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Ravnateljica: 

 
Jana Wetz 
os.radece@guest.arnes.si 

 
tel.: 03 568 01 02 
 

 
Pomočnica ravnateljice: 

 
Darja Žonta Kozinc  

 
tel.: 03 568 01 03 

  
Svetovalna služba: Mateja Kukovičič tel.: 03 568 01 07 
   
URADNE URE: od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 14.00  
 
Tajništvo: 

 
Nataša Žlajpah 

 
tel.: 03 568 01 00 

 tajnistvo.osljra@guest.arnes.si 
   
Računovodstvo: Nuša Koritnik tel.: 03 568 01 01 
 Sanda Brečko (vrtec)  
 racunovodstvo-osmnra@guest.arnes.si 
  
Šolska kuhinja: Tatjana Župevc                         tel.: 03 568 01 08                 
 kuhinja.os.radece@guest.arnes.si 
   
Številka podračuna: 01299-6030676707   
Davčna številka: 93174705  
Matična številka: 5924502000  
   
Spletna stran šole: http://jzosmn.radece.si/  

 
Podružnična šola Svibno, Svibno 18, 1433 Radeče 
Vodja podružnične šole: Jolanda Mohar tel.: 03 568 01 30 
 
Enota vrtec 
Pomočnica ravnateljice: Metka Zahrastnik tel.: 03 568 01 22 
Enota ČIRA ČARA, Šolska pot 9, 1433 Radeče tel.: 03 568 01 22 
Enota BIBA BAJA, Kolenov graben 6, 1433 Radeče tel.: 03 568 01 23 

 
 

mailto:os.radece@guest.arnes.si
mailto:tajnistvo.osljra@guest.arnes.si
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PODATKI O ŠOLI 

 
JZ OŠ MARJANA NEMCA RADEČE 
Šolska pot 5  
1433 RADEČE                                               

 
USTANOVITELJICA 
 
JZ OŠ Marjana Nemca Radeče je ustanovil Občinski svet občine Radeče z 
Odlokom o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole 
Marjana Nemca Radeče 19. 11. 1999, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu RS 
21. 12. 1999. 
 
 

ŠOLSKI OKOLIŠ 

 
MATIČNA ŠOLA: KS Radeče (Radeče, Brunk, Brunška Gora, Dobrava, Hotemež, 
Jelovo, Loška Gora, Močilno, Njivice, Rudna vas, Zavrate, Žebnik, Obrežje), KS 
Vrhovo (Vrhovo, Log pri Vrhovem, Prapretno, Goreljce), KS Jagnjenica 
(Jagnjenica, Čimerno, Stari Dvor). 
 
PODRUŽNICA: KS Svibno (Svibno, Počakovo, Zagrad). 
 
ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV NA ŠOLI 
 

Oddelki Število 
učencev 

Število 
oddelkov 

+ OPB* + JV** 

Razredna stopnja 181 8 7 2 

Predmetna stopnja 144 7 / / 

Matična šola 325 15 7 1 

PŠ Svibno 22 2 1 1 

Skupaj vseh učencev 347 17 8 2 

 
OPB* – število oddelkov podaljšanega bivanja 
JV** – število oddelkov jutranjega varstva 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=1999104
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UPRAVLJANJE 

 
RAVNATELJICA: Jana Wetz 

SVET ZAVODA 
 
Pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene z zakonodajo s področja šolstva in z 
Odlokom o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Marjana Nemca Radeče.  
 
Posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora je tudi SVET STARŠEV, v 
katerem so predstavniki staršev vsakega oddelka in jih starši izberejo na prvih 
roditeljskih sestankih na začetku šolskega leta. 
 
STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 
UČITELJSKI ZBOR ŠOLE: 

 
Vsi strokovni delavci šole. 

ODDELČNI  
UČITELJSKI ZBOR: 
 

Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo 
vzgojno-izobraževalno delo v posameznem 
oddelku.  

RAZREDNIK: Vodi delo v posameznem oddelku, analizira 
vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za 
reševanje vzgojnih in učnih problemov 
posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko 
svetovalno službo. 
 

STROKOVNI AKTIVI: Sestavljajo jih učitelji istih razredov, predmetov, 
predmetnih področij …  
Obravnavajo problematiko predmeta oziroma 
predmetnega območja in opravljajo druge 
strokovne naloge. 
 

ŠOLSKI 
OTROŠKI PARLAMENT: 

Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo učenci 
posameznih oddelčnih skupnosti in je izvršilni 
organ skupnosti učencev šole. 
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SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN ŠOLSKI PARLAMENT 

 
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih 
predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci vsake oddelčne 
skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupnost 
učencev šole pa izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. Šolski parlament je 
izvršilni organ skupnosti učencev šole.  
Skupnosti učencev šole se sestane najmanj dvakrat letno. Na začetku šolskega 
leta sprejme letni program dela.  
Mentorica skupnosti učencev šole v šolskem letu 2022/2023 je Mateja 
Kukovičič.  
 
Naloge skupnosti učencev šole so: 
– zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in 
delom na šoli, 
– spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev, 
– sodelovanje na šolskem, medobčinskem, regijskem in nacionalnem otroškem 
parlamentu, 
– načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralne akcije, solidarnostne 
akcije),  
– predlaganje izboljšav bivalnega okolja, 
– opravljanje drugih nalog, o katerih se dogovorijo učenci.  
 
V šolskem letu 2022/2023 je tema otroškega parlamenta Duševno zdravje otrok 
in mladih. Svoje ideje in pobude bomo razvijali v okviru rednih sestankov. 
Posvetili se bomo tudi učenju komunikacijskih veščin, spletnemu bontonu, šoli 
človekovih pravic, ugotavljali, kako smo si različni, in ob tem razvijali 
medsebojno spoštovanje. 
 

 

ŠOLSKI SKLAD 

 
V skladu s 145. členom ZOFVI je šola 30. 9. 2008 ustanovila šolski sklad, katerega 
namen je: pomoč socialno šibkim učencem, raziskovalna dejavnost na šoli, 
pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih in financiranje 
dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne 
financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne 
in gledališke predstave, okrogle mize, sodelovanje v projektih …), da bi bil le-ta 
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dostopen čim večjemu številu učencev, nakup nadstandardne opreme 
(didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema), 
zviševanje standarda pouka in podobno. 
V skladu se lahko zbirajo sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in 
drugih virov.  
V letih 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 smo organizirali avkcijo likovnih 
izdelkov, leta 2019, 2021 in 2022 pa Pomladni bazar. 
Sklad upravlja upravni odbor. 
 
 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 
Svetovalna delavka skrbi za uresničitev nalog svetovalnega dela s področja 
učenja in poučevanja, šolske kulture, klime, vzgoje in reda, telesnega, osebnega 
in socialnega razvoja, karierne orientacije ter socialno ekonomskih stisk. Vodi 
aktivnosti vpisov učencev prvih razredov in spremlja njihovo vključevanje v 
oddelčne skupnosti. Podpira, usmerja in vodi proces opolnomočenja učencev za 
samostojno in odgovorno načrtovanje izobraževalne in poklicne poti, vodi 
aktivnosti pri vpisu v srednjo šolo. Koordinira delo z nadarjenimi učenci in učenci 
z dodatno strokovno pomočjo, načrtuje in aktivno sodeluje na roditeljskih 
sestankih in poučnih vsebinah ter preventivi za učence v okviru dni dejavnosti, 
razrednikom nudi pomoč v primeru težav učencev v medsebojnih odnosih in v 
oddelčnih skupnostih.  
 
Izvaja ure dodatne strokovne pomoči ter druge oblike strokovne pomoči 
učencem s težavami. Sodeluje z učitelji, vodstvom, drugimi strokovnimi delavci, 
zunanjimi ustanovami ter starši, jih seznanja z naravo otrokovih posebnosti in 
jim svetuje ustrezne oblike pomoči.  
 
Delo logopedinje obsega: ugotavljanje in terapija motenj v govorno-jezikovni 
komunikaciji, pomoč pri specifičnih težavah branja in pisanja, izvajanje ur 
dodatne strokovne pomoči. Staršem demonstrira vaje in jim svetuje ustrezne 
oblike pomoči in podporo otrokom. 
 
Delo specialne pedagoginje obsega: izvajanje ur dodatne strokovne pomoči, 
testiranje otrok za potrebe usmerjanja, svetovanje staršem, pomoč pri 
specifičnih učnih težavah in svetovanje učiteljem in staršem.  
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ŠOLSKA PREHRANA 

 
Temelj zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike je pestra, kakovostna 
in raznolika prehrana. V šolski kuhinji pripravljamo zajtrk, dopoldansko malico, 
kosilo in popoldansko malico.  
 
Prijava na šolsko prehrano poteka junija za naslednje šolsko leto. Odjave 
posameznih obrokov zaradi odsotnosti učenca sprejemamo preko eAsistenta za 
starše, ki jo omogoča že osnovni brezplačni paket ali po telefonu v šolsko 
kuhinjo.  
 
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan 
prej do 15. ure ali v izjemnih primerih (bolezen ali kakšen drug izredni dogodek) 
do 8. ure isti dan. 
 
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe pri 
dejavnostih, ki jih organizira šola (tekmovanja, ekskurzije …), odjavi šola. 
Obrok je potrebno odjaviti tudi, če je subvencioniran, sicer strošek 
nekoriščenega in neodjavljenega obroka krijete starši sami. 
 
