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DRAGE UČENKE IN UČENCI, OTROCI V VRTCU,SPOŠTOVANI STARŠI IN 

CENJENI SODELAVCI! 

 

 
Kot že nekaj let, smo vam tudi v tem šolskem letu pripravili publikacijo naše šole, 

katero boste imeli na voljo na naši spletni strani. Upamo, da vam bo naša e-publikacija 

dobra orientacija pri spremljanju šolskega dela preko celega leta. 

V publikaciji so predstavljene vse pomembne informacije glede organizacije in načina 

dela v šolskem letu, ki je pred nami. Če jo boste podrobneje pogledali, boste zagotovo 

vedeli, kaj vse nas čaka v šolskem letu 2020/2021. Vsekakor se bo zvrstilo veliko 

zanimivih dogodkov, ki bodo bogatili in pestrili vsakdan naših učencev, delavcev šole 

ter vrtca in seveda tudi vas, staršev.  

 

Vsak začetek šolskega leta je nova zgodba. Vanjo stopate vi, učenci s svojimi 

pričakovanji, željami, načrti in novimi izkušnjami, saj je šola namenjena predvsem 

vam.  V vrtčevsko zgodbo pa vstopate vi, mali junaki, ki z igro odkrivate svet in 

spoznavate življenje. Vsi skupaj bodite do sebe kar se da zahtevni in odgovorni, 

samostojno opravljajte svoje naloge, bodite radovedni in ustvarjalni.  Določite si 

visoke cilje, zaupajte v svoje sposobnosti in imejte pozitiven odnos do učenja in igre. 

Čaka vas mnogo izzivov in priložnosti. 

 

Odnosi v naši šoli in vrtcu pa naj ostanejo spoštljivi in prijazni kar se da.  

Vsem skupaj tako želim, da bo to šolsko leto delavno, srčno, odgovorno in uspešno 

za vse.  

 

Pregarje, 27. 9. 2020 

 

Ravnateljica: 

Mateja Maljevac 
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1. O RAZVOJU ŠOLSTVA NA PREGARJAH 

 
 

Začetek šolstva na Pregarjah sega v leto 1875. Pouk je potekal v zasebnih hišah. 
Znano je, da se je poučevanje leta 1882 odvijalo v hiši Jožeta Dodiča (po domače 
pri Rejcu). Poučevali so predvsem duhovniki.  
 
V šolskem letu 1919/20 je prišel v vas prvi poklicni učitelj. Leta 1927 so pričeli graditi 
šolsko poslopje in ga končali 1929. Do kapitulacije Italije so poučevali večinoma 
italijanski učitelji.  
 
Leta 1944 so šolsko stavbo požgali Nemci, vendar so jo zavedni domačini takoj po 
osvoboditvi obnovili in leta 1946 je bila v njej urejena že prva učilnica.  
 
V letu 1958 je osnovna šola na Pregarjah postala popolna osemletka. Leta 1974/75 
so šolo poimenovali po heroju Rudiju Mahniču – Brkincu in to ime nosi še danes. 
V letih od 1980 do 1983 je v sklopu osnovne šole deloval vrtec, od leta 1983 do leta 
2002 pa oddelek priprave na šolo.  
 
V novembru 2002 je ponovno pričel delovati vrtec. Sedaj tako v sklopu šole deluje 
ena cela pet starostno kombiniranega oddelka.  
 
V  šolskem letu 2007/08 smo prešli z vsemi razredi na devetletno osnovno šolo. 
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2. PODATKI O ŠOLI 

 
2.1. Ime in sedež šole 

 

Ime šole: Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje 

Naslov šole: Pregarje 18, 6243 OBROV 

Telefon tajništvo: 05/7895-160, Fax: 05/7895-160 

Telefon ravnatelj: 05/7896-003 

E.pošta: o-rmbrkinc.po@guest.arnes.si 

Spletna stran šole: http://www.os-pregarje.si/ 

  

Račun šole: 01238-6030653215 

Davčna številka: 75401665, nismo zavezanci za DDV 

Matična številka: 5090164 

 
2.2. Podatki o ustanovitelju 

 
Osnovno šolo Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje je ustanovila OBČINA ILIRSKA 
BISTRICA. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, osnovne 
šole Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, je sprejel občinski svet občine Il. Bistrica, 
dne 26. aprila 1997 (Uradne objave št. 15 v Primorskih novicah,  13. maja 1997), 
Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov (Uradni list RS, št. 112, 7. 12.2007). 
 
 

2.3. Šolski okoliš 

 
Šolski okoliš zajema naslednje vasi: Gabrk, Huje, Pregarje, Prelože in Rjavče.Šolo 
obiskujejo tudi učenci iz drugih šolskih okolišev. 

 
2.4. Šolski prostor 

 
Šolski prostor obsega: stavbo, dovozno pot do šolske stavbe,šolsko dvorišče oz. 
igrišče in  manjšo zelenico za šolsko stavbo. 
 
V šolskem letu 2014/2015 smo od ustanovitelja pridobili v uporabo pritlične prostore 
v Vaškem domu Pregarje, kjer je za potrebe vzgojno-izobraževalnega dela urejen 
vadbeni prostor z garderobami, sanitarijami in prostorom za spravilo športne 
opreme. 
 
V okviru šolskega prostora in na lokaciji Vaškega doma Pregarja šola prevzema 
odgovornost za učence.  

http://www.os-pregarje.si/
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2.5. Organizacijska shema šole 

 
V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne 
šole je za ločeno poučevanje posameznih vsebin določeno 7 ur tedensko, če so v 
kombinirani oddelek vključeni učenci od 6. do 9. razreda.  
Za ločeno poučevanje učencev nam je tako odobrenih  dodatnih 14 ur tedensko, in 
sicer za drugo in tretje vzgojno – izobraževalno obdobje. Poleg navedenega pa 
nam je tudi za letošnje šolsko leto dodeljenih tudi 10 dodatnih ur za drugega učitelja 
v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 
 
Pouk bo tako potekal v  treh kombiniranih oddelkih, s tem da bomo pri določenih 
predmetih izvajali pouk s trojno in z dvojno kombinacijo, nekatere ure pa bodo 
nekombinirane.Imeli  bomo en kombiniran oddelek podaljšanega bivanja. 
 
V sestavi šole deluje tudi 1,5 starostno kombiniran oddelek predšolske vzgoje. 

 
 
 
 

RAVNATELJICA 

UČITELJSKI 
ZBOR 

ODDELČNI UČITELJSKI 
ZBOR  

 
-   3 KOMBINIRANI ODDELKI 
 
-   1 ODDELEK PODALJŠANEGA  
        BIVANJA 
 
-   1 ODDELEK VRTCA 

RAČUNOVODKINJA 
POSLOVNA SEKRETARKA 

ČISTILKA 

KUHARICA 

VZDRŽEVALEC 

RAZREDNIČARKE 

STROKOVNI AKTIVI 

SVET STARŠEV 

SVET ŠOLE 
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2.6. Organi upravljanja in strokovni organi šole 

 
Organi upravljanja  

 
a ) SVET ZAVODA  

 
Svet šole sestavljajo: 
 

• trije predstavniki ustanovitelja, 

• trije predstavniki staršev (2 iz šole,1 iz vrtca), 

• pet predstavnikov delavcev šole 
 
Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani 
oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Svet šole odloča z večino glasov vseh 
članov. Delavci šole volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši pa na svetu 
staršev. Za predsednika sveta zavoda člani sveta izvolijo enega izmed članov.  
 
Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema letni delovni načrt  in poročilo o 
njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava 
poročilo o vzgojni oz. izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom 
učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz 
delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z izobraževalnim delom v šoli in opravlja 
druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.  
 
 
b) RAVNATELJ 
 
Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje 
naloge: 

 
➢ organizira, načrtuje in vodi delo šole, 
➢ pripravlja program šole, 
➢ pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, 
➢ je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, 
➢ vodi delo učiteljskega zbora, 
➢ oblikuje predlog nadstandardnih programov, 
➢ spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 
➢ organizira mentorstvo za pripravnike, 
➢ prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim 

svetuje, 
➢ predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,  
➢ odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, 
➢ spremlja delo svetovalne službe,  
➢ skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike 

sodelovanja), 
➢ obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, 
➢ skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in  druge oblike 

sodelovanja), 
➢ obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, 
➢ spodbuja in spremlja delo učencev, 
➢ odloča o vzgojnih  ukrepih, 
➢ zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela,  
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➢ določa sistemizacijo delovnih mest,  
➢ odloča o sklepanju delovnih razmerjih in disciplinski odgovornosti delavcev, 
➢ skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in  
➢ opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

 
Ravnateljica šole je Mateja Maljevac, ki je prevzela mandatno obdobje petih let. Z 
mandatom je pričela s 1. 9. 2018. 
 
Strokovni organi 
 
a) UČITELJSKI ZBOR 
 
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. 
 
Učiteljski zbor: 

 

• obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim 
delom, 

• daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 

• predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, 

• odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja ter njihovi izvedbi v skladu 
s predpisi,  

• daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja, 

• daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, 

• odloča o vzgojnih ukrepih in  

• opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
 

b) ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR 
 
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno 
delo v oddelku.  
 
Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, 
oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci oziroma s tistimi, ki težje napredujejo, 
odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.  
 
c) RAZREDNIK 
 
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate 
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s 
starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v 
skladu s tem zakonom.  
 
 
d) STROKOVNI AKTIVI 

 
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. 
Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, 
usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-
izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne 
naloge, določene z letnim delovnim načrtom.  
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3. PROGRAM ŠOLE 

 
3.1. Predmetnik devetletne osnovne šole 

 
 

A. OBVEZNI PROGRAM 
 

Število ur tedensko po razredih 

 
 

 
Predmeti 

 
1.r 

 
2.r 

 
3.r 

 
4.r 

 
5.r 

 
6.r 

 
7.r 

 
8.r 

 
9.r 

1.  Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

2. Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

3. Tuji jezik  2 2 2 3 4 4 3 3 

4. Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

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

6. Družba    2 3     

7. Geografija      1 2 1,5 2 

8. Zgodovina      1 2 2 2 

9. Domovinska in 
državljanskakultura 
in etika 

      1 1  

10. Spoznavanje okolja 3 3 3       

11.  Fizika        2 2 

12. Kemija        2 2 

13. Biologija        1,5 2 

14. Naravoslovje      2 3   

15. Naravoslovje in 
tehnika 

   3 3     

16. Tehnika in 
tehnologija 

     2 1 1  

17. Gospodinjstvo     1 1,5    

18. Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

19. Predmet 1       2/1 2/1 2/1 

20. Predmet 2       1 1 1 

21. Predmet 3       1 1 1 

22. Oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

           

 število predmetov 6 6 6 8 9 11 14 16 14 

 število ur tedensko 
20 21 22 24 26 26 

29,
5 

30 30 

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

           

 dnevi dejavnosti / št. 
dni letno 

         

 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 

           

 število tednov 
dejavnosti 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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B. RAZŠIRJENI PROGRAM 
 

Število ur tedensko po razredih 

 
 

 
Predmeti 

 
1. r. 

 
2 .r. 

 
3 .r. 

 
4.r. 

 
5 .r. 

 
6 .r. 

 
7 .r. 

 
8 .r. 

 
9 .r. 

 Dodatna pomoč 
otrokom  
s posebnimi 
potrebami 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 Dopolnilni in dodatni 
pouk 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Interesne dejavnosti  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 

Na naši šoli imamo sistemizirane 1,5 ure (tj. 0,5 ure tedensko na oddelek) za pomoč otrokom 
z učnimi težavami (PUT), 3 ure dopolnilnega in dodatnega pouka, in sicer v obsegu 1 ure 
tedensko na oddelek, 3 interesne dejavnosti v 2. in 3. triletju (krožek rdečega križa, angleški 
dramski krožek in dramski krožek), otroški in mladinski pevski zbor ter kolesarski izpit (5 ur 
letno na skupino do 5-ih učencev). 

 
IZBIRNI PREDMETI 

 
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk 
izbirnih predmetov. 
 
