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VIZIJA NAŠE ŠOLE 
 

 

»Z drobnimi koraki bomo ob sodelovanju 

učencev, učiteljev in staršev gradili boljše 

medsebojne odnose in avtonomnost šole.« 
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»Če človek z zaupanjem sledi svojim sanjam  

in se trudi živeti, tako kot si je zamislil,  

bo doživel uspeh, ki si ga ni mogel  

prej niti predstavljati.« 

 
Henry David Thoreau 

 

 

Dragi otroci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci! 
 

Vstopamo v novo šolsko leto 2022/2023, polni pričakovanj in načrtov, predvsem pa z 

željo, da bi pouk potekal v šolskih klopeh. Koronavirus bo gotovo še nekaj časa med 

nami in samo od nas je odvisno, kako ga bomo uspeli obvladovati.  

 

Pred vami je publikacija, ki na kratko povzema najpomembnejše informacije za leto 

2022/2023. V njej boste našli informacije o vrtcu in šoli, organizaciji dela in življenja na 

šoli in v vrtcu v skladu z Letnim delovnim načrtom, uporabne podatke, opomnike ter 

prostor za kontakte med šolo in domom.  

Verjamem, da bo učencem v oporo pri načrtovanju in spremljanju dogajanja, ter upam, 

da bo temu namenu dobro služila.  

 

Želimo si, da bi se učenci na naši šoli dobro počutili, predvsem pa želimo naše poslanstvo 

čim bolje opraviti in tako omogočiti mladim kvalitetno izobraževanje ter jih s tem 

pripraviti na uspešno nadaljevanje šolanja in vključitev v življenje. Pri tej naši nalogi 

pričakujemo, spoštovani starši, tudi vašo pomoč in sodelovanje. 

 

V ponos mi je, ker sem postal del kolektiva Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad in 

Vrtca pri Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad. Že ob prvih srečanjih, tako v kolektivu 

kot tudi v Svetu staršev in Svetu zavoda, sem začutil ogromno pozitivne energije, veliko 

pripravljenost na sodelovanje in same nasmejane obraze. To mi je vlilo še dodatne 

motivacije, ker sem dobil potrditev, da prihajam v prijetno sredino. Vem, da bomo v 

prihodnje delali čudeže. Tako na področju znanja, kot tudi medsebojnih odnosih in vem, 

da bomo skupaj zmogli premagati še tako visoke ovire. Vselim se tega prečudovitega 

popotovanja. 

 

Rad bi se zahvalil tudi Milanu, saj je uspešno krmaril šolo in vrtec precej let. Pustil mi ju 

je v odličnem stanju, za kar sem mu iz srca hvaležen.  

 

Ostanite zdravi in optimistični! 

 

     Matej Grahor, ravnatelj  
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OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD  

IMA NOV LOGOTIP 
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OŠ RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD 

Podgrad 99/b, 6244 Podgrad 
 

Ravnatelj: Matej Grahor 
 

Telefonske številke: 

 Tajništvo: 05 908 74 40  

 Računovodstvo:  05 908 74 40 

 Svetovalna služba: 05 908 74 49 ali 05 908 74 56 

 Mobilni telefon: 040 306 822 

 Kuhinja: 05 908 74 60 
 

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

E-pošta: info@os-podgrad.si 
 

Št podračuna: 01238-6030653118 

Davčna številka: 40184277 (šola ni  zavezanec za DDV) 

Matična številka: 5083800000 
 

USTANOVITELJ.  

Ustanovitelj šole je občina Ilirska Bistrica. 
 

ŠOLSKI OKOLIŠ.  

Okoliš sestavljajo naselja Podgrad, Hrušica, Male Loče, Račice, Starod, Podbeže, 

Sabonje in Zalči. 
 

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE.  

Osnovna šola ima v svoji organizacijski shemi za izvajanje obveznega in razširjenega 

programa: 

● ravnatelja šole, 

● tajništvo in računovodstvo šole, 

● oddelke šole:  - prvo triletje – 3 oddelki,  

 - drugo triletje – 2 oddelka, 

 - tretje triletje – 2 oddelka, 

 - podaljšano bivanje – 2,08 oddelka (4 skupine) 

 - jutranje in opoldansko varstvo – 2 oddelka  

● knjižnico, 

● kuhinjo, 

● svetovalno službo, 

● inkluzivno pedagoginjo in 

● mobilno logopedsko dejavnost.  



5 
 

UPRAVLJANJE ZAVODA 

 

Šolo upravlja ravnatelj šole in Svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo 

ga trije predstavniki ustanovitelja (ga. Dragica Kastelic Boštjančič, g. Domen Vodopivec, 

g. Mitja Jagodnik), trije predstavniki Sveta staršev (ga. Andreja Komen, ga. Sandra Šepič 

in g. Alen Silić– predstavnik VVE,) in pet predstavnikov delavcev zavoda (ga. Helena 

Padovan - predstavnica VVE, ga. Hermina Šajina, ga. Tea Artiček, ga. Špelca Valenčič 

in ga. Tatjana Jagodnik, predsednica Sveta zavoda). 

 

VRTEC 

 

Naš vrtec je organiziran kot enota pri šoli. Sprejemamo otroke od enajstih mesecev 

starosti do vstopa v šolo. 

 

Strokovni organ vrtca je vzgojiteljski zbor. Z otroki delajo vzgojiteljice predšolskih 

otrok: Maja Novaković, Tadeja Kerznar in Helena Padovan ter vzgojiteljice predšolskih 

otrok - pomočnice vzgojiteljic: Tjaša Ceglar (v deležu tudi vzgojiteljica), Melita Iskra,  

Rozana Petrač, Darja Štembergar in Maja Tomažinčič. V delo skupin se občasno 

vključujejo Dolores Štembergar, svetovalna delavka, Barbara Rot, logopedinja iz CKSG 

Portorož ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja Timea Jenko. 

 

Vrtec financira: 

● občinski proračun po vsakoletnih merilih, 

● starši s prispevkom po Pravilniku o plačilih staršev, 

● državni proračun s subvencijami staršem, ki imajo v vrtec vključenega drugega in 

vsakega nadaljnjega otroka.  

 

Cene programov določi Občinski svet Občine Ilirska Bistrica, za vse vrtce v občini enako. 

 

PREDSTAVITEV PROGRAMOV GLEDE NA TRAJANJE IN STAROSTNA 

OBDOBJA 

 

Izvajamo dnevni in poldnevni program : 

● predšolske  vzgoje otrok prvega starostnega obdobja, 

● predšolske vzgoje otrok drugega starostnega obdobja. 
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Dnevni program traja praviloma devet ur, poldnevni pa do šest ur (odhod domov po 

kosilu). V primerih nujnih potreb po podaljšanem ali zgodnejšem varstvu se trajanje 

programa lahko spremeni. 

 

Glede na sestavo skupin imamo v letošnjem šolskem letu: heterogeni oddelek prvega 

starostnega obdobja  (1–3 let) - Miške (tel. št. 059087453), kombinirani oddelek (1–

6 let) – Čebelice (tel. št. 059087451) in  heterogeni oddelek drugega starostnega 

obdobja (3–6 let) - Pikapolonice (tel. št. 059087452).  Programe letno usklajujemo z 

ustanoviteljem. 

 

ŽIVLJENJE IN DELO V NAŠEM VRTCU 

 

Vrtec je odprt od ponedeljka do petka  od 5.30 do 16.30.  