CENE ŠOLSKE PREHRANE 
 

Vrsta prehrane Cena prehrane 

Zajtrk od 1. do 9. razreda 0,45 EUR 

Malica od 1. do 9. razreda 0,90 EUR 

Popoldanska malica 0,35 EUR 

Kosilo od 1. do 4. razreda 2,30 EUR 

Kosilo od 5. do 9. razreda 2,60 EUR 

Kosilo za iznos 4,40 EUR 

 
Pridržujemo si pravico do spremembe cene šolske prehrane, če bo med šolskim 
letom prišlo do povišanja rasti cen življenjskih stroškov. 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 
Učenci in zaposleni naše šole smo uporabniki šolske knjižnice. Knjižnica je odprta 
vsak dan, izposoja poteka po urniku, ki je določen na začetku šolskega leta. V 
knjižnici so uporabnikom na voljo leposlovna in strokovna gradiva ter serijske 
publikacije. Večino gradiv si lahko uporabniki izposodijo na dom za 14 dni z 
možnostjo podaljšanja za 7 dni. Nekatera gradiva, kot so leksikoni, slovarji in 
enciklopedije, so dostopna le za branje v čitalnici. V čitalnici lahko učenci berejo 
in pišejo domače naloge. Za branje in mirno druženje je namenjen tudi kotiček 
pred knjižnico, kjer veljajo enaka pravila obnašanja kot v knjižnici. 
 
V šolski knjižnici so učencem na voljo tudi računalniki z dostopom do svetovnega 
spleta, kjer lahko učenci pišejo seminarske naloge in iščejo različne informacije 
za potrebe pouka. Prav tako lahko preko spleta v različnih bazah podatkov iščejo 
informacije o gradivih ali dostopajo do nekaterih gradiv (npr. COBISS, dLib, 
Google Učenjak …). Za pomoč pri iskanju gradiv in podatkov se uporabniki lahko 
obrnejo na šolsko knjižničarko. 
 
V knjižnici ali v prostoru pred njo so med letom pripravljene različne tematske 
razstave. V prostorih knjižnice se izvajajo tudi ure KIZ (knjižnično informacijsko 
znanje), prav tako pa je prostor na voljo tudi drugim učiteljem za izvajanje pouka 
in ostalih šolskih dejavnosti. 
 
 

UČBENIŠKI SKLAD 

 
Učbeniški sklad je namenjen izposoji učbenikov vsem učencem naše šole. Učenci 
si lahko brezplačno izposodijo učbenike, ki jih uporabljajo celotno šolsko leto. Z 
njimi so dolžni skrbno ravnati, to pomeni, da jih na začetku šolskega leta ovijejo 
in opremijo z etiketami, na katere se podpišejo. 
 
Ob izteku šolskega leta morajo učenci izposojene učbenike vrniti šoli 

(knjižničarki). O poškodovanem ali izgubljenem učbeniku morajo obvestiti 

skrbnico učbeniškega sklada že ob vrnitvi kompleta učbenikov oz. do konca 

junija tekočega šolskega leta (le tako lahko pravočasno naročimo število 

učbenikov za novo šolsko leto). Če vrnejo poškodovan ali uničen učbenik ali 

učbenik izgubijo, ga morajo v skladu s Hišnim redom nadomestiti z novim ali 
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plačati odškodnino. Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in 

starosti učbenika. Ceno določi ravnateljica šole na predlog upravljalca sklada. 

 

ŠOLSKI ZVONEC 

 
 

RAZREDNA 
STOPNJA 

 
1. 

 
8.20 do 9.05 

 

Odmor za malico (20 minut) 

 2. 9.25 do 10.10  

 3. 10.15 do 11.00  

 4. 11.05 do 11.50  

 5. 11.55 do 12.40 Začnemo z OPB-jem 

 6. 12.45 do 13.30  

 7. 13.35 do 14.20  

 8. 14.25 do 15.10  

PREDMETNA 
STOPNJA 

 
0. 

 
7.30 do 8.15 

 

 1. 8.20 do 9.05  

 2. 9.10 do 9.55 Odmor za malico (20 minut) 

 3. 10.15 do 11.00  

 4. 11.05 do 11.50  

 5. 11.55 do 12.40  

 6. 12.45 do 13.30 Odmor za kosilo (20 minut) 

 7. 13.50 do 14.35  

 
 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 
Za učence drugega, četrtega, šestega in osmega razreda so organizirani 
sistematski pregledi. Cepljenje se izvaja za prvošolce, tretješolce in učenke 
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šestega razreda. Ob sistematskih pregledih osebje ZD Radeče predstavi aktualne 
teme, ki učence navajajo na zdrav življenjski slog.  
 
Za vse učence so organizirani redni zobozdravstveni pregledi. V okviru 
zobozdravstvene vzgoje se na razredni stopnji enkrat mesečno izvaja obisk 
strokovne delavke zdravstvenega doma Radeče.  
 
V sodelovanju z ZD Radeče skrbimo za vzgojo za zdravje v okviru primarnega 
zdravstvenega varstva. Osebje ZD Radeče izvaja delavnice v posameznem 
razredu. Aktivno se vključujejo tudi pri organizaciji različnih dejavnosti. 
 
V okviru zdravstvene preventive izvajamo preventivne delavnice v povezavi z 
medsebojnimi odnosi, spolno vzgojo, varno spolnostjo in spolno prenosljivimi 
boleznimi. Mladostnike ozaveščamo o pomenu zdravega načina življenja, 
nevarnostih različnih zasvojenosti, zlorabi drog in tveganega načina življenja.  
 
Učence spodbujamo h kakovostnim medsebojnim odnosom, strpnosti, pozitivni 
samopodobi in obvladovanju stresa. 
 
Vse načrtovane vsebine bodo realizirane glede na epidemiološko stanje in v 
skladu z navodili NIJZ. 
 

ŠOLSKI PREVOZI 

 
Za učence, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km, je organiziran brezplačni prevoz, 
za ostale le, če je njihovo prebivališče v smeri Obrežja, Hotemeža in Njivic. 
Prevoz je organiziran s kombiji in avtobusi.  
 
Kombiji vozijo iz smeri: Jelovo, Goreljce, Loka, Račica, Radež, Močilno, Rudna 
vas, Zagrad in Jagnjenica.  
Avtobusi pa vozijo iz smeri: Prapretno in Sopota–Svibno. 
 
Za učence vozače je organizirano jutranje in popoldansko varstvo. 
 
Zakon o varstvu v cestnem prometu nalaga odgovornost za varnost otrok v 
prometu staršem. 
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UČITELJI 

 
    NA RAZREDNI STOPNJI 

 
 
NA PODRUŽNIČNI ŠOLI SVIBNO 
 

1. b in 2. c Jolanda Mohar 

3. c in 4. b , OPB Anja Tutnjević 

OPB in JV, druga strokovna delavka Ana Novak, Darja Žonta Kozinc 

Raz. Ime in priimek 

1. a Saša Plevel, razredničarka 

 Lučka Zupančič, druga strokovna delavka  

JV 1. r Milena Potočnik Renko, Bojana Kovačič 

2. a Suzana Pinosa, razredničarka 

2. b  Sandra Hribšek, razredničarka 

3. a Jožica Kaluža, razredničarka 

3. b Eva Slapnik, razredničarka 

4. a Marija Glavan, razredničarka 

5. a  Vanja Kozorog, razredničarka 

5. b Ines Colner, razredničarka 

OPB Lučka Zupančič 
Maja Leben Plevnik 
Karmen Turnšek 
Bojana Kovačič 
Ambrož Karlovšek 
Tanja Rojc 
Nik Lovše 
Vanja Kozorog 
Ines Colner 
Marija Glavan 
Alenka Gros 
Tadeja Plahuta Golež 
Natalija Štefančič 
Nataša Pirnat Drobne 
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NA PREDMETNI STOPNJI 
 

Raz. Ime in priimek Predmet 

6. a Bojana Kovačič, razredničarka GEO, SLJ, DNU, JUV, OPB 

 Karmen Turnšek, sorazredničarka OPB 

7. a Maja Trobiš, razredničarka TJA 

 Rok Kozole, sorazrednik ŠPO, NIP ŠPO, IP ŠZZ, OPB 

7. b Nevenka Tratar, razredničarka KEM, NAR, BIO, IP POK, IP KEŽ, 
PUT KEM, DNU NAR, DOP KEM 

 Tanja Rojc, sorazredničarka MAT, DOP MAT, OPB 

8. a Nik Lovše, razrednik GUM, CICI, OPZ, MPZ, IP ANI, 
IP GLP, OPB 

 Ambrož Karlovšek, sorazrednik TIT, NIP TIT, IP RVT, OPB 

8. b Milena Potočnik Renko, 
razredničarka 

ZGO, GEO, DKE, ŽČZ, JUV 

 Simon Sernec, sorazrednik LUM, ZGO, DKE, IP LS1, IP LS2, 
IP LS3 

9. a Polona Korat, razredničarka MAT, BIO, DOP MAT, IP MD7 

 Ljiljana Lopatić Legan, 
sorazredničarka 

SLJ, DOD SLJ 

9. b Natalija Štefančič, razredničarka TJA, IP N2N, IP NI8, IP NI9, 
DOP TJA, DOD TJA, DNU, OPB 

 Igor Turičnik, sorazrednik MAT, FIZ, DNU FIZ, PUT FIZ, 
DOP MAT 

 Andreja Mitič Štirn SLJ, IP HI1, PUT SLJ, DNU 

 Marjanca Confidenti, specialni in 
rehabilitacijski pedagog 

/ 

 Vijoleta Ernestl ŠPO, IP ŠSP, IP IŠP 

 Neža Božič TJA, NIP TJA 
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 Alenka Gros, računalničarka in 
organizatorka informacijskih 
dejavnosti 

IP MME, OPB 

 Maja Leben Plevnik GOS, IP SPH, OPB 

 Lidija Lazar, logopedinja / 

 Monika Povše, socialna 
pedagoginja 

/ 

 Mateja Kukovičič, svetovalna 
delavka 

/ 

 Tadeja Plahuta Golež, pedagoginja OPB 

 Nataša Drobne Pirnat, knjižničarka OPB 

 
OSTALI ZAPOSLENI 
 

Nuša Koritnik računovodkinja 

Nataša Žlajpah tajnica VIZ 

Andrej Soltič hišnik 

Antonija Zupan  dietna kuharica  

Vera Ljubešek pomočnica kuharice 

Justina Salobir pomočnica kuharice 

Mira Tratar pomočnica kuharice 

Jožica Deželak čistilka 

Jasna Gajšek čistilka 

Hermina Titovšek  čistilka 

Emira Kramar čistilka 

Frančiška Zajec čistilka, gospodinja 

Zahira Zorec čistilka 

Martina Majcen čistilka  

Jožica Mejač  čistilka (nadomeščanje) 

Jožica Kuhar dietna kuharica (nadomeščanje) 
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IZBIRNI PREDMETI in NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 
V devetletni osnovni šoli lahko učenci v vzgojno-izobraževalnem obdobju 
izberejo predmete, ki jih veselijo. V želji, da bi učenci znanje pri teh predmetnih 
področjih poglobili in nadgradili ter bili pri njih uspešni in zadovoljni, jih po 
izbirnem postopku dodajo kot izbirne predmete v predmetnik osnovne šole. V 
letošnjem šolskem letu so učenci izbrali naslednje izbirne predmete: 
 
ZAP. 
ŠT.  

