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»Ko boste močnejši na enem področju, boste ugotovili, da so postala obvladljiva 

tudi druga. In naslednja stvar, ki jo boste opazili, je to, da iz sadike rastete v visoko, 

čudovito drevo, ki ima korenine zasidrane globoko v zemljo. Z drugimi besedami, 

uspevali boste v celovito, čudovito, skrivnostno in neprimerljivo stvar, imenovano 

ŽIVLJENJE«. 

/Louise Hay/ 

Drage učenke in učenci! 

Življenje je največji čudež in dar, če ga živimo, ustvarjamo, čutimo in ga ne 

opazujemo od daleč. Nas, nekoliko starejše, nas vaša radoživost poživlja, navdušuje 

in daje moč pa tudi odgovornost in usmerjenost v prihodnost. 

Z mislijo o življenju smo vas nagovorili ob vstopu v novo šolsko leto in prav s slednjo 

vas nagovarjamo v Publikaciji, v kateri najdete informacije o naši in vaši šoli. Zgodilo 

se je tudi nekaj sprememb, tudi ta, da boste imeli rekreativni odmor. Torej več 

gibanja, več energije, več življenja. 

Vsako leto znova nas vodi zavest, da samo učenje ni dovolj za razgledano osebnost, 

da samo »pehanje« za odličnimi ocenami ni dovolj, da bi izkusili življenje. Prav zato 

ponujamo različne projekte, dejavnosti in nove priložnosti, ki vam otrokom 

pomagajo razvijati zmožnosti sodelovanja, ustvarjanja, raziskovanja, reševanja 

težav, konfliktov, predvsem pa povezovanja z okoljem…Le s temi zmožnostmi boste 

čez leta lahko ukrojili svojo »najbolj žlahtno obleko«, v kateri se boste počutili 

udobno in prijetno. In to je obleka življenja, ukrojena po meri: kolikor vložim – 

toliko dobim. Za vas učence je vsako leto posebno leto, a takšno je tudi za nas, ki 

delamo z vami. 

Spoštovani starši! 

Tudi vas nekoliko stisne pri srcu, ko vidite, kako vaš otrok iz leta v leto postaja bolj 

odrasel, včasih uporniški, spet drugič radoživ in zabaven. Drage mame in očetje, 

otrokom ne morete nikoli dati nič večjega, kot da jim dajete sami sebe. Nikoli naj 

ne dobijo občutka, da so pomembne njihove dejavnosti ali njihovi uspehi, ne pa oni 

sami. Naj vedno čutijo, da jih imate radi zaradi njih samih in ne zaradi njihovih 

dosežkov in ocen. Zato na srečanjih z učitelji vprašajte po tem, kako se počuti, kaj 

doživlja, kaj potrebuje. Naj bo skrb za otroka središče sodelovanja med vami in 

učitelji. 
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Spoštovani učitelji! 

Vi bodite za učence, ki so vam zaupani avtoriteta. Pa ne toliko avtoriteta v 

današnjem pomenu besede, kjer gre za veljavo, moč in vpliv.  Prevečkrat se to lahko 

sprevrže v spopad za veljavo, moč in vpliv. Bolj bodite avtoriteta v etimološkem 

pomenu: tisti, ki uči, ki piše; torej tisti, ki svoje znanje in svoje poglede piše v duhu 

učencev. Ali še bolje, bodite avtoriteta v smislu tistega, ki pomaga rasti. 

Ravnateljica: mag. Slavica Trstenjak 

 

 

 
 
 
 
 

Izdala: 
OSNOVNA ŠOLA dr. Antona Trstenjaka Negova 

 
 

September, 2018 
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OSNOVNA ŠOLA dr. Antona Trstenjaka Negova 
Negova 20, 9245 Spodnji Ivanjci 

 

Ravnateljica: Slavica Trstenjak 
02/560-91-10 (ravnateljica) 

Namestnica ravnateljice Jelka Žurman 
Svetovalna delavka Blanka Mlakar 

02/560-91-11  
blanka.mlakar@guest.arnes.si 

Računovodkinja Vanja Fras Voršič 
Poslovna sekretarka: Vanja Fras Voršič 

02/560-10-04 (tajništvo) 
Organizator šolske prehrane: Mateja Vodenik Pangeršič 
Telefon: tajništvo  02/560-10-04  
Telefon: zbornica 02/560-91-12 
Telefon: kuhinja 02/560-91-13 
Vodja prehrane: Mateja Vodenik Pangeršič 
Spletna stran: www.os-negova.si 
E – mail:   os.negova@guest.arnes.si 
TRR: SI56 0122 9603 0650 940 
Davčna številka:   92256457 
Matična številka: 5082897 – 000 

 

 

1. USTANOVITELJ 
Osnovno šolo dr. Antona Trstenjaka Negova je ustanovila Občina Gornja 
Radgona z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda 
Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova (Uradno glasilo občine Gor. 
Radgona, lokalni časopis Prepih št. 59, dne 1.7. 2010). 

 
 

a.) Svet šole sestavljajo: 

 5 predstavnikov učiteljskega zbora: Matej Kraner – predsednik,  Evgenija 

Peternel, Jerica Golob Peterka, Petra Starovasnik Dumić in Bogdan 

Kramberger 

 

 3 predstavniki staršev: Samo Rovšček, Martina Mauko-Bračič, Alenka 

Žižek 
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 3 predstavniki občine: Alenka Rojko – namestnica predsednika,   

Karolina Starovasnik, Vladimir Mauko 

 
b.) Ravnatelj: imenuje ga svet šole za dobo 5 let ob mnenju učiteljskega 

zbora (tajno glasovanje), sveta staršev, lokalne skupnosti in Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport. 

 

c.) Svet staršev: predstavniki staršev vsakega razreda: 

1. VIO 2. VIO 3. VIO 

1.r. Alenka Rojko 4.r. Valerija Fras 7.r. Anica Harl 

2.r. Andreja Ivanek 5.r. Janja Vogrin 8.r. Alenka Žižek 

3.r. Brigita Šipek 6.r. Martina Mauko 
Bračič 

9.r. Irena Pintarič 

 

 

2.  STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 učiteljski zbor  

 oddelčni učiteljski zbor 

 strokovni aktivi: 

AKTIV VODJA 

Prvo in drugo vzgojno-izobraževalno 
obdobje ter aktiv podaljšanega bivanja 

Petra STAROVASNIK 
DUMIĆ 

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje Evgenija PETERNEL 

Aktiv jezikoslovja Jerica GOLOB PETERKA 

Aktiv matematikov Evgenija PETERNEL 

 
 
 
3. ŠOLSKI OKOLIŠ 
Šolski okoliš je določen z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda OŠ dr. Antona 
Trstenjaka Negova in obsega naselja: 
Krajevna skupnost NEGOVA: Negova, Radvenci, Lokavci, Kunova, Ivanjševski Vrh, 

Gornji Ivanjci, Rodmošci. 

Krajevna skupnost SPODNJI IVANJCI: Ivanjski Vrh, Spodnji Ivanjci, Stavešinci, 
Stavešinski Vrh, Očeslavci, Ivanjševci ob Ščavnici 
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4. ŠOLSKI PREVOZI 
 
 VOZNI RED 
 

Negova-Ivanjševci-Stavešinski Vrh-Stavešinci-Gornji Ivanjci 
POSTAJA PRIHOD ODHOD 1 ODHOD 2 

Negova 06:52 13:55 14:50 

Ivanjševski Vrh 41b 07:02 14:02 14:57 

Ivanjševski Vrh Kapela 07:03 14:03 14:58 

Ivanjševci ob Ščavnici kapela 07:06 14:06 15:01 

Stavešinci 11a 07:08 14:08 15:03 

Stavešinski Vrh 44 07:09 14:09 15:04 

Stavešinci GD I 14:10 I 

Stavešinski Vrh 40 a 07:10 14:12 15:05 

Stavešinski Vrh 15a 07:12 14:14 15:07 

Stavešinci pri križu 07:16 14:18 15:11 

Spodnji Ivanjci I 14:22 I 

Stavešinci GD 07:18 I 15:13 

Gornji Ivanjci Kaučič 07:20 14:28 15:15 

Gornji Ivanjci 9 a 07:22 14:30 15:17 

Gornji Ivanjci 3 Srt(križišče) 07:24 14:32 15:20 

Negova 07:26 14:34 - 

 
 

Negova-Kunova-Spodnji Ivanjci 
POSTAJA PRIHOD ODHOD 1 

Negova 07:00 14:35 

Kunova 28 07:04 14:39 

Kunova Pachamama 07:05 14:40 

Ivanjski Vrh Šturm 07:08 14:43 

Ivanjski Vrh Satler 07:10 14:44 

Spodnji Ivanjci 07:12 14:45 

   