Poleti 2023 načrtujemo neprekinjeno delovanje vrtca tudi v času počitnic.  V 

primeru, ko je število prijavljenih otrok manjše od 17 (+2), se varstvo organizira v 

združeni skupini. Če je število otrok zaradi odsotnosti  (predvsem v času počitnic) pet 

ali manj (v treh skupinah skupaj) vrtec ne dela. 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Z raznolikostjo možnih oblik, ki jih vrtec ponudi staršem se ustvarijo pogoji, da se starši 

s svojimi sposobnostmi, posebnimi interesi in možnostmi vključijo v dejavnosti, za 

katere se čutijo dovolj strokovni in usposobljeni. 

 Oblike sodelovanja: 

- sprotna izmenjava informacij in poglobljeni razgovori o otroku preko individualnih 

pogovorov na govorilnih urah (prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00) in 

roditeljskih sestankih, 

- sprotno obveščanje staršev preko oglasne deske, spletne strani vrtca 

(http://vrtecpodgrad.splet.arnes.si/), 

- srečanja s starši, skupne aktivnosti, zaključno srečanje,  … 

 

Skupna srečanja na delavnicah, praznična druženja in zaključna srečanja skupin, 

bomo v primeru omejitvenih epidemioloških ukrepov organizirali v oblikah, kakršne 

bodo dopuščali trenutno veljavni ukrepi. 

 

  

http://vrtecpodgrad.splet.arnes.si/
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OBOGATITVENI PROGRAM 

 

V letošnjem letu načrtujemo: 

● udejanjanje prednostne naloge vsake skupine – Pokukajmo v pravljični svet 

● teden otroka,   

● praznični december, 

● spomladansko druženje, 

● spominska osebna mapa otroka,  

● športni/gibalni program »Mali sonček«,  

● akcija »Za čiste in zdrave zobe«, 

● projekt »Zdravje v vrtcu«  

● sodelovanje z ustanovami in društvi v okolju (PGD Podgrad, društvo Vezi, pošta, 

zdravstveni dom, lekarna, lokalna podjetja, …), 

● sodelovanje z okoliškimi vrtci (vrtec Materija), 

● sodelovanje na razpisanih  natečajih in  

● obeleževanje pomembnih dni. 
 

PRAVICE STARŠEV IN OTROK 

 

Starši imajo pravico do vpogleda v program za predšolske otroke, do obveščenosti o 

življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih 

podatkov. Starši imajo tudi možnost sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, 

pri tem pa morajo upoštevati mejo svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno 

avtonomnost vrtca. 
 

Starše naprošamo da: 

● pridobijo zdravniško potrdilo pred prvim vstopom v vrtec, 

● vložijo vlogo za znižanje plačila vrtca na pristojnem Centru za socialno delo, 

● spremljajo otroka pri prihodu in odhodu iz vrtca, 

● v zakonitem roku poravnajo vse denarne obveznosti do vrtca, 

● upoštevajo poslovalni čas vrtca (sprejemanje otrok v vrtec naj bo zaključeno do 

8.00, morebitno izjemoma kasnejšo vključitev so starši dolžni najaviti 

vzgojiteljici), 

● upoštevajo dnevni red in pravila vrtca, 

● sporočijo nalezljivo bolezen, ki jo otrok preboleva, 

● skušajo v najkrajšem možnem času priti po bolnega otroka in bolnega otroka ne 

vozijo  v vrtec, 
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● obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure, 

● se držijo priporočil in navodil, katerim sledi vrtec po priporočilih NIJZ zaradi 

preprečevanja širjenja COVID19. 

 

ŠOLA 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE  

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in 

razredniki. 

 

SKUPNOST UČENCEV 

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, katerih predstavniki tvorijo 

parlament učencev. To je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Skupnost učencev zbira 

pripombe, daje pobude, načrtuje zbiralne akcije, skrbi za varstvo pravic učencev in 

organizira druge akcije za katere se učenci dogovorijo. Mentorica šolske skupnosti je 

pedagoginja Dolores Štembergar.  

 

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI 

Stike bo v šolskem letu 2022/23 žal narekovalo trenutno epidemiološko stanje, 

zato boste o obliki sodelovanja obveščeni posebej. Stremimo seveda k 

neposrednim (v živo) oblikam sodelovanja, če pa to ne bo mogoče bomo 

uporabljali stike v obliki videokonferenc, telefonskih stikov, elektronske pošte, 

dopisov in objav na spletnih straneh šole. 
 

Ure in zapisani datumi bodo veljali skozi vse šolsko leto, o obliki komunikacije pa se 

bodo odločali razredniki, učitelji in ostali strokovni delavci.  Prosimo, da redno 

ohranjate stike in komunikacijo z razrednikom, ker boste samo tako lahko celovito 

spremljali otrokov napredek v šoli. 

V šolskem letu 2022/23 bomo na šolski spletni strani (www.os-podgrad.si) in 

Facebook profilu predstavljali številne dogodke, vam posredovali nove informacije, 

spremljali šolsko delo in druge novosti, vam pripravljali ankete in  prosili za vaše 

predloge in stališča, zato vas vabimo k ogledu in sodelovanju na šolski spletni strani 

in Facebook profilu. 

 

V tem šolskem letu bomo nadaljevali elektronsko vodenje dokumentacije v 

programu E-ASISTENT. Več informacij dobite na spletni strani » 

www.easistent.com «. 

  

http://www.easistent.com/


9 
 

GOVORILNE URE V DOPOLDANSKEM ČASU 

Ura Čas Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

1. 7.35 - 8.20      

2. 8.25 - 9.10      

3. 9.30 -10.15      

4. 10.20 - 11.05      

5. 11.10 - 11.55      

6. 12.00 - 12.45      

 
 
V času dopoldanskih govorilnih ur starši lahko dobite tudi telefonske informacije vsakega 

učitelja, telefonske številke učencem posredujejo razredniki. 

 

GOVORILNE URE V POPOLDANSKEM ČASU 

Skupne govorilne ure bodo praviloma vsak prvi ponedeljek v mesecu, od 17.00 do 

18.00, od oktobra 2022 do vključno maja 2023. Na govorilne ure se morate 

OBVEZNO prijaviti preko aplikacije E-asistent, najkasneje do petka, do 10.00 

dopoldne. O točni uri in načinu izvedbe, se boste dogovorili z razrednikom oziroma 

posameznim učiteljem. Po predhodnem dogovoru smo vam učitelji na voljo tudi izven 

določenega urnika.  

Mesec Roditeljski sestanki Popoldanske govorilne 

avgust VVE novinci, VVE 1.r. / 

september 2.r. do 9. r. / 

oktober 9. r. 3. 10. 2022 

november 1.r. do 9. r. 7. 11. 2022 

december 5. in 6. 5. 12. 2022 

januar / 9. 1. 2023 

februar VVE (bodoči prvošolci), 9.r. 1. 2. 2023* 

marec 1.r. - 9.r. 6. 3. 2023 

april / 3. 4. 2023 

maj / 8. 5. 2023 

*Popoldanske govorilne ure bodo v februarju izjemoma v sredo 1.2.2023 
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KNJIŽNICA, UČBENIŠKI SKLAD 

 
ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 

Knjižnico vodi Jakob Marn, ki: 

● zbira knjižnično gradivo, ga obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja, 

● spodbuja učence k branju in razvija odnos do knjige, 

● vodi projekte knjižnice, 

● predlaga nakup knjig za učence in strokovne literature za zaposlene. 