KRATICA IP  IZBIRNI PREDMET  UČITELJ  RAZRED 

1.  N1A  1. tuj jezik – angleščina  Neža Božič  1. 

2.  N2N  2. tuj jezik – nemščina  Natalija Štefančič  4., 5., 6. 

3.  NTE  Tehnika  Ambrož Karlovšek  4., 5., 6. 

4.  NŠP  Šport  Rok Kozole  4., 5., 6. 

5.   ANI  Ansambelska igra  Nik Lovše  7., 8., 9. 

6.  MD7  Matematična delavnica  Polona Korat  9. 

7.  LS1  Likovno snovanje 1   Simon Sernec  7. 

8.  MME  Multimedija  Alenka Gros  7., 8., 9. 

9.  GLP  Glasbeni projekt  Nik Lovše  7., 8., 9. 

10.  ŽČZ  
Življenje človeka na 
zemlji  

Milena Potočnik 
Renko  

8. 

11.  SPH  Sodobna priprava hrane   učitelj gospodinjstva 7. 

12.  ŠSP  Šport za sprostitev   Vijoleta Ernestl 7. 

13.  NI2  Nemščina 2   Natalija Štefančič  8. 

14.  HI1  Hrvaščina 1  Andreja Mitič Štirn  7., 8. 

15.  IŠP  Izbrani šport   Vijoleta Ernestl 8. 

16.  LS2  Likovno snovanje 2   Simon Sernec  8. 

17.  NI3  Nemščina 3  Natalija Štefančič  9. 

18.  POK  Poskusi v kemiji   Nevenka Tratar  8. 

19.  KEŽ  Kemija v življenju   Nevenka Tratar   9. 

20.  LS3  Likovno snovanje 3   Simon Sernec  9. 
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21.  ŠZZ  Šport za zdravje   Rok Kozole 9. 

22.   RVT  Robotika v tehniki  Ambrož Karlovšek  8. 

 
 

ŠOLSKI KOLEDAR 

 
S poukom pričnemo v četrtek, 1. septembra 2022. 
 
Šolsko leto se za devetošolce zaključi v četrtek, 15. junija 2023, za učence od 1. 
do 8. razreda pa v petek, 23. junija 2023. 
  

Ocenjevalna 
obdobja 

Trajanje Redovalne konference 

Prvo ocen. 
obdobje 

1. 9. 2022 do 27. 1. 2023 25. 1. 2023 
 

Drugo ocen. 
obdobje 

28. 1. 2023 do 15. 6. 2023 
za učence 9. razreda;  
28. 1. 2023 do 23. 6. 2023 
za učence od 1. do 8. r. 

7. 6. 2023 – 9. r 

19. 6. 2023 – RS + PS 

 
 

IZPITNI ROKI 

 
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite bodo v času: 
 
1. rok za učence 9. razreda: od 16. 6. 2023 do vključno 29. 6. 2023 
1. rok za učence od 1. do 8. razreda: od 26. 6. 2023 do vključno 7. 7. 2023  
2. rok za učence od 1. do 9. razreda: od 18. 8. 2023 do vključno 31. 8. 2023  
 

POČITNICE IN PROSTI DNEVI − PRAZNIKI 

 

Jesenske počitnice 31. 10. 2022 do 4. 11. 2022 

Novoletne počitnice 26. 12. 2022 do 2. 1. 2023 

Zimske počitnice  30. 1. 2023 do 3. 2. 2023 

Prvomajske počitnice  27. 4. 2023 do 2. 5. 2023 
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Prosti dnevi: 
 
31. oktober 2022 – dan reformacije 
1. november 2022 – dan spomina na mrtve 
25. december 2022 – božič 
26. december 2022 – dan samostojnosti in enotnosti 
1. in 2. januar 2023 – novo leto 
8. februar 2023 – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 
10. april 2023 – velikonočni ponedeljek 
27. april 2023 – dan upora proti okupatorju 
1. in 2. maj 2023 – praznik dela 
25. junij 2023 – dan državnosti 
 
 

SODELOVANJE S STARŠI 

 
Sodelovanje staršev s šolo, spremljanje otrokovega 
napredka in pristen stik staršev in šole ima velik pomen za 
učno-vzgojni napredek vsakega učenca. Prosimo, da starši 
redno obiskujete roditeljske sestanke, pogovorne ure in se 

udeležujete drugih oblik sodelovanja med šolo in starši. Ob koncu prvega 
ocenjevalnega obdobja vas bomo pisno obvestili o učnem uspehu vašega 
otroka. 
 
 

POGOVORNE URE 

 
Skupne pogovorne ure na matični šoli potekajo vsak tretji 
četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00. Na PŠ Svibno 
pogovorne ure potekajo vsako tretjo sredo v mesecu, od 
15.00 do 16.00. V mesecu septembru, februarju in juniju 
pogovornih ur ni. 
Individualne pogovorne ure potekajo v dopoldanskem času po razporedu in 
predhodni najavi, oziroma na daljavo. Urnik individualnih govorilnih ur vseh 
pedagoških delavcev dobite pri razredniku na začetku šolskega leta. Objavljen je 
tudi na spletni strani šole. Za starše so organizirani tudi roditeljski sestanki. 
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POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE 

 
Ob koncu vsakega šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspehe 
pri učenju, interesnih dejavnostih, za delo v oddelčnih skupnostih in uspešno 
sodelovanje na različnih tekmovanjih. 
 
Učenci lahko prejmejo:  
– pohvale za enoletno uspešno delo,  
– priznanja ob koncu šolanja, 
– priznanje Marjana Nemca za učni uspeh in dosežke na tekmovanjih 
   v znanju in pri raziskovalnih nalogah izven šole, 
– naziv športnica in športnik leta v 9. razredu, 
– knjižne nagrade. 
Ravnateljica na slovesni zaključni prireditvi podeljuje učencem devetih razredov 
priznanja Marjana Nemca za učni uspeh in dosežke na tekmovanjih v znanju in 
pri raziskovalnih nalogah izven šole, nagrado za najboljšo športnico in športnika 
leta in knjižne nagrade. 
Učenci, ki dosežejo uspeh 4,50 in več, se vsako leto vpišejo in podpišejo v Knjigo 
uspešnih učencev. Učence vpišemo še v šolsko kroniko. 
 

NAŠI USPEHI 

 
V šolskem letu 2021/2022 so se učenci naše šole udeležili tekmovanj iz različnih 
področij, kjer so dosegli lepe rezultate. 
Osvojena priznanja: 

➢ SLOVENŠČINA, Cankarjevo priznanje: 2 srebrni priznanji, 
➢ ANGLEŠKI JEZIK: 1 srebrno priznanje, 
➢ VESELA ŠOLA: 1 srebrno priznanje,  
➢ ZELENO PERO: 1 srebrno priznanje, 
➢ ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA: 1 zlato priznanje 

      12 srebrnih priznanj, 
➢ TEKMOVANJE RAZISKOVALNA NALOGA KEMIJA: 2. mesto v celotni 

celjski regiji in posebno priznanje župana MO Celje. 
 
Ekipno so učenci dosegli: 

➢ 3. mesto na območnem tekmovanju ekip prve pomoči, 
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➢ 3 zlata priznanja iz raziskovalne naloge Turizmu pomaga lastna glava z 
naslovom Od križevca do bajerja, z vodo ob vodi in posebno priznanje 
za najboljšo postavitev turistične tržnice.  

 
Na likovnem področju smo se udeležili dveh državnih in enega lokalno-
regijskega natečaja. Na državnem natečaju Naravne in druge nesreče v 
organizaciji ministrstva za obrambo so v finalu 4 učenke prejela priznanja.  
Na državnem natečaju »Zdrav dih za navdih« smo dosegli 4 zlata in 9 srebrnih 
priznanj.  
 
Na športnem področju smo najvidnejši rezultat dosegli v atletiki v metu 
vorteksa, kjer je učenka na državnem prvenstvu dosegla 2. mesto. 
 
 

RADI SE POTRUDIMO ZA VEČ 

 
➢ Spodbudno in varno učno okolje 
Spodbudno in varno učno okolje zajema več dejavnikov, ki vsi skupaj 
pripomorejo, da se učenci v šoli počutijo varni in sprejeti. Učitelji jih spodbujajo 
k aktivni vlogi v učnem procesu in občutku lastne vrednosti − ZMOREM. V šoli 
ustvarjamo dobro klimo in počutje, krepimo solidarnost, sodelovanje, 
povezanost in čustveno ter socialno pismenost. Spodbujamo upoštevanje 
vrednot, kot so spoštovanje, prijaznost, iskrenost, delavnost in ustvarjalnost. 
 
