
vizija Osnovne šole Gorje

Učitelji v sodelovanju s starši skrbimo,
da učenci pridobijo znanje in veščine 

za odgovorno in srečno življenje.
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Prvi šolski dan je za vas učence dan poln 
pričakovanj. Leto starejši ste in  vsto-
pate v višji razred. Mlajši si radovedno 
ogledujete učiteljico in sošolce. Vsak na 
svoj način boste pridobivali nova znan-
ja, veščine in gradili prijateljstva. Včasih 
se je treba zelo potruditi in vložiti veliko 
energije, da osvojite cilje, ki jih pred vas 
postavlja življenje.

Učenci ste v zadnjih dveh šolskih letih 
dokazali, da se znate prilagoditi novim 
situacijam, v katere nas je potisnila ep-
idemija. Pouk na daljavo je prinesel 
mnogo izzivov in priložnosti. Za izvedbo 
novih oblik pouka je bilo potrebno usvo-
jiti veliko novih znanj s področja komu-
nikacijske tehnologije. Delo na daljavo 
je tudi za učitelje predstavljalo velik izziv. 
Pogrešali so srečanja v živo in skušali na-
domestiti stike prek medijev, ki so bili na 
razpolago. Na starše so se prenesle naloge, 
ki jih običajno opravijo učitelji v učilni-
ci. Vzpodbujanje za pisanje nalog, pomoč 
pri usvajanju snovi in preverjanju znanja, 
predvsem pri mlajših učencih, je bilo na 
ramenih staršev.

V začetku novega šolskega leta bomo na-
jprej pogledali, kje smo ostali in nadalje-
vali, tako da čim bolj zapolnimo vrzeli. 
V novem šolskem letu načrtujemo pouk, 
dejavnosti, projekte in prireditve z zave-
danjem, da se bomo morda morali spet 
prilagodili situaciji, ki bo pred nami. 

Priložnosti za pridobivanje novih veščin, 
znanj in graditev medsebojnih odnosov 
bo veliko. Izkoristite jih. Naj vas te dejav-
nosti bogatijo.

Dragi učenci, starši in učitelji, iskreno 
dobrodošli v novem šolskem letu. Vsi sk-
upaj smo že dokazali, da zmoremo prek 
ovir, da zmoremo sodelovati in da zmore-
mo dosegati visoko postavljene cilje. Naj 
bo novo šolsko leto bogato z doživetji, 
izkušnjami, izzivi in vsi skupaj bomo na 
koncu zadovoljni.

Dragi učenci, starši in učitelji! 

Mojca Brejc,
ravnateljica
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PODATKI O ZAVODU

OSNOVNA ŠOLA GORJE
Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje Gorje
Tel.: (04) 5745 130, faks: (04) 5769 100

Elektronski naslov: solagorje@osgorje.si 
Naslov spletne strani: http://www.osgorje.si

Ustanovitelj: OBČINA GORJE
Šolski okoliš: OBČINA GORJE

Osnovna šola Gorje je organizirana kot 
samostojna osnovna šola. Šolo upravlja-
ta Svet šole in ravnateljica. V času pote-
ka vzgojno-izobraževalne dejavnosti šola 
prevzema odgovornost za učence v vseh 
šolskih prostorih in pripadajočih zunanjih 
površinah s pogojem, da ravnajo v skladu 
s Pravili šolskega reda Osnovne šole Gorje 
in Hišnim redom Osnovne šole Gorje.

ravnateljica Mojca Brejc 04 5729 470

pomočnica ravnateljice za šolo Tatjana Pintar 04 5729 471

pomočnica ravnateljice za vrtec Meta Šilc 04 5725 405

tajnica Katarina Slivnik 04 5745 130

računovodkinja Ljudmila Zupan 04 5729 472

knjigovodkinja Andreja Mauko 04 5745 133

šolska svetovalna delavka Barbara Zalokar 04 5729 477

pedagoginja Klavdija Koman 04 5729 475

učiteljica dodatne strokovne pomoči Hermina Rot 04 5729 478

knjižničarka Biserka Lazar 04 5729 473

vodja šolske prehrane Asja Sodja 04 5729 475

računalničarka Andreja Potočnik 04 5729 475
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UČITELJI

Petra Kraigher vsi predmeti, razen TJA razredničarka 1. a

Alenka Zupan drugi učitelj

Marjana Ražen vsi predmeti razredničarka 2. a

Valentina Žemva vsi predmeti, razen TJA razredničarka 2. b

Melita Gerdej vsi predmeti, razen TJA razredničarka 3. a

Jerca Šolar vsi predmeti, razen TJA razredničarka 4. a

Francka Jensterle vsi predmeti, razen TJA, GOS, GUM razredničarka 4. b

Janja Geltar vsi predmeti, razen TJA, GOS, GUM razredničarka 5. a

Petra Lukan vsi predmeti, razen TJA, GOS, ŠPO razredničarka 5. b

Brigita Škufca TJA razredničarka 6. a

Tina Sušnik SLJ, OPB razredničarka 6. b

Marija Rihtaršič TIT, MAT, RVT razredničarka 7. a

Klavdija Koman GEO, DKE razredničarka 8. a

Primož Poklukar LUM, LS1, LS2, NUM, OPB razrednik 8. b

Andreja Potočnik MAT, NRA razredničarka 9. a

Vesna Leban ZGO, DKE, OPB

Jera Stojko FIZ, MAT, OPB

GUM

Darinka Mareš OPB

Nenad Pilipovič ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ, NŠP, OPB

Saša Pogorevc TJA, GUM, N1A, OPB

Maja Prešeren ŠPO, OPB, JV

Maja Tavčar Karlin NI1, NI2, N2N, OPB

Lea Dobre BIO, KEM, JV

Asja Sodja GOS, BIO, NAR, SPH, OPB

Tatjana Pintar SLJ, GKL

Biserka Lazar TJA
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ZBORNICA 1.–5. RAZREDA 04 5729 474
ZBORNICA 6.–9. RAZREDA 04 5729 475
TELOVADNICA 04 5729 476

Drugi delavci šole

Nataša Miler spremljevalka učenca

Marko Komar hišnik 04 5729 480

Robert Hirci, Alenka 
Lukežič, Jana Arh kuhinjsko osebje 04 5729 479

Brigita Žepek, Andrejka 
Sajovic, Janja Pintar, 
Sonja Vidic

čistilke 04 5729 480

Ravnatelj

Ravnatelj vodi strokovno in gospodarsko 
delo šole. Je pedagoški vodja in poslovodni 
organ, opravlja naloge, ki so opredeljene v 
49. členu ZOFVI. Mandat ravnatelja traja 
pet let.

Svet šole

Svet šole je oblikovan v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja in Odlokom o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o uskladitvi akta o 
ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole 
Gorje. Mandat sveta šole traja štiri leta. 
Svet sprejema program razvoja šole, let-
ni delovni načrt in poročilo o uresničitvi 
in odloča o uvedbi nadstandardnih pro-
gramov. Imenuje in razrešuje ravnatelja. 
Odloča o pritožbah v zvezi s statusom 
učenca, o pritožbah staršev v zvezi z vzgo-
jno-izobraževalnim delom in o pritožbah 
delavcev.