Spodnji Ivanjci kapela 07:13 14:46 

Negova jezero 07:14 14:47 

Kunova Šinko 07:17 14:48 

Negova LD I I 

Negova 07:20 14:49 
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Negova-Lokavci-Radvenci 
POSTAJA PRIHOD ODHOD 1 ODHOD 2 

Negova 06:30 13:55 14:35 

Negova pokopališče 06:32 13:57 14:37 

Negova Lipnik 06:34 13:59 14:39 

Negova 112 06:38 14:03 14:43 

Negovski Vrh 3 06:39 14:04 14:44 

Lokavci 39 Pucko 06:41 14:06 14:46 

Lokavci Ribniki K 06:43 14:08 14:48 

Lokavci K 06:47 14:12 14:52 

Lokavci  9 b križ 06:48 14:14 14:54 

Radvenci kapela 06:49 14:16 14:56 

Radvenci 32 06:51 14:18 14:58 

Gornji Ivanjci Dobrava 06:54 14:21 15:01 

Negova 06:57 14:24 15:04 

 
 

5. STIKI MED ŠOLO IN STARŠI 
Spoštovani starši, tudi v tem šolskem letu se bomo srečevali po ustaljenem urniku, 
vsak zadnji ponedeljek v mesecu v popoldanskem času od 16.00 do 17.00 ure. 
Zato vas prijazno vabimo, da se udeležite vseh oblik sodelovanja s šolo, po potrebi 
in želji lahko tudi izven določenih terminov. V tem primeru se dogovorite za termin 
z razrednikom. V nujnih situacijah pa se oglasite takoj.  
Prosimo vas, da nam v šolo posredujete ažurne podatke, gre predvsem za 
telefonske številke, ki jih potrebujemo za obveščanje v nujnih primerih.  
Termini stikov s šolo so predvideni naprej za celotno obdobje šolskega leta. V 
kolikor bo prišlo do sprememb, boste s strani razrednika pravočasno obveščeni. 
Vabljeni na: 

 skupne roditeljske sestanke: dva na  šolsko leto (v septembru in januarju), po 
potrebi pa tudi več.  

 razredne roditeljske sestanke: najmanj trikrat v šolskem letu, lahko tudi v 
obliki delavnic, predavanj, razreševanj vzgojne problematike, organizacije 
razširjenega programa šole, 

 pogovorne ure: za individualne razgovore z razrednikom ali učitelji mesečno 
(zapisane v koledarju v tej publikaciji) in tedenske v dopoldanskem času v 
prosti uri učitelja, objavljene na spletni strani šole. 

 
Ostali stiki: 

 po predhodni najavi, 

 sodelovanje pri dnevih dejavnosti, projektih in ostalih oblikah šolskega 
dela, odprtih vratih, 
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 neformalna druženja v dogovoru z razredniki ali drugimi strokovnimi 
delavci, 

 dobrodelni koncert (27. marec 2019 za šolski sklad). 

 
Urejanje posebnih statusov:  
Status perspektivnega ŠPORTNIKA ali UMETNIKA je namenjen učencem, ki se 
intenzivno ukvarjajo s športnimi ali kulturnimi dejavnostmi. Vlogo najdete na 
spletni strani šole (O šoli > Dokumenti in obrazci) ali jo dvignete pri svetovalni 
delavki. Izpolnjeno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddate svetovalni 
delavki najkasneje do 20. septembra. 
 

6. SVETOVALNA SLUŽBA 
Otrokom, ki imajo v šoli in tudi doma kakršne koli težave, pomaga šolska svetovalna 
delavka mag. Blanka MLAKAR. 
Poglavitne naloge šolske svetovalne delavke so: 
pomoč pri učenju, karierna orientacija, skupnost učencev in šolski parlament, 
koordiniranje koncepta dela z nadarjenimi učenci, koordiniranje koncepta dela z 
učenci z učnimi težavami, koordiniranje organizacije dodatne strokovne pomoči 
učencem s posebnimi potrebami, pomoč pri razvojnih težavah in drugih specifičnih 
motnjah, pomoč socialno ogroženim, pomoč v stiski, pogovori in svetovanja, 
subvencionirana prehrana in šola v naravi učencev, pogovori z učenci v primeru 
težav vzgojne problematike ali klime v razredu in drugo. 

 
7. HIŠNI RED 
Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova kot javni zavod s hišnim redom določa 
območja in površine, ki sodijo v šolski prostor, določa poslovni čas in uradne ure, 
uporabo šolskih prostorov ter organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje 
varnosti. 

 
Poslovni čas OŠ dr. A. Trstenjaka Negova je v času pouka od ponedeljka do petka 
od 6.00 do 16.00 ure in sicer: 
 

Jutranje varstvo 6.15 – 8.15 
Redni pouk 8.15 – 14.30 
Podaljšano bivanje 11.50 – 16.00 
Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole 14.30 – 16.00 

 
Poslovni čas je enak tudi ob sobotah, če je v šolskem koledarju določeno, da poteka 
pouk tudi v soboto. Poslovni čas šole se v pouka prostih dneh lahko tudi spremeni, 
o čemer odloča ravnateljica šole. Obvestilo o spremembi poslovnega časa šole v 
pouka prostih dneh se objavi na spletni strani šole in na vhodu v šolo.  
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Uradne ure v OŠ dr. A. Trstenjaka Negova so: 

 za tajništvo in računovodstvo od  ponedeljka do petka, v času med 
8.00 in 10.00 ter med 12.00 in 14.00 uro, 

 za vodstvo šole so od  ponedeljka do petka, v času med 8.30 in 10.00 
uro oz. po dogovoru,  

 za šolsko svetovalno službo od  ponedeljka do petka, v času med 
7.30 in 14.00 uro oz. po dogovoru.  

 
8. KNJIŽNICA 
Šolska knjižnica je prijeten prostor za učenje in druženje med učenci. Osnovna 
naloga šolske knjižnice je, da s knjižničnim gradivom in s svojimi oblikami dela 
obogati učno-vzgojno delo na šoli in z različnimi dejavnostmi prispeva k razvoju 
bralne kulture. 
Sam prostor nudi zelo dobre pogoje za učenje, pisanje domačih nalog, saj je tu 
dostopno raznovrstno gradivo, istočasno pa imajo učenci tudi strokovno pomoč 
knjižničarke. Bralci se lahko sprostijo tudi ob listanju revij in časopisov, saj tu ni 
nobenega hrupa. 
V knjižnici občasno poteka tudi pouk. V okviru knjižnično-informacijskih znanj bo 
štiri ure v letu vsak oddelek skupaj z učiteljico gostoval v knjižnici, kjer bodo 
prisluhnili pravljici, pogovoru, dobri knjigi ter skrbeli za bralno sposobnost in veselje 
do branja. 
 
Prostor šolske knjižnice je urejen po standardih in smernicah današnjega časa. 
Knjižnično gradivo je v prostem pristopu in urejeno po UDK sistemu. Leposlovno 
gradivo je razvrščeno po starostnih skupinah: C, P in M oddelek in oddelek pravljic. 
Revije in časopise lahko učenci berejo v čitalnici, možna je izposoja na dom. 
 
Uporabniki šolske knjižnice (učenci in zaposleni) uporabljajo gradivo šolske 
knjižnice in prostor šolske knjižnice znotraj ur odprtosti. Knjige morajo uporabniki 
v šolsko knjižnico vračati v določenem roku (praviloma 14 dni izposoje). Knjige je 
mogoče podaljšati, vendar samo, dokler ni rok za vračilo že zamujen. Četudi ne 
zaračunavamo zamudnine, lahko uporabnike z opozorili in drugimi sredstvi 
spodbujamo k odgovornemu ravnanju ter pravočasnemu vračanju gradiva, 
spoštovanju pravil pa navajamo otroke na uporabo knjižnice kot institucije. Vse 
gradivo morajo učenci vrniti pred koncem šolskega leta oz. do datuma, ki ga določi 
knjižničarka. Izgubljene in poškodovane knjige  morajo uporabniki nadomestiti po 
dogovoru s knjižničarko z NOVO knjigo. Knjižničnega gradiva 
si ni mogoče izposojati za nekoga drugega; ker ste uporabniki 
za izposojeno gradivo odgovorni sami, je ne posojajte 
drugim! Tudi staršem svetujem, da si učenci gradivo 
izposojajo sami, saj je tudi uporaba knjižnice učni proces in 
pripomore k bralnemu in informacijskemu opismenjevanju 
otrok. 
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V knjižnici vas s knjigami v okviru urnika pričakuje knjižničarka Zvezdana ZOREC 
 