➢ Bralna pismenost – razvijanje strategij za učinkovitejšo bralno pismenost  
V tem šolskem letu bomo dajali poudarek pisanju, branju in lepopisu. Podporo 
branju naklonjenega okolja pa ne nudijo zgolj temu namenjene institucije: vrtec, 
šola, šolska in splošna knjižnica, pač pa potrebujemo tudi podporo staršev doma. 
S strategijo razvijanja BP torej seznanjamo javnost preko spletne strani šole, 
starše in učence na roditeljskih sestankih oz. individualnih pogovornih urah. V 
šoli je ustvarjen kotiček, ki je namenjen spodbujanju branja. 

 
➢ Pomnimo skozi pesem  

V sodelovanju z bivšimi učenci naše šole bomo skozi ustvarjeno pesem učence 
seznanili o zgodovini naše šole ter domoljubnih Radečanih, narodnih herojih 
Milanu Kosu in Marjanu Nemcu. Večkrat letno bomo prepevali slovensko in eko 
himno. Prav tako bomo poskrbeli za nov aranžma eko himne. 
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➢ Bodimo varčni in naredimo sami 

V šoli bomo stremeli k ustvarjalnosti, saj bomo stare stvari prenovili za nadaljnjo 
uporabo. 
 
➢ NEON – vsi otroci imajo pravico biti varni, močni in svobodni 

Osnovni namen projekta je prispevati h krepitvi primarne preventive kot enega 
ključnih dejavnikov za zaščito otrok in mladostnikov pred spolnim nasiljem in 
nasiljem med vrstniki. Posledice nasilja lahko zelo grobo posežejo v otrokov 
osebnostni razvoj, medosebne odnose, možnosti za šolanje, ustvarjanje. Projekt 
obravnava sledeče vsebine: nasilje med vrstniki, spolno nasilje na škodo otrok 
in mladostnikov, zaščito pravic, biti »varen, močan in svoboden«, spoštovanje 
pravic drugih, spletno varnost, krepitev podporne socialne mreže vrstnikov in 
odraslih, varni in nevarni dotiki, varne in nevarne skrivnosti, krepitev socialnih 
veščin in empatije. Delavnice bomo izvedli v 2., 3. in 8. razredu, v TEDNU 
OTROKA, 7. razred pa v sklopu dneva dejavnosti – 2 uri pri spolni vzgoji (oktobra 
2022). 
 
➢ Preventivne sistematične dejavnosti in učenje temeljnih življenjskih 

veščin v oddelčnih skupnostih 

Pri razrednih sestankih/urah se učenci učijo temeljnih življenjskih veščin, ki jim 
pomagajo dosegati uspehe na vseh področjih življenja v šoli, družini, prijateljskih 
odnosih. Učence opolnomočijo in jih povežejo z drugimi. Učenci skupaj z učitelji 
oblikujejo varno okolje, ki podpira razvoj samozavesti in učnih veščin. Učenci, ki 
izkusijo pripadnost in pomembnost v razredu, imajo manj potrebe, da bi se 
neprimerno vedli. Aktivno so vpleteni v prepoznavanje lastnih potreb in 
razvijanje strategij, s pomočjo katerih lahko najdejo ustrezne rešitve ob pojavu 
težav. Če pa se neprimerno vedejo, se učijo, kako sami iščejo rešitve. Pri urah 
oddelčne skupnosti bomo izvajali različne socialne igre, glede na aktualno 
razredno problematiko. 
 
➢ Vzgojni načrt šole s hišnim redom in pravili šolskega reda 

Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali s spremljanjem vrednot: odgovornost 
in spoštovanje. Pri odgovornosti bomo vestno spremljali opravljanje domačih 
nalog in prinašanje šolskih potrebščin, pri spoštovanju pa spoštljiv odnos do 
vseh delavcev šole, vrstnikov in drugih obiskovalcev šole in dosledno izvajanje 
Pravil šolskega reda. Konec šolskega leta skupina pripravi evalvacijo Vzgojnega 
načrta šole s Hišnim redom in Pravili šolskega reda. 
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➢ Delo z učenci s posebnimi potrebami in učnimi težavami 

Delo z učenci s posebnimi potrebami zajema: izvajanje ur DSP, izvajanje ur 
svetovalnih storitev, pomoč staršem in strokovnim delavcem pri pripravi 
individualiziranega programa, sodelovanje v strokovnih skupinah, pisanje 
poročil in posredovanje Komisiji za usmerjanje otrok. 
Pomoč učencem z učnimi težavami zajema: pomoč pri uvedbi in izvajanju 
petstopenjskega kontinuuma oz. izvirnega projekta pomoči, izvajanje ur DSP, 
izvajanje ur individualne in skupinske pomoči, izvajanje interesne dejavnosti – 
pomoč učencem s težavami pri branju in pisanju. 
 
➢ Tutorstvo  

Predmetno tutorstvo je sistematično vodenje učencev skozi učni kurikulum. Pri 
tem se ne osredotočamo na njihov akademski razvoj ali na težave pri učenju, 
temveč na njihov osebnostni razvoj. Namenjeno je učencem kot dodatna pomoč 
pri razumevanju in osvajanju učne snovi posameznih predmetov, z reševanjem 
dodatnih diferenciranih nalog v delovnem zvezku ali na učnih listih, že več let 
projekt postopoma uvajamo tudi v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. S temi 
nalogami naj bi se ob osvajanju pomembnih znanj posledično bistveno izboljšali 
tudi učni rezultati. Na uri predmetnega tutorstva bo lahko učenec povprašal tudi 
po dodatni razlagi učne snovi, ki je ni razumel med poukom, ali poiskal zgolj 
nasvet.  
 
➢ Delo z nadarjenimi učenci 

Pri delu z nadarjenimi učenci si bomo ob upoštevanju individualnosti prizadevali 
za njihov celostni razvoj ob poudarjanju samostojnosti in odgovornosti. Učenci 
bodo imeli na voljo svobodno izbiro široke palete aktivnosti, skozi katere bodo 
lahko razvijali ustvarjalnost in višje procese razmišljanja ter reševanja 
problemskih situacij. Ob tem bo tudi dovolj možnosti za razširjanje in 
poglabljanje temeljnega znanja ter spoznavanje novih interesnih sfer.  
Učenci bodo lahko poglabljali svoje znanje na naslednjih področjih: logičnem, 
matematičnem, pri astronomiji, angleščini, kemiji, se pripravljali na Cankarjevo 
tekmovanje, tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni in za priznanje Zeleno 
pero, pridobivali si bodo računalniške veščine osnov programiranja (Hour of 
Code), razvijali logično mišljenje na tekmovanju Bober, pridobivali veščine, 
znanja, kritično mišljenje z vključitvijo v debatni klub (mednarodno sodelovanje 
in sodelovanje na raznolikih natečajih glede na interese učencev), postanejo 
lahko tutorji. Izvajali bodo učne ure za vrstnike in mlajše učence. Identificirani 
nadarjeni učenci bodo imeli izoblikovan individualiziran program. Za učence bo 
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organiziran enodnevni tabor v Lovskem domu na Močilnem. Najbolj dejavne 
nadarjene učence povabimo tudi na strokovno ekskurzijo, ki je organizirana v 
sklopu izbirnega predmeta hrvaščina. Vsako leto izberemo drugo destinacijo. 
Letos spet odhajamo v Istro, natančneje v Umag. 
 
➢ Šolska mediacija 

Delo s skupino šolskih mediatorjev, usposabljanje učencev za vrstniške 
mediatorje v okviru interesne dejavnosti mediacija. Načrtujemo tabor v 
Lovskem domu na Močilnem, 15. in 16. 9. 2022. 
 
➢ Učenje učenja 

V času tedna otroka učenci spoznavajo in se učijo strategij, ki so bistvene za 
učenje posameznega predmeta. 
 

PROJEKTI 

 
V tem šolskem letu bomo vključeni v naslednje projekte: Zdrava šola, Evropska 
vas, Mednarodni projekt Erasmus+ in projekt eTwinning, Arnes projekti, 
Simbioz@ med generacijami, Policist Leon, Varno na kolesu, Kulturna šola, Šolski 
utrip, Turizmu pomaga lastna glava, Otroška izmenjevalnica, Naša mala 
knjižnica, Odprta knjiga GG4U, Planetu Zemlja prijazna šola, Korak s sončkom, 
Spodbudno in varno učno okolje. 
 

PREDSTAVITEV PROGRAMA 

 
V šolskem letu 2022/2023 bomo realizirali 194 dni pouka, v devetem razredu pa 
188 dni pouka. 

 

PREDMETNIK 

 
A OBVEZNI PROGRAM                 skupaj ur predmeta 

predmeti / število ur tedensko 1. r.   2. r. 3. r.  4. r.   5.r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.  