 

Knjižnica ima poleg knjig še drugo knjižnično gradivo: CD-je, revije in drugo gradivo, 

ki se uporablja za potrebe pouka. Učenci lahko v knjižnici berejo v času izposoje, prostih 

ur ter v času varstva. Učenci se lahko v knjižnici tudi učijo in se posvetijo ostalemu 

šolskemu delu. 

 

IZPOSOJA 

Izposoja knjig in drugega gradiva je učencem omogočena vsak dan. 

 

Urnik izposoje bo prilagojen urnikom posameznih razredov med 12.00 in 14.00 uro. 

Knjižnico bo v določenem času lahko obiskal posamezen razred. Razredi se med seboj 

ne smejo mešati.  

 

Izposojeno knjigo imajo lahko učenci največ tri tedne. Izgubljeno ali poškodovano knjigo 

morajo učenci nadomestiti z novo.  

 

UČBENIŠKI SKLAD 

 

Skrbnik učbeniškega sklada je knjižničar Jakob Marn. Šola izposoja komplete učbenikov 

za vse razrede. 

 

Izposoja učbeniških kompletov je za vse učence brezplačna. 

 

Za poškodovane ali ne vrnjene učbenike učenci plačajo odškodnino v skladu z 12. členom 

Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.  

 

Učenci vrnejo učbenike ob izteku šolskega leta, učbenike lahko tudi obdržijo in plačajo 

ceno, ki jo določi skrbnik. 
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ŠOLSKA PREHRANA 

 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani – ZšolPre-1 (UL RS, št. 3/2013 in 

46/2014) in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UL RS, št. 75/17). 

Skladno z določili Zakona je Svet zavoda OŠ in VVE Rudolfa Ukoviča Podgrad sprejel 

spremembe Pravil o šolski prehrani. 

 

PONUDBA OBROKOV 

 Starši lahko naročijo učence na dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico; 

učence prvega triletja tudi na jutranji napitek. Zaželeno in priporočljivo je, da vsak 

učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. 

 

PRIJAVA na šolsko prehrano se odda na predpisanem obrazcu praviloma v mesecu  

juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. Oddajo jo 

starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijavo se lahko kadarkoli 

prekliče (obrazec “Odjava od prehrane”), preklic začne veljati z naslednjim dnem. 

 

ČAS OBROKOV 

Učenci lahko zajtrkujejo med 7.00 in 7.30, malicajo med 9.10 in 9.30 (učenci prvega 

triletja v večnamenskem prostoru, učenci 4. do 9. razreda v jedilnici). V jedilnici je kosilo 

učencem na razpolago med 12.10 in 13.00 v treh skupinah (12.10, 12.30 in 12.45).  

 

ODJAVA 

Starši lahko odjavijo malico do 8.00 za naslednji dan, kosilo do 8.00 za tekoči dan. 

Kosilo se obračuna isti dan, malica pa od naslednjega dneva dalje. Prehrana se odjavi 

na telefonski številki 05 90 87 460 (kuhinja). Neodjavljeni subvencionirani obroki se v 

celoti plačajo. 

 

SUBVENCIRANI OBROKI 

Upravičenost do subvencije malice ali kosila se ugotavlja na podlagi veljavne odločbe o 

otroškem dodatku. Ta podatek šola dobi od Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti. V primeru, da te odločbe nimate, je potrebno za pridobitev 

subvencionirane prehrane na pristojnem centru za socialno delo vložiti posebno vlogo. 

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, 

so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih 

sredstev. Do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni 

učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 

otroškem dodatku, ne presega 591,22 €. Do polne subvencije za kosilo oziroma do 

brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 

na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 401,58 €. 
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ŠOLSKA SHEMA 

Šola sodeluje tudi v Šolski shemi sadja, zelenjave in mleka Evropske unije. Ta je ukrep 

skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli zagotavlja brezplačen dodatni 

obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. 

 
Jedilnike pripravlja organizator prehrane Vesna Babnik v sodelovanju s kuharicami. Za 

objavo jedilnikov na spletni strani šole skrbi računalničarka Tatjana Jagodnik. 

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 
Za učence 1., 3., 5., 6.  in 7. razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi, 

prav tako preventivni zobozdravstveni pregledi. Datumi so določeni z načrti izvajalcev. 

Tekmovanje za čiste in zdrave zobe se zaradi priporočil NIJZ in prilagajanja 

epidemiološki situaciji do nadaljnjega ne izvaja, prav tako se do nadaljnjega ne izvaja 

aktivno umivanje zob. 

 

Za vse učence šole bodo organizirana predavanja s preventivnimi vsebinami iz področja 

zdravstvene vzgoje po programu ZD Ilirska Bistrica.  

 

ŠOLSKI ZVONEC  

 

1. ura 7.35 - 8.20 
2. ura 8.25 - 9.10 

3. ura 9.30 - 10.15 
4. ura 10.20 - 11.05 

5. ura 11.10 - 11.55 
6. ura 12.00 - 12.45 

7. ura 13.00 - 13.45 

8. ura 13.50 – 14.35 

 
od 6.30 do 7.30 – varstvo vozačev, 1.r. in 1. triletje 

od 12.00 do 14.00 – varstvo vozačev (do odvoza) 

 

Jutranje varstvo je praviloma namenjeno učencem 1., 2. in 3. razreda. Varstvo vozačev 

je namenjeno izključno učencem vozačem in učencem prvega triletja, vključitev ostalih 

učencev je možna na osnovi vlog. Varstvo učencev po podaljšanem bivanju je namenjeno 

učencem, katerih starši v času rednega OPB ne uspejo prevzeti učencev. Po sklepu 

Svetom staršev in Svetom zavoda je varstvo in podaljšano bivanje po zaključenem 

urniku v 2022/23 plačljivo, prispevek za nadstandardno varstvo je 10 € na 

ocenjevalno obdobje. 

 

ZARADI OMEJITEV IN PRIPOROČIL NIJZ se nadstandardno varstvo omogoči 

le v nujnih primerih na podlagi vloge staršev! 
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Učenci iz Podgrada smejo prihajati v šolo največ deset minut pred pričetkom pouka. 

Pred poukom so učenci v varstvu v sprejemnem prostoru in v učilnicah 1. triletja (z 

dovoljenjem učitelja), po pouku pa v sprejemnem prostoru. Druge oblike varstva se 

odobrijo na osnovi utemeljene vloge staršev.  

 

Učenci lahko predčasno zapustijo varstvo samo s pisnim privoljenjem staršev. 

 

ŠOLSKI KOLEDAR 

 

Pravilnik o šolskem koledarju določa dve ocenjevalni obdobji (polletji). 