9. UČBENIŠKI SKLAD 
Učbeniški sklad je namenjen izposoji učbenikov za učence. Tako se znižajo stroški 
staršev ob nakupu šolskih potrebščin, učenci pa dobijo sicer rabljene, vendar dobro 
ohranjene učbenike. Vsi učbeniki so vsako leto pregledani, preveč obrabljeni ali 
uničeni učbeniki pa so zamenjani z novimi. Trenutno izposojevalnino namesto 
staršev plačuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, tako da je izposoja 
učbenikov brezplačna. Učenci se naročajo na učbeniški sklad v mesecu maju za 
naslednje šolsko leto. Učenci si lahko izposodijo samo komplet učbenikov. 
Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti učbenike, ki si jih je izposodil. Kdor 
kakšen učbenik uniči ali ga izgubi, plača odškodnino za nakup novega (dve tretjini 
cene). Ker šola jamči, da so učbeniki, ki jih dobijo učenci, dovolj dobro ohranjeni, 
da se lahko učenci iz njih učijo, pričakuje, da se taki učbeniki tudi vrnejo nazaj v 
sklad. 
Na spletni strani šole so za vsak razred posebej objavljeni seznami učbenikov iz 
učbeniškega sklada, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin, ki jih bo vaš otrok 
potreboval.  

Skrbnica učbeniškega sklada je Mateja VODENIK PANGERŠIČ 
 

 

10. ŠOLSKA PREHRANA 
V šolskem letu 2018/19 bomo v skrbi za prehrano na šoli dali poudarek na zdravem 
prehranjevanju, s poudarkom na lokalno in sezonsko pridelani hrani. Skrbeli bomo 
za hranilno primerno in energijsko ustrezno prehrano in na splošno bolj zdravo in 
pestro hrano otrok. 
 
 
Projekta v prehrani 
 
Šolska shema 
V tem šolskem letu bomo nadaljevali s Šolsko shemo, ki združuje Shemo šolskega 
sadja in zelenjave še s Shemo šolskega mleka. Šolska shema je opredeljena z uredbo 
in je EU finančna pomoč šolam, vključno s slovenskim sofinanciranjem, za dobavo 
sadja in zelenjave ter mleka in določenih mlečnih izdelkov. Cilj Šolske sheme je 
povečanje uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih, saj 
se prehranske navade oblikujejo v otroštvu. Prispevala naj bi k spodbujanju zdravih 
prehranskih navad in uživanju lokalno pridelane hrane. Vrednost pomoči šoli za 
šolsko sadje in zelenjavo znaša okvirno 6 evrov na učenca v šolskem letu ter za 
šolsko mleko največ 4 evre na učenca v šolskem letu. V strategiji izvajanja Šolske 
sheme  je med drugim določen seznam upravičenih vrst sadja in zelenjave, mleka 
ter mlečnih izdelkov, pri čemer se bo upoštevala razpoložljivost le-teh pri 
slovenskih pridelovalcih oz. predelovalcih. Za dobro učinkovitost Šolske sheme je 
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pomembno, da razdeljevanje šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka 
podpirajo spremljevalni izobraževalni ukrepi, ki so neposredno povezani s cilji 
Šolske sheme. Šole bomo v Šolski shemi izvajale spremljevalne izobraževalne 
dejavnosti, kot si jih bo vsaka šola načrtovala na začetku šolskega leta, usmerjene 
pa bodo v izobraževanje otrok o dobrih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih 
verigah, ekološkem kmetovanju, trajnostni pridelavi ali preprečevanju zavržkov 
hrane. V uredbi je določen tudi način obveščanja javnosti ter obvezno spremljanje 
in vrednotenje Šolske sheme ter nadzor. Za spremljanje in nadzor je zadolžena 
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, izvajalca za vrednotenje učinkov 
Šolske sheme pa bo predlagalo Ministrstvo za zdravje. 
Tradicionalni slovenski zajtrk, petek, 16.11.2018 
Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane, ki ga je 
leta 2012 razglasila Vlada RS in ga obeležujemo vsaki tretji petek v mesecu 
novembru. Letos bo to 16. 11. 2018. Tudi tokrat  bomo posebej poudarili pomen 
zdravega prehranjevanja in zagotavljanja hrane iz lokalnega okolja. Zajtrkovali 
bomo kruh, maslo, med, mleko in jabolko. 
Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in Dneva slovenske hrane je 
spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja, zato so 
zgoraj navedena živila, ki bodo na razpolago za zajtrk, pridelana oziroma predelana 
v Sloveniji. 
 

 

 
 
 

10.1 Subvencionirana prehrana 

S šolskim letom 2018/2019 velja že uveljavljen način subvencije šolske prehrane. 
Šola bo (kot v preteklem šolskem letu) upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v 
Odločbi o otroškem dodatku, na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport in ustrezno znižala višino položnice za malico in kosilo.  
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MALICA 
Do dodatne subvencije so upravičeni tisti, katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne 
plače v RS.  
 
KOSILO 
Subvencija kosila pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 36% neto 
povprečne plače v RS.  

10.2 Prijave  prehrane 

Učencem nudimo tri obroke: zajtrk, malico in kosilo.  
Prijave na prehrano se urejajo pisno, praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko 
leto, lahko tudi kadarkoli med šolskim letom, in sicer na predpisanem obrazcu. 
Oddano prijavo lahko starši na predpisanem obrazcu kadarkoli prekličejo. S prijavo 
na šolsko prehrano nastopi obveznost učencev in njihovih staršev, da spoštujejo 
pravila, plačujejo prispevke, pravočasno odjavljajo obroke in  plačajo polno ceno 
obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen. 

10.3 Odjave prehrane 

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. V 
primeru, da je učenec odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih in drugih 
tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, učencu prehrano 
odjavi razrednik oz. strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. 
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, 
v primeru nenadne bolezni pa do 8. ure manjkajočega dne. Nepravočasna odjava 
subvencionirane malice pomeni za starše plačilo polne cene malice (0,80 €). V 
primeru, ko ne veste, kdaj se bo otrok vrnil v šolo zaradi bolezni, v tajništvu 
odpovejte obroke do nadaljnjega. V tem primeru je obvezna prijava po odsotnosti: 
Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan pred 
začetkom pouka obvestili tajništvo, da bo prisoten pri pouku. 
Posamezni obrok lahko starši odjavijo:  
Osebno: v tajništvu , telefon: 02 560 10 04, faks: 02 560 14 04  
E-pošta: os-negova@guest.arnes.si 

10.4 Plačilo za šolsko prehrano 

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola izroči do 
10. v mesecu za pretekli mesec. V kolikor starši ne plačajo stroškov za šolsko 
prehrano do roka zapadlosti računa, se vroči staršem opomin. V primeru 
neporavnanih obveznosti ima izvajalec pravico učencu ukiniti kosilo, nastali dolg pa 
sodno izterjati.  
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POZOR! Vsaka položnica ima svoj sklic, na posebni položnici zapisan pod referenco. 
Naprošamo vas, da pri plačevanju položnic navedene sklice upoštevate (še posebej 
bodite na to pozorni tisti, ki uporabljate e-bančništvo). Različnih položnic NI 
DOVOLJENO združevati in plačevati skupaj v enem znesku. 

10.5 Organizacija 

Za organizacijo šolske prehrane na šoli skrbi Mateja Vodenik Pangeršič, ki opravlja 
tudi delo organizatorke šolske prehrane.  
Uporabniki se z vprašanji v zvezi s šolsko prehrano obračajo nanjo: 
mateja.vodenik@guest.arnes.si ali 02 560 91 12. 
 
 

11. ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Za učence 1., 3., 6, in 8. razreda so organizirani sistematski zdravstveni pregledi, za 
vse učence 1., 3. in za dekleta iz 6. razreda s soglasjem staršem je organizirano 
cepljenje. Pregledi in cepljenje se opravljajo v šolskem dispanzerju v Gornji 
Radgoni. Opravljajo se tudi sistematski pregledi zob za vse učence ter učenje 
pravilnega čiščenja in nege zob. Na šolo prihaja  sestra, ki štirinajstdnevno izvaja 
ščetkanje pri učencih od 1. do 5. razreda. ZD Gornja Radgona izvaja tudi program 
vzgoje za zdravje v osnovni šoli  z določenimi aktualnimi temami za vsak razred 
posebej. 
 