 SLOVENŠČINA 6   7  7 5   5  5 4 3,5 4,5 1.631,5 

 MATEMATIKA 4   4  5 5   4  4 4 4 4 1.318,0 

 TUJI JEZIK    2  2 2   3  4 4 3 3 796,0 

 LIKOVNA UMETNOST 2   2  2 2   2  1 1 1 1 487,0 

 GLASBENA UMETNOST 2   2  2 1,5   1,5  1 1 1 1 452,0 

 DRUŽBA        2   3      175,0 

                   

 GEOGRAFIJA             1 2 1,5 2 221,5 

 ZGODOVINA             1 2 2 2 239,0 
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 DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA            1 1  70,0 

 SPOZNAVANJE OKOLJA 3   3  3           315,0 

 FIZIKA               2 2 134,0 

 KEMIJA               2 2 134,0 

 BIOLOGIJA               1,5 2 116,5 

 NARAVOSLOVJE             2 3   175,0 

 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA        3   3      210,0 

 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA             2 1 1  140,0 

 GOSPODINJSTVO           1  1,5    87,5 

 ŠPORT 3   3  3 3   3  3 2 2 2 834,0 

 IZBIRNI PREDMETI *              2/3 2/3 2/3 204/306 
                

skupaj vseh ur 7740 / 7842                 

število predmetov 6   7  7 8   9  11 12/13/14 14/15/16 12/13/14  

število ur tedensko 20   23  24 23,5   25,5  25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5  

število tednov pouka 35   35  35 35   35  35 35 35 32  

ODDELČNA SKUPNOST 0   0  0 0,5   0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 103,5 

dnevi dejavnosti / število dni letno                skupaj ur dejavnosti 

KULTURNI DNEVI 4   4  4  3   3  3 3 3 3 150,0 

NARAVOSLOVNI DNEVI 3   3  3  3   3  3 3 3 3 135,0 

TEHNIŠKI DNEVI 3   3  3  4   4  4 4 4 4 165,0 

ŠPORTNI DNEVI 5   5  5  5   5  5 5 5 5 225,0 

                skupaj vseh ur 675,0 

število tednov dejavnosti  3  3   3  3  3  3 3 3 3  

ŠOLA V NARAVI 

                 

                 

B RAZŠIRJENI PROGRAM                  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 1.r  2.r  3.r   4.r  5.r  6.r  7.r 8.r 9.r  

 PRVI TUJI JEZIK 2                 

 DRUGI TUJI JEZIK              2 2 2  

 DRUGI TUJI JEZIK ali UMETNOST,        

2/1 

  

2/1 

 

2/1 

    

 
RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, 

              
                  
 TEHNIKA                  

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ 

                 

0,5   0,5  0,5  0,5   0,5  0,5 0,5 0,5 0,5  
UČENCEM                  

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 

1   1  1  1   1  1 1 1 1  

                 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
2   2  2  2   2  2 2 2 2  

                 

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO                 

Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %.              

* Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.      

Predmetnik je bil sprejet na 23. seji SSSI, dne 17. 12. 1998 in usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012), na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012 ter  
usklajen s spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji SSSI, dne 13. 2. 2014 
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MANJŠE UČNE SKUPINE 

 
Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela 
diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti.  
Pouk v osmem in devetem razredu se izvaja v heterogenih skupinah.  
V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk 
v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v 
manjših učnih skupinah.  
Pouk v manjših učnih skupinah poteka pri MAT in TJA v 5., 6. in 7. razredu.  
V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse 
leto organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine.  

 

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 

 
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo 
standarde znanja in želijo svoje znanje nadgraditi.  
Učencem, ki poleg rednega pouka, potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in 
učno pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk.  
 

 
Jutranje varstvo je oblika vzgojnega dela z učenci 1. razreda. Zajema zajtrk (po 
naročilu), počitek, sprostitveno dejavnost in pripravo na pouk.  
 
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola 
organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. V tem času 
učenci pojedo kosilo in popoldansko malico, odvijajo se sprostitvene in 
usmerjene dejavnosti, učenci se samostojno učijo – opravijo del domače naloge.  
Podaljšano bivanje se prične po končanem pouku, ob 11.55 (po 4. šolski uri oz. 
glede na urnik) in traja do 16.05. V nujnih primerih, ko po otroka ne morete do 
te ure, pokličite v tajništvo ali na telefonske številke OPB. 
 
Dnevne spremembe urnikov interesnih dejavnosti (glasbena šola, športne 
aktivnosti izven šole …) in spremembe časa odhodov domov morate starši 
otroku napisati na list za vsak dan posebej.  
 
 

 

PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO 
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IME INTERESNE DEJAVNOSTI UČITELJ RAZRED 

CICI pevski zbor Nik Lovše 1.–2. 

Otroški pevski zbor Nik Lovše 3.–5. 

Mladinski pevski zbor Nik Lovše 6.–9. 

CICI pevski zbor-PŠ Svibno Ana Novak 1.–4. 

»Kolesarski izpit« Ambrož Karlovšek 5. 

»Računalništvo« Alenka Gros 4. 

»Igre z žogo: Fantje in dekleta« Vijoleta Ernestl 6.–9.  

Gledališki krožek, PŠ Svibno Jolanda Mohar 1., 2. 

Gledališki krožek, PŠ Svibno Jolanda Mohar 3., 4. 

Ustvarjalne delavnice, PŠ Svibno Ana Novak 1., 2. 

Ustvarjalne delavnice, PŠ Svibno Ana Novak 3., 4. 

Folklora - PŠ Svibno Anja Tutnjević 1.–4. 

Učenje učenja Mateja Kukovičič 1.–9. 

Družabne igre Eva Slapnik 2. 

Spretni prstki Eva Slapnik 1.–9. 

Igrarije in žogarije Sandra Hribšek 1. 

Igrarije in žogarije Sandra Hribšek 2. 

Planinski krožek – Cici skupina  Saša Plevel 1.–4. 

Nogomet Rok Kozole 6.–9.  

Turistično-raziskovalni krožek 1 Alenka Gros 6.–9. 

Turistično-raziskovalni krožek 2 Karmen Turnšek 6.–9. 

Računalniški krožek Alenka Gros 6.–9. 

Angleški gledališki klub Neža Božič 5.  

Mediacija Neža Božič 6.–9.  

Mediacija Mateja Kukovičič 6.–9.  

Robotika Ambrož Karlovšek 6.–9.  
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Prometni krožek Ambrož Karlovšek  5.  

Branje je zakon Nataša Pirnat Drobne 6.–9. 

Erasmus + Bojana Kovačič 6.–9. 

Geografski krožek Bojana Kovačič 6.–9.  

Zgodovinski krožek Milena Potočnik Renko 7.–9. 

Prva pomoč Nevenka Tratar 7.–9.  

Akvaristika  Nevenka Tratar 6.–9. r 

Angleška igra Natalija Štefančič 6.–9.  

Planinski krožek – otroška skupina Neža Božič 5.–9.  

Cici gledališče Saša Plevel 1., 2. 

Košarka Rok Kozole 6.–9. 
 

 

STATUS UČENCA 

 
Prilagoditev opravljanja obveznosti in uveljavljanje statusa bomo omogočili 
učencem: 
a) ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo 
javno-veljavne programe; 
b) ki so registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmujejo v uradnih 
tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.  
Predlog za dodelitev statusa z dokazili učenci oddajo do 23. septembra 2022. 
 

ŠOLA V NARAVI 

 
V letošnjem šolskem letu bo šola del pouka organizirala v obliki šole v naravi: 
 

• 4. razred – plavalna šola v naravi, CŠOD KURENT 
(5.–9. 12. 2022), 

• 7. razred – smučarska šola v naravi, MLADINSKI DOM JELKA 

• (9.–12. 1. 2023), 

• 8. razred – naravoslovna šola v naravi, CŠOD BURJA 
(23.–27. 1. 2023). 
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TEČAJI 

   

RAZRED DEJAVNOST VODJA 

9. Plesni tečaj plesna šola 

1. Interesna dejavnost – 
Zlati sonček – plavanje 

športna pedagoga 

3. Plavalni tečaj športna pedagoga, razredničarke 

 
Plavalne tečaje sofinancirajo: MIZŠ, starši in ustanoviteljica iz programa za šport, 
Zlati sonček. 
 
 

NAČRT ŠPORTNIH, NARAVOSLOVNIH, TEHNIŠKIH IN KULTURNIH DNI 

 
 

1. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA, KRAJ TERMIN VODJA 

1. ŠD Športna olimpijada, Radeče 23. 9. 2022 S. Plevel, R. Kozole 

2. ŠD Planinski pohod, Radeče jesen 2022 razredničarka 

3. ŠD Preverjanje plavanja, Hrastnik jesen 2022 R. Kozole, 
V. Ernestl 

4. ŠD Zimski športni dan na Lisci, Radeče zima 
2022/2023 

razredničarka 

5. ŠD Kolesarjenje in rolanje, Radeče pomlad 2023 razredničarka 

1. ND Kekčeva dežela, Kranjska Gora  9. 5. 2023 razredničarka 

2. ND Na obisku pri čebelarju, Radeče maj 2023 razredničarka 

3. ND Moja domača pokrajina, Radeče junij 2023 razredničarka 

1. TD Razigran uživaj dan (teden otroka), 
Radeče 

3. 10. 2022 razredničarka 

2. TD Izdelava igrače, Radeče november 
2022 

razredničarka 

3. TD Medgeneracijsko druženje, Radeče 26. 4. 2023 N. Tratar, A. Gros 

1. KD 1. šolski dan, Radeče 1. 9. 2022 učitelji 1. r 

2. KD Pust, Radeče  21. 2. 2023 J. Wetz 
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3. KD Na obisku v knjižnici, Radeče maj 2023 razredničarka 

4. KD Zaključek BZ, ogled filma, Celje 8. junij 2023 knjižničarka,  
L. Zupančič 

 

2. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA, KRAJ TERMIN VODJA 

1. ŠD Šolska olimpijada, Radeče 23. 9. 2022 S. Plevel, R. Kozole 

2. ŠD Planinski pohod z igrami v naravi, 
okolica Radeč 

oktober 2022 razredničarki 

3. ŠD Zimski pohod z igrami na snegu, 
okolica Radeč 

januar 2023 razredničarki 

4. ŠD Atletski mnogoboj, Radeče maj 2023 razredničarki 

5. ŠD Poletne igre brez meja, Radeče junij 2023 razredničarki 

1. ND Novoletni izdelki, Radeče december,  
2022 

razredničarki 

2. ND Koledar, Radeče januar 2023 razredničarki 

3. ND Učna pot Savus, Radeče april 2023 razredničarki 

1. TD Pust, Radeče 21. 2. 2023 J. Wetz 

2. TD Tehnopark Celje 17. 3. 2023 razredničarki 

3. TD Medgeneracijsko druženje, Radeče 26. 4. 2023 N. Tratar, A. Gros 

1. KD Na obisku v knjižnici, Radeče oktober, 2022 razredničarki 

2. KD Igrajmo se gledališče, Radeče november, 
2022 

razredničarki 
 

3. KD Predstavitev GŠ, Radeče 
 

maj 2023 razredničarki 

4. KD Zaključek BZ, Radeče 8. junij 2023 knjižničarka, L. 
Zupančič 
 

 

3. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA,  KRAJ TERMIN VODJA 

1. ŠD Šolska olimpijada, Radeče 23. 9. 2022 S. Plevel, R. Kozole 
 



 30 

2. ŠD Planinski pohod, Radeče in okolica oktober 2022 razredničarki 

3. ŠD Zimski športni dan, Radeče in 
okolica 

december, 
januar 

razredničarki 

4. ŠD Planinski pohod, Radeče in okolica april 2023 razredničarki 

5. ŠD Atletski mnogoboj, Radeče maj 2023 razredničarki 

1. ND Zdrav način življenja; Radeče termin določi 
ZD 

razredničarki 

2. ND Jaz, vremenoslovec, Radeče maj 2023 razredničarki 

3. ND Življenje v gozdu, Radeče junij 2023 razredničarki 

1.  TD Pikin festival, Velenje 12. 9. 2022 razredničarki 

2.  TD Dediščina našega kraja, Radeče marec 2023 razredničarki 

3.  TD Medgeneracijsko druženje, Radeče 26. 4. 2023 N. Tratar, A. Gros 

1. KD Neon, Radeče oktober 2022 M. Povše 

2. KD Božično-novoletne delavnice, 
Radeče 

29. 11. 2022 razredničarki 

3. KD Pust, Radeče 21. 2. 2023 J. Wetz 

4. KD Predstavitev GŠ, Radeče maj 2023 razredničarki 

 

4. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA, KRAJ TERMIN VODJA 

1. ŠD Športna olimpijada, Radeče 23. 9. 2022 S. Plevel, R. Kozole 

2. ŠD Pohod na Svinjsko rt, okolica Radeč oktober 2022 razredničarka 

3. ŠD Plavanje CŠOD, Ptuj 6. 12. 2022 
 

razredničarka, delavci 
COŠD 

4. ŠD Šolar na smuči, Rogla januar 2023 razredničarka, 
R. Kozole 

5. ŠD Pohod – Gašperjev kostanj, okolica 
Radeč 

junij 2023 razredničarka 

1. ND Dan hrane, Radeče oktober 2022 učiteljica GOS, 
razredničarka 

2. ND Medgeneracijsko druženje, Radeče 26. 4. 2023 N. Tratar, A. Gros 
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3. ND GEN-i Krško 16. 5. 2023 razredničarki 

1. TD Ločevanje odpadkov, CŠOD, Ptuj december 
2022 

razredničarka,  
delavci CŠOD 

2. TD Svetilnik, Radeče februar 2023 razredničarka 

3. TD Pust, Radeče 21. 2. 2023 razredničarka 

4. TD Škatla iz lesa, Radeče maj 2023 razredničarka 

1. KD Božično novoletne delavnice, 
Radeče 

november 
2022 

razredničarka 

2. KD Naravna in kulturna dediščina 
Ptuja, CŠOD 

december 
2022 

razredničarka 

3. KD Predstavitev GŠ, Radeče maj 2023 razredničarka, GŠ 

PLAVALNA ŠOLA V NARAVI: CŠOD Kurent, Osojnikova 9, 2250 Ptuj, 5. 12. 2022 do 9. 12. 2022 

 
1.,2., 3., 4. RAZRED PŠ Svibno 

DEJAVNOST VSEBINA, KRAJ TERMIN VODJA 

1. ŠD 1.- 4. .r: Šolska olimpijada, Radeče 23. 9. 2022 S. Plevel, R. Kozole 

2. ŠD 1. - 3. r.: Planinski pohod, Svibno 
4. r.: Pohod, CŠOD Ptuj 

 
oktober 2022 

učiteljice PŠ 
delavci CŠOD 

3. ŠD 1. r.: Plavanje 
2., 3. r.: Planinski pohod, Svibno 
4. r.: Plavanje, CŠOD Ptuj 

jesen 2022 
maj 2023 
 
6. 12. 2022 

učiteljice PŠ 
 
 
delavci CŠOD 

4. ŠD 1.–3. r.: Zimski športni dan, Svibno 
4. r.: Šolar na smuči 

 
januar 2023 

učiteljice PŠ 
R. Kozole 

5. ŠD 1.–4. r.: Atletski mnogoboj, Radeče maj 2023 učiteljice PŠ 

1. ND 1.–4. r.: Srečanje sosednjih PŠ na PŠ 
Svibno 

oktober 2022 učiteljice PŠ 

2. ND 1.–4. r.: Prirodoslovni muzej 
Slovenije, Ljubljana 

7. 10. 2022 učiteljice PŠ 
 

3. ND 1.–4. r.: Drevesa nas učijo, Svibno junij 2023 učiteljice PŠ 

1.  TD 1.–4. r.: Pust, Svibno 21. 2. 2023 J. Wetz 

2.  TD 1.–4. r.: Medgeneracijsko druženje, 
Svibno 

26. 4. 2023 N. Tratar, A. Gros 
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3.  TD 1.–3. r.: Peka poprtnika, Svibno 
4. r.: GEN-i, Krško 

16. 5. 2023 učiteljice PŠ, 
razredničarke 

4. TD  4. r.: Ptuj, naravna in kulturna 
dediščina  

december 2022 delavci CŠOD 

1. KD 1.–4. r.: Prvi šolski dan, Svibno 1. 9. 2022 učiteljice PŠ 

2. KD 1.–4. r.: Božično-novoletne 
delavnice, Svibno 

november 2022 učiteljice PŠ 

3. KD 1.–4. r.: Lastna predstava, Radeče marec 2023 učiteljice PŠ 

4. KD 1.–3. r.: Dan odprtih vrat GŠ, 
Radeče 

maj 2023 učiteljice PŠ, GŠ 

4. r.: PLAVALNA ŠOLA V NARAVI: CŠOD Kurent, Osojnikova 9, 2250 Ptuj, 5. 12. 2022 do 9. 12. 
2022 

 

5. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA, KRAJ TERMIN VODJA 

1. ŠD Šolska olimpijada, Radeče 23. 9. 2022 S. Plevel, R. Kozole 

2. ŠD Planinski pohod, Brunk oktober 2022 R. Kozole, V. Ernestl 

3. ŠD Zimski športni dan, Magolnik zima 
2022 /2023 

R. Kozole, V. Ernestl 
 

4. ŠD Atletski mnogoboj, Radeče maj 2023 R. Kozole, V. Ernestl 

5. ŠD Planinski pohod,  Žebnik junij 2023 R. Kozole, V. Ernestl 

1. ND Gozd, Radeče September 2022 LD Radeče 

2. ND Medgeneracijsko sodelovanje, 
Radeče in okolica 

26. 4. 2023 N. Tratar, A. Gros 
 

3. ND Ekskurzija v Logarsko dolino,  2. 6. 2023 razredničarki 

1. TD Spretnosti in prometni poligon, 
Radeče 

oktober 2022 A. Karlovšek 

2. TD Zmaj, Radeče november 2022 razredničarki 

3. TD Možak mahač, Radeče januar 2023 razredničarki 

4. TD Hladilna torba, Radeče marec 2023 razredničarki 

1. KD Pišem in berem, Radeče september 2022 razredničarki 

2. KD Pust, Radeče 21. 2. 2023 J. Wetz 
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3. KD Predstavitev GŠ, Radeče maj 2023 razredničarki 

 
6. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA, KRAJ TERMIN VODJA 

1. ŠD Športna olimpijada, Radeče 23. 9. 2022 S. Plevel, R. Kozole 

2. ŠD Pohod po obronkih Radeč 18. 10. 2022 V. Ernestl 

3. ŠD Zimski športni dan, Radeče, Celje, 
Laško, Sevnica 

14. 2. 2023 R. Kozole 

4. ŠD Atletski mnogoboj, Radeče 17. 5. 2023 V. Ernestl 

5. ŠD Športne, štafetne igre in teki, 
Radeče 

2. 6. 2023 V. Ernestl 

1. ND Preživetje v naravi, Radeče 7. 9. 2022 N. Tratar 

2. ND Geografske značilnosti naše 

okolice, Svinjski rt 

april 2023 B. Kovačič 

3. ND Kraljestvo rastlin, ŠHVU Celje 18. 5. 2023 N. Tratar 

1. TD Energija, Radeče 10. 11. 2022 N. Tratar 

2. TD Obdelava podatkov, Radeče 20. 2. 2023 Aktiv mat 

3. TD Pust, Radeče 21. 2. 2023 J. Wetz 

4. TD Medgeneracijsko sodelovanje, 

Radeče 

26. 4. 2023 N. Tratar, A. Gros 

1. KD Slovenska filmska glasba, Ljubljana 25. 10. 2022 N. Lovše 

2. KD Župančičeva Bela krajina, Vinica 14. 4. 2023   A. Mitič Štirn 

3. KD Angleška čajanka, Radeče 26. 5. 2023 
 

N. Božič, M. Trobiš,  

N. Štefančič 

 

7. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA, KRAJ TERMIN VODJA 

1. ŠD Športna olimpijada, Radeče 23. 9. 2022 S. Plevel, R. Kozole 

2. ŠD Pohod po obronkih Radeč 18. 10.2022 V. Ernestl 
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3. ŠD Zimski športni dan, Radeče, Celje, 
Laško, Sevnica 