Šola mora ponuditi pouk izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in pouk 
izbirnih predmetov iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-
humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o 
verstvih in etiki ter pouk retorike. 
 
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem 
soglašajo njegovi starši.  
 
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti oproščen 
obiskovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. 
Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za šolsko leto 2020/21 posredujejo pisno 
vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim 
programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v 
celoti, ali le ene ure tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v 
avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta 2020. 
V letošnjem šolskem letu bo šola izvajala naslednje izbirne predmete: 

•  Obdelava gradiv – les (1 ura), 

•  Matematična delavnica (1 ura), 

•  Filmska vzgoja (1 ura), 

•  Šport za sprostitev (1 ura). 
 

V letošnjem šolskem letu bo šola izvajala tudi neobvezen izbirni predmet TJA v 1. razredu po 
dogovoru z MIZŠ. 
 

IZVAJANJE DIFERENCIACIJE PRI POUKU 
 

Na naši šoli bomo izvajali notranjo diferenciacijo pri pouku. To pomeni, da bo učitelj v 
oddelku diferenciral delo z učenci glede na njihove zmožnosti. 
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PROGRAM DNEVOV DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 
 
KULTURNI DNEVI 
 
 

Oddelek, 
razred 

Vsebina Čas in kraj Vodja 

1. do 9.  Dedek Mraz December 2020, Pregarje 
Mateja M. 
Tanja Š. 

1. do 9.  Kino predstava December 2021, Koper 
Mateja M. 
Lucija P. 

1. do 9. Srečanje gledaliških skupin Marec 2021, Il. Bistrica 
Tanja Š. 
Lidija C. 

1. do 3. Gledališka predstava  April 2021, Il. Bistrica 
Danica B. 
Vzgojiteljice 

 
 
NARAVOSLOVNI DNEVI 
 
 

Oddelek, 
razred 

Vsebina Čas in kraj Vodja 

1. do 9. Orientacija Maj 2021, Pregarje 
Tea A. 
Andreja M. 

1. do 9.  
Tradicionalni slovenski 
zajtrk 

November 2021, Pregarje 
Lucija P. 
Dolores Z. 

1. do 9.  Dan zemlje April 2021, Koper 
Manica B. 
Vesna B. 

 
 Naravoslovna dneva Orientacija in Dan zemlje bomo izvedli v sodelovanju s PŠJ. 
 
  
TEHNIŠKI DNEVI 
 
 

Oddelek, 
razred 

Vsebina Čas in kraj Vodja 

1. do 9. Glasbeni ritmi Maj 2021, Pregarje 
Danica B. 
Lucija P. 

1. do 9.  
Ogled mestnega jedra 
Ljubljane 

November 2020, Ljubljana 
Lucija P. 
Mateja M. 

1. do 9.  
Park vojaške zgodovine 
Pivka 

Oktober 2020, Pivka 
Marijana F 
Mateja M. 

4. do 9.   Igrače iz lesa November 2020, Ljubljana 
Marijana F. 
Tatjana J. 
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ŠPORTNI DNEVI 
 
 

Oddelek, 
razred 

Vsebina Čas in kraj Vodja 

1. do 9.  Plavanje Januar 2021, Žusterna 
Špelca V. 
Mateja M. 

1. do 9.  Obisk kmetije Slavec Marec 2021, Planica 
Dolores Š. 
Mateja M. 

1. do 9.  Pohod na Ostrožno Brdo 
September 2020, Ostrožno 
Brdo 

Tanja Š. 
Lucija P. 

1. do 9.  Pohod s srečanjem Oktober 2020, Javorje 
Danica B. 
Špelca V. 

1. do 9.  Adrenalinski park Junij 2021 
Mateja M. 
Marijana F. 

 
 
3.2. Interesne dejavnosti, skupnost učencev, šola v naravi 

 
Da bi šola razvila različne interese učencev, organizira interesne dejavnosti. V okviru 
kadrovskih in prostorskih pogojev organizira naslednje interesne dejavnosti. 
 

 

INTERESNA DEJAVNOST Mentor 

Dramski krožek Tanja Šuštar 

Bralna značka D. Benigar, T. Šuštar 

Pevski zbor (otroški in mladinski) D.Benigar, T.Šuštar, D.Štembergar 

Prometni krožek Marijana Fidel 

Vrtnarski krožek Vesna Babnik 

Planinska skupina M. Maljevac, D. Zadel, M. Baša 

Rolanje Mateja Maljevac 

Angleška bralna značka Manica Baša 

Vesela šola Mateja Maljevac 

Cici Vesela šola Mateja Maljevac 

Spretni prstki Dolores Štembergar 

Angleški dramski krožek Manica Baša 

Kolesarski krožek Marijana Fidel, Lucija Poklar 

Zgodovinski krožek Tanja Šuštar 

Krožek rdečega križa Vesna Babnik 

Logika Lucija Poklar 

Računalniški krožek Tatjana Jagodnik 
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Rdeči križ Vesna Babnik 

Odbojka Špelca Valenčič 

Šolska skupnost Andreja Močnik 

 
 

Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2020/2021 je Moja poklicna prihodnost. 
 
 

3.3. Šola v naravi, plavalni tečaji 

 
Šola organizira šoli v naravi in plavalni tečaj v sodelovanju z osnovnimi šolami občine 
Ilirska Bistrica: 

 
- POLETNA ŠOLA V NARAVI – ŠOLA PLAVANJA – predvidoma junija (vsako drugo 

leto); 
 
- ZIMSKA ŠOLA V NARAVI – ŠOLA SMUČANJA –predvidoma januarja (vsako drugo 

leto); 
 
- 20-URNI TEČAJ PLAVANJA – predvidoma v septembru (vsako leto oz. vsako drugo 

leto). 
 
 
V šolskem letu 2020/2021  bomo organizirali: 

 
- letno šolo v naravi za učence 4., 5. razreda (Selce; v mesecu juniju), 

- 10-urni tečaj plavanja za učence 1. in 2. razreda ter za predšolske otroke vrtca 

(Debeli rtič; v mesecu maju), 

- zimsko šola v naravi za učence 6., 7. razreda (Kranjska Gora; v mesecu 

februarju). 

 
3.4. Druge dejavnosti, ki jih šola izvaja 

 
PROSLAVE, PRIREDITVE 

 
Proslava, prireditev Mentor 

Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve D. Benigar, D. Zadel 

Novoletna prireditev, dedek Mraz ter dan samostojnosti 

in enotnosti  

T. Šuštar, M. Maljevac 

Obeležitev slovenskega kulturnega praznika M. Baša, L. Poklar 

Literarna čajanka L. Poklar, T. Šuštar 

Valeta Marijana F. 

Prireditev ob zaključku šolskega leta, dan državnosti  D. Zadel, D. Benigar 
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TEKMOVANJA 
 

Tekmovanje Mentor 

Vegovo tekmovanje iz matematike Marijana Fidel 

Tekmovanje iz logike Marijana Fidel 

Logična pošast Marijana Fidel 

Preverjanje usposobljenosti OŠ ekip iz 

prve pomoči 

Vesna Babnik 

Cankarjevo Tanja Šuštar 

Kaj veš o prometu? Marijana Fidel 

Geografsko Tea Artiček 

Zgodovinsko Tanja Šuštar 

Računanje je igra L. Poklar, D. Benigar 

Preglovo Vesna Babnik 

Ci-ci vesela šola Mateja Maljevac 

Vesela šola Mateja Maljevac 

Angleščina Manica Baša 

Tekmovanje iz fizike Marijana Fidel 

Sladkorna bolezen Vesna Babnik 

Kresnička Vesna Babnik 

Tekmovanje v odbojki Špelca Valenčič 

 
Koledar tekmovanj je objavljen na 14train Zavoda za šolstvo RS (www.zrss.si). 
                                                                                                                                                                                                                                

 
PROJEKTI, NATEČAJI 
 

Projekt, natečaj Mentor 

Roza zapestnice Dolores Zadel 

Art kino mreža Manica Baša 

Modra srca (natečaj podjetja Nivea) Dolores Zadel 

Slovensko knjižnično-muzejski mega kviz Mateja Maljevac 

Rastem s knjigo Mateja Maljevac 

Tradicionalni slovenski zajtrk Lucija Poklar 

Eko smreka Dolores Zadel 

Zlati sonček Lucija Poklar 

Krpan Špelca Valenčič 

E-Twinning Manica Baša, M. Fidel 

Mreža šol PŠJ D. Zadel, T. Šuštar 

Lokalna pridelava in predelava hrane Strokovni delavci šole 

Trajnostna mobilnost Marijana Fidel 

Varno na kolesu Marijana Fidel 

Bi šlo brez? Manica Baša 

 
Učitelji bodo lahko sodelovali tudi na drugih natečajih, ki bodo šoli poslani med šolskim 
letom. 

http://www.zrss.si/
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3.5. Preverjanje in ocenjevanje znanja, nacionalno preverjanje znanja 

 
 

V 1. in 2. razredu se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, od 3. razreda dalje pa 
s številčnimi ocenami od 1 do 5. Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori, pisni, likovni, 
tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti. Pri 
vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse obdobje, ko se predmet 
izvaja. Pri  predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se 
znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti 
pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Če se predmet, za katerega je s predmetnikom 
določeno manj kot dve uri tedensko, izvaja strnjeno, se znanje učencev oceni najmanj 
dvakrat. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, 
se znanje učencev oceni najmanj šestkrat  v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme 
biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco 
učenci ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru, ko gre za ponovitev ocenjevanja 
pisnih izdelkov. 
Če je učenec oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetihzaradi obiskovanja glasbene 
šole, se znanje učencev ne ocenjuje, v dokumentacijo se pri izbirnih predmetih vpiše 
»oproščen/oproščena«.  
Šola starše o učenčevih ocenah obvešča med šolskim letom in ob zaključku pouka v 
šolskem letu, ob koncu drugega in tretjega obdobja pa tudi o dosežkih pri nacionalnem 
preverjanju znanja. Učenci, ki imajo pravico opravljati popravni oziroma predmetni  izpit, 
dobijo obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu. 
 
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu drugega in tretjega vzgojno-
izobraževalnega obdobjaje za učence obvezno.  
Učenci po drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju opravljajo NPZ iz slovenščine, 
matematike in tujega jezika. Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje 
učencev preverja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet določi 
minister v mesecu septembru za vse šole. V tem šolskem letu je kot tretji predmet za našo 
šolo izbrana biologija. Od šolskega leta 2013/2014 dalje ni več naknadnega roka za 
opravljanje nacionalnega preverjanja znanja. 
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4. ORGANIZACIJA DELA ŠOLE 

 
4.1. Šolski koledar 

 
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta. 
 

Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov, po 5 dni v tednu. Izjemoma lahko pouk v 
posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole.  
 
Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku (pouk) osnovna šola izvaja v dveh 
ocenjevalnih obdobjih: 
 

• prvo obdobje: od 1. septembra do 31. januarja, 

• drugo obdobje: od 1. februarja do 24. junija, razen za učence 9. razreda, za katere 
traja do 15. junija.  

 
Tedenski razpored ur po predmetniku in tedenski razpored drugega vzgojno-
izobraževalnega dela se določi z urnikom.  
Ura pouka traja praviloma 45 minut. Med urami pouka imajo učenci najmanj 5 minut 
odmora, najmanj enkrat dnevno pa praviloma od 20 do 30 minutni odmor za malico in 
rekreacijo.  

 
Pouka prosti dnevi  
 
Pouka prosti dnevi so: 

• z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi, 

• šolske počitnice in nedelje, 

• sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole drugače določeno, 

•  za učence posameznega oddelka je pouka prost dan tudi dan, ko se izvajajo redni 
sistematični zdravstveni pregledi.   

 
Šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu 
izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na 
dan, ko pouk že poteka. Dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik med njima 
pa mora biti najmanj teden dni. 

 
Prazniki v Republiki Sloveniji so: 
 

• 1. in 2. januar, novo leto, 

• 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, 

• 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. 
 
Prazniki Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka so dela prosti dnevi.  
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Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so tudi:  

• velikonočna nedelja in ponedeljek, velika noč, 

• binkoštna nedelja, binkošti, 

• 15. avgust, Marijino vnebovzetje, 

• 31. oktober, dan reformacije, 

• 25. december, božič. 
 