 
Ocenjevalni obdobji v šolskem letu 2022/2023 sta naslednji:  

1. ocenjevalno obdobje:  od 1. septembra do 27. januarja 

2. ocenjevalno obdobje:  od 30. januarja do 23. junija za učence od 1. do 8. razreda 

 od 30. januarja do 15. junija za učence 9. razreda 

 

Ocenjevalne konference:  

1. ocenjevalna konferenca: četrtek, 26. januar 2023 

2. ocenjevalna konferenca: torek, 13. junij 2023 za učence 9. razreda  

 torek, 20. junij 2023 za učence ostalih razredov 

 

Počitnice po šolskem koledarju: 

- jesenske: od 31. oktobra 2022 do 4. novembra 2022 

- novoletne: od 26. decembra 2022 do 2. januarja 2023 

- zimske: od 6. februarja 2023 do 10. februarja 2023 

- prvomajske: od 27. aprila 2023 do 2. maja 2023 

- poletne: od 26. junija 2023 do 31. avgusta 2023 

 

Pouka prosti dnevi: 

- 31. oktober – DAN REFORMACIJE 

- 1. november – DAN SPOMINA NA MRTVE 

- 25. december – BOŽIČ 

- 26. december – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

- 1. januar in 2. januar – NOVO LETO 

- 8. februar – PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

- 13. februar – POUKA PROST DAN (na podlagi drugega odstavka 7.člena Pravilnika 

o šolskem koledarju za osnovne šole) 

- 10. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK 

- 27. april – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

- 1. maj in 2. maj – PRAZNIK DELA 

- 25. junij – DAN DRŽAVNOSTI 

- sobote in nedelje 

 

Informativna dneva v srednjih šolah: 

- petek, 17. februar 2023  

- sobota, 18. februar 2023 
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Izpitni roki za predmetne in popravne izpite:  

1. rok: 16. junij–29. junij 2023 za učence 9. razreda 

1. rok: 26. junij–7. julij 2023 za učence 1. in 8. razreda 

2. rok: 18. avgust–31. avgust 2023 za učence od 1. do 9. razreda 

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:  

1. rok: 3. maj–15. junij 2023 za učence 9. razreda 

1. rok: 3. maj–23. junij 2023 za učence od 1. do 8. razreda 

2. rok: 18. avgust–31. avgust 2023 za učence od 1. do 9. razred 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA 6. IN 9. RAZRED  

 

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

Za šolsko leto 2022/2023 je na Državnem izpitnem centru pripravljena publikacija 

»Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. 

Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem, dosegljiva je 

na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si).  

Koledar aktivnosti nacionalnega preverjanja znanja:  

• 1. 9. 2022 objava sklepa o določitvi tretjega predmeta za našo šolo, 

• 4. 5. 2023 izvajanje NPZ iz slovenščine za 6. r in 9. r., 

• 8. 5. 2023 izvajanje NPZ iz matematike za 6. r. in 9. r., 

• 10. 5. 2023 izvajanje NPZ iz tretjega predmeta za 9. r. , 

• 10. 5. 2023 izvajanje NPZ iz angleščine za 6. r., 

• 31. 5. 2023 seznanitev učencev z dosežki v 9. r. in do 2. 6. 2023 uveljavljanje 

pravice do vpogleda v ovrednotene naloge - poizvedbe, 

• 6. 6. 2023 seznanitev učencev z dosežki v 6. r. in do 8. 6. 2022 uveljavljanje 

pravice do vpogleda v ovrednotene naloge - poizvedbe, 

• 15. 6. 2023 razdelitev obvestil o dosežkih 9. r., 

• 23. 6. 2023 razdelitev obvestil o dosežkih 6. r.. 

 

POMEMBNO: 

V četrtek, 18. maja 2023, bomo izpeljali športni dan in pohod v Podbeže. Obeležili 

bomo 79. obletnico požiga vasi Podbeže, na športni dan in pohod povabili tudi starše, 

krajane in ostale goste.   

http://www.ric.si/
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UČITELJI IN DRUGI DELAVCI ŠOLE 

 
RAZRED RAZREDNIČARKA 

1.r. Martina Štemberger  

2.r. mag. Tina Renko 

3.r. Suzana Poropat 

4./5.r. Irena Kresevič   

6.r Tea Artiček 

7.r. mag. Kristina Jenko Čekada 

8.r/9.r. Sara Tavić 

 
 
 

ZAPOSLEN PREDMETI/DELO 

Tea Artiček GEO, OPB 

Vesna Babnik NAR, KEM, BIO, Organizator prehrane 

Tjaša Ceglar Pomočnica ravnatelja VVE, vzg., vzg. - pom. vzg. heterogeni 
oddelek 1 – 3 let  

Tatjana Dekleva Čistilka 

Matej Grahor Ravnatelj, OPB 

Suzana Grlj RP 4/5, DOP, GOS, ISP, OPB 

Melita Iskra Vzgojiteljica – pom. vzgojiteljice kombinirani oddelek 1 – 6 let 

Rafaela Ivančič Bubnič Tajnik VIZ 

Tanja Jagodnik Kuharica 

Tatjana Jagodnik Računalnikar, TIT, IP, ID-9 

Anica Jelenič Kuharica  

Kristina Jenko Čekada TJA, RP 4/5, RP 3, IP, DOD 

Alenka Kastelic Novak Porodniški dopust 

Metka Kerznar Kuharica 

Tadeja Kerznar Vzgojiteljica kombinirani oddelek 1 – 6 let 

Damjana Kinkela RP 4/5, GUM, OPZ, MPZ 

Jožef Knafelc LUM, IP 

Irena Kresevič RP 4/5, DOP 

Aleks Maglica  Hišnik  

Marija Mahne Čistilka, kuharski pomočnik,  

Jakob Marn Knjižnica, VVO, OPB 

Maja Novaković Vzgojiteljica heterogeni oddelek 1. star.  obd. 1 – 3 let 

Helena Padovan Vzgojiteljica heterogeni oddelek 2. star. obd. 3 – 6  let 

Suzana Pečar OPB 

Rozana Petrač Vzgojiteljica – pom. vzgojiteljice heterogeni oddelek 3 – 6 let 

Maja Tomažinčič Vzgojiteljica – pom. vzgojiteljice kombinirani oddelek 1 – 6 let 

Tjaša Poklar Svetovalno delo, VVO, OPB 
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Suzana Poropat Porodniški dopust / RP 3 

Martina Prosen Računovodja 

mag. Tina Renko RP 2, DOP 

Ava Slejko ŠPO, IP, NIP, RP 1, RP 4/5 

Hermina Šajina Čistilka 

Vanja Šajina Čistilka, perica 

Dolores Štembergar Svetovalno delo, DSP 

Maja Štembergar Prosen SLJ, DOP, ID-9, OPB 

Darja Štemberger Vzgojiteljica – pom. vzg. heterogeni odd. 1 – 3 let, komb. odd. 

Martina Štemberger RP 1, RP 2, NIP, DOP 

Aljaž Štrancar ZGO, DKE, IP 

Sara Tavić MAT, FIZ, DOP, DOD 

Špelca Valenčič Porodniški dopust 

 

ZNAČILNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/23 

 

Ukrepi in trenutno stanje epidemiološke situacije bodo vplivali tudi obliko in potek 

pouka. Razmere se bodo tekom šolskega leta spreminjale, zato jih je potrebno 

sprotno spremljati.  

Brezplačne delovne zvezke še naprej prejemajo učenci 1., 2. in 3. razreda. 

Ponedeljek, 13. 2. 2022 je »pouka prost dan«, ki velja za učence; za zaposlene 

strokovne in druge delavce je to navaden delovni dan. 

 

OCENJEVANJE 

 

V času izvajanja pouka in dejavnosti po »Modelu A in B«, se za vse učence 

uporabljaj veljavni Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v osnovni šoli. V 

primeru uporabe »Modela C«, se za učence od 6. do 9. razreda (delo na daljavo) 

uporabljajo prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja. 