12. PREDNOSTNE USMERITVE ŠOLE V LETU 2018/2019 
 Dvigniti kvaliteto vzgojno-izobraževalnega procesa 

 Omogočiti učencem več možnosti za gibanje in spodbujanje bolj 
zdravega način življenja pri otrocih 

 Spodbuditi medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev po 
vertikali in horizontali 

 Učilnica na prostem 

 Spodbujanje medvrstniškega sodelovanja 

 Izvajanje projektov za celotno oblikovanje osebnosti učencev 

Posebno pozornost bomo še vedno namenjali našim dolgoročnim projektom in 
dejavnostim: 

 kvalitetni izvedbi pouka z upoštevanjem individualnih zmožnosti 
učenca, 

 razvoju vseh  osmih kompetenc (komunikacija v maternem jeziku, 
komunikacija v tujih jezikih,  matematična zmožnost in temeljne 
zmožnosti v naravoslovju in tehnologiji, digitalne zmožnosti, učenje 
učenja, medosebne, medkulturne, socialne in državljanske 
zmožnosti, podjetnost in kulturna izraznost),  



S  s po š t ov a n j e m  in  o dg ov or n o s t j o  do  v s e ž iv l j e n j s ke g a  z na n j a .  
 

 

OSNOVNA ŠOLA dr. Antona Trstenjaka Negova 
15 

 vzgojnim proaktivnim in preventivnim dejavnostim, 

 izvajanju Unesco programa v okviru ASP net mreže, 

 izvajanju ciljev Kulturne šole, 

 izvajanju ciljev Zdrave šole, 

 Izvajanju ciljev vrednotne vzgoje. 

 
13. ORGANIZACIJA POUKA 
 

OD 1. DO 3. RAZREDA 4. RAZRED OD 5. DO 9. RAZREDA 

URA od do URA od  do URA od do 

0.  7.30 8.10 0.  7.30 8.10 0.  7.30 8.10 

1.  8.15 9.00 1.  8.15 9.00 1.  8.15 9.00 

MALICA 9.00 9.10 MALICA 9.00 9.10 2.  9.05 9.50 

REKREACIJA 9.10 9.25 REKREACIJA 9.10 9.25 MALICA 9.50 10.00 

2. 9.25 10.10 2. 9.25 10.10 REKREACIJA 10.00 10.15 

3. 10.15 11.00 3. 10.15 11.00 3.  10.15 11.00 

4. 11.05 11.50 4. 11.05 11.50 4.  11.05 11.50 

KOSILO  11.50 12.05 5.  11.55 12.40 5.  11.55 12.40 

5.  12.05 12.50 KOSILO 12.40 12.55 KOSILO 12.40 12.55 

6. 12.55 13.40 6.  12.55 13.40 6.  12.55 13.40 

 7. 13.45 14.30 

 
 

14. RAZŠIRJENI PROGRAM 

14.1 Jutranje varstvo 

Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda 9-letne šole. Čas jutranjega 
varstva je od 6.15 do 8.15. Otrokom se zagotovi varno in spodbudno okolje, v 
katerem čakajo na pouk. Spodbuja se spontana otroška igra, skozi katero se otroci 

učijo živeti v skupnosti, biti ustvarjalni, iznajdljivi in vztrajni.  

14.2 Varstvo vozačev 

Šola za  učence od 6. do 9. razreda organizira varstvo vozačev, ki je namenjeno 
učencem, ki čakajo na šolski prevoz.  Varstvo vozačev je prostovoljno in starši 
svojega otroka prijavijo. Prijava starša je potem obveza za učenca, da varstvo 
vozačev redno obiskuje. Predčasen odhod iz varstva vozačev mora biti v soglasju s 
starši. Če se starši za varstvo učencev ne odločijo, sami prevzamejo odgovornost za 
svojega otroka po pouku.  
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 Učenci vozači morajo spoštovati pravila za varno udeležbo v prometu, še 
posebej na avtobusnih postajališčih in na šolskem avtobusu. 

 

14.3 Podaljšano bivanje 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela v okviru razširjenega 
programa osnovne šole. Organizira se takoj po pouku in je namenjena učencem od 
1. do 5. razreda. V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo 
staršev in poteka od 11.50 do 16.00 ure. 
Cilji in dejavnosti podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-
izobraževalnimi cilji pouka. Upoštevajo se tudi interesi, potrebe in želje učencev. 
Podaljšano bivanje je strokovno vodeno in vsebuje naslednje elemente: prehrana, 
sprostitvene dejavnosti,  samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje časa. Učenci 
pod strokovnim vodstvom opravljajo domače naloge, utrjujejo pri pouku 
pridobljena znanja, jih razširjajo in poglabljajo ter uspešno uporabljajo v novih 
situacijah. V času podaljšanega bivanja učenci obiskujejo interesne dejavnosti, si 
odpočijejo in razvijajo svoje sposobnosti in interese na različnih področjih. 
Vključujemo se v projekte Otroci za varnost v prometu, Modro srce, Pasavček, 
Božiček in poštar Pavli, ob Tednu otroka in v decembru izvajamo kreativne 
delavnice, se pripravljamo na Cici veselo šolo ter ustvarjamo in urejamo šolski 
vrtiček. 
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15. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
V 6. in 9. razredu je nacionalno preverjanje znanja obvezno za vse učence, opravlja 
pa se iz treh predmetov, in sicer iz slovenščine, matematike in angleščine v 6. 
razredu ter iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga 1. septembra 
določi minister s sklepom, v 9. razredu. V tem šolskem letu se bo na naši šoli 
preverjala državljanska in domovinska kultura in etika. Na isti dan učenec opravlja 
nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta. Preverjanje pri posameznem 
predmetu je pisno in se praviloma izvede v mesecu maju (glejte koledar v 
publikaciji). 
Učenci dobijo obvestilo o dosežku. Starši imajo pravico do vpogleda.  
 

16. UNESCO PROGRAM, PROGRAM ZDRAVE ŠOLE in KULTURNE ŠOLE ter 
ERASMUS+ PROJEKT 
Gre za mednarodne in nacionalne projekte, ki jih šola vsakoletno potrjuje s 
kakovostno opravljenimi nalogami. Projekti sovpadajo z načinom dela in življenja 
naše šole. Vgrajujejo se v pouk in ostale spremljajoče dejavnosti. Temeljijo na 
trajnostnem razvoju, ki poudarja pomen zdravega okolja, zdravih medsebojnih 
odnosov, racionalne rabe energije, stika človeka z naravo ter ohranjanje naravne in 
kulturne dediščine. 

16.1 UNESCO ŠOLA 

Naša šola je članica velike družine UNESCO šol, ki jih v 
svetovnem merilu združuje zveza Associated Schools 
Project - net/net.  Smernice za delovanje ASP-net v 
Sloveniji so Delorsovi štirje stebri izobraževanja.  
Vizija Unesco šol je prizadevati si za: 

 pogoje, v katerih bomo dosegli visoke standarde znanja, 

 pogoje, v katerih se bo vsak posameznik bolje in hitreje učil, 

 mednarodno sodelovanje in prilagajanje kakovosti evropskim 
šolam, 

 prehod na multimedijski način poučevanja. 
 
Izvajali bomo šolske pilotske projekte ter sodelovali v UNESCO nacionalnih in 
mednarodnih projektih. 
Sodelovali bomo tudi pri humanitarnih akcijah, izvajali prostovoljno pomoč ter se 
mrežili z društvi v kraju. Obeleževali bomo izbrane Unesco dneve. 
Podrobni program UNESCO šole bo objavljen na šolski spletni strani. 
 

Šolski UNESCO koordinator: Matej KRANER 
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16.2 ZDRAVA ŠOLA 

 

Od leta 2008 smo del slovenske mreže Zdravih šol, ki se po celi Sloveniji posredno 
in neposredno odzivajo na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter 
se z njimi na različne načine tudi ukvarjajo. V sklopu projekta Zdrava šola uspešno 
izvajamo različne dejavnosti za dosego  pozitivnih sprememb na telesnem, 
duševnem in socialnem področju otrok. Rdeča nit v šolskem letu 2018/19 je 
gibanje, prehrana ter duševno zdravje. V povezavi z navedenimi vsebinami bomo 
skozi različne projekte in dejavnosti spodbujali zdrav način življenja, ponujali 
različne oblike sodelovanja s starši, preventivne programe, namenjene 
zagotavljanju in krepitvi duševnega zdravja, skrbeli za zdravo in kakovostno 
prehrano, gibanje ter ozaveščali pomen zdravega načina preživljanja prostega časa. 
Imenovane dejavnosti bomo integrirali v vsakdanjo šolsko prakso v okviru dni 
dejavnosti, tedna otroka v OPB, razrednih ur in delavnic ter tako s povezovanjem 
vseh udeležencev v vzgojno izobraževalnem procesu še naprej uresničevali in sledili 
12 ciljem, ki so enaki ciljem Evropske mreže Zdravih šol.  
Poleg dejavnosti, povezanih z rdečo nitjo letošnjega leta, bomo sodelovali in 
opravljali  naloge v sklopu Unesco šole, Vrednotne vzgoje ter dejavnosti s področja 
prostovoljstva, humanitarnosti, medgeneracijskega sodelovanja in ekologije.  