ORGANI ŠOLE

Gal Pezdirnik, Luka Kocjančič, Gašper Fon, 
Študija Van Gogha
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Delavci šole

Alenka Zupan predsednica
Jerca Šolar članica
Klavdija Koman članica
Klavdija Iveljić članica
Tatjana Skumavc članica

Janez Kolenc član
Tina Kosi članica
Eva Rimahazi članica

Edvard Frelih član
Matej Poklukar član
Polona Žvan članica

Predstavniki staršev

Predstavniki ustanovitelja

Svet staršev

Svet staršev predlaga nadstandardne pro-
grame, daje mnenje o predlogu razvoja 
šole, o letnem delovnem načrtu in raz-
pravlja o poročilih ravnatelja. Svet staršev 
obravnava pritožbe staršev o vzgojno-izo-
braževalnem delu šole. 

Imenuje predstavnike v Svet šole. Pred-
sednika in namestnika bo izvolil Svet 
staršev na prvi seji, ki jo skliče ravnatelj 
v septembru. 

Strokovni organi šole

Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni 
pedagoški delavci šole. Obravnava in 
odloča o pedagoških vprašanjih. Daje 
mnenje o letnem delovnem načrtu, 
predlaga nadstandardne programe in 
daje mnenje o predlogu za imenovanje 
ravnatelja. Odloča o vzgojnih ukrepih.

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo 
strokovni delavci, ki opravljajo vzgo-
jno-izobraževalno delo v oddelku. 
Obravnava vzgojno-izobraževalno prob-
lematiko v oddelku. Oblikuje program 
dela za učence s težavami pri učenju in 
za nadarjene učence. Odloča o vzgojnih 
ukrepih in opravlja druge naloge v skladu 
z zakonom.

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljs-
kega zbora, analizira vzgojne in učne rezu-
ltate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih 
in učnih problemov posameznih učencev, 
sodeluje s starši in s šolsko svetovalno služ-
bo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja 
druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovni aktivi združujejo učitelje istega 
predmeta ali predmetnega področja. 
Obravnavajo problematiko predmetnega 
področja, usklajujejo merila za ocenje-
vanje in opravljajo druge naloge v skladu 
z zakonom.

Gabrijela Tomaževič, nagrajen izdelek 
na mednarodnem ex temporu Moravče
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Organiziranost učencev

Oddelčne skupnosti združujejo učence 
v oddelku. Učenci oddelčne skupnosti 
volijo dva predstavnika oddelka v sk-
upnost učencev šole. Volitve usmerja 
razrednik.

Skupnost učencev šole povezuje vse 
oddelčne skupnosti šole. V delo skup-
nosti učencev šole sta vključeni mento-
rici Hermina Rot in Tina Sušnik.

Šolski parlament je izvršilni organ sk-
upnosti učencev šole. Sklicatelj parlam-
enta je ravnateljica, lahko pa tudi men-
torica skupnosti učencev šole. 

POUK

Za pouk štejemo dejavnosti v šoli, pri kat-
erih sistematično in organizirano poda-
jamo učno snov. Zavezuje nas učni načrt 
za posamezne predmete in predmetnik. 
Pouk poteka po urniku, ki ga določimo 
septembra. Med dneve pouka štejemo 
tudi športne, kulturne, naravoslovne in 
tehniške dneve, šolo v naravi, celodnevne 
ekskurzije itn. 

Luka Por, Cankar v eni potezi Luka Por, Barvana risba z eno potezo
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Predmetnik od 1. do 5. razreda

RAZRED

PREDMET 1. 2. 3. 4. 5.

T L T L T L T L T L

Slovenščina 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175

Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70

Glasbena umetnost 2 70 2 70 2 70 1,5 52,5 1,5 52,5

Spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105

Družba 2 70 3 105

Matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140

Angleščina 2 70 2 70 2 70 3 105

Naravoslovje in
tehnika 3 105 3 105

Gospodinjstvo 1 35

Šport 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105

Dopolnilni, 
dodatni p. 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35

Dodatna pomoč 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5

Oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5

Interesne dejavnosti 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70

Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 3 dni 3 dni

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni

Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni

Število predmetov 6 7 7 8 9

Tedensko 
št. ur pouka 20 23 24 23,5 25,5

Št. tednov pouka 35 35 35 35 35
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Predmetnik od 6. do 9. razreda

RAZRED

PREDMET 6. 7. 8. 9.

T L T L T L T L

Slovenščina 5 175 4 140 3,5 122,5 4,5 144

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128

Angleščina 4 140 4 140 3 105 3 96

Likovna umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32

Glasbena umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32

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

Zgodovina 1 35 2 70 2 70 2 64

Domovinska in državljanska 
kultura in etika 1 35 1 35

Fizika 2 70 2 64

Kemija 2 70 2 64

Biologija 1,5 52,5 2 64

Naravoslovje 2 70 3 105

Tehnika in tehnologija 2 70 1 35 1 35

Gospodinjstvo 1,5 52,5

Šport 3 105 2 70 2 70 2 64

Dopolnilni, dodatni p. 1 35 1 35 1 35 1 32

Dodatna pomoč 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16

Oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16

Interesne dejavnosti 2 70 2 70 2 70 2 64

Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni

Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni

Število predmetov 11 12/13/14 14/16/16 12/13/14

Tedensko št. ur pouka 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5

Št. tednov pouka 35 35 35 32
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IZBIRNI PREDMETI 

Učenci izbirne predmete izbirajo v sed-
mem, osmem in devetem razredu. Učenec 
izbere dve uri pouka obveznih izbirnih 
predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem 
soglašajo starši. Učenec, ki obiskuje glas-
beno šolo z javno veljavnim programom, 
je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih 
predmetih. Predmeti se ocenjujejo in so 
del obveznega programa. V 1., 4., 5., 6., 
7., 8. in 9. razredu se izvajajo tudi neo-
bvezni izbirni predmeti. Učenec lahko 
izbere največ dve uri pouka neobveznih 
izbirnih predmetov tedensko. Predmeti se 
ocenjujejo in so del razširjenega obvezne-
ga programa.

Izbrani predmeti v letu 2021/22

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

likovno snovanje 1 in 2
nemščina 1, 2 in 3
izbrani šport
robotika v tehniki
šport za zdravje
šport za sprostitev
sodobna priprava hrane
gledališki klub

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

prvi tuji jezik – angleščina 1. razred
drugi tuji jezik - nemščina
šport
umetnost
računalništvo

DODATNI POUK IN DOPOLNILNI 
POUK

Dodatni pouk je namenjen uspešnejšim 
učencem, ki se pripravljajo na različna 
tekmovanja in sodelujejo na natečajih. 
Dopolnilni pouk pa je namenjen učen-
cem, ki potrebujejo pomoč pri učenju. 
Ne poteka po stalnem urniku, ampak po 
dogovoru s posameznimi učitelji.

Vid Jeklar, Študija avtoportreta 
Gabrijela Stupice
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TEKMOVANJA

V slovenskem in mednarodnem prostoru 
je med šolskega leta razpisanih več tek-
movanj. V pripravah na tekmovanja bodo 
sodelovali učenke in učenci od 1. do 9. 
razreda, učitelji, mentorji, starši in zunan-
ji sodelavci. Na uspehe učencev, katerih 
dosežki sežejo tudi krepko prek praga šole, 
smo izjemno ponosni. Njihovi uspehi so 
zgled vrstnikom, motivacija učiteljem in 
ponos staršem, ki stojijo za svojimi otroki.

