je učenec pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih sredstev, 

- v primerih zdravstvenih poškodb učencev v času pouka ali slabega počutja učenca, 

- v primerih, ko učenec hudo ogroža lastno varnost in varnost drugih,  

- v primerih, ko učenec stori kršitev pravil, ki ima značilnosti kaznivega dejanja (večja tatvina, huda fizična 

poškodba druge osebe, poškodovanje imovine večje vrednosti ipd.), strokovni delavec o dogodku 

nemudoma obvesti starše in zahteva, da pridejo v čim krajšem času po učenca.  

Vsi zgoraj navedeni primeri veljajo v času pouka in pri vseh ostalih dejavnostih v okviru šole ter tudi pri 

dejavnostih, ki se izvajajo izven šole (šola v naravi, dnevi dejavnosti…). V kolikor je potrebno, strokovni 

delavec nemudoma poskrbi za zdravniško pomoč učencu (pokliče 112) oz. vključi druge institucije 

(policijo, center za socialno delo itd.) in o tem obvesti starše učenca. O vsem se vodi zapisnik. 

 

VIII. POHVALE IN NAGRADE 

PISNE IN USTNE POHVALE TER KNJIŽNE NAGRADE 
Učenec ali skupina učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejme pohvalo, priznanje ali 
nagrado. 
Pohvalo, priznanje ali nagrado učencu ali skupini učencev lahko predlaga: 

 oddelčna skupnost ali skupnost učencev šole, 

 razrednik, 

 drug strokovni delavec šole, 

 mentor dejavnosti, 

 ravnatelj. 
 
Na podlagi podanih predlogov za podelitev pohval, priznanj in nagrad učencu ali skupini učencev sprejme 
odločitev o podelitvi: 

 predlagatelj – za ustne pohvale, 

 razrednik  – za pisne pohvale, 

 oddelčni učiteljski zbor, skupnost učencev, mentor dejavnosti – za priznanja,  

 učiteljski zbor šole – za knjižno nagrado. 
 

Pohvale so lahko ustne ali pisne. 
Ustne pohvale se izrečejo, kadar se učenec ali skupina učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali 
kratkotrajni aktivnosti. Ustne pohvale izreče predlagatelj. 
Pisne pohvale se podeljujejo za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto. 
Pisne pohvale se podeljujejo za: 

 prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih 
dejavnostih šole, 

 doseganje vidnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih in srečanjih učencev z 
različnih področij znanja in delovanja, 

 posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole, 

 nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo, 

 druge dejavnosti, ki jih razrednik, mentorji, učiteljski zbor šole ali ravnatelj ocenijo kot primerne 
za razlog pisne pohvale. 

 
Priznanja se podeljujejo za:  

 večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem ali izvenšolskem delu, 

 doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so  organizirana za 
območje občine, regije ali države, 

 večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih dejavnostih, 

 doseganje vidnih rezultatov na športnih področjih, kjer učenci predstavljajo šolo,  
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 večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti ali skupnosti šole, 

 druge dejavnosti, ki jih razrednik, mentorji, učiteljski zbor šole ali ravnatelj ocenijo kot primerne 
za podelitev priznanja. 

 
Knjižne nagrade se podeljujejo za: 

 povprečje zaključenih ocen nad 4,5; 

 doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana na 
državni ravni (prva tri mesta oz. prve tri nagrade …); 

 večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri raznih interesnih dejavnostih; 

 druge dejavnosti, ki jih razrednik, mentorji, učiteljski zbor šole ali ravnatelj ocenijo kot primerne 
za podelitev nagrade. 

 
Materialne nagrade so načeloma knjižne, izjemoma pa tudi v drugi materialni obliki. O vrednosti in obliki 
nagrade odloča ravnatelj v sodelovanju z razredniki. 
Pisne ali ustne pohvale se podeljujejo oz. izrečejo tekom šolskega leta, na šolski spletni strani, na 
prireditvah, proslavah in ob posebnih priložnostih. 
Materialne nagrade in priznanja podeljuje ravnatelj šole, praviloma ob zaključku šolskega leta na 
slavnosten način. 
 
IX. DODATKI 
Ta Pravila šolskega reda začnejo veljati z dnem sprejetja, uporabljati pa se pričnejo z novim šolskim letom 
2010/2011. Pravila šolskega reda se objavijo na oglasni deski šole,  v publikaciji šole in na spletni strani 
šole. Razredniki jih predstavijo učencem pri urah oddelčne skupnosti in staršem na roditeljskih sestankih. 
Dokument je bil sprejet na seji Sveta zavoda Osnovne šole Razkrižje dne 28. 05. 2010. 
 
 