V primeru uporabe »Modela D« se za VSE učence od 1. do 9. razreda (delo na 

daljavo) uporabljajo prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja. 

 

V primeru izolacije enega ali več razredov, se uporablja delo na daljavo in 

prilagoditve pri ocenjevanju in preverjanju znanja.  
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IZBIRNI PREDMETI  

Obvezni  izbirni predmeti so priložnost, da učenci 7., 8.  in 9. razreda spoznajo različne 

predmete in se pri njih dokažejo.  

V sedmem, osmem in devetem razredu učenke in učenci izberejo dve (s soglasjem staršev 

lahko tudi tri) uri izbirnih predmetov. Spomladi med učenci pripravimo izbor in 

predstavitev predmetov, ki bi jih lahko izbrali.  

Število skupin izbirnih predmetov se zaradi nihanja števila učencev zadnjega triletja zelo 

spreminja. 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen 

sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Starši šoli 

posredujejo pisno vlogo z dokazilom o vpisu, ravnatelj pa odloči o oprostitvi sodelovanja 

pri izbirnih predmetih. Letos imamo priznanih sedem skupin, učenci pa so se odločili za 

izvajanje naslednjih izbirnih predmetov:  

 

IZBIRNI PREDMET RAZRED 
FILOZOFIJA ZA OTROKE – Kritično mišljenje, Etična 

raziskovanja 

8. in 9. 

ITALIJANŠČINA 1/3 8. in 9. 

IZBRANI ŠPORT: NOGOMET 8. in 9. 

LIKOVNO SNOVANJE 1 7. 

LIKOVNO SNOVANJE 3 9.  

ŠPORT ZA SPROSTITEV 7. 

RAČUNALNIŠTVO – Multimedija, Računalniška omrežja 7. in 8. 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAZRED 

ANGLEŠČINA 1. 

ŠPORT 4., 5. in 6. 

 
 

DODATNI POUK 

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene 

standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami 

ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave 
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na tekmovanja, podpira  doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem 

v septembru, učenci se dodatno pripravljajo na tekmovanja tudi  pri posameznih 

predmetih. 

DOPOLNILNI POUK 

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč 

učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo 

temeljne učne cilje. Poteka po urniku, objavljenem v septembru. 

 

Ure dopolnilnega in dodatnega pouka so določene na podlagi urnika in sporočene 

učencem v začetku šolskega leta. Obvestila staršem zapišejo učitelji, ki dejavnost 

izvajajo. 

 

Dopolnilni in dodatni pouk sta za učence, ki jih določi učitelj obvezna, razen če 

starši pisno obvestijo učitelja, da ne želijo, da njihov otrok te ure obiskuje. 

 

DODATNA POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI 

Po predmetniku devetletne osnovne šole pripadajo učencem s posebnimi potrebami ure 

dodatne strokovne pomoči. Učenci morajo biti v skladu s Postopkom usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. S predlogom postopka morajo soglašati starši. Dodatno strokovno 

pomoč izvajajo strokovni delavci  navedeni v odločbi. Pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, bosta izvajali inkluzivna pedagoginja Dolores 

Štembergar in učiteljica Tjaša Poklar. 

 

PODALJŠANO BIVANJE 

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od prvega do vključno petega razreda, 

največ 5 ur po zaključku rednega pouka, torej do 15.25. Za učence bomo, na podlagi 

utemeljenih vlog, izvajali še varstvo otrok do predvidoma 15.50. V podaljšanem 

bivanju učenci zaužijejo kosilo, sodelujejo pri sprostitvenih in interesnih dejavnostih, 

ustvarjajo in pišejo domače naloge največ do 15.00.  

Podaljšano bivanje izvajamo v štirih  kombiniranih skupinah. Zaradi nemotenega dela 

naprošamo starše, da učence praviloma pridejo iskati v OPB v času odmora. 

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj predčasno spusti otroka iz 

šole samo s pisnim obvestilom staršev. 
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ŠOLE V NARAVI IN PLAVALNI TEČAJI 

V letošnjem šolskem letu bomo za učence 1., razreda izpeljali prilagajanje na vodo 

(10 ur), za učence 3. razreda pa obvezni plavalni tečaj (20 ur). Predviden termin je 

od 26.9. – 30. 9. 2022 v Žusterni.  

Preverjanje znanja plavanja se izvede tudi za učence 6. in 7. razreda. Priključili se bodo 

učencem 1. in 3. razreda.  

 

Zimska šola v naravi je za učence 5. in 6. razreda načrtovana od 23. 1. 2023 do              

27. 1. 2023 v Kranjski Gori. 

 

Poletna šola v naravi se v šolskem letu 2022/ 2023 ne izvaja. 

 

Poleg naštetih šol v naravi bomo obiskovali tudi dnevne centre šolskih in obšolskih 

dejavnosti. 

 

Subvencioniranje šole v naravi in plavalnega tečaja bo potekalo v skladu s 

Pravilnikom o financiranju šole v naravi iz proračuna občine Ilirska Bistrica (Uradne 

objave Občine Ilirska Bistrica, glasilo Bistriški odmevi, št. 1, leto 5, 02.03.2012, 

dopolnitev U.l. RS, št. 10/2014, z dne 7.2.2014) in Pravilnikom o financiranju šole v 

naravi (uradni list RS, št.61/2004, 70/2008, 61/2009). 

 
Starši, ki bodo želeli subvencionirano šolo v naravi oziroma plavalne tečaje, bodo pri 

šolski svetovalni službi dvignili vlogo in jo izpolnili 1 mesec pred  izvedbo plavanja ali 

šole v naravi ter jo vrnili šoli. 

 

Do pomoči so upravičeni starši učencev, za katere je iz odločbe o otroškem dodatku 

razvidno, da je družina uvrščena največ v 4. dohodkovni razred, oziroma se družina 

znajde v posebnih socialnih razmerah. 
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PREVOZI 

Prevoz je za učence brezplačen. Učenci iz naselij Male Loče, Račice, Starod, Podbeže, 

Sabonje, Zalči in Tominje imajo samo en odvoz domov, učenci iz Hrušice in Sabonj pa 

dva. Učenci iz Račic in Staroda imajo ločen odvoz domov, učenci iz naselij Podbeže, 

Sabonje, Zalči in Tominje pa prav tako. Prevoze izvaja podjetje Frelih d.o.o. 

 

VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA OD 1. 9. 2021  

 
PRIHOD V ŠOLO 

Začetna postaja ura Končna postaja ura 

Male Loče 6.37   

Hrušica 6.41   

  Podgrad 6.51 

Zalči 6.30   

Sabonje 6.35   

Podbeže 6.42   

Starod 6.58   

Račice 7.02   

  Podgrad  7.07 

 
ODHOD IZ ŠOLE 1. odvoz 

 

Začetna postaja ura Končna postaja ura 

Podgrad 13.34   

  Hrušica 13.41 

  Male Loče 13.45 

Podgrad 13.52   

  Račice 13.56 

  Starod 14.00 

Podgrad 14.07   

  Podbeže 14.16 

  Sabonje  14.23 

  Zalči 14.28 

  Tominje 14.33 

  Ilirska Bistrica 14.45 
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ODHOD IZ ŠOLE 2. odvoz 

 

Začetna postaja ura Končna postaja ura 

Podgrad 15.20   

  Hrušica 15.28 

  Sabonje 15.35 

  Ilirska Bistrica 15.47 
Urnika prihoda in odhodov veljata za vse dni v tednu od 1. 9. 2021 naprej. 