Tekmovanje v letu 2021/22

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je organizirano za 
učence od 1. do 5. razreda in je brezplač-
no. Podaljšano bivanje traja od 12.05 do 
16.00. Če je treba in možno, urnik prila-
godimo željam staršev. Zaradi varnosti 
otroka in odgovornosti šole lahko vodja 
OPB otroku dovoli predčasen odhod iz 
šole le s pisnim dovoljenjem staršev.

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je organizirano za učence 
1. razreda osnovne šole. Predvidoma bo 
potekalo od 6.20 do 8.20 in je za učence 
1. razreda brezplačno.

Gabrijela Tomaževič, Pri pouku

Ohranimo zdrave zobe, od 1. do 5. razreda
Kresnička, od 1. do 7. razreda
športna tekmovanja v okviru pouka in panog ŠŠD
z znanja matematike za Vegovo priznanje, od 1. do 9. razreda
iz znanja zgodovine, 8. in 9. razred
iz znanja geografije, 8. in 9. razred
iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, od 2. do 9. razreda
iz znanja fizike za Stefanovo priznanje, 8. in 9. razred
z znanja kemije za Preglovo priznanje, 8. in 9. razred
iz znanja angleškega jezika, 8. in 9. razred
iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, 8. in 9. razred
Kaj veš o prometu, od 5. do 9. razreda
Vesela šola, od 4. do 9. razreda
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ŠOLA V NARAVI 

Je ustaljena in priljubljena oblika pouka 
izven domačega kraja in šolskih prostorov. 
Sodi v nadstandardni program in se vsako 
leto organizira, če starši v večini prijavi-
jo otroke. Namenjamo jo pouku športa 
– usvajanju športnih veščin, pa tudi nar-
avoslovnih in drugih. Pogosto jih orga-
niziramo v domovih CŠOD, plavalno in 
tekaško pa v kvalitetnih bivalnih okoljih 
in z lastnimi učitelji.

Sofinanciranje in subvencioniranje šole 
v naravi

V skladu z Zakonom o osnovni šoli (Urad-
ni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 
87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) in Pravilni-
kom o financiranju šole v naravi imajo 
učenci šolo v naravi sofinancirano, lah-
ko pa tudi subvencionirano. Starši imajo 
možnost delnega kritja stroškov šole v 
naravi iz šolskega sklada. Če to želijo, naj 
vložijo vlogo za delno kritje stroškov šole 
v naravi, tako da izpolnijo obrazec »Vloga 
za delno kritje stroškov šole v naravi«, ki 
je dostopen na spletni strani šole. Vlogo 
je treba oddati skupaj s prijavnico za šolo 
v naravi.

 3. razred Naravoslovni tabor CŠOD Čebelica 11.–13. 10.
4. razred Športni teden CŠOD Trilobit 17.–21. 1.
5. razred Poletna šola Hotel Belvedere Izola 6.–10. 9.
6. razred Alpska zimska šola CŠOD Bohinj 14.–18. 3.
7. razred Nordijska zimska šola ŠC Rudno polje februar
8. razred Planinska šola CŠOD Planica 29. 11.–3. 12.
9. razred Preživetje v naravi Radovna oktober

Šole v naravi in tabori v letu 2021/22

INTERESNE DEJAVNOSTI

Za razvijanje različnih veščin in spretnosti 
učencev ponujamo več interesnih dejav-
nosti, v katere se učenci vključujejo pros-
tovoljno. Posebej smo veseli, če se v delo 
vključijo tudi starši in drugi zainteresirani 
posamezniki iz kraja.

V popoldanske dejavnosti z različnih po-
dročij, ki jih ponujajo učitelji, se lahko 
vpišete v začetku šolskega leta. Nekatere, 
navadno s področja športa, vodijo tudi ra-
zlični klubi, društva in posamezniki. Na-
bor dejavnosti oblikujemo v septembru. Luka Kocjančič, Šolski pribor
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ŠOLSKA PREHRANA

V skladu z Zakonom o šolski prehrani 
učenci oddajo prijave praviloma v mese-
cu juniju za prihodnje šolsko leto. Starši 
otrok in učencev, ki imajo posebne zahteve 
(diete) glede prehrane, naj šoli posreduje-
jo zdravniško potrdilo, kjer je opredelje-
no, kaj lahko oz. česa otrok ne sme jesti. 
O vsem potrebnem se nato dogovorite z 
vodjo šolske prehrane, Asjo Sodja. 

Subvencija malice pripada tistim učen-
cem, ki se redno izobražujejo, so prijavl-
jeni na malico in v družini povprečni 
mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v 
odločbi o otroškem dodatku, ne presega 
53 % neto povprečne plače v RS. Od 1. 
februarja 2017 so do polne subvencije 
za kosilo oziroma do brezplačnega kosi-
la upravičeni učenci iz družin, v katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo, 
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, 
ne presega 36 % neto povprečne plače v 
RS.

Prijavo in odjavo lahko urejate vsak dan 
do 8.30 preko eAsistenta v zavihku Preh-
rana. Za odjavo prehrane morate poskrbe-
ti sami. 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Kadar se učenci znajdejo v težavah, priha-
jajo v spore s sošolci, učitelji, imajo težave 
doma ali sami s seboj, niso kos učenju, 
lahko poiščejo pomoč pri šolski svetoval-
ni delavki. Delo šolske svetovalne službe 
vodi socialna delavka Barbara Zalokar.

Svetovalna služba izvaja delo s šolskimi 
novinci in pomaga pri pripravi na poklic 

no odločitev. Individualno svetuje za pok-
lic, pripravlja na informativni dan, izvede 
vpis v srednje šole ... Šolska svetovalna 
služba vodi delo z nadarjenimi učenci in 
učenci, ki imajo odločbo o prilagoditvah. 
Tesno sodeluje s starši ob sprejemanju in 
evalvaciji individualiziranih učnih načr-
tov. Vodi postopek vpisa v osnovno in 
srednjo šolo. 

V okviru ŠSD deluje skupina za vzgojo, ki 
je strokovno telo, in se vključuje v vzgojno 
delo po postopkovniku ob kršitvah pravil 
šolskega reda. Trajni mandat za članstvo 
imata šolska svetovalna delavka in po-
močnica ravnateljice. Poleg njiju so člani 
skupine z dvoletnim mandatom še po dva 
strokovna delavca in dva predstavnika sk-
upnosti učencev. Člane se potrdi s potr-
ditvijo LDN za vsako šolsko leto. Šolska 
svetovalna služba je tudi prostor za med-
vrstniško mediacijo. Učenci od 7. do 9. 
razreda se lahko vključijo v usposabljanje 
in postanejo šolski mediatorji.

Eva Tišler., Študija sejalca
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Svetovalno delavko lahko obiščete v pis-
arni, pokličete po tel.: 04 5729 477 ali ji 
pišete na barbara.zalokar@osgorje.si.

TOM – telefon za otroke in 
mladostnike

vsak dan od 12. do 20. 
ure 116111

KRESNIČKA – krizni cen-
ter za mlade v Radovljici vsak dan 04/531-69-30, 

040 436 431
Društvo Žarek – Blejski 
Žarek

vsak ponedeljek 
od 17. do 21. 040 790 345

Na splet po nasvet www.tosemjaz.net

Če ste v stiski, se lahko obrnete tudi na:

Šolska knjižnica je namenjena učencem 
in delavcem šole. Z urami knjižne in kn-
jižnične vzgoje ter z individualnim sveto-
vanjem učencem in učiteljem knjižničar-
ka vzbuja interes otrok za branje knjig in 
pridobivanje znanja. Naša šolska knjižni-
ca je priljubljen center branja in izposoje 
knjig, saj jo redno obiskujejo skoraj vsi 
učenci šole. Delo šolske knjižnice vodi 
knjižničarka Biserka Lazar. Knjižnica je za 
učence odprta od 8. do 14. ure, pred in 
po pouku ter vse odmore. Poleg knjižnega 
gradiva se v knjižnici zbira tudi avdio in 
video gradivo. Knjižnica je računalniško 
vodena.