Koordinatorica je Vesna PINTARIČ 
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16.3 KULTURNA ŠOLA  

 
Kulturna šola je projekt, namenjen šolskim in obšolskim dejavnostim na področju 
kulture v osnovnih šolah, ki ima cilj – dvigniti kakovost in obseg kulturnega 
udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu 
šolskih in obšolskih dejavnostih. 
Od leta 2011 dalje je vsebinski in organizacijski izvajalec projekta Javni sklad 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) ob idejni zasnovi Zveze kulturnih 
društev Slovenije ter strokovni podpori resornih ministrstev – Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za kulturo. Projekt je uvrščen med 
prednostne cilje aktualne Strategije nacionalnega programa za kulturo. 
Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne 
vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je 
načelo, ki ga šola sprejema z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, 
predstavitev, promocijo in evalvacijo dela v okviru šolski in obšolskih dejavnosti. 
Naša šola si je v šol. letu 2014/2015 pridobila laskavi naziv kulturna šola. Naziv 
bomo lahko uporabljali še do 31. 8. 2020. S tem smo dokazali da dosegamo visoke 
rezultate na kulturnem področju, sodelujemo s krajem in širše. 
Cilji, ki jim sledimo so: 
spodbujanje kulturno umetniške dejavnosti na šoli, razvijati ljubiteljske kulturno 
umetniške dejavnosti na šoli, omogočati učencem dostopnost kulturnih vsebin in 
vključevanje učencev in mentorjev na področju kulture v kulturno mrežo, ustvarjati 
pogoje za medkulturni dialog kulturno sodelovati s širšo lokalno skupnostjo. 
V  tem šolskem letu bomo sproti spremljali aktualne dogodke na temo kulturno 
umetniških dejavnosti. Sodelovali bomo na literarnih, likovnih in drugih kulturno 
umetniških natečajih. Izvajali bomo več projektov in interesnih dejavnosti s 
kulturno umetniškega področja . Sodelovali bomo na različnih kulturnih 
prireditvah. 
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16.4 ERASMUS+ PROJEKT 
 
Naša šola bo v treh šolskih letih (2017-2020) sodelovala v  Erasmus+ projektu šolska 
partnerstva z naslovom »Upaj si! Ostani v ravnovesju! Pojdi naprej!«. V 
partnerstvu še štirih šol iz Poljske, Turčije, Grčije in Nemčije bodo učenci bogatili 
znanje iz matematike, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, tujih jezikov, 
logičnega in ustvarjalnega mišljenja, ustvarjanja videoposnetkov, fotografiranja, 
gledališča in izdelovanja izdelkov umetne obrti. Ob tem bodo imeli možnost 
spoznati nove kulture, tradicije, jezikovne, zgodovinske in geografske značilnosti 
drugih držav preko izvajanja dejavnosti pri pouku in v Erasmus+ klubu ter v 
izmenjavah učencev med šolami. 
 
Tema v prvem letu projekta je bila Gledališče in nove tehnologije. V šol. letu 
2018/19 bo tema Igre na prostem in v zaprtih prostorih. Učenci bodo raziskovali in 
spoznavali tradicionalne igre na igriščih, jezikovne igre, namizne in družabne igre, 
koordinacijske igre, igre reševanja problemov in sodelovanja in športne igre.  
V okviru projekta se bo izvedlo v oktobru usposabljanje učiteljev v Turčiji,  maja 
izmenjava učencev v Nemčiji ter projektni sestanek učiteljev v mesecu marcu v 
Sloveniji. 

Koordinatorica projekta je Blanka MLAKAR 
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17. PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE 

 
V šolskem letu 2018/2019 bomo realizirali 190 dni pouka (deveti razred 184 dni). 
Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve. 

 
PREDMET 

TEDENSKO ŠTEVILO UR (PO RAZREDIH) 

PRVO  TRILETJE DRUGO   TRILETJE TRETJE TRILETJE 

1. 2. 3. 4. 5.  6. 7.  8. 9. 

Slovenski jezik 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Tuj jezik  2 2 2 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

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

Družba    2 3     

Geografija      1 2 1,5 2 

Zgodovina      1 2 2 2 

Državljanska in domovinska 

kultura ter etika 
      1 1  

Spoznavanje okolja 3 3 3       

Fizika        2 2 

Kemija        2 2 

Biologija        1,5 2 

Naravoslovje      2 3   

Naravoslovje in tehnika    3 3     

Tehnika in tehnologija      2 1 1  

Gospodinjstvo     1 1,5    

Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Izbirni predmeti       3/2 3/2 3/2 

Neobvezni izbirni predmeti 2   2/1 2/1 2/1    

          

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32 
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17.1 IZBIRNI PREDMETI 

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in 
interesom učencev. Tako se učenci v 7., 8. in 9. razredu glede na svoje interese 
poleg rednih predmetov odločijo še za dve uri obveznih izbirnih predmetov, lahko 
pa tudi za tri, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno 
veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih 
predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj na osnovi pisne vloge staršev in ob 
preložitvi potrdila o vpisu v glasbeno šolo. Pred izbiro predmetov za letošnje šolsko 
leto so učenci in starši 6., 7. in 8. razreda na spletni strani šole pregledali ponujen 
izbor izbirnih predmetov s predstavitvijo bistvenih vsebin in ciljev izbirnih 
predmetov, ki jih šola ponuja. Učenci so, ob upoštevanju normativov, ki veljajo za 
oblikovanje učnih skupin, izbrali izbirne predmete, ki se bodo izvajali v tem šolskem 
letu. Starši so s podpisom potrdili, da so seznanjeni in se strinjajo z otrokovo izbiro. 
Do 10. septembra ima nato učenec čas za spremembo svoje izbire (s soglasjem 
staršev na posebnem obrazcu, ki ga dobi v svetovalni službi). Lahko se vključi le v 
tiste skupine, kjer je še prostor in  ki so časovno usklajene z individualnim urnikom 
posameznega učenca in če s svojim premikom ne ogrozijo organizacije skupin 
izbirnih predmetov. V naslednjih razredih lahko nadaljuje z istim izbirnim 
predmetom (pri tistih, ki se nadgrajujejo po stopnjah) ali pa si izbere drugega.  
Obvezni izbirni predmeti v tem šolskem letu: 

- nemščina I, 
- nemščina II, 
- nemščina III, 
- sodobna priprava hrane, 
- obdelava gradiv - les, 
- gledališki klub. 

  
V letošnjem šolskem letu bomo na šoli izvajali tudi neobvezne izbirne predmete. 
In sicer angleščino v 1. razredu, nemščino v 4., 5. in 6. razredu ter šport v 4., 5. in 6. 
razredu. Prijave za obiskovanje teh predmetov ste starši že oddali konec preteklega 
šolskega leta. V kolikor se učenec prijavi na predmet, mora predmet obiskovati do 
konca šolskega leta in je iz njega tudi ocenjen. 
 

 

18. DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 
Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo 
določene standarde znanja. Učenci se vanj vključujejo prostovoljno. Učitelji vodijo 
evidenco o obisku dodatnega pouka. Organiziran je iz naslednjih predmetov: 
matematike, slovenščine in tujega jezika.  
Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Učenci 
se vanj vključujejo prostovoljno. Učitelji vodijo evidenco o obisku dopolnilnega  
pouka. Organiziran je iz naslednjih predmetov: matematike, slovenščine in tujega 
jezika. 
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19. INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ 
Individualna in skupinska pomoč je namenjena otrokom, ki imajo težave pri 
šolskem delu, ki ne vedo, kako naj se učijo, ali se ne znajdejo pri organiziranju 
obsežnih učnih vsebin. Ure se izvajajo pred poukom ali po njem. Učenci jih 
obiskujejo v manjših skupinah, ki se oblikujejo fleksibilno glede na potrebe učencev.  
Učitelj za individualno in skupinsko pomoč tesno sodeluje z učitelji, zaradi 
sprotnega dogovarjanja o poteku pomoči. Napredek otroka je povezan tudi z 
zanimanjem in sodelovanjem staršev, zato je zaželeno, da se redno oglašajo tudi 
pri učitelju za individualno in skupinsko pomoč. Pogovorijo se o napredku otroka 
ter dobijo konkretna navodila za delo doma. Veseli bomo, če bodo učenci izkoristili 
ponujeno pomoč. 