Če je praznik Republike Slovenije oz. dela prosti dan v RS nedelja, se ne prenaša na 
naslednji delovni dan.  
 
Učenci osnovnih šol v RS imajo: 

• jesenske (od 31. oktobra do 4. novembra), 

• novoletne (od 25. decembra do 2. januarja), 

• zimske (trajajo en teden, razporejene so v dve časovni obdobji izmenično po območjih 
statističnih regij; prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa 
naslednji ponedeljek), 

• prvomajske (od 27. aprila do 2. maja), 

• poletne počitnice (od konca pouka do 31. avgusta). 
 

 
  



Publikacija OŠ Pregarje | 2020/21 
 

 

 
Koledar za šolsko leto 2020/2021 
 

1. september 2020  
 

Začetek pouka 

26. oktober 2020 do 
1. november 2020 

Jesenske počitnice 

31. oktober 2020 
1. november 2020 

Dan reformacije 
Dan spomina na mrtve 

24. december 2020 Pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in 
enotnosti  

25. december 2020 
26. december 2020 

Božič 
Dan samostojnosti in enotnosti 

25. december 2020 do  
2. januar 2021 

Novoletne počitnice 

1. januar 2021 
2. januar 2021 

Novo leto 

29. januar 2021 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

5. februar 2021 Pouk in proslava pred Slovenskim kulturnim 
praznikom 

8. februar 2021 Prešernov dan, Slovenski kulturni praznik 
 

12. februar 2021 
13. februar 2021 

Informativna dneva za vpis v srednje šole 

22. februar 2021 do 
26. februar 2021 

Zimske počitnice za našo regijo 

5. april 2021 Velikonočni ponedeljek 
 

26. april 2021 
 

Pouka prost dan 

27. april 2021 
 

Dan upora proti okupatorju 

27. april 2021 do  
2. maj 2021 

  1. 

Prvomajske počitnice 
 

1. maj 2021 
2. maj 2021 

Praznik dela 

15. junij 2021 Zaključek ocenjevalnega obdobja za učence 9. 
razreda; razdelitev spričeval in obvestil 

16. junij  – 20. junij 2021 Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za 
učence 9. razreda – 1. rok 

24. junij 2021 Zaključek pouka za učence 1. do 8. razreda; 
razdelitev spričeval in obvestil 

25. junij 2021 
 

Dan državnosti 

26. junij – 9. julij 2021 Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za 
učence 1. do 8. razreda – 1. rok 

18. avgust  – 31. avgust 2021 Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 
za učence 1. do 9. razreda – 2. rok 

26. junij – 31. avgust 2021 
 

Poletne počitnice 
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Nacionalno preverjanje znanja (NPZ): 
 

• september  2020 – objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega 
predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. 
razreda z NPZ; 

• 30. november 2020 – prijava učencev na NPZ in posredovanje podatkov RIC-u. 
 
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ): 
 

• 4. maj 2021 – matematika za 6. razred in 9. razred 

• 6. maj 2021 – slovenščina za 6. razred in 9. razred 

• 10. maj 2021 – BIOLOGIJA za 9. razred in TJA za 6. razred 

 
4.2. Predstavitev strokovnih delavcev šole z navedbo predmetov, ki jih poučujejo, 
in razporeditvijo razredništva 

 
STROKOVNI 
DELAVEC 

 
POUČUJE 

 
RAZREDNIŠTVO 

Danica Benigar  SLJ, MAT, SPO, LUM od 1. - 3.r, 
Otroški pevski zbor (OPZ) 
 

1., 2., 3. razred  

Lucija Poklar  MAT 4., 5., 6. r., GUM 1. - 8. r., LUM 4., 5., 6. r., 
DRU 4., 5. r.,  ŠPO 1., 2., 3. r., Vodja šolske 
prehrane, ID: Logika 

4., 5., 6. razred  

Marijana Fidel MAT 7., 8., 9. r, FIZ 8., 9. r, TIT 6., 7., 8 r, IP: MD, 
IP: OGL, Kolesarski krožek, učitelj za dodatne 
skupine pri učenju plavanja 

7., 8., 9. razred 

Dolores Zadel Drugi učitelj v prvem triletju, OPB, GOS 5., 6. R 
 

 

Vesna Babnik  NIT 4., 5. r., NAR 6., 7. r., BIO, 8., 9. r., KEM 8., 9. 
r. 

 

Manica Baša TJA 4. - 9. r, IP: Filmska vzgoja, ID: Angleški 
dramski krožek 

 

Mateja Maljevac Ravnateljica, knjižničarka 
 

 

Tatjana Jagodnik Računalničar – organizator informacijske 
dejavnosti 

 

Tea Artiček GEO 6.− 9.r. 
 

 

Andreja Močnik 
 

Svetovalno delo, DSP 
 

Špelca Valenčič 
 

ŠPO 4. – 9. r., IP: ŠSP 
 

Tanja Šuštar SLJ 4. - 9. r, ZGO 6. - 9. r., DKE 7., 8. r., LUM 7., 
8., 9. r, Mladinski pevski zbor (MPZ), OPB, ID: 
Dramski krožek 

 

Martina Štemberger 
 

TJA 1. - 3. r 
 

Dolores Štemberger OPB, Mladinski pevski zbor (MPZ) 
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4.3. Računovodsko-administrativni in tehnični delavci šole 

  
Joška Bubnič  - računovodkinja, tajnica VIZ6 
Aleks Maglica - vzdrževalec  
Nadja Ludvik - kuharica 
Selma Ujčič         - pomočnica kuharice 
Ksenja Jurić - čistilka, perica 

 
 

4.4. Šolska svetovalna služba 

 
Šola v skladu z normativi in standardi organizira svetovalno službo. 
Svetovalna delavka je: Andreja Močnik. 
Šola v skladu z normativi in standardi organizira svetovalno službo. 
Svetovalna delavka na šoli je Andreja Močnik. 
Občasno prihaja na šolo tudi Maja Gorjanc – logopedinja, ki nudi pomoč učencem, ki imajo 
govorne težave. Specialni in rehabilitacijski pedagoginji Helena Žerjal in Anja Frank trikrat 
tedensko nudita pomoč učencem na šoli s primankljaji na posameznih področjih učenja. 
Tiflo pedagoginja Mateja Maljevac nudi pomoč slabovidni učenki. Učenka drugega razreda 
ima v tem šolskem letu zagotovljenega tudi začasnega spremljevalca. Delo 
spremljevalca/ke opravlja ga. Lidija Celin. 
 
Temeljne naloge šolske svetovalne službe so zlasti: 
- raziskovanje in reševanje aktualne vzgojno-izobraževalne problematike, 
- pomoč strokovnim delavcem, staršem in učencem pri reševanju določenih nalog, 
- sodelovanje z učitelji pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela, 
- spremljanje in analiza učnega uspeha in vzgojne problematike,  
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov, 
- pomoč učencem z učnimi težavami. 
 
Svetovalna delavka posebej za učence in starše 9. razreda izvaja naslednje naloge: 
- informira učence o možnostih nadaljnjega izobraževanja, 
- anketira učence z elektronsko obliko Vprašalnika o poklicni poti, 
- individualno svetuje, 
- pomaga učencem pri prijavi in vpisu v srednje šole. 
Izvaja vpis otrok v vrtec in vpis  v 1. razred. Ureja baze podatkov v programu Lo.Polis ter 
logistiko v zvezi z NPZ. 
 
 

4.5. Šolska knjižnica 

 
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja, izposoja in 
opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela 
v šoli. Izposoja knjižničnega gradiva je vodena računalniško. Izgubljeno ali poškodovano 
knjigo mora učenec nadomestiti z novo knjigo. 
Učenci se lahko zadržujejo v knjižnici v času varstva ali v podaljšanem bivanju ob 
prisotnosti učitelja.  
Urnik izposoje je objavljen ob vhodu v knjižnico. 
Knjižnico vodi Mateja Maljevac. 
V okviru knjižnice deluje učbeniški sklad.  
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4.6. Predstavitev učbeniškega sklada , šolskega sklada 

 
Učbeniški sklad 
 
Iz učbeniškega sklada si lahko učenci izposodijo veljavne učbenike za vse razrede. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja brezplačno izposojo učbenikov 
iz učbeniških skladov za vse učence. 
Ravnatelj mora sprejeti odločitev  o izboru učbenikov do 31. marca 2020 in z odločitvijo 
seznaniti starše. Šola za okvirno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
posamezni razred pridobi pisno soglasje sveta staršev. Ob izteku šolskega leta učenci 
učbenike vrnejo učiteljem  predmetov oz. razrednikom. 
Sredstva, zbrana iz odškodnin in odkupa, se izjemoma lahko porabi za nabavo drugih 
učnih gradiv in pripomočkov. 
Zamenjava učbenika je dovoljena zgolj po poteku njegove veljavnosti.  
Šola lahko nadomesti le iztrošene, odkupljene in uničene učbenike oziroma dokupi 
potrebne, manjkajoče izvode za izposojo. 
Šolski učbeniški sklad vodi knjižničarka, pomagajo pa ji razredniki oz učitelji šole.  

 
Šolski sklad 
 
V šolskem letu 2008/09 je svet šole sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada. Sklad 
pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov, ki so lahko 
prispevki drugih domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb, prihodki od zbiralnih akcij 
učencev in prihodki iz dela tržne dejavnosti, ki jih odobri župan. Sklad upravlja upravni 
odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Za 
delovanje sklada ima šola Pravila o delovanju šolskega sklada. 
V šolskem letu 2010/2021 bomo sredstva zbirali od prispevkov staršev, zbiranjem donacij 
in s prodajo starega papirja. Šola bo vlagala prošnje raznim gospodarskim organizacijam 
za finančno pomoč pri organizaciji šolskih dejavnosti in za pomoč učencem. 
 

4.7. Program sodelovanja s starši 

 
Šola sodeluje s starši preko:  

• SVETA STARŠEV, 

• RODITELJSKIH SESTANKOV, 

• SKUPNIH GOVORILNIH UR, 

• RAZREDNIH GOVORILNIH UR, 

• DRUGIH OBLIK SODELOVANJA. 
 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga 
starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.  
 

Svet staršev: 

 predlaga nadstandardne programe, 

 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

 daje mnenje o predlogu razvojnega programa in letnega delovnega načrta, 

 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih problemih, 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

 voli predstavnike v svet šole, 

 v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
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RODITELJSKI SESTANKI 

 

 skupni roditeljski sestanek v septembru – program dela za tekoče šolsko leto (vodi 
ravnateljica); 

 skupni roditeljski sestanek v aprilu – izobraževalna vsebina, predstavitev poteka NPZ. 

 razredne roditeljske sestanke vodijo razredniki (npr. pred izvedbo šole v naravi). 
 

SKUPNE GOVORILNE URE 
 
Skupne govorilne ure so organizirane v popoldanskem času vsako prvo sredo v 
mesecu, razen septembra in junija, od 16.30 do 17.30. 

 
RAZREDNE GOVORILNE URE 

 
Razredniki, učiteljica OPB, učiteljica angleščine in slovenščine imajo govorilne ure 
tedensko v dopoldanskem času.  
 
Urnik govorilnih ur: 

- Marijana Fidel: četrtek, 4. ura (10.45 do 11.30) 

- Manica Baša: sreda, 2. ura (8.50 do 9.35) 

- Vesna Babnik: ponedeljek, 3. ura (9.55 do 10.40) 

- Dolores Zadel: ponedeljek, 3. ura (9.55 do 10.40) 

- Lucija Poklar: torek, 1. ura (8.00 do 8.45) 

- Danica Benigar: četrtek, 2. ura (8.50 do 9.35) 

- Tanja Šuštar: ponedeljek, 2. ura (8.50 do 9.35) 

- Tea Artiček: po dogovoru 

- Andreja Močnik: ponedeljek in četrtek po dogovoru 

- Tatjana Jagodnik: po dogovoru 

- Špelca Valenčič: po dogovoru 

- Dolores Štembergar: po dogovoru 

 
OSTALE OBLIKE SODELOVANJA  
 
Starši sodelujejo pri dnevih dejavnosti, delovnih akcijah, skupnih prireditvah, ekskurzijah, 
pri projektnem delu in drugih oblikah dela.  
 