Učbeniški sklad

Tudi v tem šolskem letu imamo organi-
zirano izposojo šolskih učbenikov prek 
učbeniškega sklada za vse učence od 1. 
do 9. razreda. Izposoja se ne zaračunava. 
Oblikovanje šolskega učbeniškega sklada 

poteka v mesecu maju za prihodnje šols-
ko leto. Staršem svetujemo, da učbenike 
naročijo prek učbeniškega sklada.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Erik R. Chuter, Študija sejalca
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VARNA POT V ŠOLO

Z otroki, ki bodo v šolo prihajali samostojno, se starši pogov-
orite o prometni varnosti, prehodite pot do šole in upoštevajte 
naslednja priporočila:

Starši, prosimo, da pri prevozu otrok v šolo ne ustavljate na glavni cesti in 
na dovozni cesti do šole pod stopnicami, saj s tem ovirate promet. Prvošolce 
pripeljite do parkirišča in jih pospremite do šolskih vrat, starejšim ustavite na 
varnem mestu. Učenci kot pešci lahko varno prečkajo cesto na prehodu in se 

po stopnišču povzpnejo do šole. 

ORGANIZACIJA PREVOZOV

V našo šolo učenci prihajajo s kombiji iz 
Radovne, z Laz in s Pernikov, z Zatrnika, s 
Poljan in iz Podhoma. Vozni red kombijev 
je vsako leto objavljen na spletnih straneh 
šole pred pričetkom pouka. Prevozi so or-
ganizirani in časovno usklajeni tako, da 
učenci lahko prihajajo k pouku v šolo in 
od pouka domov. Učenci vozači, ki niso 
vključeni v OPB, na prevoz lahko počaka-
jo v šolski avli ali knjižnici.

Vse učence pa spodbujamo, da v šolo in 
iz šole prihajajo peš. Večkrat v letu orga-
niziramo akcijo Pešbus, ki se je v kraju že 
lepo 'prijela'.

Otrok naj gre v šolo pravočasno.
Otroka oblecite v svetla oblačila.
Razložite mu, da sme cesto prečkati le na prehodih za pešce.
Večkrat pojdite z otrokom do šole po najbolj varni poti in ga sproti poučite in 
opozarjajte na vse nevarnosti.
Nosi naj rumeno rutico kot obvestilo drugim udeležencem.

Šest- in sedemletni otrok mora imeti na poti v šolo in iz nje spremstvo osebe, ki ni 
mlajša od 10 let.

Če mora otrok v šolo ali iz šole v mraku, naj v roki ali na torbici nosi kresničko.

Učenci, ki v šolo kolesarijo, naj vozijo po čim varnejših poteh in upoštevajo pro-
metne predpise. Uporaba čelade je obvezna. Kolo naj bo pravilno opremljeno, po 
prihodu v šolo pa naj ga zaklenejo.
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SODELOVANJE S STARŠI

RODITELJSKI SESTANKI

Običajno imamo tri roditeljske sestanke za učence vseh razredov: v septembru, novem-
bru in februarju.

Prvi je namenjen seznanjanju z delom in novostmi v tekočem šolskem letu. Vodijo ga 
ravnateljica in razredniki. Drugi je organiziran kot šola za starše z različnimi strokovnimi 
predavanji s področja vzgoje, preventive in drugega. Tretji pa poteka v organizaciji razred-
nikov. Namenjen je predvsem analizi učno-vzgojnih rezultatov v oddelku, seznanitvi s 
predlogi o šolah v naravi za prihodnje šolsko leto ter informacijam o izbirnih predmetih.

Za starše in učence 9. razreda je v mesecu decembru roditeljski sestanek na temo kari-
erne orientacije in predstavitev koledarja za vpis v srednje šole. 

september 13. 9. – 6. do 9. razred
14. 9. – 11. do 5. razred

uvodni roditeljski sestanek in govorilne ure

november 15. 11. šola za starše in govorilne ure
februar 14. 2. roditeljski sestanek in govorilne ure

DATUMI RODITELJSKIH SESTANKOV V LETU 2021/2022

Anja Mežek,
 V ateljeju

Ožbej Repe, Niklas Krek, 
Na olimpijadi
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GOVORILNE URE

Govorilne ure običajno potekajo v 
matičnih učilnicah oddelkov. V zadnjem 
času pa se dobro obnesejo pogovori na 
daljavo. Razrednik v tednu pred govoril-
nimi urami pripravi seznam, na katerega 
se starši vpisujejo, in prilepi povezavo za 
vklop v Zoom. Učitelji, ki niso razredni-
ki, so v času rednih mesečnih govorilnih 
ur dosegljivi v šoli ali na Zoom povezavi. 
Razpored dopoldanskih govorilnih ur pri 
posameznem učitelji je v septembru obja-
vljen na šolski spletni strani.

Neža Larisi, Ota Jan, Maja 
Tišler, Lina Šabić, Maske

Starši učencev od 1. do 5. razreda drugi ponedeljek v mesecu ob 16.30
Starši učencev od 6. do 9. razreda drugi ponedeljek v mesecu ob 17.30

Popoldanske govorilne ure so načeloma vsak drugi ponedeljek v mesecu.

DATUMI GOVORILNIH UR  V LETU 2021/2022

september 13. ali 14. 9.
oktober 11. 10.
november 15. 11.
december 15. 11.
januar 10. 1.
februar 14. 2.
marec 14. 3.
april 11. 4.
maj 16. 5.
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PREDNOSTNA NALOGA ŠOLE je 
naloga, ki si jo učitelji izberemo za vsa-
ko šolsko leto posebej. Pogovorimo se, 
na čem bi moral biti poudarek, kaj nam 
je posebej pomembno. Letos smo jo poi-
menovali V REDU SEM. Mislimo, da za 
večino ljudi velja, da – kadar smo mi v 
redu, je v redu tudi vse ostalo. 

In kako sem V REDU kot učenec? Če 
sem zdrav, vljuden, me ni strah, se znam 
sprostiti, zdravo jem ... Če se z zaniman-
jem učim, raziskujem na prostem, načr-
tujem učenje in pregledam, če sem cilj 
dosegel ... 

ODDELČNA PREDNOSTNA 
NALOGA

Vsak oddelek si skupaj z razrednikom že v 
septembru izbere prednostno nalogo, cilj, 
ki mu sledi celo šolsko leto kot skupina. 
Učenci sami naredijo načrt, ga predstavi-
jo staršem, vsem učiteljem v oddelku in 
na koncu leta vrstnikom na prireditvi 
mala valeta. Nekateri boste nadaljevali z 
lanskoletnimi, drugi si boste izmisli nove. 
Komaj čakamo, da zaživijo!

PREDNOSTNI NALOGI V LETU 2021/2022

Razmisli, kdaj si v redu ti. V šolskem letu 2021/22 
bo na naši šoli pomembno BITI V REDU. 

Špela Repe, Veter v laseh
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ŠOLSKI KOLEDAR 2021/2022

Šolsko leto traja od 1. septembra do 31. avgusta. S poukom začnemo 1. septembra 
2021. Učenci 9. razreda zaključijo s poukom 15. junija, za vse ostale razrede pa se pouk 
konča 24. junija 2022. 

Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku poteka v dveh ocenjevalnih ob-
dobjih: prvo do 29. januarja, drugo pa do 24. junija (za 9. razred do 15. junija).

Roki za nacionalno preverjanje znanja

*1. septembra minister objavi predmet, 
ki se bo preverjal kot tretji.

slovenščina 4. 5. 6. in 9. razred
matematika 6. 5. 6. in 9. razred
angleščina 10. 5. 6. razred
* tretji predmet 10. 5. 9. razred

Roki za predmetne in popravne izpite
• I. rok: od 16. 6. do 29. 6. za 9. razred, od 27. 6. do 8. 7. za ostale
• II. rok: od 18. 8. do 31. 8. 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
•  I. rok: od 3. maja do 24. junija 2021 za učence od 1. do 8. razreda,
•  II. rok: od 18. do 31. avgusta 2021 za učence od 1. do 8. razreda.

Scena za valeto   skupinsko delo 2021
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jesenske počitnice 25. 10.–1. 11. 2021
novoletne počitnice 25. 12.–2. 1. 2022
zimske počitnice 21. 2.–25. 2. 2022
prvomajske počitnice 27. 4.–2. 5. 2022
poletne počitnice 25. 6.–31. 8. 2022

Prazniki Republike Slovenije so dela prosti dnevi:

1. januar, novo leto,
8. februar, Prešernov dan – slovenski kulturni praznik,
26. 4. pouka prosto
27. april, dan upora proti okupatorju,
1. in 2. maj, praznik dela,
25. junij, dan državnosti,
1. november, dan spomina na mrtve,
26. december, dan samostojnosti in enotnosti.

Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so tudi:

18. april, velikonočni ponedeljek, 
15. avgust, Marijino vnebovzetje,
31. oktober, dan reformacije,
25. december, božič.

Pouka prosti dnevi
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predura 7.30–8.15
ODMOR 5 minut

1. ura
8.20–9.50

2. ura
ODMOR 25 minut

3. ura 10.15–11.00
PAVZA 15 minut

4. ura 11.15–12.00
ODMOR 5 minut

5. ura 12.05–12.50

PRVA TRIADA – 
OD 1. DO 3. RAZREDA

DRUGA IN TRETJA TRIADA – 
OD 4. DO 9. RAZREDA

predura 7.30–8.15
ODMOR 5 minut

1. ura 8.20–9.05
ODMOR 5 minut

2. ura 9.10–9.55
ODMOR ZA MALICO 
20 minut

3. ura 10.15–11.00
PAVZA 15 minut

4. ura 11. 15–12.00
ODMOR 5 minut

5. ura 12.05–12.50
ODMOR 10 minut

6. ura 13.00–13.45
7. ura 13.45–14.30

KAKO JE BILO V LANSKEM 
ŠOLSKEM LETU?

ŠOLSKI ZVONEC 

Šolski zvonec bo zvonil kot lani ... Vsa-
kodnevna PAVZA je res dobro sprejeta, 
zato jo bomo ohranili – vsak dan bomo 
čisto vsi učenci odšli ven za 15 minut! 
Tačas pa temeljito prezračili učilnice. 
Gibanje, sveži zrak, druženje, prekrvavl-
jenost možganov, heci in igra so tisto, kar 
nam lahko pomaga, da smo pri pouku 
bolj zbrani in si več zapomnimo.
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DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH

V posebnem drugem koronskem letu – ko 
smo se skoraj polovico šolskega leta šolali 
na daljavo – so bila tekmovanja izvedena 
v manjšem obsegu. Pa tudi kondicije in 
motivacije pri učencih ni bilo toliko kot v 
preteklih letih. Kljub temu smo ponosni 
na dosežke na tekmovanjih iz znanja. 

Bronasto Vegovo priznanje je osvojilo 
46 učencev. Srebrno Vegovo priznanje je 
dobila Anja Zalokar iz 9. B, zlato Vegovo 
priznanje Pia Pečar iz 6. a. 

Na tekmovanju za Cankarjevo priznan-
je, imenovano Mehurčki, je priznanje 
osvojilo 54 učencev. Srebrno Cankarjevo 
priznanje je dobila Zara Novak iz 9. a.

Osem učencev je doseglo bronasto 
priznanje na tekmovanju iz znanja an-
gleščine. Srebrno priznanje je dobil Jan 
Kenda iz 8. a.

Po en učenec je prejel bronasto Proteuso-
vo priznanje in bronasto priznanje iz 
znanja zgodovine, štirje učenci bronasto 
Stefanovo priznanje.

Na naravoslovnem tekmovanju Kresnič-
ka je bilo uspešnih 33 učencev od 1. do 
5. razreda. Na tekmovanju Vesela šola sta 
dva učena dobila bronasto priznanje. 

V jubilejnem letu Bralne značke je na naši 
šoli v vseh razredih bralo 147 učencev. Tri-
je so dobili priznanje za zlatega bralca, saj 
so vseh devet let vztrajali s knjigo v roki.

Angleška bralna značka EPI Reading 
Badge je navdušila 74 učencev od 6. do 
9. razreda.

Pri bralnem tekmovanju Bookworm pa je 
sodelovalo 56 učencev od 4. do 7. razreda.

Pri nemški bralni znački Bücherwurm se 
je dobro odrezalo 11 učencev.

V šolskem letu, ko smo imeli prednostno 
nalogo KULTURA, smo posebej ponosni 
na uspeh naše nadarjene učenke Gabrijele 
Tomaževič iz 8. a, ki je na Mednarodnem 
ekstemporu v Moravčah, na katerem so 
sodelovali učenci iz devetih držav, osvojila 
srebrno priznanje. 
   

Gabrijela Tomaževič, Ivan Cankar
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Da pa tudi v športu ni vedno v ospredju 
tekmovanje, dokazuje dobrodelno kole-
sarjenje v organizaciji Občine Gorje. O 
zanimivem dogodku je Nenad Pilipovič 
na spletni strani šole zapisal takole:

Letošnji dosežki so izjemni, mnogi 
so segli čisto na vrh, podeljenih je 
bilo nekaj drobnih sladkih nagrad 

naših donatorjev za uvrstitev 
med najboljše tri … V 28 letih je 
vrh lestvic zelo izostren, priti na 
vrh je izjemno težko. Kdor je na 
teh lestvicah na vrhu, je na vrhu 
tudi na državnih šolskih športnih 
tekmovanjih. V letošnjem šolskem 

letu nam je in nam bo virus žal 
vzel možnost promocije odličnih 
učencev na vseh višjih stopnjah 

ŠŠT. /…/ Virus nam je letos “vzel” 
le skok v višino. Letošnji dosežki 
so izjemni, mnogi so segli čisto na 

vrh, podeljenih je bilo nekaj drobnih 
sladkih nagrad naših donatorjev 
za 4 (Mina Repe, Anja Zalokar, 

Jan Šmid, Bor Brejc) od možnih 14 
šolskih rekordov = 28,57 %.'' 