14. 2. 2023 R. Kozole 

4. ŠD Atletski mnogoboj, Radeče 17. 5. 2023 V. Ernestl 

5. ŠD Športne, štafetne igre in teki, 

Radeče 

2. 6. 2023 V. Ernestl 

1. ND Spolna vzgoja, Radeče 14. 11. 2022 P. Korat, M. Kukovičič 

2. ND Preživetje v naravi, ŠVN Rogla 10. 1. 2023 R. Kozole 

3. ND Geografska in topografska 
orientacija, ŠVN Rogla 

12. 1. 2023 T. Rojc 

1. TD Obdelava podatkov, Radeče 9. 2. 2023 aktiv mat 

2. TD Pust, Radeče 21. 2. 2023 J. Wetz 

3. TD Medgeneracijsko sodelovanje, 

Radeče 

26. 4. 2023 N. Tratar, A. Gros 

4. TD Varčevanje z energijo, Radeče 22. 6. 2023 I. Turičnik 

1. KD Rastem s knjigo, Radeče ofer 2022 N. Pirnat Drobne 

2. KD Srečanje z umetnikom, Radeče 22. 3. 2023 S. Sernec 

3. KD Vorančeva Koroška, Slovenj Gradec 4. 5. 2023 A. Mitič Štirn 

SMUČARSKA ŠOLA V NARAVI: Mladinski dom Jelka, Rogla 57, 3214 Zreče, 9. 1. 2023 do 13. 1. 
2023 

 
8. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA, KRAJ TERMIN VODJA 

1. ŠD Športna olimpijada, Radeče 23. 9. 2022 S. Plevel, R. Kozole 

2. ŠD Pohod po obronkih Radeč 18. 10. 2022 V. Ernestl 

3. ŠD Zimski športni dan, Radeče, Celje, 
laško, Sevnica 

14. 2. 2023 R. Kozole 

4. ŠD Atletski mnogoboj, Radeče 17. 5. 2023 V. Ernestl 

5. ŠD Športne, štafetne igre in teki, 

Radeče 

2. 6. 2023 V. Ernestl 

1. ND Življenje v slovenskem morju, CŠOD 
Burja, Portorož 

24. 1. 2023 M. Potočnik Renko 



 35 

2. ND Značilnosti primorske pokrajine, 
CŠOD Burja, Portorož 

26. 1. 2023 M. Potočnik Renko 

3. ND Prva pomoč, Radeče 23. 3. 2023 N. Tratar 

1. TD Rudarjenje in bivalna kultura 
Zasavja, Trbovlje, Hrastnik 

9. 9. 2022 I. Turičnik 

2. TD Pust, Radeče 21. 2. 2023 J. Wetz 

3. TD Obdelava podatkov, Radeče 6. 3. 2023 aktiv mat 

4. TD Medgeneracijsko sodelovanje, 
Radeče 

26. 4. 2023 N. Tratar, A. Gros 

1. KD Prosto po Prešernu, Radeče 19. 1. 2023 B. Kovačič 

2. KD Posavski muzej, Brežice 14. 3. 2023 S.  Sernec 

3. KD Prešernova Gorenjska, Kranj 
 

12. 5. 2023 L. Lopatić Legan 

NARAVOSLOVNA ŠOLA V NARAVI: CŠOD BURJA, Seča 152, 6320 Portorož, 23. 1. 2023 do 27. 1. 
2023   

 
9. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA,  KRAJ TERMIN VODJA 

1. ŠD Športna olimpijada, Radeče 23. 9. 2022 S. Plevel, R. Kozole 

2. ŠD Pohod po obronkih Radeč 18. 10. 2022 V. Ernestl 

3. ŠD Zimski športni dan, Radeče, Celje, 
Laško, Sevnica 

14. 2. 2023 R. Kozole 

4. ŠD Atletski mnogoboj, Radeče 17. 5. 2023 V. Ernestl 

5. ŠD Športne, štafetne igre in teki, 

Radeče 

2. 6. 2023 V. Ernestl 

1. ND Zaključna ekskurzija, Primorska 9. 9. 2022 razredničarki 

2. ND Orientacija, Radeče oktober 2022 M. Potočnik Renko 

3. ND Biotehnologija in mikrobiologija, 
Radeče 

1. 6. 2023 N. Tratar 

1. TD Karierna orientacija, Celje 27. 10. 2022 M. Kukovičič 

2. TD Pust, Radeče 21. 2. 2023 J. Wetz 
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3. TD Medgeneracijsko sodelovanje, 

Radeče in okolica 

26. 4. 2023 N. Tratar, A. Gros 

4. TD Izdelava scene za zaključno 
prireditev, Radeče 

13. 6. 2023 razredničarki 
 

1. KD Cankarjeva Vrhnika 31. 3. 2023 L. Lopatić Legan 

2. KD Operno popotovanje od baroka do 
muzikala, Ljubljana 

14. 4. 2023 N. Lovše 

3. KD Ustvarjanje programa za zaključno 
prireditev, Radeče 

maj 2023 razredničarki 

 
 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

 
Po sedanji zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Ob 
koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. 
Ob koncu 9. razreda pa se poleg znanja iz slovenščine in matematike preverja 
znanje tudi iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za 
šolstvo.  
Dosežki NPZ so za šolo dodatna informacija o znanju učencev in hkrati smernice 
za kakovostnejše poučevanje in učenje. 
 
 

 SLJ MAT TJA 6. r. 
tretji predmet 9. r. 

6. in 9. razred 4. 5. 2023 8. 5. 2023 10. 5. 2023 

 
 

VARNOST UČENCEV 

 
V šoli se trudimo učencem zagotoviti varnost. To dosegamo z različnimi 
aktivnostmi na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti, varnosti pri 
delu v učilnicah, spremstva. V ta namen izvajamo različne aktivnosti in ukrepe 
za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja, kot so dežurstva 
učencev in strokovnih delavcev, spoštovanje hišnega reda, upoštevanje šolskih 
pravil, preventivne dejavnosti za preprečevanje nasilja – predavanja, delavnice 
za učence, učitelje in starše, takojšnje in ustrezno ukrepanje v nevarnih 
situacijah ipd. 
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Na področju zdravstvene in zobozdravstvene preventive sodelujemo z ZD 
Radeče. 

Na področju prometne varnosti sodelujemo s Policijsko postajo 
Laško, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Radeče in AMZS Radeče. 
Starše prosimo, da svoje otroke opozarjate na nevarnosti, ki so 
jim izpostavljeni na poti v šolo in iz nje. 
 

Promet se je v zadnjih letih bistveno povečal, zato so pešci, predvsem mlajši, 
najbolj izpostavljeni v prometu. Učence je potrebno vsakodnevno opozarjati na 
varno hojo v šolo in domov. Že v začetku šolskega leta se razrednik pri 
razrednih urah z učenci pogovori o varnih poteh v šolo. Seznam varnih poti dobi 
razrednik in s tem seznani učence. Učenke in učenci, ki hodijo v šolo peš iz smeri 
Titove in Starograjske ulice, gredo po pločniku Titove ulice in ulice Milana 
Majcna ter nadaljujejo pot po serpentinah do glavnega vhoda v šolo. Učenke in 
učenci iz smeri Kolenov graben, Pot na brod in Gaj uporabijo prehod na ulici Pot 
na brod. Pot nadaljujejo po pločniku do križišča Ulice Milana Majcna in Šolske 
poti do glavnega vhoda v šolo. Učenke in učenci iz smeri Krakovo uporabljajo 
ulico Pot na stadion in zavijejo v smeri vrtca mimo športne dvorane na parkirišče 
do veznega hodnika. Zelo poudarjamo tudi kulturno obnašanje v prometu in 
poznavanje pravil v prometu, predvsem v situacijah, v katerih se lahko učenci 
znajdejo na kateri izmed šolskih poti in na dnevih dejavnosti. Pred odhodom na 
dejavnost učitelji seznanijo učence tudi z varno potjo in obnašanjem v cestnem 
prometu. 
 
V jutranje varstvo se učenci od 1. do 9. razreda, ki potrebujejo varstvo pred 
poukom, vključujejo prostovoljno. Prične se ob prihodu prvega organiziranega 
prevoza do 7.25. Učencem zagotavljamo spodbudno, zdravo in varno okolje, v 
katerem lahko pričakajo pouk. V lepem vremenu učenci odidejo na igrišče, sicer 
pa lahko v učilnici jutranjega varstva opravljajo obveznosti za pouk in ustvarjalno 
preživijo čas. 
Za prvi razred je jutranje varstvo organizirano posebej in poteka v učilnici 1. 
razreda od 6.00 do 8.15. 
V skladu s Pravili šolskega reda učenci, ki niso vozači, prihajajo v šolo 15 minut 
pred pričetkom pouka. 
 
V varstvo vozačev se prostovoljno vključijo učenci od 6. do 9. razreda , ki po 
pouku do prevoza domov potrebujejo varstvo. Učenci odidejo domov s prvim 
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organiziranim prevozom. Starši v začetku šolskega leta učenca prijavijo v 
varstvo vozačev s prijavnico. Učenci vozači, ki niso prijavljeni v varstvo vozačev, 
se po pouku ne zadržujejo v šoli ali njeni okolici. Odgovornost zanje prevzamejo 
starši. Starše učencev, ki so prijavljeni v varstvo vozačev in le-tega ne obiskujejo, 
razredniki sproti obveščajo. Prav tako so obveščeni starši, katerih učenci vozači 
se po pouku zadržujejo v šoli ali njeni okolici. 
 
V vmesnem času, ko učenci 7., 8. in 9. razreda čakajo na nadaljevanje pouka po 
urniku, šola organizira varstvo. V to obliko so vključeni vsi učenci, ki čakajo na 
nadaljevanje pouka, razen če se starši odločijo drugače in razredniku svojo 
odločitev predložijo v pisni obliki. 
Za učence 1., 2., 3., 4. in 5. razreda in za učence podružnične šole je organizirano 
podaljšano bivanje po končanem pouku do 16.05, varstvo učencev pa do 
zadnjega organiziranega prevoza. Učenci lahko predčasno zapustijo OPB samo 
s pisnim dovoljenjem staršev. 
 