 
20. DODATNA STROKOVNA POMOČ 
Namenjena je učencem s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami so 
otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni 
otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno 
bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 
avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 
Učenci s posebnimi potrebami so tisti, ki so dobili odločbo komisije za usmerjanje. 
Na podlagi odločbe ima učenec pravico do prilagojenega izvajanja ter mu pripadajo 
ure dodatne strokovne pomoči za uspešnejše funkcioniranje. Prilagojeno izvajanje 
se izvaja po navodilih, ki jih je izdalo ministrstvo ter v dogovoru s strokovno skupino, 
ki pripravi individualiziran načrt za vsakega učenca. Dodatno strokovno pomoč 
izvajajo specialni pedagogi, pedagogi ter učitelji razrednega in predmetnega pouka, 
ki imajo znanje in empatijo do teh otrok. 
Postopek usmerjanja se uvede na zahtevo staršev, lahko pa ga poda tudi šola, 
zdravstveni, socialni in drugi zavodi po predhodni seznanitvi staršev. S postopkom 
vas bo seznanila svetovalna delavka Blanka MLAKAR. 

Več informacij najdete na spletni strani šole. 

 
21. DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
Tudi na naši šoli poteka načrtno in sistematično delo z nadarjenimi učenci. Nudimo 
jim raznolike in pestre aktivnosti, ki krepijo njihova močna področja in razvijajo 
njihov osebnostni razvoj, pa tudi področja, kjer niso talentirani.   
Spodbujamo vključevanje učencev v raziskovalne naloge in obiskovanje dodatnega 
pouka kot tudi aktivno sodelovanje na kulturnih, športnih  in drugih prireditvah, ki 
jih pripravlja šola.  
Učitelji bodo skozi celo šolsko leto izvajali obogatitveni program v obliki delavnic 
in/ali sobotnih šol. V dodatnih aktivnostih  nadarjeni učenci zadovoljijo svoje 
potrebe po uveljavljanju vedoželjnosti, originalnosti, sprejemanju, pospešenem 
tempu učenja in druženju z drugimi nadarjenimi otroki. 
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22. TEKMOVANJA  

 

 
23. ŠOLE V NARAVI IN TEČAJNE OBLIKE DELA 
 
TEČAJI 
 Kolesarski tečaj v 5. razredu.  
 Plavalni tečaj za učence 2. razreda organiziramo v Termah Ptuj,  od 17. do 

20. septembra 2018.  
 
ŠOLA V NARAVI 
Šola v naravi pomeni obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni 
program osnovne šole in poteka več dni v času pouka ter se odvija izven šolskega 
prostora. 
 
V letošnjem letu sta predvideni dve šoli v naravi: 

 4. razreda: šola plavanja v domu CŠOD Burja v Seči (od 20. do 24. maja 
2019), 

 6. in 7. razred: šola smučanja v CŠOD Planinka na Slivniškem Pohorju (od 
4. do 8. marca 2019). 

 
 

1. – 5. razred 6. – 9. razred 

MATEMATIKA: Vegovo priznanje MATEMATIKA: Vegovo priznanje 
SLOVENŠČINA: Cankarjevo priznanje Mehurčki SLOVENŠČINA: Cankarjevo priznanje 

Mladi slovenski čebelarji Mladi slovenski čebelarji 
Cici vesela šola FIZIKA:  Stefanovo priznanje 

Lego dacta BILOGIJA: Proteusovo priznanje 
Zlati sonček KEMIJA: Preglovo priznanje 

Krpan Tekmovanje v znanju tehnologij  
Vesela šola Turizmu pomaga lastna glava 
Kresnička Tekmovanje za Zeleno pero 

 Tekmovanje Zemljo so nam posadili otroci 
 Logika 

Razvedrilna matematika 

 

Angleščina 
Nemščina 
Geografija 
Zgodovina 

Tekmovanje RK 
Nogomet 
Atletika 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
 Vesela šola 

Ekokviz 
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24. DNEVI DEJAVNOSTI 
 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

1. triletje vsi Zaključna ekskurzija 

1.r Hermanov brlog - Celje 

Zdravje – sistematski pregled 

2.r Razredna kuharica in Tradicionalni slovenski zajtrk 

Osebna higiena 

3.r Potujem po svetu 

Zdravje – sistematski pregled 

Telo 

2. triletje vsi Zaključna ekskurzija  

4. r Lastnosti krajevnih voda 

Primorsko okolje (rastlinstvo in živalstvo) 

5. r Zobozdravstveni pregled učencev 5. razreda, Občinska 
knjižnica 

Slovenski tradicionalni zajtrk 

6. r Ekosistemi 

CŠOD 

3. triletje vsi Zaključna ekskurzija  

7. r 
 

Zdravniški pregled in Rastem s knjigo 

CŠOD 

8. r Zdravniški pregled 

Ginekologija, Pokrajinski muzej Murska Sobota, Expo 

9. r NPZ 3. predmet 

Ginekologija, Pokrajinski muzej Murska Sobota, Expo 

 
 
 

KULTURNI DNEVI 
1. triletje 1. r Jelkovanje – božične zgodbe 

Bralne značka 

Ogled predstave v Gledališču Ptuj 

Zaključna proslava 

2. r Novoletni okraski, praznovanje 

Prešernov dan, ogled predstave v Gledališču Ptuj 

Zaključek bralne značke, pravljični dan 

Zaključek šolskega leta, zaključna proslava 

3.r Jelkovanje – božične zgodbe 

Ogled predstave v Gledališču Ptuj  

Bralna značka 

Zaključna proslava 

2. triletje 4.,5.r Gledališka predstava v Gledališču Ptuj 

Jelkovanje  

4. r Projektni dan; Slovenski tradicionalni zajtrk 
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Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti, decembrski 
prazniki nekoč in danes 

5. r Zaključna prireditev 

6. r Božično novoletno rajanje 

Balet, ogled predstave v Gledališču Ptuj 

Zaključna prireditev 

3. triletje vsi 
 

Božično novoletno rajanje 

Balet, ogled predstave v Gledališču Ptuj 

7.,8.r Zaključna prireditev 

9. r Cankarjev dom  

 

ŠPORTNI DNEVI 
1. triletje vsi Kros in štafetne igre  

Trstenjakov pohod  

1. r Šport špas 

Atletski troboj 

Plavanje 

2. r 
 

Plavalni tečaj 

Zlati sonček in športni karton 

3. r Zaključna ekskurzija 

Atletski troboj 

Šport špas 

2. triletje vsi Trstenjakov pohod 

4.,5.r Atletski troboj 

4. r Plavalni tečaj  

 Šport špas 

5. r 
 

Kolesarski izlet 

Plavanje 

Šport špas 

6. r Alpsko smučanje CŠOD 

Plavanje 

3. triletje vsi 
 

Trstenjakov pohod  

Plavanje 

7. r Alpsko smučanje CŠOD 

8.,9.r Šport špas - orientacija 

Unesco tek - Ptuj 

Atletski troboj 

 

TEHNIŠKI DNEVI 
1. triletje 1. r Slovenski tradicionalni zajtrk 

Dan družine 

S čutili zaznavam svet 

2. r Promet in prometni znaki 

Teden otroka 

Vetrnica 

3. r Slovenski tradicionalni zajtrk 
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Hermanov brlog 

Materinski dan 

2. triletje 4. r.  Zobozdravstveni pregled, obisk knjižnice in Trstenjakovega 
doma 

Vozila na balonski pogon 

Ogled slovenske obale iz morja, izdelovanje nakita in 
legionarske kape 

Gozd, lesnate rastline 

5. r. 
 
 
 

Praktični izdelek: vetrokaz in mlin na veter 

Gonila, škripčevje, vodnjak 

Hladilna torba 

Kolesarski izpit, prevesna in nihalna gugalnica 

6. r. Igre Erasmus+ 

Projektno delo papir 

Gozd, les v CŠOD 

Muzej v kovčku, astronomija, … 

3. triletje vsi Igre Erasmus+ 

7. r. Projektno delo umetne snovi  

Gozd, les v CŠOD 

Muzej v kovčku, astronomija, … 

8. r. Projektno delo kovine  

Energetika 

Muzej v kovčku, astronomija, … 

9. r. Projektno delo 

Scena, vabila 

Valeta 
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25. ZAKLJUČNE EKSKURZIJE 
Ekskurzije so sestavni del letnega delovnega načrta šole in so pripravljene tako, da 
učenci v času šolanja sistematično in celovito spoznajo značilnosti vseh slovenskih 
pokrajin. V programih so zajete geografske, zgodovinske, naravoslovne, kulturne in 
športne vsebine. Izvedle se bodo v petek, 07. junija 2019. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

1., 2. in 3. razred: Maribor in Pohorje 
4., 5. in 6. razred: Savinjska dolina 

7., 8. in 9. razred: Krapina, Rogatec, Donačka gora, Ptuj 
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26. ZAPOSLENI NA ŠOLI 

26.1 UČITELJSKI ZBOR 

ZAP 
ŠT. 