 

PREDMETNIK 

 

V šolskem letu 2022/2023 bomo realizirali 190 šolskih dni za učence od 1. do 8. razreda, 

za učence  devetega razreda pa 184 dni.  

 

Med šolske dneve štejemo športne, kulturne in naravoslovne dneve, tehniške dneve, šolo 

v naravi, celodnevne ekskurzije, delovne akcije, itd.  

 

V tem šolskem letu bomo uporabljali fleksibilni urnik v naslednjih razredih in pri 

naslednjih predmetih:  

 
PREDMET/ 

RAZRED 

Število ur v prvem ocenjevalnem 

obdobju 

Število ur v drugem ocenjevalnem 

obdobju 

SLJ – 8. R. 3 4 

SLJ – 9. R. 5 4 
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POUK – tedensko število 

ur 

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 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Angleški jezik  2 2 2 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

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

Družba    2 3     

Naravoslovje in tehnika    3 3     

Spoznavanje okolja 3 3 3       

Geografija      1 2 1,5 2 

Zgodovina      1 2 2 2 

Domovinska in 

državljanska kultura in 

etika 

      1 1  

Biologija        1,5 2 

Naravoslovje      2 3   

Kemija        2 2 

Fizika        2 2 

Tehnika in tehnologija      2 1 1  

Gospodinjstvo     1 1,5    

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Izbirni predmeti       2/3 2/3 2/3 

Število predmetov 6 7 7 8 9 11 12-14 14-16 12-14 

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    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dnevi dejavnosti 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Neobvezni izbirni predmeti 

Angleški jezik 2         

Drugi tuj jezik/ 

tehnika/umetnost/ 

računalništvo/šport 

   2/1 2/1 2/1 2 2 2 
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DNEVI DEJAVNOSTI 

 

1. razred 
DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni dnevi 1. Pojdimo na kmetijo september 

2. Od zrna do kruha januar 

3. Arboretum Volčji Potok 17. maj 

Kulturni dnevi 1. Veselo v novo leto december 

2. Kulturna dediščina našega kraja december 

3. Gremo v gledališče februar 

4. Šolski muzej april 

Športni dnevi 1. Kros september 

2. Igre v vodi september 

3. Vodni športi september 

4. Jesenski pohod oktober 

5. Pohod Podbeže 18. maj 

Tehniški dnevi 1. Novoletni izdelki november 

2. Pustno rajanje februar 

3. Velikonočne delavnice marec 
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2. razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni dnevi 1. Pojdimo na kmetijo Slavec oktober 

2.  Spoznajmo zelišča  maj 

3. Arboretum Volčji potok 17. maj 

Kulturni dnevi 1.  Veselo v novo leto  december 

2. Kulturna dediščina našega kraja december 

3.  Gremo v gledališče  februar 

4. Šolski muzej  april 

Športni dnevi 1. Kros september 

2. Jesenski pohod oktober 

3.  Igre na snegu  februar 

4. Spominski pohod v Podbeže 18. maj 

5.  Vodne igre  junij 

Tehniški dnevi 1.  Novoletni izdelki november 

2. Pustno rajanje februar 

3. Velikonočne delavnice  marec 

 

3. razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni dnevi 1. Pojdimo na kmetijo Volk oktober 

2. Arboretum Volčji potok 17. maj 

3. Raziskujemo travnik Junij 

Kulturni dnevi 1. Veselo v novo leto december 

2. Kulturna dediščina našega kraja december 

3. Gremo v gledališče februar 

4. Šolski muzej april 

Športni dnevi 1. Kros september 

2. Vodni športi september 

3. Igre v vodi september 

4. Jesenski pohod  oktober 

5. Spominski pohod v Podbeže 18. maj 

Tehniški dnevi 1. Novoletni izdelki november 

2. Pustno rajanje februar 

3. Velikonočne delavnice marec 
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4. in 5. razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni dnevi 1. Luka Koper 30. januar 

2. Reka sedmih imen 5. april 

3. Bled z otokom in Blejski grad 20. junij 

Kulturni dnevi 1. Veselo v novo leto december 

2. Gremo v gledališče februar 

3. Kulturna dediščina junij 

Športni dnevi 1. Kros september 

2. Jesenski pohod oktober 

3. Drsanje Februar 

4. Spominski pohod v Podbeže 18. maj 

5. Vodne igre junij 

Tehniški dnevi 1. Novoletni izdelki december 

2. Pustno rajanje februar 

3. Od volne do izdelka marec 

4. Velikonočne delavnice april 

 
6. razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni dnevi 1. Hiška ekspirimentov november 

2. Obisk Bistre 7. marec 

3. Naravoslovni eksperimenti junij  

Kulturni dnevi 1. Zagreb 13. september 

2. Glasbena predstava februar 

3. Ekskurzija v Posočje april 

Športni dnevi 1. Kros  september 

2. Jesenski pohod oktober 

3. Igre na snegu januar 

4. Spominski pohod v Podbeže 18. maj 

5. Športne igre junij 

Tehniški dnevi 1. Ogled e-Transformerja 2.0 oktober 

2. Načini transporta 1. december 

3. Veseli december december 

4. Pustovanje februar 
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7. razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni dnevi 1. Fizikalni ekspirimenti (valovanje) september 

2. Hiška ekspirimentov november 

3. Obisk Bistre 7. marec 

Kulturni dnevi 1. Zagreb 13. september 

2. Glasbena predstava februar 

3. Ekskurzija v Posočje april 

Športni dnevi 1. Kros september 

2. Jesenski pohod oktober 

3. Igre na snegu januar 

4. Spominski pohod v Podbeže 18. maj 

5. Športne igre junij 

Tehniški dnevi 1. Ogled e-Transformerja 2.0 oktober 

2. Načini transporta 1. december 

3. Veseli december december 

4. Pustovanje februar 
 

8. in 9. razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni dnevi 1. Fizikalni ekspirimenti september/junij 

2. Hiška ekspirimentov november 

3. Obisk Bistre 7. marec 

Kulturni dnevi 1. Zagreb 13. september 

2. Glasbena predstava februar 

3. Ekskurzija v Posočje april 

Športni dnevi 1. Kros september 

2. Jesenski pohod oktober 

3. Igre na snegu januar 

4. Spominski pohod v Podbeže 18. maj 

5. Športne igre junij 

Tehniški dnevi 1. Ogled e-Transformerja 2.0 oktober 

2. Načini transporta 1. december 

3. Veseli december december 

4. Pustovanje februar 
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PREDNOSTNE NALOGE IN PROJEKTI 

 

V šolskem letu 2022/23 bomo kljub prilagoditvam in omejitvam sodelovali v naslednjih 

projektih: 