4.8. Organizacija podaljšanega bivanja, dodatnega in dopolnilnega pouka, dodatne 
strokovne pomoči ter izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem 

 
Podaljšano bivanje 
 
Šola ima oddelek podaljšanega bivanja. Vanj so vključeni učenci vseh razredov. 
Podaljšano bivanje se prične po 4. šolski uri in traja do odhoda šolskega avtobusa oziroma 
do 15. ure.  
V tem času se učenci učijo, pišejo domače naloge, ustvarjalno preživljajo čas in imajo 
sprostitvene dejavnosti. Učiteljice v podaljšanem bivanju so Dolores Zadel, Tanja Šuštar 
ter Dolores Štembergar. 
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Dodatni pouk 
 

Dodatni pouk organizira šola za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene 
standarde znanja. Ta pouk izvaja šola pri slovenščini, matematiki in pri drugih predmetih. 
V okviru dodatnega pouka se učenci pripravljajo na šolska tekmovanja pri posameznih 
predmetih. 
 

 
Dopolnilni pouk 

 
Dopolnilni pouk organizira šola za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju, za učence, ki 
so bili dalj časa odsotni, ter za učence, ki si želijo dodatne razlage. Predlog za obiskovanje 
dopolnilnega pouka oblikuje učitelj predmeta. Za predlagane učence je obiskovanje tega 
pouka obvezno. Dopolnilni pouk organizira šola pri matematiki, slovenščini in angleščini. 
Po potrebi bomo organizirali dopolnilni pouk tudi pri drugih predmetih. 

 
 
Individualna in skupinska pomoč 
 
Nekateri učenci težje osvajajo učno snov in imajo primanjkljaje na posameznih področjih 
učenja. Takšni učenci potrebujejo dodatne oblike dela. V tem letu bomo v to obliko  pomoči 
predvidoma vključili pet učencev.  
 
Tedensko število ur dopolnilnega in dodatnega pouka ter ur individualne in 
skupinske pomoči 
 

  
1., 2., 3. r. 

 
 4., 5., 6.r 

 
7., 9.r. 

 
SKUPAJ 

Dopolnilni indodatni pouk 
 

1 1 1 3 

Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi 
težavami  

0,5 0,5 0,5 1,5 

 
 

4.9. Šolska prehrana 

 
Cena subvencionirane malice za učence v šolskem letu 2018/2019 ostaja nespremenjena, 
torej 0,80 €. Za prejemnika subvencije je malica brezplačna. Upravičenci do subvencije za 
malico oziroma kosilo so tisti učenci, ki so prijavljeni na malico in jim je po zakonu, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do subvencije. Prijava na šolsko 
prehrano se odda na šoli. Na podlagi novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (ZUPJS-C) je od šolskega leta 2014/2015 poenostavljen postopek pridobivanja 
pravice do subvencionirane prehrane. Staršem namreč ni več treba oddajati vlog za 
uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bo upravičenost do tega izhajala iz uvrstitve 
v dohodkovni razred, ki bo ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni 
štipendiji. Te podatke bo šola pridobila sama ob izmenjavi podatkov med Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. 
 
V preteklem šolskem letu je Državni zbor sprejel tudi Zakon o spremembi Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS-D; Ur. list RS št. 57/15), ki širi število 
upravičenih učencev do subvencioniranega kosila. Sprememba še vedno priznava 
brezplačno kosilo učencem tistih staršev, pri katerih neto povprečna plača v RS ne 
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presega 18 % na družinskega člana. Od 1. 2. 2017 pa pripada subvencija kosila tudi 
učencem tistih staršev, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v 
odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36 % povprečne neto plače v RS, in sicer: 

• nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v RS pripada subvencija v višini 70 % cene 
kosila; 
 

• nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v RS pripada subvencija kosila v celoti. 
 
Šola ima svoja Pravila o šolski prehrani. V Pravilih o šolski prehrani se opredeli 
organizacija šolske prehrane, načine obveščanja učencev in staršev o šolski prehrani, 
postopke prijave, odjave in preklic šolske prehrane, postopke, ki zagotavljajo evidentiranje 
in nadzor nad koriščenjem obrokov, postopke evidentiranja obrokov, cene in plačilo za 
šolsko prehrano ter možnosti šolske prehrane za druge uporabnike. 
 
Učenci malicajo v jedilnici v času glavnega odmora. Pri malici je prisoten učitelj, ki skrbi 
za kulturno prehranjevanje učencev. 
 

 

4.10. Izmenskost pouka 

  
Pouk poteka dopoldne. Pravilnik o šolskem koledarju določa, da se pouk ne sme pričeti 
pred 7.30.Razpored ur (zvonjenja) na šoli: 
 

Predura 7.30 – 7.55 

1. ura 8.00 – 8.45 

2. ura 8.50 – 9.35 

Odmor za malico 9.35 – 9.55 

3. ura 9.55 – 10.40 

4. ura 10.45 – 11.30 

5. ura 11.35 – 12.20 

Odmor za kosilo 12.20 – 12.50 

6. ura 12.50 – 13.35 

7. ura 13.40 – 14.25 

 
 
4.11. Organizacija prevozov in varstvo vozačev 

 
Vsi učenci vozači imajo pravico do povračila stroškov prevoza. Prevoze za učence 
organizira in plačuje ustanovitelj. 
Učence, ki potrebujejo jutranje varstvo od 5.30 ure dalje, se vključi v oddelek vrtca do 
prihoda avtobusa. 
Za učence vozače in druge učence je organizirano varstvo od prihoda avtobusov do 
pričetka pouka. Učiteljice, zadolžene za varstvo vozačev, so Dolores Zadel, Andreja 
Močnik, Tanja Šuštar, Lucija Poklar in Danica Benigar. 
 
 
Urnik prevozov v šolskem letu 2020/2021 
 
V tem šolskem letu ostaja vozni red enak kot v preteklem letu.  
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4.12. Aktivnosti in ukrepi šole za zagotavljanje varnosti učencev 

 
Zdravstveno varstvo 
 
Šola sodeluje z Zdravstvenim zavodom Il. Bistrica pri izvedbi obveznih oz. rednih 
sistematičnih pregledih v času šolanja ter pri obveznih cepljenjih. Učenci nižjih razredov 
se učijo pravilnega čiščenja zob. Šola organizira v sodelovanju z Zdravstvenim  
zavodom Il. Bistrica in Centrom za socialno delo predavanja o higieni, spolni vzgoji,  o 
škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač in uživanja drog.  
Sodelovali bomo z Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti in izvajali 
določene aktivnosti. Poglavitni cilj omenjene skupine je delovati z namenom 
preprečevanja vseh vrst zasvojenosti, še posebej z drogo med mlajšo populacijo na 
območju Il.Bistrice. 
 
Prometna varnost 
 
V sodelovanju s policijo usposabljamo učence za varno vključevanje v promet. Učenci v 
šoli opravljajo kolesarski izpiti. Dežurni učitelj spremlja učence vozače pri prihodu 
avtobusa in odhodu na avtobus. Posebno skrb posveča šola novincem, zlasti v prvih 
mesecih pouka. Občasno nadzoruje promet v okolici šole policist, posebej v prvih tednih 
šolskega leta. 
Šola skrbi za varnost učencev na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, tehniških, kulturnih 
dnevih, tečajih plavanja, smučanja, kolesarjenja ipd. tako, da zagotovi ustrezno število 
spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter navodili za izvajanje učnih 
načrtov.  
 
Požarna varnost 
 
Vse učence seznanjamo s požarnim redom. Z učenci opravljamo praktične vaje o 
ukrepanju v primeru požara. 
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5. VZGOJNI NAČRT ŠOLE 

 
V šolskem letu 2007/08 smo začeli pripravljati vzgojni načrt šole. Poslanstvo 
osnovnošolskega učitelja je izobraževanje in vzgajanje. Izrazito vzgojni cilji so vzgajanje 
za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, oblikovanje odnosov… 
V šolskem letu 2008/09 smo sprejeli Vzgojni načrt. 
 
Z Vzgojnim načrtom šola določa: 
- načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot, 
- vzgojne dejavnosti šole, 
- vzgojne postopke, 
- pohvale, priznanja, nagrade, 
- vzgojne ukrepe, 
- administrativne sankcije, 
- oblike sodelovanja s starši. 

 
Vzgojni načrt je objavljen na spletni strani šole.  
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HIŠNI RED ŠOLE 

 
 

VSEBINA 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1.1 Učenci in delavci šole 
1.2 Določila hišnega reda 
1.3 Odgovornost šole 
1.4 Uporaba hišnega reda 
 
2. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR 
2.1 Območje šolskega prostora 
2.2 Funkcionalno zemljišče šole 
 
3. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 
3.1 Poslovni čas šole 
3.2 Uradne ure 
3.3 Objava uradnih ur 
 
4. UPORABO ŠOLSKEGA PROSTORA 
4.1 Šolski prostor se uporablja 
4.2 Dostop v šolske prostore 
4.3 Pouk 
 
5. ORGANIZACIJA NADZORA 
5.1 Organizacija nadzora na šolskem prostoru 
5.2 Razpolaganja s ključi vhodnih vrat  
5.3 Odgovornost 
 
6. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 
6.1. Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb 
6.2 Ukrepanja, ravnanja in obnašanja v šolskem prostoru 
6.3 Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov 
6.3.1 Uporaba mobilnih telefonov 
6.3.2   Prepoved snemanja 
6.3.3   Predvajalniki glasbe 
6.3.4   Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti 
6.4 Ukrepi za varnost med odmori 
6.5 Ukrepi za varstvo vozačev 
6.6 Zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite 
6.6.1 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca 
6.8. Vadbeni prostor Vaškega doma Pregarje in igrišče pred šolo 
6.9 Druge oblike ukrepanja 

 
7. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 
7.1 Vzdrževanje šolskega prostora 
7.2 Dežurstva 
7.3 Dežurstvo učiteljev 
7.3.1 Naloge dežurnih učiteljev: 
7.3.2 Naloge dežurnega učitelja v jedilnici : 
7.4 Dežurstvo učencev 
7.4.1 Dežurstvo v razredu - rediteljstvo 
7.4.2 Dežurstvov jedilnici 
7.4.3 Dežurstvo pri vhodu 
7.5 Šolska prehrana 
7.5.1 Šolska kuhinja 
7.5.2 Malica v jedilnici 
7.5.3 Kosila 
7.6 Hranjenje garderobe 
7.7 Ravnanje ob poškodbah šolskega inventarja in skrb za opremo 
7.8 Ostala določila hišnega reda 
7.9 Skrb za čisto in urejeno okolje 
7.10 Načelo postopnosti reagiranja 
 
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8.1 Kršitve pravil hišnega reda 
8.2 Spremembe in dopolnitve hišnega reda 
8.3 Obveščanje 
8.4 Veljavnost 
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Na podlagi  Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Rudija Mahniča – 
Brkinca Pregarje  ter v skladu z  ZOŠ (Ur.l. RS 81/06, 102/07) in po predhodnoopravljeni obravnavina svetu 
staršev in učiteljskem zboru, je ravnatelj/ica šole sprejel/a  

 
 

 

HIŠNI RED 

OSNOVNE ŠOLE RUDIJA MAHNIČA–BRKINCA PREGARJE Z ENOTO VRTCA 
  
 

 
Osnovna šola Rudija Mahniča–Brkinca Pregarje določa s hišnim redom vprašanja, pomembna za nemoteno 
življenje in delo v šoli, in sicer: 
       1. splošne določbe, 

2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,  
3. poslovni čas in uradne ure,  
4. uporaba šolskega prostora 
5. organizacija nadzora,  
6. ukrepi za zagotavljanje varnosti,  
7. vzdrževanje reda in čistoče,  
8. prehodne in končne določbe 

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1.1 Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k: 

- uresničevanju ciljev in programov šole, 
- varnosti udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa, 
- urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnem počutju na šoli, 
- preprečevanju škode. 

Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci in drugi udeleženci vzgoje in 
izobraževanja. 
 
1.2Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in  
spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri: 

 - programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, 
tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi, življenje v naravi ipd., 

 - na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole ter  
 - na poti od in do šolskega avtobusnega postajališča. 

 
1.3 Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge organizirane 
dejavnosti. 
 
1.4 Uporaba hišnega reda  velja za celotni šolski prostor, površine in zgradbe.  Enota vrtca ima svoj hišni 
red, ki vključuje poleg skupnih določil še določila, specifična za enoto.  
 
 

2. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR 
 

Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v upravljanje ali pa samo v 
uporabo, katere šola vzdržuje in za njih skrbi kot dober gospodar. 
 
2.1 Območje šolskega prostora 
V območje šole sodi šolski prostor, ki ga šola nadzoruje, in sicer: 

• objekt  Osnovne šole Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje in  pripadajoče funkcionalno zemljišče. 
 
2.2 Funkcionalno zemljišče šole je območje, namenjeno učencem za uporabo v času pouka, med odmorom 
in  pri drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela.  

Pod pripadajoče funkcionalno zemljišče se šteje: 

• športno šolsko igrišče s cesto za dostop in izstop na glavno cesto (ograjeno), 

• ograjeni površini (zelenica z igrali za stavbo, zelenica ob vhodu v vrtec). 
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3. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 
 
3.1 Poslovni čas šole 
Šola  in enota vrtec poslujeta pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek. 

Jutranje varstvo od 07.00 do 7.55 
Redni pouk od 08.00 do 15.00 
Podaljšano bivanje od 11.30 do 15.00 
Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole od 16.00 do 19.00 
Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov po dogovoru 
Enota vrtca od 5.30  do 15.30 

 
Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.  
 
Ravnatelj/ica lahko v izjemnih okoliščinah(primer višje sile, prireditve …) odredi, da šola začasno posluje tudi v 
soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan. 
 
3.2 Uradne ure 
Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru 
poslovnega časa šole.  
 
Razpored uradnih ur: 
 

DAN OD DO OD DO 
Ponedeljek 10,00 12,00 13,00 14,00 
Torek 10,00 12,00 13,00 14,00 
Sredo 10,00 12,00 13,00 15,00 
četrtek 10,00 12,00 13,00 14,00 
Petek 10,00 12,00 / / 

 
 
Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer: 

- skupne in individualne govorilne ure,  
- roditeljske sestanke in 
- druge oblike dela s starši, kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole. 

 
Urnik uradnih ur ne velja za ravnatelja/ice šole. Ravnatelj/ica sprejme stranke po predhodni najavi, brez 
najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah. 
 
3.3 Objava uradnih ur 
Uradne ure morajo biti objavljene v publikaciji in na spletni strani ter na vratih poslovnega prostora. 
 
V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo 
letnih dopustov. 
 
3.4. Razporejanje polnega delovnega časa  
Ravnatelj razporedi delovni čas: 
1. z določitvijo premakljivega začetka in konca delovnega časa z urnikom za pedagoške delavce, 
2. z določitvijo ure začetka in konca delovnega časa za administrativno in tehnično osebje. 
Šteje se, da je polni delovni čas razporejen z določitvijo začetka delovnega časa med 6.00 in 8.00 uro in 
konec delovnega časa med 14.00 in 16.00 uro, razen za čistilko, ki ima delovni čas določen v popoldanskem 
času. 
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4. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA  
 
4.1 Šolski prostor seuporablja 
 a) za izvajanje: 

• vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učencev šole,  

• drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe,  

• dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj, 

• oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem.   
 
b) Delovanje političnih strank v šolskem prostoruni dovoljeno. 
 
4.2 Dostop v šolske prostore  
 
Vhod v šoloje namenjen vstopu v šolo učencem od 1. do 9. razreda, njihovim staršem, zaposlenim, drugim 
uporabnikom in obiskovalcem. 
Vhod v šolo odklene delavka vrtca, zaklene pa ga čistilka. 
Vhod v šolo pri kuhinji uporablja kuharica. 
 
a) Prihajanje učencev in izvajalcev programov v šolo 
Učencimorajo pritiv šolo pravočasno, in sicer 10 minut pred določenim časom za pričetek pouka oz. programa. 
Učenci vozači, ki pridejo v šolo prej, so vključeni v organizirano varstvo vozačev. 
 
b) Odpiranje učilnic 
Učilnice odpirajoučitelji (učitelj dežuren v jutranjem varstvu). Če učitelji zaklepajo učilnice v času petminutnih 
odmorov, morajo zagotoviti, da se pouk prične točno po urniku zvonjenja. 
 
c) Prihajanje učencev v šolo  
Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti in Načrt varnih šolskih poti.Učence 1. 
razreda v šolo (do garderobe) in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to 
pooblastilistarši in o tem pisno obvestili šolo. 
 
V šolo prihajajo učenci ob določeni uri, razen učencev, ki so vključeni v jutranje varstvo in učenci vozači.Ob 
prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v copate in odložijo oblačila.  
 
Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesom, morajo imeti opravljen kolesarski izpit in po predpisih opremljeno 
kolo. Učenci kolesa parkirajo na določenem mestu za kolesa (desna stran šolske zgradbe). Šola za kolesa ne 
prevzema odgovornosti. 
  
Vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) je z rolerji, skiroji ali kotalkami prepovedan. Če se učenecv šolo 
prirola ali prikotalka,mora imeti s seboj obutev, ker se del pouka lahko izvaja tudi v okolici šole. 
 
d) Odhajanje učencev iz šole 
Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnosti učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v 
šolskih prostorih ali v garderobah po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni 
dovoljeno. 
 
Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem, vključenim v organizirano varstvo, 
učencem vozačem, obiskovalcem popoldanske učne pomoči, obiskovalcem popoldanskih interesnih 
dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih. 
 
Po končani zadnji šolski uri pouka in ob koncu drugih dejavnosti učitelj pospremi učence v garderobo. 
 
- Odhodi učencev med poukom 
Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz opravičenih razlogov, kot so: 

• odhod k zdravniku, 

• predhodno najavljeni športni treningi, 

• obiskovanje glasbene šole zaradi nastopa. 
 

 
 
Izjemni odhodi učencev med poukom 
Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odhod pisno ali ustno zaprosijo starši. 
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V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora 
razrednik, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, o stanju učenca obvestitiravnatelja/ 
ravnateljico. 
Ravnateljica obvesti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda učenca domov. V slučaju 
odsotnosti ravnatelja obvesti starše razrednik, učitelj ali drugi strokovni delavec. 
Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali 
s strani staršev pooblaščene osebe. 
 
Izjemen odhod učenca iz šole se vpiše v dnevnik v rubriki odsotnosti učencev. Učitelj vpiše vzrok odhoda 
učenca iz šole in dogovor s starši o tem, kdaj in kako učenec odide iz šole. 
 
e) Vstop v šolo v popoldanskem času - interesne dejavnosti 
V popoldanskem času odklepa vrata čistilka (po dogovoru z mentorico oz. učiteljico)  za učence, ki obiskujejo 
interesne dejavnosti v popoldanskem času. 
 
Mentor interesne dejavnosti pospremi celo skupino učencev tudi po končani vadbi do izhoda in poskrbi, da 
učenci zapustijo šolsko stavbo. Enako velja za najemnike šolskih prostorovin vadbenega prostora v Vaškem 
domu Pregarje. 
 
Učenci se preobujejo v šolske copate. Enako velja tudi za učence drugih osnovnih šol, ki prihajajo v šolo k 
dopolnilnim dejavnostim. 
 
f) Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi 
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. V učilnice lahko 
vstopajo straši in obiskovalci z dovoljenjem ravnatelja/icein učitelja/učiteljice. Zaradi varnosti lahko 
ravnatelj/ica gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom. 
 
Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času.  
 
4.3 Pouk 
Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če učitelj zamudi več kot 5 minut, je reditelj dolžan sporočiti 
njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje.  
 
Šolske ure se začenjajo s pozdravom, umirjanjem učencev in medsebojno komunikacijo.  
 
Učitelj na začetku ure izpolni in uredi dokumentacijo dela oddelka, med drugim preveri prisotnost učencev pri 
pouku.  
 
Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. V tem času so učenci dolžni upoštevati  dogovore o 
disciplini.  
 
Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj.  
 

5. ORGANIZACIJA NADZORA  
V šoli je organiziran nadzor, s katerim sepreprečuje možnost poškodovanja zgradbe in naprav ter zagotavlja 
varnost osebam. 
 
5.1 Organizacija nadzora na šolskem prostoru 
      Tehnični nadzor 

1. alarmni sistem 
-je vključen v času, ko ni nihče prisoten v šoli in se sproži ob morebitnem vstopu nepovabljenih oseb, 
-ob sprožitvi vklopi zvočni signal ter telefonski klicizbrane osebe varovanja. 

2. sistem za osvetlitev  
- reflektorji s fotocelicami so nameščeni za nočno osvetlitev glavnega vhoda in vhoda v vrtec, 

 preprečujejo morebitna poškodovanja ipd.    
 
  Fizični nadzor 
      Razpored nadzora−dežurstva je usklajen z letnim delovnim načrtom in razporedom, ki ga pripravi  
      ravnatelj/ica. 
      Fizični nadzor izvajajo: 

1. strokovni delavci – na hodnikih, garderobah, sanitarijah, zunanjih površinah; 
2. čistilke – na hodnikih, sanitarijah; 
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3. učenci – v jedilnici, razredu; 
4. mentorji dejavnosti –v popoldanskem času. 
 

5.2 Razpolaganje s ključi vhodnih vrat 
Razpolaganje s ključi in šiframi alarmnega sistema je urejeno s posebnim Pravilnikom o rabi in varovanju 
ključev. 
Ključ se lahko vroči delavcu šole, zunanjemu sodelavcu in pogodbenemu delavcu samo v soglasju z ravnateljem  
in proti podpisu izjave, ki je priloga pravil. 
  
5.3. Odgovornost 
Za prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa, mora vsak prejemnik takoj obvestiti ravnatelja.  
Za tajnost  šifre alarmnega sistema vsak odgovarja osebno. 
Vsaka zloraba šifre alarmnega sistema in ključev se smatra kot hujša kršitev delovne obveznosti. 

 
6. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 
 

6.1. Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb šola izvaja naslednje ukrepe:  

• prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov, 

• pravila obnašanja v šolskem prostoru, 

• uporaba zaščitnih in varnostnih pripomočkov (protizdrsna zaščita talnih površin, zaščitna obleka …) v 
skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. 

• upoštevanje navodil iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v primeru požara, 
oznake poti evakuacije), 

• vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti (po Načrtu evakuacije), 

• zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, zagotavljanja sanitetnega 
materiala vskladu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …), 

• ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca, 

• upoštevanje načrta varne poti v šolo(Načrt varnih poti). 
 