 
IME IN PRIIMEK 

RAZRE- 
DNIK 

 
OPRAVLJA DELO 

 
POGOVORNE URE 

1. Mateja VODENIK 
PANGERŠIČ 

1. Učiteljica razrednega pouka  

2. Helena ŠAMPERL 
PETROVIČ 

2. Učiteljica razrednega pouka  

3. Petra STAROVASNIK 
DUMIĆ 

3. Učiteljica razrednega pouka  

4. Majda ROJKO 4. Učiteljica razrednega pouka  

5. Sonja JAGARINEC 5. Učiteljica razrednega pouka  

6. Jelka ŽURMAN 6. Učiteljica NAR, BIO, KEM, 
GOS, OPB 

 

7. Mateja ŠAJHAR 7. TJA, NI1, NI2, NI3, N2N  

8. Vesna PINTARIČ  8. Učiteljica ŠPO, NŠP, OPB  

9. Matej KRANER 9. Učitelj ZGO, GEO  

10. Jerica GOLOB 
PETERKA 

 Učiteljica SLJ, GLK, TJA  

11. Evgenija PETERNEL  Učiteljica MAT, TIT, OGL  

12.  Jelka BRAČIČ  OPB  

13. Aleksander ŠIJANEC   Učitelj GUM, PZ 
 

 

14. Samo Zelko  Učitelj LUM 
 

 

15. Slavica TRSTENJAK  Ravnateljica, DSP 
 

 

16. Marija ŠEBJANIČ  Učiteljica v OPB, druga 
učiteljica v 1. razredu 

 

17. Blanka MLAKAR  Svet. delavka, DSP, MAT  

18. Monika HAMLER  Specialna pedagoginja 
(iz OŠ IV Murska Sobota) 

 

19. Klavdija PALDAUF  Socialna pedagoginja 
(iz OŠ Veržej) 
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20. Vito DUNDEK  Organizator računalniških 
dejavnosti, RAČ 

 

21. Zvezdana ZOREC  Knjižničarka, DKE  

 
 
 

26.2 OSTALI ZAPOSLENI 

ZAP.ŠT. IME IN PRIIMEK PODROČJE 

1.  Vanja FRAS VORŠIČ računovodja, poslovna sekretarka 

2.  Bogdan KRAMBERGER kuhar 

3.  Iztok KUZMIČ hišnik, čistilec 

4.  Lidija ŠKRLEC čistilka, pomoč v kuhinji 

5.  Vida MAJERIČ čistilka 
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27. INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR 

Otroški pevski zbor Aleksander Šijanec 

Mladinski pevski zbor Aleksander Šijanec 

ID-devetletka, Šolski ansambel ŠANS Aleksander Šijanec 

 Dramski krožek Petra Starovasnik Dumić 

 Tehnični krožek Evgenija Peternel 

Potujemo po Sloveniji Petra Starovasnik Dumić 

Naravoslovje za mlajše Petra Starovasnik Dumić 

Uživajmo v zdravju Sonja Jagarinec 

Lutkovni krožek Helena Šamperl Petrovič 

Pravljični krožek Helena Šamperl Petrovič 

Bralna značka Jerica Golob Peterka 

Recitacijski krožek Jerica Golob Peterka 

Turistični krožek 1 Jerica Golob Peterka 

Košarka Matej Kraner 

Vesela šola Majda Rojko 

Logika in razvedrilna matematika Blanka Mlakar 

RoboSLED Blanka Mlakar 

Matematične naloge Evgenija Peternel 

Kolesarski krožek 5. r Vesna Pintarič 

3D-modeliranje Evgenija Peternel 

Klub prostovoljcev Evgenija Peternel 

Rdeči križ Jelka Žurman 

Čebelarski krožek Slavica Trstenjak 

Lego dacta Mateja Vodenik Pangeršič 

Igre z žogo, šport Mateja Vodenik Pangeršič 

Teeball Vesna Pintarič 

Družboslovni krožek Matej Kraner 
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28. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 
 
Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06)  je svet 
Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova dne 2. 3. 2017 in popravek dne  28. 09. 
2018 sprejel 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 

v Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka NEGOVA 

 

1. člen 

(namen pravil) 

Ta pravila natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine 
zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, kršitve, postopke in ukrepe v 
primeru kršitev pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter 
sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. 

 

2. člen 

(opredelitev pojmov) 

a. Učenec je spolno nevtralen izraz za udeleženca ali udeleženko v učnem  
procesu, ki obiskuje pouk na Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova 
in ni delavec šole. 

b. Mlajši učenec je učenec, ki še ni dopolnil 14 let. 

c. Starejši učenec je učenec, ki je že dopolnil 14 let. 

d. Učenec s posebnimi potrebami je učenec z odločbo pristojne institucije, 
s katero so ugotovljene in opredeljene posebne potrebe tega učenca. 

e. Kršitev je vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju z veljavno 
zakonodajo, s temi pravili ali z ostalimi akti šole. Kršitve razčlenjujemo s 
temi pravili na lažje, težje in najtežje. 

f. Postopek je proces, ki se začne z opredelitvijo kršitve in konča z vzgojnim 
ukrepom, ki je v skladu s temi pravili. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
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g. Vzgojni ukrep je končni rezultat postopka, ki na zakonit in predvidljiv 
način določa odziv šole na ugotovljeno kršitev. 

 

3. člen 

(dolžnosti in odgovornosti učenca) 

Dolžnosti učenca so, da: 

a. redno obiskuje pouk in izbirne predmete ter ostale načrtovane aktivnosti,  

b. ravna v skladu s pravili šolskega in hišnega reda,  

c. spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole z upoštevanjem 
drugačnosti,  

d. v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost,  

e. spoštljivo ravna s šolsko lastnino,  

f. skrbno prinaša šolske potrebščine,  

g. sodeluje v šolskih aktivnostih,  

h. izpolnjuje svoje učne in druge obveznosti,  

i. sodeluje pri urejanju šolske okolice in prepoznavnosti šole.  

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

 

4. člen 

(načini zagotavljanja varnosti) 

Nadzor na šolskem območju je organiziran z dežurstvom učiteljev in z dejavnostjo 
informatorja. Učenci so dolžni upoštevati navodila nadzornih oseb.  
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Učencem zagotavljamo varnost: 

a. z doslednim izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu; 

b. z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa; 

c. z izvajanjem prometno varnostnega programa, ki obsega: 

 izvajanje učnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku, 

 vsakodnevno osveščanje učencev o doslednem upoštevanju 
prometnih predpisov pri vključevanju v promet kot pešci, kolesarji 
ali kot vozači, s poudarkom na odgovornem vedenju, 

 prikaz varnih dohodov do šole s prometno varnostnim načrtom, 

 obveščanje staršev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za 
varno vključevanje v promet, 

 urejanje prometa s prometno signalizacijo na vseh dohodih v šolo, 
omejitev dostopa vozil do šolske stavbe, 

 drugo;  

d. z varovanjem in nadzorom vhodov v šolo in garderob učencev na 
predmetni in razredni stopnji; 

e. z videonadzorom šolskih prostorov in okolice šole; 

f. z dežurstvom učiteljev med glavnima in rekreativnima odmoroma 
(malica, kosilo; v jedilnici, avli, hodnikih, šolskem dvorišču, igrišču in v 
telovadnici) in varstvom vozačev; 

g. z oblikovanjem oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi 
normativi in standardi in z zagotavljanjem ustreznega števila 
spremljevalcev v različnih dejavnostih, v skladu z veljavnimi normativi in 
standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov; 

h. z varovanjem šolskih objektov šole z alarmnim sistemom, povezanim z 
varnostno službo. 

Naloge dežurnih učiteljev 

Učitelji dežurajo zjutraj v preduri, med malico (10 minutni odmor), med kosilom (15 
minutni odmor) , med rekreativnim odmorom (15 minut) ter v varstvu vozačev. V 
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dežurstvo so lahko vključeni tudi delavci preko javnih del. Tako zagotavljajo red in 
disciplino na hodnikih, v straniščih in učilnicah in s tem pomagajo učiteljem in 
rediteljem. 