● PROJEKT: »Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega 

mišljenja in reševanja problemov 2017-2022«, 

● Slovenska mreža zdravih šol, 

● projekt Mreža vodnih šol, 

● ERASMUS+, KA1¸22** 

● Nacionalni mesec skupnega branja »Šola bere«, 

● »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«, 

● »Zdravje v šoli«, 

● »Davčno opismenjevanje mladih«, učenci 6., 7. in 8. razreda, 

● neobvezni izbirni predmet  prvi tuj jezik v 1. razredu (angleščina), 

● neobvezni izbirni predmet 4., 5. in 6. razred (šport), 

● šole v naravi, tečaji (10 in 20 ur) plavanja, preverjanje znanja plavanja, 

● skrb za večjo učinkovitost in kakovost vzgoje in izobraževanja, 

● Spominski pohod v Podbeže (obeležitev dogodka), 

● Uporaba užitnih rastlin iz šolskega učnega parka, 

●  "Šolska shema sadja, zelenjave in mleka 2022/2023" (projekt Evropske unije v 

sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in Ministrstvom za zdravje  

● Tradicionalni slovenski zajtrk (tretji petek v novembru na dan slovenske hrane), 

● Varno v prometu,  

●  »Rastem s knjigo«, projekt za učence 7. razreda, 

● »Noč branja«, april 2023, 

● delavnice za nadarjene učence, 

● sodelovanje na razpisanih natečajih, 

● PROJEKT/RAZISKAVA: Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja: 

kako z oblikovanjem pozitivne vrstniške kulture prispevati k vključujoči šoli? (za 

učence 8. in 9. razreda) 
 

Pomembne bodo tudi epidemiološke in zdravstvene razmere, ki bi v času predvidene 

prireditve omogočale izvedbo brez omejitev. 
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**ERASMUS + KA1¸22 

V juniju 2022 je bila naša šola uspešna pri prijavi novega projekta KA122 – mobilnosti 

posameznikov, učencev in učiteljev. Erasmus izmenjava bo omogočila tedenska 

izobraževanje v državah EU za učitelje v poletnih mesecih. Izbrani učenci tretje triade pa 

bodo šli na ogled dobrih praks na gostujočo šolo, predvidoma na Finsko.  

 

Tema mobilnosti je vzpostavitev učilnice in učenja na prostem. Učenci in učitelji si 

želimo, da bi v okolici šole pridobili kvalitetne, uporabne površine tudi za šolsko delo. 

Ohraniti in urediti si želimo šolski eko vrt in s tem spodbujati trajnostni razvoj, 0 km v 

pridelavi hrane, vzgajanju v samooskrbi, Ker gre za izjemen izziv in ker v Sloveniji 

nimamo veliko primerov dobrih praks za oblikovanje krajinske arhitekture v okolici šol 

so učiteljice izrazile željo po ogledu dobrih praks tovrstnega poučevanja v tujini, saj tudi 

same nimajo izkušenj s poučevanjem na prostem, vidijo pa v njem številne priložnosti.  

Kako izgledajo učilnice na prostem bomo preizkusili tudi z učenci, tam kjer imajo dobro 

razvito tovrstno poučevanje (Skandinavija).  

 

Poleg tega želimo s projektom vključevanja v mednarodno okolje Erasmus spodbujati 

učence k spoznavanju drugih držav, spoznavanju vrstnikov,  jih opogumiti pri uporabi 

tujega jezika, jih naučiti potovati in jih spodbujati pri raziskovanju Evrope in sveta. 

Projekt traja od junija 2022 do decembra 2023. 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

NAZIV MENTOR Razred Plačilo 

Bralna značka Učiteljice slovenščine 1 - 9  

Otroški  pevski zbor  Damjana Kinkela 1 - 5  

Mladinski pevski zbor  Damjana Kinkela 6 - 9  

Ročna dela Lucija Stanič Brezec 1 - 9  

Računalništvo Tatjana Jagodnik 3. in 5.  

Angleška bralna značka Kristina Jenko Čekada 

Martina Štemberger 
4. - 9. 

1. - 3. 
 

Prometni krožek Špelca Valenčič 6 - 9  

Erasmus krožek Jenko Čekada Kristina , 

Tjaša Poklar, Tatjana 

Jagodnik 

7 - 9  

Krožek Rdečega križa Vesna Babnik 6 - 9  

Vesela šola Dolores Štembergar 4 - 9  

Kmetijski krožek Tamara Urbančič 2 - 9  

Priprave na različna 

tekmovanja 

Učitelji 1. - 9.  

Gasilci PGD Podgrad 1 - 9  

Dramski krožek Maja Štembergar Prosen 6 - 9  

Novinarski  Maja Štembergar Prosen 

Tatjana Jagodnik 

5 - 9  

Košarka KK Plama-Pur 1 - 5 DA 

Rokomet RK Jadran 1 - 9 DA 

Nogomet ND Il. Bistrica 1 - 9 DA 
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PRAVILA HIŠNEGA REDA V ŠOLSKEM POSLOPJU 

 IN OKOLICI ŠOLE - IZVLEČEK 

ŠOLSKI PROSTOR 

V šolskem letu 2022/23 se ob omejitvah določenih s strani NIJZ uporabljajo posebni 

protokoli hišnega in šolskega reda, splošno zapisana pravila hišnega reda pa takrat, 

ko je to mogoče. Prilagoditve se izvajajo do preklica. 

 

UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA 

 

Prihod - v šolo prihajajo učenci med 7.20 in 7.30, razen učencev vozačev in učencev v 

jutranjem varstvu. Učenci vozači prihajajo v šolo s šolskim avtobusom in se vključujejo 

v oddelek varstva vozačev skupaj z ostalimi učenci od 1. do 3. razreda. Učenci se v 

garderobah preobujejo in odložijo oblačila. Vstop v šolske prostore z rolerji, obutimi 

čevlji ali kotalkami ni dovoljen.  

 

Gibanje obiskovalcev - po šolskih zgradbah je omejeno. V učilnice in ostale prostore 

lahko starši in obiskovalci vstopajo samo po predhodni najavi pri razredniku, učitelju in 

ob dovoljenju ravnatelja.  

Vstopanje v šolo po končanih dejavnostih (15.30) brez prisotnosti mentorja ali učitelja 

ni dovoljeno.  

 

Pouk - k pouku prihajajo učenci točno, če učitelj zamuja več kot pet minut je reditelj 

dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole. Učenci 1.r. do 5.r. med poukom 

praviloma ne zapuščajo razreda, pri delu ne motijo sošolcev ali učitelja. Učenci od 6. 

do 9. razreda na pouk počakajo na hodniku pred učilnico, v učilnico vstopijo skupaj 

z učiteljem. Učenci ob koncu učne ure pospravijo učilnico, zapustijo jo lahko, ko jim 

to dovoli učitelj. 

 

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

 

Šola sprejme pravila za obnašanje in ravnanje v šolskih prostorih in pravila za ravnanja 

za dneve dejavnosti (ekskurzije, športne, naravoslovne…). 

 

Uporaba mobilnih telefonov – med poukom in drugim šolskim delom je prepovedana 

(najava učiteljev za potrebe pouka), učencem bodo mobilni telefoni odvzeti. Odvzete 

telefone bodo starši prevzeli pri razredniku. 

 

Snemanje in fotografiranje – brez dovoljenja vodstva šole je prepovedano. 

 

Predvajanje in poslušanje glasbe - brez dovoljenja vodstva šole ni dovoljeno. 

 

Prinašanje nevarnih ali nepotrebnih predmetov v šolo – ni dovoljeno. 

Prinašanje, uživanje ali ponujanje energijskih napitkov, alkohola, drog in ostalih 

psihoaktivnih sredstev je prostorih in na funkcionalnih zemljiščih šole – 

prepovedano. 
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Učenci v varstvu vozačev – se lahko gibljejo le v za ta namen določenih prostorih in 

igriščih in so dolžni upoštevati navodila učiteljev. 