 
6.2 Ukrepanja, ravnanja in obnašanja v šolskem prostoru 
- V času odmorov se učenci zadržujejo v učilnicah oziroma na hodnikih in ravnajo po navodilih dežurnega 
učitelja. 
- Učenci ne posedajo po okenskih policah, ne odpirajo oken in ne spuščajo oz. dvigujejo   
zatemnitvenih zaves brez dovoljenja učitelja. 
- V šoli in zunaj nje se med seboj pozdravljajo. 
- Pri malici in pri kosilu se vedejo po pravilih lepega obnašanja in navodilih dežurnega učitelja. 
- Za sabo zapirajo vrata stranišč, racionalno uporabljajo papirnate brisače in skrbijo za red v straniščih. 
- Do učiteljev, drugih delavcev šole, sošolcev ter obiskovalcev šole so prijazni in pozorni. 
- Skrbijo za red in čistočo v šoli, v telovadnici in na zunanjih šolskih površinah. 
- Ne uničujejo šolske lastnine. 
- Šolsko torbo nosijo vedno s seboj, razen, ko gredo k telovadbi (če je zadnja ura). Takrat jih zložimo v 
garderobi. 
- Učenci pazijo na svoje stvari in stvari drugih pustijo na miru. 
- Pouk poteka pod vodstvom učitelja, kot je določeno z urnikom. 
- Med poukom velja disciplina, ki obsega: prisotnost na svojem mestu, pripravljenost na pouk, poslušanje  
razlage učitelja, dvigovanje rok pred govorjenjem, brisanje table, pospravljanje za seboj. 
- Med šolskimi urami učenci ne zapuščajo učilnic, razen v posebnih primerih in le z dovoljenjem učitelja. 
- Po končani uri zapustimo učilnico čisto in pospravljeno. 
- Nediscipliniranega učenca učitelj vpiše v zvezek domnevnih kršitev šolskega reda, v skrajnem primeru ga 
lahko napoti k svetovalnemu delavcu ali k ravnateljici, ki z njim opravi razgovor in sodeluje pri nadaljnjem 
reševanju nastalega problema, 
- Začetek in konec šolske ure oznani zvonec, vendar učenci lahko zapustijo učilnico šele takrat, ko jim to 
dovoli učitelj. 
- Po končanem pouku gredo učenci domov, vozači pa na šolski avtobus. Na šolski avtobus počakajo v 
garderobi ali na šolskem igrišču, na avtobusno postajo lahko gredo v spremstvu zadolženega učitelja 5 minut 
pred prihodom avtobusa. Učence, ki so v podaljšanem bivanju,pospremi do avtobusa dežurni učitelj ali učitelj 
v oddelku podaljšanega bivanja. Za učence, ki so v OPB za čas odsotnosti dežurnega učitelja, poskrbi drug 
delavec šole, ki ga zadolži učitelj OPB. 
- V šoli učenci ne kričijo, so strpni, vladajo naj prijetni medsebojni odnosi. 
 
Šola sprejme pravila ravnanja za: 
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• večnamenski prostor (uporaba za telovadnico, jedilnico), 

• učilnice,  

• učilnico naravoslovja, 

• knjižnico, računalnico, 

• vadbeni prostor v Vaškem domu Pregarje. 
Šola sprejme pravila ravnanja za dejavnosti: 

• ekskurzije in izlete, 

• šolo v naravi, 

• dneve dejavnosti –športne, naravoslovne, kulturne, tehniške. 
 
6.3 Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov  
 
6.3.1 Uporaba mobilnih telefonov 

• V razredu je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov med poukom prepovedana. 

• V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa 
smatra, da ga ima učenec v šoli z vednostjo staršev. 

• Če učenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, 
ekskurzijah …), mu ga učitelj začasno odvzame.  

• Odvzeti mobitel učitelj preda ravnateljuali razredniku, kjer telefon lahko prevzamejo učenčevi starši. 
O odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj obvesti starše. 

• Strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli. 

• Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja. 
 
6.3.2   Prepoved snemanja 

• Prav tako je v šoli prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio invideo 
snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima osebaza to dovoljenje 
vodstva šole).  

• Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli. 

• Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršenje hišnega reda in predpisov 
o varstvu osebnih podatkov. 

 
6.3.3   Predvajalniki glasbe 
Učencem med poukom ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov in video igric. 
 
6.3.4   Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti 

• Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, 
če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih.  

• Učitelj, po svoji presoji, po pouku učencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti starše in vodstvo 
šole. 

• V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati: 
- nevarnih predmetov, 

            - drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje. 

• Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je 
prepovedana v prostorih in na pripadajočem funkcionalnem zemljiščuter v prostorih Vaškega 
doma Pregarje, ki jih ima v uporabi šola. 

• V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive zaotrokovo 
zdravje in razvoj (npr. energetske pijače). 

 
Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur…) ali večjih vsotdenarja ne nosijo v 
šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari šolane prevzema odgovornosti. 
 
6.4 Ukrepi za varnost med odmori 
 

• V ugodnem vremenu naj gredo učenci, ko pomalicajo na prosto.  

• V času kosila lahko gredo učenci na prosto.Dežurni učitelj mora biti obvezno prisoten ves čas 
aktivnega odmora in mora imeti pregled in kontrolo ter možnosti takojšnega posredovanja pri učencih. 

• Na vadbenem, igralnem prostoru naj bo takšno število učencev, ki omogoča normalno in varno igro. 

• Pred uporabo mora dežurni učiteljkontrolirati orodje oziroma igrala, če slučajno niso poškodovana in bi 
lahko povzročila nesrečo. 

• Med potekanjem aktivnega odmora mora biti dežurni učitelj pozoren na morebitne dejavnike, ki bi lahko 
povzročili nesrečo in jih mora sproti odstranjevati. 
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• Uporabljamo predvsem vsebine aktivnega odmora, ki jih učenci že obvladajo. 

• V času aktivnega odmora se ne sklicujejo sestanki učiteljev. 

• Učenci se v nobenem primeru ne smejo samovoljno oddaljevati in zapuščati skupine ali prostora, kjer 
se odvija po programu določena aktivnost. 

• Med krajšimi (petminutnimi) odmori se učenci pripravljajo na naslednjo uro. 

• Vsako zapuščanje šole oz. šolskega igrišča in odhajanje v trgovino ali drugam je strogo prepovedano, 
razen v posebnih primerih in z dovoljenjem učitelja. 

• Tako kot za varnost med glavnim odmorom so za varnost in red odgovorni dežurni učitelji tudi med 
krajšimi (petminutnimi) odmori. 

 
6.5 Ukrepi za varstvo vozačev 

• Učenci, ki zaključijo s poukom in odhajajo domov s šolskim prevozom, so lahko vključeni v 
varstvo vozačev, ki je urejeno s posebnim urnikom. 

• Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev varstva vozačev. 

• Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom šole. 
Dežurne učitelje ali vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kajneobičajnega. 

 
6.6 Zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite  
Za zagotavljanje varnosti in zdravja se upoštevajo določila: 
a) Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti  in zdravja delavcev na delovnih mestih in  
b) Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (omarice prve pomoči, 
količina in vsebina sanitetne opreme). 
 
6.6.1 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca 
Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabemu počutju učenca.  
Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem 
počutju učenca obvestiti razrednika, tajništvošole ali vodstvo šole, ki obvesti starše, da pridejo po otroka.  
 
V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti 
poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic je 
potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše. 
 
V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine…) je šola o tem dolžna 
obvestiti tudi policijo. V primeru take poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu šole.  

 
 
6.7 Vadbeni prostor Vaškega doma Pregarje in igrišče pred šolo 

 
Splošna navodila 

• V vadbenem prostoru Vaškega doma Pregarje in na igrišču učenci ne smejo biti brez nadzora. 
Telovadno orodje 

• V vadbenem prostoru mora biti pregledano in popravljeno telovadno orodje, da zaradi njega ne bi 
prišlo do nezgode.  

• Vsako okvaro orodja med šolskim letom je treba javiti hišniku, medtem pa se takšnega telovadnega 
orodja ne sme uporabljati.  

• Učitelji morajo pri vajah skrbeti za varno izvedbo tako, da učenca varujejo sami ali s pomočjo učencev.  
 
Vstop v vadbeni prostor in na šolsko igrišče 

• Učenci pred pričetkom ure športa počakajo na učitelja v garderobi.   

• Učenci pridejo v vadbeni prostor skupaj z učiteljem športa. 

• Učencise preoblečejo v športno opremo.   
Pripravljenost na šport obsega: 

• ustrezno obutev: copati z gumo ali športni copati, ki so namenjeni le za šport v večnamenskem 
prostoru. Športne copate in športno opremo učenci shranijo v garderobi, učilnici; 

• ustrezna oblačila: majica, kratke hlače ali trenirka, v primeru, da je hladneje kot 10 stopinj C; 
ustrezno urejeni lasje (speti);  

• nakit in dragocenosti učenci ne nosijo k športu. 
Zaključek športa 

• Po končani uri športa se učenci preoblečejo v druga oblačila.  

• Učenci po končani uri športa pospravijo vse rekvizite,  ki so jih pri uri uporabljali.  
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6.8Drugeoblike ukrepanja 
V primeru kršenja hišnega reda lahko strokovni delavec: 
- zapiše obvestilo o kršitvi v učenčevo beležko, 
- telefonskoobvesti starše, 
- povabi starše na razgovor, 
- predlaga obravnavo pri šolskem svetovalnem delavcu, 
- predlaga razgovor pri ravnatelju. 
 
 

7. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 
 
7.1 Vzdrževanješolskega prostora 
Šola mora vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena: 

• varnost učencem, ki ga uporabljajo, 

• čistoča in urejenost, 

• namembnost uporabe, 

• učenci skupaj z učitelji skrbijo za urejenost šolskih površin (zelenici, igrišče). Program in razpored 
urejanja določi vodstvo šole. 

• ob koncu učne ure se pospravijo vsi uporabljeni učni pripomočki v omare ali na določen prostor. 
 
7.2 Dežurstva  

• pred začetkom pouka, 

• med odmori med poukom,  

• po koncu pouka. 
Dežurstvo izvajajo strokovni delavci, učenci in drugi zaposleni:  

• na hodnikih in stopniščih,  

• v učilnicah in jedilnici, 

• v garderobah in sanitarijah ter 

• na zunanjih površinah namenjenim za rekreacijo. 
 Razpored dežurstev določa ravnateljica. 
 
7.3 Dežurstvo učiteljev 
Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost, učenci in izvajalci 
programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih. 
 
Dežurni učitelji lahko predlagajo za učence, ki ne upoštevajo njihovih navodil oziroma kršijo določila tega 
hišnega reda, vzgojne ukrepe skladno s Pravili šolskega reda. 
 
7.3.1 Naloge dežurnih učiteljev: 

• skrbijo za red in primerno disciplino med učenci ter za njihovo varnost, 

• nadzorujejo gibanje učencev po prostoru, 

• opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na 
pomanjkljivosti, 

 
 
 

• nadzorujejo delo dežurnih učencev ter jim dajejo dodatna navodila in naloge, učence opozarjajo na 
vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in v okolici šolskega poslopja, 

 
7.3.2 Naloge dežurnega učitelja v jedilnici : 

• skrbi za miren in urejen prihod učencev v jedilnico, 

• skrbi, da učenci ne prinašajo torb in drugih predmetov v jedilnico, 

• skrbi, da gredo učenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja, 

• skrbi, da učenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano, 

• skrbi, da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili, 

• skrbi, da učenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico. 
Dežurni učitelj v jedilnici ima pravico, da prekine izdajanje hrane ali odstrani posameznika oz. skupino 
učencev, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno in v skladu z njegovimi navodili. 
 
7.4 Dežurstvo učencev 
 
7.4.1 Dežurstvo v razredu −rediteljstvo 
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Vsak razred določi na razrednih urah  reditelja, ki opravljata svoje delo en ali dva tedna in ima sledeče naloge: 

• skrbi, da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen, 

• ob prihodu učitelja vzgojno-izobraževalnih programov v razred ga seznani o odsotnosti učencev, 

• po končani uri počisti tablo in uredi učilnico, 

• v odmorih pazi, da ne pride do poškodb imovine in odtujitve lastnine, 

• javlja razredniku oziroma izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolske imovine, 

• opravlja druge naloge, za katere ju pooblastijo učenci ali razrednik. 
 
7.4.2 Dežurstvov jedilnici 
Razpored dežurstva učencev v jedilnici urejajo učitelji. Dežurna učenca opravljata naslednje naloge: 

• skrbita  za urejenost omizja in za čistočo jedilnice, 

• počistijo mize in tla jedilnice, ko ostali učenci zapustijo prostor. 
 
7.5 Šolska prehrana 
Čas, način in pravila ravnanja v času zajtrka, malice in kosil določi šola v letnem delovnem načrtu in s pravili 
ravnanja in obnašanja v jedilnici. 
 
7.5.1 Šolska kuhinja 
Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske prehrane, ki izjemoma lahko 
dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, ki skrbijo za vzdrževanje opreme. 
 
7.5.2 Malica v jedilnici 
Učenci in učitelje morajo upoštevati: 

• urnik, ki jih šola določi z letnim delovnim načrtom, 

• pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.    
 