V soboto, 19. 6. 2021, smo predstavni-
ki OŠ Gorje, Maja Prešeren, Tara 

Torkar in Nenad Pilipovič na povabilo 
župana Občine Gorje, g. Petra Tork-
arja, kolesarili od Gorij do Debelega 

rtiča. Zbralo se nas je okrog 20 
pogumnežev. Projekt je potekal v okvi-
ru vseslovenske akcije www.kolesari-
moskupaj.si. Kolesarili smov zahvalo 
in podporo odličnim gorjanskim “la-
ufarjem” za letošnje vrhunske izide 
in kot najava bližajočih se zimskih 

olimpijskih iger v kitajskem Pekingu, 
4.–20. 2. 2022 (Upamo na številčno 
gorjansko zasedbo! Poleg “laufarjev” 

sta kandidata tudi hokejista Jurij 
Repe in Aljoša Crnović). Hudo vročino 

in nekaj manj kot 200 km smo 
premagovali z dobro voljo in odlično 
družbo podpornikov športa. Morda bi 
nas lahko bilo še več … Nič hudega, 
če se niste opogumili, kmalu bodo 

nove priložnosti, g. župan je omenjal 
vzpon na Triglav … Primeren izziv za 
trenutno stanje vrhunskega športa v 
Gorjah, ko naši športniki naskakujejo 

športne Mt. Evereste, mar ne? Ja, 
olimpijske igre že nestrpno pričakuje-

mo. Slutimo gorjansko medaljo …

““

”

”

Že na začetku šolskega leta je kazalo, da 
bo športnih tekmovanj bore malo. Učitelj 
športa je motiviral učence za nove in nove 
dosežke v atletiki. Nekaj njegovih zapisov 
je dostopnih na spletni strani. Takole je 
učitelj napovedal sezono v septembru:
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UTRIP ŠOLE IZ MESECA V MESEC

V septembru smo se veseli vrnili v šolo in 
upali, da bomo čim dlje skupaj. Takoj smo 
preizkusili, koliko smo spretni v računal-
ništvu. Preverili gesla, opremo, odzivnost 
v Xooltime, hkrati pa smo poskušali te-
meljito pokrpati luknje, ki so nastale v 
spomladanskem času šolanja na daljavo.

Oktobra smo izpeljali šolo v naravi za 9. 
razred z vsebinami zdravstvene vzgoje. Ta 
tabor postaja pravi hit ... Za mlajše je ta-
koj po dobro znanih poteh spet začel vozi-
ti Pešbus.

Po jesenskih počitnicah pa se je začelo dol-
go in ne vedno enostavno obdobje šolan-
ja na daljavo. Da bi naša šolska skupnost 
ostala živa, smo si izmislili Jutranji krog. 
Vsako jutro ob 8.15 smo odpirali virtu-
alna vrata šolske avle, si pomahali, skupaj 
zapeli, telovadili ... Že v prvem tednu nas 
je pozdravila tudi ministrica za šolstvo.

November in december sta tako dokaj 
hitro minila. Vse je potekalo v znamenju 
virtualnih druženj – pouka po Zoomu. 
Na začetku smo imeli manj ur, da bi se na-
vadili in pomagali družinam z več otroki. 
Navodila za delo smo objavljali v spletni 
učilnici. Na Jutranjem krogu smo gosti-
li zanimive goste: Ditko, župana Občine 
Gorje, Domna Valiča, Uroša Štefelina, 
Klemena Torkarja ... 

Januarja smo že močno upali, da se bliža 
vrnitev v šolske klopi, pa smo se ušteli ... 
Učno kondicijo smo ohranjali z Jutranjim 
krogom in povečanjem števila Zoom ur, 
saj smo ugotovili, da so kljub vsemu bolj 
učinkovite, kot se je v začetku zdelo.

Februarja pa smo se s celotno šolsko sk-
upnostjo naenkrat odpravili na obisk 
v Prešernovo rojstno hišo. Kako? Kar s 
kamero. Izpeljali smo kulturni dan za vse 
razrede naenkrat in se spomnili največje-
ga slovenskega pesnika, našega bližnjega 
soseda. 

Marca smo načrtovali tradicionalno 
prireditev za starše, pa smo namesto nje 
raje posneli film Ta pesem je zate. Prav na 
materinski dan smo film objavili na splet-
ni strani in povabili vse starše k ogledu. 
Dobili smo kar nekaj toplih odzivov.

Pouk po 'mehurčkih' in to, da se niti pri 
krožkih in izbircih nismo smeli združeva-
ti, nam ni bil preveč všeč. Smo pa kljub 
temu našli čas in prostor za sprostitev. 
Pavza na svežem zraku in na treh lokaci-
jah je super stvar – tako za učence kot za 
učitelje.

Maj je potekal v znamenju razstave sk-
upinskih izdelkov učencev naše šole pod 
mentorstvom Primoža Poklukarja. Preo-
brazbe v Info centru TNP Triglavska roža 
so navdušile strokovno in laično javnost. 
Od blizu in daleč so hodili na oglede in v 
knjigi vtisov zapisali lepe besede. Dobro 
so nas predstavili tudi v medijih. Potru-
dili smo se in prav vse učence in učitelje 
popeljali na Bled na voden ogled razstave. 
Ponudili smo ga tudi blejski osnovni šoli. 
Izjemno smo ponosni na učence in učitel-
ja Primoža!

27

Lepo junijsko vreme smo izkoristili za 
nekaj dni učenja na prostem – četrtošolci 
so odšli v Radovno in po domačem kraju, 
šestošolci in tretješolci na travnik ... skoraj 
vsi pa smo – seveda v manjših skupinicah 
– odšli skozi Sotesko Vintgar.

Deveti razred z razredničarkama se je 
poslovil z lepo valeto, ostali učenci pa 
so na mini in mali valeti prejeli nagrado 
šole za odličnost in se tako veslo podali v 
počitnice.

Takoj ko smo učence ‘spustili’ na počit-
nice, pa smo učitelji in delavci šole zavi-
hali rokave in začeli s pripravo prostora 
za gradnjo novih učilnic nad telovadnico. 
Zelo se jih veselimo!!
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IZVLEČEK PRAVIL ŠOLSKEGA REDA
Celoten dokument je dostopen na spletni strani šole.

3. člen
(dolžnosti in odgovornosti učenca)

Dolžnosti učenca so, da:

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

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

4. člen
(načini zagotavljanja varnosti)

Nadzor na šolskem območju je organiziran z dežurstvom učiteljev in učencev ter po potrebi z dejavnostjo 
varnostne službe. Učenci so dolžni upoštevati navodila nadzornih oseb. 

Učencem zagotavljamo varnost:

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

• izvajanje učnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku,
• vsakodnevno ozaveščanje učencev o doslednem upoštevanju prometnih predpisov pri vkl-

jučevanju v promet kot pešci, kolesarji ali kot vozači, s poudarkom na odgovornem vedenju,
• prikaz varnih dohodov do šole s prometno varnostnim načrtom na vseh vhodih v šolo,
• obveščanje staršev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno vključevanje v 

promet,
• urejanje prometa s prometno signalizacijo na dohodu v šolo, omejitev dostopa vozil do šolske 

stavbe,
• drugo;

d. z varovanjem in nadzorom vhodov v šolo;
e. z videonadzorom šolskih prostorov in okolice šole;
f. z dežurno službo učencev v času pouka na glavnem vhodu v šolo in z dežurstvom učiteljev pred 

poukom,  med glavnima odmoroma in 6. šolsko uro v spodnji avli in stopnišču;
g. z oblikovanjem oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in z 

zagotavljanjem ustreznega števila spremljevalcev na različnih dejavnostih, v skladu z veljavnimi 
normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov;

h. z varovanjem šolskih objektov z alarmnim sistemom, povezanim z varnostno službo ter njihovimi 
nočnimi obhodi.
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Naloge dežurnih učencev
Dežurstvo učencev je organizirano na šoli ob vhodu. Opravljajo ga učenci in učenke 8. in 9. razreda, ki morajo 
upoštevati navodila za dežurne učence. 
Dežurstvo učencev je organizirano v šolski jedilnici. Opravljajo ga učenci in učenke 7. razreda. Razpored 
dežurstva določijo razredniki. 