 

V primeru poškodbe ali slabega počutja učenca – je vsak delavec šole ali učenec 

dolžan ukrepati in obvestiti razrednika, svetov. službo ali vodstvo šole. 

 

VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 

 

Zagotavljamo z dežurstvi strokovnih delavcev, učencev in drugih zaposlenih. 

 

Dežurni učitelj – skrbi za izvajanje dogovorjenih pravil v posameznih prostorih, na 

hodniku v nadstropju in v jedilnici. 

 

Učitelji skrbijo za red in primerno disciplino učencev in za njihovo varnost. 

 

Opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci ali delavci šole in opozarjajo na 

pomanjkljivosti. 

 

Nadzorujejo delo dežurnih učencev ter jim dajejo dodatna navodila za delo. 

 

Dežurni učenec – Dežurstvo opravljajo učenci od 6. do 9. razreda, učenci z negativnim 

učnim uspehom in vzgojno težavni učenci dežurstva ne opravljajo. 

 
Mesto dežurnega učenca je pri vhodu v sprejemnem prostoru. Čas dežurstva je od 7.30 

do 13.25. Učenec, ki piše v času dežurstva pisno preverjanje znanja, se dogovori za 

nadomeščanje z učencem naslednjega razreda. 

 

Dežurnega učenca za dežurstvo pripravi razrednik. Dežurni učenec prevzame šolsko 

malico v kuhinji in jo dostavi v sprejemni prostor. Dežurni učenec po šolski malici uredi 

jedilnico (poravna in pobriše mize). 

 

Dežurni učenec se mora znati primerno vesti do obiskovalcev šole in voditi dnevno 

evidenco dogajanja.  
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Izhod iz šole 

 

Med poukom, v času varstva in podaljšanega bivanja  je izhod iz šole brez pisnega 

dovoljenja staršev prepovedan. Šola za navedene izhode  ne prevzema odgovornosti. 

 

Šolska prehrana – način in pravila ravnanja v jedilnici so določena s posebnimi 

pravili. 

 

Skrb za osebno opremo in šolski inventar – vsi učenci in delavci šole odgovarjajo za 

osebno opremo, učila in ostali šolski inventar.  

 

Šola bo pozabljena oblačila ali obutev hranila 1 teden, nato se oddajo v zbirni center 

Rdečega križa ali Karitasa. 

 

Ostala določila Hišnega reda:  

 

Razredniki so dolžni predstaviti hišni red učencem in staršem na začetku šolskega 

leta – po potrebi tudi med letom. 

 

Učenci in delavci šole morajo biti pri spoštovanju dogovorjenih pravil dosledni. 

 

Učenci in delavci šole so dolžni posvečati veliko pozornosti medsebojnim spoštljivim 

odnosom in odnosu do obiskovalcev šole. 

 

Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu. 

 

Učenci višjih razredov morajo biti še posebej pozorni do učencev nižjih razredov. 

 

Učenci so dolžni sodelovati pri dogovorjenih in organiziranih oblikah vzdrževanja 

in urejanja šole. 

 

V šolo in na območje šolskega prostora je prepovedano voditi ali nositi živali, razen 

z dovoljenjem vodstva šole in za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa. 

 

Starše in ostale uporabnike igrišč in igral pri šoli in vrtcu obveščamo, da je le ta 

možno uporabljati šele po 15.30 uri. Do takrat so površine namenjene dejavnostim, 

ki jih izvajata šola in vrtec. 

 

Vzgojni načrt šole in Pravila šolskega reda lahko poiščete in si preberete na oglasni deski 

v šoli ali na šolski spletni strani www.os-podgrad.si. 

  

http://www.os-podgrad.si/
http://www.os-podgrad.si/
http://www.os-podgrad.si/
http://www.os-podgrad.si/
http://www.os-podgrad.si/
http://www.os-podgrad.si/
http://www.os-podgrad.si/
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VARNO NA POTI V ŠOLO 

 

 

Šola ima izdelan Načrt varnih šolskih poti. Spremenjen je urnik šolskih prevozov, 

zgrajeno parkirišče in povezovalni pločnik. 

 

Učenci naj s pomočjo staršev in učiteljev izberejo za prihajanje v šolo in iz nje kar se da 

najbolj varno pot. Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred OŠ spremstvo 

polnoletne osebe oziroma otroka starejšega od 10 let, če s tem soglašajo starši ali 

skrbniki otroka. 

 

Na območju šolskega okoliša je promet po glavni cesti nevaren, ker je le-ta zelo gost, 

nekateri vozniki pa ne upoštevajo cestno prometnih predpisov. Učenci, katerih varnost je 

na poti v šolo ogrožena, imajo zagotovljen prevoz v šolo in iz nje (Zakon o  osnovni šoli).  

Učenci, ki uporabljajo šolski avtobus, morajo posvetiti več pozornosti varnosti pri 

vstopanju v avtobus in izstopanju iz njega ter na lepo obnašanje na avtobusu, saj bo 

le tako vsem učencem zagotovljeno dovolj varnosti.  

 

Otroke, ki obiskujejo prvi razred v šolo in iz nje vozijo starši ali pa uporabljajo šolski 

avtobus. Prvošolci in drugošolci morajo na poti v šolo in iz nje nositi rumeno rutico okrog 

vratu, vsi učenci pa morajo ob zmanjšani vidljivosti in ponoči za boljšo vidnost 

uporabljati tudi predpisan odsevnik - kresničko.  

Učencem, ki hodijo v šolo peš svetujemo, da uporabljajo stranske poti, četudi so malce 

daljše oziroma hodijo po pločniku ali po levi strani cestišča. Pri hoji naj bodo čim bolj 

previdni, pred prečkanjem ceste naj se prepričajo, če to lahko varno storijo in če je le 

mogoče, naj cesto prečkajo na prehodu za pešce. Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti naj 

si na vidno mesto namestijo odsevnik – kresničko.  

 

Otrok do 14. leta starosti mora imeti med vožnjo s kolesom na glavi pravilno 

nameščeno čelado. Otroci, ki dopolnijo 10 let starosti (5. razred), opravljajo 

kolesarski izpit in do takrat ne smejo samostojno voziti kolesa v cestnem prometu. 

Vozijo ga lahko samo v spremstvu odrasle osebe ali na območju umirjenega 

prometa oziroma na pešpoteh. 

 

Skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ilirska Bistrica se 

trudimo, da bi naše otroke v najboljši možni meri obvarovali pred nevarnostmi, ki jim 

pretijo na poti v šolo in domov. Po naših najboljših močeh skušamo poskrbeti za večjo 

varnost šolarjev s postavitvijo dodatnih prometnih znakov za omejitev hitrosti, obvestil 

da so na cesti šolarji, za ureditev stranskih, bolj varnih poti.  

 

 

 

 

 

  



34 
 

MOJE BELEŽKE 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



35 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šola je izdala Publikacijo na podlagi 32. člena  

 

Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 87/11, 40/12). 

 

Na osnovi sklepa učiteljskega zbora z dne 1. 7. 2022, se publikacija zaradi 

 

 obvestil, opravičil in sporočil natisne  za vse otroke vrtca, učence šole,  

 

zaposlene delavce in sodelavce šole in vrtca. 
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