7.5.3 Kosila 
Učenci in učiteljimorajo upoštevati: 

• urnik, ki jih šola določi z letnim delovnim načrtom, 

• pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter  

• pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.    
Jedilnik za tekoči teden je objavljen na oglasni deski. 
 
7.6 Hranjenje garderobe 

• Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo vgarderobi. 

• Učenci hranijo obutev, vrhnjo garderobo  v omaricah vgarderobi. 

• Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali hranijo v šoli. 
 
7.7 Ravnanje ob poškodbah šolskega inventarja in skrb za opremo 

• Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost učilnic. 

• Vsi delavci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar. 

• Vsi učenci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar. 
 
 
7.8 Ostala določila hišnega reda 

• Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku šolskega leta inpo potrebi 
večkrat tudi med šolskim letom. 

• Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.  

• Našoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti lepim, vljudnim in spoštljivim medsebojnimodnosom med 
učenci, med učenci in zaposlenimi in do vseh obiskovalcev šole. 

• Učenci zaposlene na šoli vikajo. 

• Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu. 

• Učenci višjih razredov so še posebej pozorni in skrbni do mlajših učencev. Učenci višjihrazredov se ne 
smejo zadrževati na razredni stopnji brez dovoljenja učitelja. 

• Učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja inurejanja šole in 
njene okolice. 

• V šolskih prostorih se ne sme izvrševati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstvašole. 

• V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem vodstva šole, kadar gre zaživali, ki 
bodo sodelovale v vzgojno-izobraževalnemuprocesu. 

 
7.9 Skrb za čisto in urejeno okolje: 
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• odpadke mečemo v koše za smeti, 

• pazimo in ne uničujemo šolske lastnine, 

• skrbimo za higieno v sanitarijah, 

• toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko, 

• posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju, 

• ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, dežurni učitelj poskrbi, da učenci odvržene odpadke 
pospravijo.  

 
7.10 Načelo postopnosti reagiranja 
 
Pri ravnanju ob kršitvah pravil se upošteva načelo POSTOPNOSTI REAGIRANJA. 
 

a. Učitelj rešuje problem z učencem, po potrebi pa tudi s starši – POGOVOR in 
DOGOVOR: učitelj učenca opozori na kršitev pravil, njegovo odgovornost za dejanje in 
posledice le-tega ter se z njim dogovori za drugačno ravnanje v prihodnje oz. 
poravnavo škode, kjer je to možno. 

b. Sodelovanje razrednika pri obravnavi problema (če se težave ponavljajo oz. 
stopnjujejo in učenec ne spoštuje dogovora z učiteljem) – redni, vnaprej dogovorjeni 
stiki z učencem, učiteljem, starši (dnevno, tedensko, mesečno ipd.) za spremljanje 
napredka. 

c. Sodelovanje svetovalne službe (če se težave ponavljajo oz. stopnjujejo in učenec ne 
spoštuje dogovora z učiteljem, razrednikom in starši) – Svetovalni pogovor  in redni, 
vnaprej dogovorjeni stiki z učencem, učiteljem, razrednikom, starši za spremljanje 
napredka. 

d. Sodelovanje vodstva šole (če se težave ponavljajo oz. stopnjujejo in učenec ne 
spoštuje dogovora z učitelje, razrednikom, svetovalno službo in starši) – redni, vnaprej 
dogovorjeni stiki z učencem, učiteljem, razrednikom, starši, svetovalno službo za 
spremljanje napredka. 

 
Prosimo, da načelo postopnosti reagiranja upoštevate tudi starši, ko opazite, da ima vaš otrok v šoli 
težave. Najprej se poskušajte obrniti na določenega učitelja oz. stopite do razrednika. Če vidite, da se 
težave ponavljajo ali stopnjujejo, pa se obrnite na svetovalno službo in na koncu še na vodstvo šole. 
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8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
8.1 Kršitve pravil hišnega reda 
V primeru, da učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitevobravnavala v skladu z določili Pravilnika o 
pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur.l. št. 75/04).  
 
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 75/04) se uporablja do uveljavitve 
Pravil šolskega reda, vendar najdlje do 31. 8. 2009. Načine zagotavljanja varnosti šola uredi v Pravilu 
šolskega reda. 
 
 
8.2 Spremembe in dopolnitve hišnega reda 
Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem 
splošnih aktov šole. 
 
8.3 Obveščanje 
Ta hišni red se objavi na oglasni deski šole in spletni strani šole.  
Osnovna šola predstavi hišni red tudi v publikaciji šole. 
  
8.4 Veljavnost  
Hišni red je ravnatelj/ica sprejel/a dne 30.06.2008. 
Ta hišni red se začneuporabljati s 1. septembrom 2008. 
 
 
Številka: 282a/08Ravnatelj/ica: 
 
Pregarje, 30. 6.2008                          Manica Renko, univ.dipl.ped. 

 
 
 
V skladu z 60.e členom ZOsn-UPB3 (Ur.l. 81./06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13), z mnenjem 
učiteljskega zbora (z dne, 28. 8. 2015), sveta staršev (z dne, 24. 9. 2015) je svet šole dne, 24. 9. 2015, na 
predlog v. d. ravnatelja/ravnateljice sprejel popravke in dopolnitve Pravil šolskega reda. 
 
 
Popravki in dopolnitve Pravil šolskega reda, ki so dodani, so napisani krepko in podčrtani. Popravki, ki se več 
ne upoštevajo, so zapisani ležeče in so podčrtani. 
 
 
Pregarje, 25. 9. 2015 

 
V. d. ravnateljice: 

mag. Mateja Šepić 
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6. VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI 

Javno službo predšolske vzgoje opravlja enota vrtca  
pri Osnovni šoli Rudija Mahniča -Brkinca Pregarje. 
 
V vrtec vpisujemo otroke od enajstega meseca starosti do vstopa v šolo. 
 
6.1. Predstavitev programov glede na trajanje in starostna obdobja 

Izvajamo naslednja programa predšolske vzgoje: 
 

- dnevni program predšolske vzgoje v starostno kombiniranem oddelku, ki traja od 
šest do devet ur; 

- poldnevni program predšolske vzgoje v starostno kombiniranem oddelku, ki traja 
od štiri do šest ur. 

- dnevni program predšolske vzgoje v polovičnem kombiniranem oddelku, ki traja 
od šest do devet ur; 

- poldnevni program predšolske vzgoje v polovičnem kombiniranem oddelku, ki 
traja od štiri do šest ur. 

Programe letno usklajujemo z ustanoviteljem. 
 
V starostno kombiniran oddelek je vključeno najmanj 10 in največ 17 (+2 fleksibilni 
normativ) otrok.V kombiniranem oddelku so vključeni otroci prvega in drugega starostnega 
obdobja. Normativ za kombiniran oddelek se uporablja, če so v oddelku vsaj trije otroci 
prvega starostnega obdobja. Glede na normativ pa lahko sprejmemo največ 7 otrok prvega 
starostnega obdobja. 
V polovični kombiniran oddelek je lahko vključenih največ 9 otrok, od tega so lahko največ 3 
otroci prvega starostnega obdobja. 
Dodatni  (obogatitveni) program 
 
V letošnjem letu načrtujemo: 
 

- PRAZNIČNI DECEMBER; 
- LITERARNO ČAJANKO; 
- OB TEDNU OTROKA; 
- PROJEKTNO DELO. 

 
Celoletna projekta: 
 

- Knjižnica; 
- Mi telovadimo; 
- Sodelovanje na natečaju Zdravje v vrtcu. 

 
6.2. Poslovni čas vrtca 

 
Vrtec je odprt vse delovne dni v tednu, razen v soboto. 
Poslovni oziroma obratovalni čas vrtca je podaljšan na 10 ur: od 5.30 do 15.30 
 
V času poletnih počitnic v dogovoru s starši otrok načrtujemo zaprtje vrtca. Glede datuma 
zaprtja se dogovorimo s starši. 
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6.3. Zaposleni v vrtcu 

 
V enoti vrtca pri OŠ so v letu 2018/19 s strani ustanovitelja sistemizirana naslednja delovna 
mesta: 
 
 

• 2 vzgojiteljici, 

• 1,72 pomočnice vzgojiteljice, 

• 0,65 kuharice, 

• 0,50 računovodje in poslovnega sekretarja, 

• 0,37 čistilke in perice, 

• 1 spremljevalka za gibalno oviranega otroka, 

• 0,08 specialne in rehabilitacijske pedagoginje. 
 

Vzgojiteljici sta Romana Benigar in Ida Možina, pomočnici vzgojiteljice pa Anita Grahor in 
Eneja Šircelj.  
Pomoč gibalno oviranemu otroku nudita spremljevalka Lidija Celin in specialna in 
rehabilitacijska pedagoginja Ana Tomažič Cigoj. Delo kuharice opravlja Nadja Ludvik, delo 
čistilke in perice Ksenja Jurič, delo računovodje in tajnice pa Joška Bubnič.  

 
 
6.4. Sodelovanje s starši 

 
Vrtec sodeluje s starši preko individualnih pogovorov na govorilnih urah, roditeljskih 
sestankih, srečanjih na ustvarjalnih delavnicah in drugih aktivnostih. 
 
Govorilne ure v popoldanskem času bodo vsako prvi torek v mesecu, razen septembra in 
junija, od 16.30 do 17.30. 
 
 
6.5. Pravice staršev in otrok 

 
Starši imajo pravico do vpogleda v program za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju 
in delu v vrtcu ter 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 posegati v strokovno avtonomnost vrtca. 
 
Starši: 

- morajo upoštevati poslovni čas vrtca, 
- so dolžni sporočiti nalezljivo bolezen, ki jo preboleva otrok, 
- skušajo v najkrajšem možnem času priti po bolnega otroka,  
- morajo pridobiti zdravniško potrdilo pred vstopom v vrtec, 
- so dolžni spremljati otroka pri prihodu in odhodu iz vrtca, 
- so dolžni v zakonitem roku poravnati vse denarne obveznosti, 
- otroka vpisati v vrtec v roku, ki je objavljen v razpisu za vpis v vrtec, 
- obiskovati roditeljske sestanke in govorilne ure. 
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7. HIŠNI RED VRTCA 

 
VVE pri OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje je enota javnega zavoda OŠ Rudija 
Mahniča-Brkinca, katerega ustanovitelj je občina  Ilirska Bistrica. 
S pravili želimo vzpostaviti red v prostorih in okolici vrtca. Zaposleni v VVE, starši in otroci smo dolžni, da 
spoštujemo dogovorjena pravila. Pravila so nujna in se jih moramo držati, saj smo dolžni poskrbeti za varnost 
otrok, zaposlenih in imetja. 

 
Poslovalni čas 

 
VVE pri OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje posluje od ponedeljka do petka od 5.30 do 15.30. 
V času vseh šolskih počitnic, zaradi racionalizacije, vodstvo šole razdeli anketne lističe o vključenosti otroka v 
vrtec. V kolikor bi bili vključeni manj kot trije otroci, vrtec ne bo obratoval. Starši otrok, ki potrebujejo varstvo, 
imajo možnost svojega otroka vključiti v VVE pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad po predhodnem pogovoru z 
vodstvom šole. 
V času poletnih počitnic vrtec ne obratuje predvidoma zadnji teden v juliju in prve tri tedne v avgustu. Tudi v tem 
času imajo starši otrok, ki potrebujejo varstvo možnost, da svojega otroka vključijo v VVE pri OŠ Rudolfa Ukoviča 
Podgrad po predhodnem pogovoru z vodstvom šole. 
V okviru poslovnega časa glede na obliko izvajanja dejavnosti je otrok lahko v vrtcu prisoten do največ 9 ur 
dnevno. 
Otrok, ki je vključen v poldnevni program, je lahko v vrtcu prisoten do največ 6 ur dnevno in sicer v času med 5. 
30 in 12. 30. 