Naloge dežurnih učiteljev
Učitelji dežurajo na določenih mestih med daljšimi odmori ter preduro in šesto šolsko uro v spodnji avli. 
Tako zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v straniščih in učilnicah ter pomagajo dežurnim učencem in 
rediteljem.

Naloge rediteljev
Vsak teden so v oddelku učenci reditelji. Njihova naloga je, da:

• ob pričetku ure javijo učiteljem odsotnost učencev;
• po vsaki učni uri očistijo tablo in uredijo učilnico;
• prinesejo malico in po njej pospravijo;
• obvestijo ravnateljico ali njeno pomočnico, če učitelja več kot 10 minut po zvonjenju ni k 

pouku.

5. člen
(pravila obnašanja in ravnanja)

Obnašanje med poukom
a. Pouk poteka mirno pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Učenci so pri pouku pris-

otni, sedijo na svojih mestih, pripravijo potrebne pripomočke, poslušajo razlago, upoštevajo navodila 
in opozorila učiteljev ter po končani uri za seboj pospravijo. Iz učilnice odidejo, ko jim učitelj to 
dovoli.

b. Učenec, ki zamudi pouk, takoj odide v učilnico in se opraviči učitelju, dela pa ne moti.
c. Učenci upoštevajo navodila učiteljev o pravilih v posamezni učilnici oziroma o načinih ravnanja s 

posameznimi predmeti.

Oblačila in obutev
a. Učenci si v garderobi ali pri garderobnih omaricah sezujejo čevlje in se preobujejo v šolske copate z 

gumo na podplatih. Nošenje šolskih copat je obvezno. Čevlje in vrhnja oblačila puščajo v garderobi, v 
garderobnih omaricah ali na obešalnih stenah. Učenci skrbijo za urejenost garderobe.

b. Pri pouku športa se učenci preoblečejo v športna oblačila in so obuti v šolske copate ali so bosi. (Vadba 
v nogavicah je prepovedana.)

c. Na športnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah šolskih dejavnosti izven prostorov šole morajo biti 
učenci oblečeni in obuti v skladu z navodili učiteljev.

Mobilni telefoni in druge elektronske naprave
a. V času šolskih in obšolskih dejavnosti ter med odmori je uporaba mobilnih telefonov in drugih elek-

tronskih naprav prepovedana. Učenci, ki prinašajo elektronske naprave v šolo, jih na lastno odgovor-
nost puščajo v garderobnih omaricah.

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

dovoljeno.
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Čakanje na pouk
a. Učenci razredne stopnje ob zvonjenju počakajo učitelje v učilnicah. Učenci predmetne stopnje ob 

zvonjenju počakajo učitelje pred učilnicami ali v učilnicah, v skladu z dogovori.

Gibanje po šoli
a. Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka. Na pouk počakajo v avli.
b. Pred poukom gibanje po šoli ni dovoljeno, razen v primerih predur in zadrževanja v šolski knjižnici. 

Po pouku gredo učenci domov. 
c. Prvošolce starši pospremijo do učilnice. Učenci iz podaljšanega bivanja odhajajo domov v spremstvu 

staršev ali sami (na osnovi pisnega dovoljenja staršev). Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga počakajo 
pred učilnico.

d. Med odmori se učenci zadržujejo v učilnici, avli ali knjižnici.
e. V jedilnico vstopajo učenci v času malice in kosila.
f. V telovadnico vstopajo učenci ob prisotnosti učitelja. Nanj počakajo v garderobah oz. po dogovoru.
g. V času prostih ur lahko učenci počakajo v knjižnici, avli ali za to določeni učilnici.
h. V dopoldanskem času učenci ne zapuščajo šole, razen za potrebe pouka, pod vodstvom oziroma 

naročilom učitelja ali strokovnih delavcev.

Prehrana
a. Hrano (malico in kosilo) uživajo učenci v jedilnici oziroma v učilnici. Upoštevati morajo kulturo 

prehranjevanja. Po jedi pospravijo za seboj. Za čiste mize po malici sta odgovorna dežurna učenca.
b. Učenci med kosilom v jedilnico ne prinašajo šolskih torb.
c. V jedilnico hodijo obuti v šolske copate.

Skrb za lastnino in urejenost šole
a. Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami.
b. V šolskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo šolske in obšolske dejavnosti, vsi učenci spoštujejo 

šolsko in tujo lastnino.
c. Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje.
d. Učenci ne smejo namenoma povzročiti škode na šolskem inventarju.
e. Če učenec izgubi ključek od svoje omarice, šola poskrbi za novega in stroške izdelave zaračuna staršem.

Skrb za čistočo
V šolskih prostorih in sanitarijah učenci skrbijo za čistočo, varčnost s papirjem in vodo. V sanitarijah se ne 
zadržujejo po nepotrebnem.

Prepovedi in omejitve
Na območju šolskega prostora je prepovedano:

a. kajenje in uživanje mamil ali drugih prepovedanih substanc;
b. uživanje alkoholnih pijač;
c. uporaba pirotehničnih in drugih sredstev, ki lahko ogrožajo zdravje ali življenje;
d. sako fizično in psihično nasilje nad učenci in delavci šole;
e. namerno uničevanje šolske lastnine ali lastnine drugih učencev in delavcev šole;
f. neupravičeno zapuščanje šolskih prostorov v času poteka vzgojno-izobraževalnega procesa;
g. vstopanje v šolo z rolerji, skiroji;
h. nedovoljeno fotografiranje in snemanje;
i. vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot kazniva.
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Prevzemanje učencev iz šole v prvi triadi
Starši so dolžni v pisni obliki sporočiti šoli seznam vseh oseb, ki lahko prevzamejo učenca iz šole. Šolo so 
dolžni tudi seznaniti z omejitvami, kot je prepoved približevanja učencu. Kadar učitelj dvomi, da je oseba, ki 
želi otroka prevzeti, do tega res upravičena, pri starših preveri upravičenost osebe do prevzema otroka. Šola 
ne sme izročiti učenca osebi, ki kaže vidne znake opitosti ali vpliva nedovoljenih snovi. Šola pokliče drugega 
starša (če ta ne obstaja, pokliče zakonitega zastopnika otroka), ki mora organizirati varno spremstvo učenca.

10. člen
(opravičevanje odsotnosti)

Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci in učitelji točno. V primeru zamude so se učenci dolžni 
opravičiti in navesti vzrok. Neupravičena zamuda se kaznuje z neopravičeno uro. 

Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti v roku petih delovnih dni po prihodu učenca v šolo. 
Izostanek do 5 delovnih dni opravičijo starši, daljšega pa zdravnik. 
Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti 3 dni pred izostankom. 
Izreden odhod iz šole (slabo počutje, zdravniški pregledi, druge obveznosti ...) je dovoljen le z vednostjo 
razrednika oziroma učitelja, ki v razredu poučuje v času odhoda, in to v spremstvu staršev ali skrbnikov 
učenca.