 

VZGOJNI NAČRT S HIŠNIM REDOM IN PRAVILI ŠOLSKEGA REDA 

 
Šola delo in življenje v šoli organizira tako, da se učenci počutijo varne, sprejete, 
da so pri šolskem delu motivirani, zavzeti, ustvarjalni, da prevzemajo 
odgovornost za svoje vedenje in sprejemajo omejitve, ki jih postavlja življenje v 
skupnosti. 
Vzgojno delovanje naše šole temelji na vrednotah ODGOVORNOST, 
SPOŠTOVANJE, SAMOSTOJNOST IN ZNANJE ter naslednjih načelih: 
– načelo oblikovanja okolja za optimalno življenje in delo v šoli v fizičnem, 
psihološkem, socialnem in duhovnem smislu, 
– načelo poštenosti, zaupanja in zagotavljanja varnosti, 
– načelo doslednosti,  
– načelo strpnosti, 
– načelo medsebojne pomoči, 
– načelo pozitivne in ustvarjalne tekmovalnosti, 
– vključevanje in sodelovanje v oddelčni skupnosti (skupno reševanje težav, 
dogovarjanje), 
– zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti ter državljanska odgovornost 
(kratka obeleženja pomembnejših praznikov). 
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Podrobnejši Vzgojni načrt JZ OŠ Marjana Nemca Radeče s Hišnim redom in 
Pravili šolskega reda je objavljen na spletnih straneh šole. V začetku 
septembra ga v okviru oddelčne skupnosti obravnava vsak oddelek posebej. 
 
 

DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV 

 
 
Želimo, da bi se v šoli dobro počutili. S skupnimi močmi bomo 
ustvarjali okolje, v katerem bo prevladovalo primerno vedenje 
in spoštovanje šolskih pravil. 
 
 
Dolžnosti in odgovornosti učenca/ke: 
 

• da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in 
strpen odnos do človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, 
veroizpovedi, rase in spola; 

• da redno in točno obiskuje pouk in ostale vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti, da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti; 

• da vestno in dosledno opravlja domače naloge; 

• da glede na svoje sposobnosti in zmožnosti sodeluje v projektih, na 
tekmovanjih in srečanjih na šolskem, področnem in državnem nivoju; 

• da učencev, delavcev šole in ostalih obiskovalcev šole ne ovira in ne 
moti pri delu; 

• da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža 
zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih učencev, delavcev šole 
in ostalih obiskovalcev šole; 

• da upošteva pravila hišnega in šolskega reda; 

• da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev 
in delavcev šole ter le-te ne poškoduje namerno; 

• da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni 
skupnosti ali šolskem parlamentu; 

• da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev; 

• da skozi celo šolsko leto skrbi za urejenost garderobne omarice in ob 
koncu šolskega leta vrne njen ključ. 
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PRAVILA BIVANJA IN SOBIVANJA V ŠOLI 

 
Skrb za dober odnos učenec-učitelj. Učenec je dolžan prispevati k dobri socialni 
klimi v razredu in zunaj njega, spoštovati mora pravice ostalih učencev, vseh 
delavcev in drugih obiskovalcev šole ter imeti spoštljiv in strpen odnos: 
 

• Pred učno uro morajo vsi učenci pripraviti učne pripomočke za 
nemoten začetek pouka. Po zvonjenju morajo biti učenci v učilnicah. 

• Ob začetku pouka se učitelj/ica in učenci pozdravijo (učenci vstanejo, 
se umirijo) in si zaželijo dobro jutro, dober dan, nato se pouk nemoteno 
začne. Tudi ob koncu pouka oz. šolske ure se pozdravijo. Učenci 
zapustijo učilnico šele potem, ko jim to dovoli učitelj (šolski zvonec je 
le opozorilo in ne konec šolske ure). 

• Če učitelja ni k pouku pet minut po zvonjenju, mora dežurni učenec 
oziroma eden izmed učencev javiti odsotnost v tajništvo, ravnateljici ali 
pomočnici ravnateljice.  

• Ob obisku učitelja (drugega delavca ali obiskovalca šole) učenci med 
poukom ne vstanejo. 

• Učenci zaposlene naslavljajo z učitelj/-ica, vse delavce šole vikajo. 

• Med vzgojno-izobraževalnim delom velja na šoli disciplina, ki obsega 
točnost, prinašanje pripomočkov za pouk, poslušanje razlage in 
navodil, izvajanje zastavljenih nalog, izogibanje dejavnostim, ki 
povzročajo hrup, izogibanje žalitvam sošolcev, učiteljev in ostalih 
delavcev šole. 

• Učenci so dolžni vzdrževati urejenost učilnice. Vsak učenec poskrbi za 
urejenost svojega prostora. Učenci odpadke ločujejo (papir, plastenke, 
ostalo). 

• Ob koncu ure pomagajo pospraviti uporabljene učne pripomočke. 
Dežurni učenec pobriše tablo. 

• Prednost pri menjavi prostora imajo tisti, ki izstopajo iz prostora (šola, 
učilnica). 

• Po stopniščih in hodnikih hodijo učenci po desni strani v smeri hoje. 

• Učenci med poukom ali med odmori ne smejo oditi iz šole brez 
dovoljenja razrednika ali dežurnega učitelja. 

• Med poukom in odmori se v šolskih prostorih ne lovi, ne preriva, ne 
kriči in ne spotika. 
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• Uporaba mobilnega telefona ter drugih elektronskih naprav med 
poukom in ostalimi dejavnostmi ni dovoljena. Učencem nedovoljene 
elektronske naprave učitelj odvzame in odda razredniku/-čarki, kjer jih 
osebno prevzamejo starši. 

• Učenci s svojim vedenjem ne ogrožajo ali vznemirjajo drugih učencev 
(fizično obračunavanje, zmerjanje, klicanje po priimkih, izpeljankah ali 
celo z zmerljivkami, zasmehovanje, poniževanje, izsiljevanje, 
napeljevanje k nedovoljenim dejanjem, nadlegovanje z otipavanjem ali 
besedno nadlegovanje). 

• Učenci sproti drug drugega opozarjajo na napake in jih skušajo čim prej 
odpraviti oziroma o kršitvah šolskih pravil in reda obvestijo dežurnega 
učitelja, razrednika, svetovalno delavko. 

• Učencem v šolo ni dovoljeno prinašati predmetov, ki s šolskim delom 
niso povezani. 

• Učenci v šoli obvezno uporabljajo šolske copate, pri športni vzgoji pa 
čiste športne copate. 

• Učenci spoštujejo navodila in usmeritve delavcev šole ter upoštevajo 
določila o umirjenem gibanju in zadrževanju v šolskih prostorih. 

• Sporov ne rešujemo z nasiljem (fizično, verbalno ali psihično). 

• Učencem ni dovoljena nobena dejavnost, ki vsebuje prvine fizičnega in 
psihičnega izsiljevanja (podkupovanje, plačevanje z denarjem in 
drugimi dobrinami, grožnje, ustrahovanje …). 

• Do šolske in tuje lastnine imamo odgovoren odnos ter pazimo, da 
namerno ali nenamerno ne uničujemo (razbijamo, čečkamo, krušimo) 
stolov, miz, sten, tal, stikal, garderobnih omaric, učnih pripomočkov, 
pazimo na čistočo šolskih prostorov ter okolice. 

• Namerno ali iz malomarnosti povzročeno škodo so učenci dolžni 
poravnati šoli ali oškodovanim posameznikom. 

• Malico, kosilo in drugo hrano učenci uživajo kulturno. Hrano jedo sede. 
Jedilnico zapustijo, ko jih pozove dežurni učitelj. Miza mora biti 
počiščena (vrstni red dogovorijo učenci v oddelčni skupnosti), stol pa 
pospravljen. 

• V šolskih prostorih je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog 
ter drugih psihoaktivnih sredstev, energijskih napitkov, energetskih 
ploščic in vseh izdelkov, ki škodujejo zdravju in razvoju mladoletnikov. 
Prav tako je prepovedano posedovanje in prinašanje teh snovi v šolo, 
njeno okolico ali k dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih 
prostorov. V primeru kršitve učitelj obvesti starše, razrednika in šolsko 
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svetovalno službo. Če se starši ne odzovejo, šolska svetovalna služba 
obvesti center za socialno delo oz. policijo. 

• V šoli je prepovedana preprodaja in kraja predmetov; prepovedano je 
prinašati pirotehnična sredstva, sredstva z učinkom poka, žoge (žogice 
za tenis, žogice za golf, gumijaste žogice …) frnikole, orodja, ki jih ne 
potrebujejo pri pouku.  
V šoli v naravi se upoštevajo pravila CŠOD ali vnaprej določena pravila. 
Pravila veljajo tudi pri vožnji z avtobusom. 
 
 

PARKIRNI RED 

 
Pred šolo je območje umirjenega prometa in intervencijska pot. 
 
Zato vas, spoštovani starši, prosimo, da to upoštevate zaradi varnosti vaših in 
naših otrok in da ne parkirate svojih avtomobilov pri zapornici pred vhodom v 
šolo. Svetujemo, da svoje otroke dostavljate k stranskemu vhodu v šolo, s strani 
bivše avtobusne postaje za šolo (smer telovadnica). 
Pot mora biti prosta zaradi dostave hrane in materiala, šolskih prevozov in 
ostalih dejavnosti v šoli. Opozarjamo vas, da je pot pred vhodom v šolo tudi 
intervencijska pot, na kateri je parkiranje prepovedano in kaznivo. 
 
V sodelovanju z ustanoviteljico, Občino Radeče, bomo zaradi zagotavljanja 
prometne varnosti poostrili nadzor, v katerega bodo vključeni tudi medobčinski 
redarji. 
V skrbi za zdravje vaših in naših otrok vas naprošamo, da otroci v šolo prihajajo 
peš po varni šolski poti. 
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