 
Okvirna časovna razporeditev dejavnosti 

 
Čas                                     DEJAVNOSTI 
 
5.30-8.00        prihod otrok, igra po raznih kotičkih 
8.00-8.40        priprave na zajtrk in zajtrk 
8.40-9.00        umivanje, pospravljanje igralnice po zajtrku 
9.00-11.00     dejavnosti s področja kurikuluma, bivanje na prostem 
 
 
11.00-11.40   priprava na kosilo, kosilo 
11.40-12.00     umivanje, pospravljanje igralnice po kosilu 
12.00-15.30     počitek, umirjene dejavnosti, spontana igra, odhod domov 

 
 

Informiranje 
 

Za informiranje otrok in staršev skrbijo strokovne delavke v okviru svojih pristojnosti. Pomembne informacije 
so objavljene na oglasni deski ter na spletni strani šole. 
 

 
Vpis in uvajanje otroka v vrtec 

 
Otroka starši pričnejo uvajati v vrtec z dnem, ko je v vrtec vpisan. Uvajanje otroka naj traja nekaj dni (približno 
en teden), zato si starši za uvajanje otroka že prej planirajo dopust. Otroci, ki imajo določene težave (npr. težje 
prilagodljivi otroci),  za uvajanje potrebujejo več časa (po dogovoru s strokovnimi delavkami vrtca). 
 
Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. 
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do 
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v 
vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do 
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 

Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.  

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. 
Kriteriji se določijo s točkami. 
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V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. 
Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o 
ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.  

Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. 

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. 

 
Red in zagotavljanje varnosti 

 
❖ Ob prihodu v ustanovo otroci odložijo obleko v garderobi in se preobujejo v copate. 
❖ Starši oddajo in sprejmejo otroka pri vratih igralnice in ne vstopajo v igralnico, razen po dogovoru z 

vzgojiteljico. 
❖ Starši so dolžni upoštevati poslovalni čas vrtca in pravočasno prihajati po otroka. Otroci, ki so vključeni 

v poldnevni program, in jih starši pravočasno ne prihajajo  
 
❖ iskat v vrtec, se jim zaračuna cena celodnevnega programa. Otroci, ki so vključeni v celodnevni 

program, in jih starši ne prihajajo iskat pravočasno, zamude strokovna delavka beleži v zvezek. Sledi 
pogovor z vzgojiteljico in vodstvom šole. 

❖ Starši seznanijo strokovno delavko z osebami, ki bodo otroka v vrtec pripeljale ali odpeljale, če je 
potrebno to opredelijo tudi z pooblastilom. Otroka je vedno potrebno oddati strokovni delavki. 

❖ V prostorih vrtca in okolici je prepovedano kaditi in uživati alkohol. 
❖ V prostorih vrtca in okolici je prepovedano razgrajati in uničevati inventar. 
❖ V prostorih vrtca ali v njegovi okolici je prepovedano zadrževanje tujih oseb ali drugih obiskovalcev 

brez razloga. 
❖ Otroka lahko strokovna delavka odkloni ob prihodu, če ugotovi prve znake obolenja: povišana telesna 

temperatura (nad 37,4°C), izpuščaji, bruhanje, driska, hujši kašelj. Če otrok zboli v vrtcu, strokovna 
delavka pokliče starše oz. dosegljivo osebo, ki pride po otroka, po potrebi pa otroka izolira. 

❖ Če gre za večje število otrok, ki obolevajo za nalezljivo otroško boleznijo v skupini, vrtec o tem obvesti 
starše in jih opozori na tipične znake, ki se pokažejo ob obolenju otroka. 

❖ Starši morajo strokovne delavke otrokove skupine seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi 
otroka (epileptični napad, vročinski krči, sladkorna bolezen…). 

❖ V primeru ušivosti so starši dolžni poskrbeti, da se lasišče sčisti. V tem primeru otrok ostane doma, 
dokler je potrebno. 

❖ Otroci ne smejo nositi v vrtec hrane, različnih predmetov, nakita in igrač, ki bi lahko ogrozile njihovo 
varnost ali varnost drugih otrok (ostri predmeti, trdi bonboni, žvečilni gumiji …). Za stvari, prinesene od 
doma, vrtec ne prevzema odgovornosti. 

❖ Starši  se z izjavo oz. soglasjem odločijo, ali se lahko njihovega otroka fotografira, snema, objavlja ali 
razstavlja njegove izdelke ipd. 

❖ Otrok naj bo  primerno oblečen  za igro in dejavnosti, ki potekajo v vrtcu. 
❖ Starši so dolžni upoštevati pravilo, da svojega otroka ne vozijo z avtomobilom na šolsko dvorišče, ki je 

namenjeno za zaposlene  na OŠ, zaradi varnosti svojih in drugih otrok. 
❖ Posebno pozornost so starši dolžni posvetiti varnosti otrok ob skupnih druženjih,  prireditvah, izletih, 

različnih aktivnostih. Če je otrok na omenjenih dejavnostih nemiren oziroma jokav, naj za trenutek 
starši z njim zapustijo prostor, da se umiri, in se kasneje vrnejo nazaj. 

❖ Za varnost otrok v igralnici, notranjih in zunanjih prostorih vrtca je odgovoren vzgojitelj in pomočnik 
vzgojitelja. 

❖ Otroci morajo v času bivanja v prostorih vrtca in na igrišču biti stalno pod nadzorom vzgojitelja ali 
pomočnika vzgojitelja. 

❖ Puščanje otrok samih brez nadzorstva se šteje kot hujša kršitev delovne obveznosti.  

 

 

Pri delu oziroma bivanju otrok v igralnici in na igrišču vrtca je potrebno organizirati delo tako, da se zagotovi 
varnost otrok, in sicer predvsem tako: 

• da je oprema v igralnici in na igrišču uporabljena po svoji namembnosti, 

• da otroci uporabljajo opremo varno, 
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• da se otrokom preprečuje nevarno ravnanje ali gibanje v igralnici in na igrišču, 

• da se otrokom prepreči medsebojna fizična obračunavanja, groba ravnanja ipd., kar lahko škoduje, 

• da se delo z nevarnim orodjem ali delovnimi pripomočki organizira tako, da ima vzgojitelj ali pomočnik 
vzgojitelja stalen pregled nad ravnanjem otrok, 

• da se pouči otroke o uporabi in ravnanju z orodjem in delovnimi pripomočki, ki so nevarni, 

• da je zagotovljena kontrola nad otroki pri zapuščanju igralnice, 

• da otroci ne uporabljajo opreme, ki lahko ogroža njihovo varnost (odpiranje oken, električna 
pomagala, ipd.), 

• da se otrokom prepreči uživanje ali kako drugače nepravilna uporaba materialov, namenjenih za 
vzgojno delo (igrače, lepila, plastelin, barvice, ipd.) in ostala sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje 
higienskih razmer v zavodu (čistila, razkužila, ipd.), 

• da se zagotovi, da niso otroci izpostavljeni temperaturnim razmeram, ki bi lahko neugodno vplivale na 
njihovo zdravje (debele jopice, puloverji v igralnici, pomanjkljiva oblačila za bivanje na prostem), 

• da se zagotovi, da v bivalnih prostorih ni prepiha, 

• da se zagotovijo varna tla (suha, čista in počiščena po hranjenju otrok in po izvedenih dejavnostih), 

• pri hranjenju otrok je potrebno paziti na varnost otrok pri uporabi jedilnega pribora, temperaturi hrane 
in uživanju hrane (koščičasto sadje, ribe ipd.).  

Med spanjem mora biti zagotovljen mir, otroci pa morajo biti pokriti primerno sobni temperaturi. 

Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja je dolžan biti pri otrocih ves čas spanja oziroma počitka. 

Po končanem spanju oziroma počitku je treba nemudoma pospraviti ležalnike oziroma druge spalne 
pripomočke ter preprečiti skakanje ali hojo po ležalnikih.  

Na sprehodu ali pri igri oziroma drugih oblikah dejavnosti zunaj zgradbe in igrišča vrtca, mora otroke enega 
oddelka poleg vzgojitelja spremljati vsaj še eden polnoletni spremljevalec. 

Če je dejavnost vezana na prevoz, morata oddelek poleg vzgojitelja spremljati še najmanj dva polnoletna 
spremljevalca. 

Pri učenju plavanja, smučanja, drsanja in drugih podobnih dejavnostih izven vrtca mora biti eden od 
spremljevalcev vzgojitelj vrtca, iz katerega so otroci. 

Aktivnosti otrok zunaj igralnice morajo biti vselej organizirane in vodene tako, da ima delavec vrtca stalen in 
nemoten pregled nad vsemi otroki svojega oddelka. 

Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem je vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja predvsem dolžan: 

• da ima na daljših sprehodih s seboj najnujnejšo prvo pomoč, 

• da o organiziranju izleta pravočasno obvesti ravnatelja in starše in če je izlet vezan na prevoz, pridobi 
soglasje staršev, 

Pri organizaciji eno-ali večdnevnega bivanja zunaj vrtca (letovanje, zimovanje, vrtec na vasi, idr.), ki jih 
organizira vrtec, po pooblastilu vrtca pa tudi zunanji izvajalec, mora biti organizator pozoren na: 

• izbiro avtobusnega prevoznika z ustrezno kapaciteto sedežev (za vsakega otroka), 

• izbiro varne in za predšolske otroke primerne lokacije bivanja in možnosti za varne zunanje aktivnosti 
otrok, 

• dosegljivost zdravstvene službe v celotnem času bivanja otrok, 

• primerno kvaliteto in ponudbo zadostnega števila obrokov prehrane, 

• primerno opremljenost prostorov za varno dnevno in nočno bivanje, 

• ustrezno opremo za športne aktivnosti, 

• število spremljevalcev otrok v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje.    

Delavci vrtca so dolžni skrbeti za higieno otrok, higieno opreme ter prostorov vrtca, v katerih so otroci oziroma 
s katerimi v stik prihajajo otroci. 
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Na podlagiZakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradnoprečiščenobesedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), Pravilnika  o 
normativihzaopravljanjedejavnostipredšolskevzgoje (Uradni list RS 27/14) in Pravilnika o dokumentaciji v 
vrtcih (Uradni list RS, št. 61/12) je bilobravnavan 

Predlog hišnega reda na seji učiteljskega zbora dne, 28. 8. 2015,  na roditeljskem sestanku dne, 10. 9. 2015, 
na svetu staršev dne, 24. 9. 2015, in na svetu šole dne 24. 9. 2015.  
Pravila hišnega reda za VVE pri OŠ Rudija Mahniča-Brkinca začnejo veljati z dnem, 24. 9. 2015. 
 
 
Datum: 25. 9. 2015 
 

V.d. ravnateljice: 
Mateja Šepić 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2531
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Publikacija OŠ Pregarje | 2020/21 
 

 

MAJ 

 

 
 

 
 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja 

     1 2 
              

3 4 5 6 7 8 9 
         Logična 

pošast - 

matematična 
logika 

    

10 11 12 13 14 15 16 
       

17 18 19 20 21 22 23 
              

24 25 26 27 28 29 30 
              

31 

http://www.calendarpedia.com/


Publikacija OŠ Pregarje | 2020/21 
 

 

       JUNIJ 

 
 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja 

31 1 2 3 4 5 6 
              

7 8 9 10 11 12 13 
              

14 15 16 17 18 19 20 
              

21 22 23 24 25 26 27 
              

28 29 30     
              

 
 
 
 

http://www.calendarpedia.com/


Publikacija OŠ Pregarje | 2020/21 
 

 

MOJ PROSTI ČAS 
 
 
  

TEKME PREDSTAVE TEČAJI 

 

   
ROJSTNI DNEVI KINO ŠPORTNE 

AKTIVNOSTI 

   



Publikacija OŠ Pregarje | 2020/21 
 

 

KULTURNI DNEVI 
 

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 



Publikacija OŠ Pregarje | 2020/21 
 

 

ŠPORTNI DNEVI 
 
 
 
 

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 



Publikacija OŠ Pregarje | 2020/21 
 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
  

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 



Publikacija OŠ Pregarje | 2020/21 
 

 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

 

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 

 
 
 
 
 
 

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 

KAM? 

 

DATUM: 

ODHOD: 

PRIHOD: 

POTREBUJEM: 

 

 



Publikacija OŠ Pregarje | 2020/21 
 

 

 

MOJ URNIK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Publikacija OŠ Pregarje | 2020/21 
 

 

 

BELEŽKE 

 