Dolžnost seznanitve
Starši so dolžni obvestiti šolo o zdravstvenem stanju učenca in posebnih zahtevah za ohranjanje njegovega 
zdravja, kadar je to potrebno za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva učenca v času pouka in dejav-
nosti izven prostorov šole.

11. člen
(sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev)

Sistematski pregledi in zobozdravstvene storitve 
Splošni sistematski pregledi in zobozdravstveni pregledi se izvajajo po razporedu in navodilih zdravstvene 
službe.
Program zobozdravstvene vzgoje je namenjen pravilnemu in rednemu čiščenju zob.
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2021

2022
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1.
SRE

16.
ČET

2.
ČET

17.
PET

3.
PET

18.
SOB

4.
SOB

19.
NED

5.
NED

20.
PON

6. 
PON

21.
TOR

7.
TOR

22.
SRE

8.
SRE

23.
ČET

9.
ČET

24.
PET

10.
PET

25.
SOB

11.
SOB

26.
NED

12.
NED

27.
PON

13.
PON

28.
TOR

14.
TOR

29.
SRE

15.
SRE

30.
ČET

SEPTEMBER 2O21

1.
PET

17.
NED

2.
SOB

18.
PON

3.
NED

19.
TOR

4.
PON

20.
SRE

5.
TOR

21.
ČET

6. 
SRE

22.
PET

7.
ČET

23.
SOB

8.
PET

24.
NED

9.
SOB

25.
PON                        jesenske počitnice

10.
NED

26.
TOR                        jesenske počitnice

11.
PON

27.
SRE                          jesenske počitnice

12.
TOR

28.
ČET                         jesenske počitnice

13.
SRE

29.
PET                          jesenske počitnice

14.
ČET

30.
SOB

15.
PET

31.                           dan reformacije
NED

16.
SOB

OKTOBER 2O21
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1.                        dan spomina na mrtve
PON   

16.
TOR

2.
TOR

17.
SRE

3.
SRE

18.
ČET

4.
ČET

19.
PET

5.
PET

20.
SOB

6. 
SOB

21.
NED

7.
NED

22.
PON

8.
PON

23.
TOR

9.
TOR

24.
SRE

10.
SRE

25.
ČET

11.
ČET

26.
PET

12.
PET

27.
SOB

13.
SOB

28.
NED

14.
NED

29.
PON

15.
PON

30.
TOR

NOVEMBER 2O21
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DECECBER 2O21

1.
SRE

17.
PET

2.
ČET

18.
SOB

3.
PET

19.
NED

4.
SOB

20.
PON

5.
NED

21.
TOR

6. 
PON

22.
SRE

7.
TOR

23.
ČET

8.
SRE

24.
PET

9.
ČET

25.                                              božič
SOB

10.
PET

26.        dan samostojnosti in enotnosti
NED    

11.
SOB

27.
PON                     novoletne počitnice

12.
NED

28.
TOR                     novoletne počitnice

13.
PON

29.
SRE                      novoletne počitnice

14.
TOR

30.
ČET                      novoletne počitnice

15.
SRE

31.
PET                       novoletne počitnice

16.
ČET



1.
SOB

17.
PON

2.
NED

18.
TOR

3.
PON

19.
SRE

4.
TOR

20.
ČET

5.
SRE

21.
PET

6. 
ČET

22.
SOB

7.
PET

23.
NED

8.
SOB

24.
PON

9.
NED

25.
TOR

10.
PON

26.
SRE

11.
TOR

27.
ČET

12.
SRE

28.
PET

13.
ČET

29.
SOB

14.
PET

30.
NED

15.
SOB

31.
PON

16.
NED

JANUAR 2O22
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FEBRUAR 2O22

1.
TOR

16.
SRE

2.
SRE

17.
ČET

3.
ČET

18.
PET

4.
PET

19.
SOB

5.
SOB

20.
NED

6. 
NED

21.
PON                           zimske počitnice

7.
PON

22.
TOR                            zimske počitnice

8.        Prešernov dan - slovenski kulturni
TOR   praznik

23.
SRE                             zimske počitnice

9.
SRE

24.
ČET                            zimske počitnice

10.
ČET

25.
PET                            zimske počitnice

11.
PET

26.
SOB

12.
SOB

27.
NED

13.
NED

28.
PON

14.
PON

15.
TOR
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1.
TOR

17.
ČET

2.
SRE

18.
PET

3.
ČET

19.
SOB

4.
PET

20.
NED

5.
SOB

21.
PON

6. 
NED

22.
TOR

7.
PON

23.
SRE

8.
TOR

24.
ČET

9.
SRE

25.
PET

10.
ČET

26.
SOB

11.
PET

27.
NED

12.
SOB

28.
PON

13.
NED

29.
TOR

14.
PON

30.
SRE

15.
TOR

31.
ČET

16. 
SRE

MAREC 2O22
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1.
PET

16.
SOB

2.
SOB

17.
NED

3.
NED

18.                     velikonočni ponedeljek
PON

4.
PON

19.
TOR

5.
TOR

20.
SRE

6. 
SRE

21.
ČET

7.
ČET

22.
PET

8.
PET

23.
SOB

9.
SOB

24.
NED

10.
NED

25.
PON

11.
PON

26.
TOR

12.
TOR

27.                dan upora proti okupatorju
SRE                       prvomajske počitnice  

13.
SRE

28.
ČET                       prvomajske počitnice

14.
ČET

29.
PET                       prvomajske počitnice

15.
PET

30.
SOB

APRIL 2O22
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1.                                         praznik dela
NED

17.
TOR

2.                                         praznik dela
PON                     prvomajske počitnice                

18.
SRE

3.
TOR

19.
ČET

4.
SRE

20.
PET

5.
ČET

21.
SOB

6. 
PET

22.
NED

7.
SOB

23.
PON

8.
NED

24.
TOR

9.
PON

25.
SRE

10.
TOR

26.
ČET

11.
SRE

27.
PET

12.
ČET

28.
SOB

13.
PET

29.
NED

14.
SOB

30.
PON

15.
NED

31.
TOR

16.
PON

MAJ 2O22

43

1.
SRE

16.
ČET

2.
ČET

17.
PET

3.
PET

18.
SOB

4.
SOB

19.
NED

5.
NED

20.
PON

6. 
PON

21.
TOR

7.
TOR

22.
SRE

8.
SRE

23.
ČET

9.
ČET

24.
PET

10.
PET

25.                                 dan državnosti
SOB                             

11.
SOB

26.
NED                      

12.
NED

27.
PON                            poletne počitnice

13.
PON

28.
TOR                            poletne počitnice

14.
TOR

29.
SRE                             poletne počitnice

15.
SRE

30.
ČET                            poletne počitnice

JUNIJ 2O22
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MOJA REDOVALNICA

predmet I. polletje II. polletje
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SPOROCILA
V

datum: podpis:

datum: podpis:

datum: podpis:
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SPOROCILA
V

datum: podpis:

datum: podpis:

datum: podpis:
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Uredila: Tatjana Pintar
Besedila: Mojca Brejc, Tatjana Pintar
Naslovnica: Scena za valeto   skupinsko delo 2021 
(mentor Primož Poklukar)
Fotografije likovnih del učencev: Primož Poklukar 
Oblikovanje: Nuša Cvjetičanin
Jezikovni pregled: Biserka Lazar
Tisk: Tiskarna Oman
Naklada: 350 izvodov

Zgornje Gorje, avgust 2021

Informacije in podatki se med šolskim letom lahko spremenijo.