Naloge rediteljev  

Vsak teden sta v oddelku dva  učenca reditelja. Njuna naloga je, da: 

a. ob pričetku ure javijo učiteljem odsotnost učencev; 

b. po vsaki učni uri očistijo tablo in uredijo učilnico; 

c. pospravijo in počistijo mizo v jedilnici; 

d. obvestijo ravnatelja oz. tajništvo, če učitelja več kot 10 minut po 
zvonjenju ni k pouku. 

 

5. člen 

(pravila obnašanja in ravnanja) 

Obnašanje med poukom 

a. Pouk poteka mirno pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev. 
Učenci so pri pouku prisotni, sedijo na svojih mestih, pripravijo potrebne 
pripomočke, poslušajo razlago, upoštevajo navodila in opozorila učiteljev 
ter po končani uri za seboj pospravijo. Iz učilnice odidejo, ko jim učitelj to 
dovoli. 

b. Učenec, ki zamudi pouk, takoj odide v učilnico in se opraviči učitelju, dela 
pa ne moti. 

c. Med poukom ni dovoljeno žvečiti. 

d. Učenci upoštevajo navodila učiteljev o pravilih v posamezni učilnici 
oziroma o načinih ravnanja s posameznimi predmeti.  

e. Učenci v knjižnici upoštevajo knjižnični red. 

Oblačila in obutev 

a. Učenci si v garderobah sezujejo čevlje in se preobujejo v copate s 
protidrsno podlago. Nošenje copat je obvezno. Čevlje in vrhnja oblačila 
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puščajo v garderobi v zaklenjenih garderobnih omaricah. Učenci skrbijo 
za urejenost garderobe. 

b. Pri pouku športa so učenci oblečeni v športna oblačila in obuti v športne 
copate. 

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

Mobilni telefoni in druge elektronske naprave 

a. V času šolskih in obšolskih dejavnosti, torej od 7.30 do 14.30 je uporaba 
mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav prepovedana, razen če 
je potrebna za zagotavljanje varnosti ali zdravja učenca oz. na posebno 
dovoljenje strokovnega delavca šole. Učenci elektronske naprave 
prinašajo v šolo na lastno odgovornost. Puščati jih morajo v zaklenjenih 
garderobnih omaricah. 

b. Učenci lahko uporabijo telefon v tajništvu šole. 

c. Zvočno in slikovno snemanje in fotografiranje učencev in delavcev šole 
brez njihovega soglasja ni dovoljeno. 

Gibanje v šoli in šolskem prostoru 

a. Učenci prihajajo v šolo najmanj 10 minut pred pričetkom pouka.  

b. Učenci 1. in 2. razreda čakajo na pouk v jutranjem varstvu, učenci 3., 4. in 
5. so v jutranjem dežurstvu, učenci predmetne stopnje čakajo na pouk v 
avli, jedilnici šole ali ob dovoljenju dežurnega učitelja tudi na šolskem 
dvorišču ali igrišču. V učilnice gredo 5 minut pred pričetkom pouka. Ob 
zvonjenju počakajo učitelje v učilnicah. 

c. Pred poukom gibanje po šoli ni dovoljeno, razen v primerih predur in 
zadrževanja v šolski knjižnici. Po pouku gredo učenci domov. Varstvo 
vozačev je zagotovljeno v za to določenih učilnicah in knjižnici. Če učenec 
vozač ne čaka na prevoz na dogovorjenem mestu, starši podpišejo 
soglasje, da po pouku prevzemajo odgovornost za otroka. Učenec v tem 
primeru zapusti šolo ob koncu pouka. 

d. Prvošolce starši pospremijo do učilnice. Učenci iz podaljšanega bivanja 
odhajajo domov v spremstvu staršev ali sami ali v spremstvu na osnovi 
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pisnega dovoljenja staršev. Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga 
počakajo pred učilnico. 

e. Med odmori se učenci zadržujejo v učilnici. 

f. Učenci se med odmori ne zadržujejo v garderobi. Za potrebe pouka gredo 
med odmori lahko v garderobo do svoje omarice in iz nje vzamejo 
potrebščine. 

g. Na malico pospremijo učence iz učilnic učitelji. V jedilnico vstopajo učenci 
v jutranjem varstvu, v času malice in kosila. 

h. V telovadnico vstopajo učenci ob prisotnosti učitelja. Nanj počakajo v 
garderobah. 

i. V času prostih ur lahko učenci počakajo v knjižnici ali za to določeni 
učilnici. 

j. V dopoldanskem času učenci ne zapuščajo šole, razen za potrebe pouka, 
pod vodstvom oziroma naročilom ali dovoljenjem učitelja ali strokovnega 
delavca. 

k. Učenci upoštevajo navodila za prometno varnost na poti v šolo in domov. 

Prehrana 

a. Hrano (malico in kosilo) uživajo učenci v jedilnici. Upoštevati morajo 
kulturo prehranjevanja. Po jedi pospravijo za seboj. Mize po malici 
pobrišeta dežurna učenca. 

b. Hrane ni dovoljeno odnašati iz jedilnice. 

c. Torbe pustijo učenci zložene v učilnici, kjer so nazadnje imeli pouk. 
Učenci, ki imajo naslednjo uro šport, torbe pustijo v garderobi. 

Skrb za lastnino in urejenost šole 

a. Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami. 

b. V šolskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo šolske in obšolske 
dejavnosti, vsi učenci spoštujejo šolsko in tujo lastnino. 

c. Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o 
tem obvestijo učitelje. 
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d. Učenci ne smejo namenoma povzročiti škode na šolskem inventarju. 

e. Če učenec izgubi ključek od svoje omarice, šola poskrbi za novega in 
stroške izdelave zaračuna staršem preko položnice. 

Skrb za čistočo 

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

 

Prepovedi in omejitve 

Na območju šolskega prostora je prepovedano: 

a. kajenje in uživanje mamil ali drugih prepovedanih substanc; 

b. uživanje alkoholnih pijač; 

c. uporaba pirotehničnih in drugih sredstev, ki lahko ogrožajo zdravje ali 
življenje; 

d. vsako fizično in psihično nasilje nad učenci in delavci šole; 

e. namerno uničevanje šolske lastnine ali lastnine drugih učencev in 
delavcev šole; 

f. neupravičeno zapuščanje šolskih prostorov v času poteka vzgojno-
izobraževalnega procesa; 

g. vstopanje v šolo z rolerji, skiroji; 

h. nedovoljeno fotografiranje in snemanje; 

i. vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot kazniva. 

Prevzemanje učencev iz šole v prvi triadi 

Starši so dolžni v pisni obliki sporočiti šoli seznam vseh oseb, ki lahko prevzamejo 
učenca iz šole. Šolo so dolžni tudi seznaniti z omejitvami, kot je prepoved 
približevanja učencu. Kadar učitelj dvomi, da je oseba, ki želi otroka prevzeti, do 
tega res upravičena, pri starših preveri upravičenost osebe do prevzema otroka. 
Šola ne sme izročiti učenca osebi, ki kaže vidne znake opitosti ali vpliva 
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nedovoljenih snovi. Šola pokliče drugega starša (če ta ne obstaja, pokliče 
zakonitega zastopnika otroka), ki mora organizirati varno spremstvo učenca. 

 

6. člen 

(kršitve) 

Za kršitev se šteje vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju s pravili 
šolskega reda, ostalimi akti šole ali veljavno zakonodajo. Kršitve delimo na lažje, 
težje in najtežje. Pri razvrščanju kršitev si pomagamo s prilogo tega pravilnika. 

 

7. člen 

(tričlanska komisija) 

Tričlanska komisija obravnava težje kršitve, za katere je v prilogi teh pravil 
predviden postopek pred tričlansko komisijo oz. vse težje kršitve, v katere so 
vključeni učenci s posebnimi potrebami. Njena naloga je, da presodi o ustreznosti 
postopka za izrek vzgojnega ukrepa in izbiri vzgojnega ukrepa. 

Naloga tričlanske komisije je tudi opredeljevanje kršitev, ki v prilogi teh pravil niso 
navedene, in predlaganje postopkov in ukrepov, ki so sicer v prilogi teh pravil 
predvideni, vendar bi bili zaradi osebnih ali drugih okoliščin v konkretni zadevi 
neprimerni. Tričlanska komisija predlaga postopek in možne ukrepe za obravnavo 
teh kršitev. 

Tričlansko komisijo skliče ravnatelj za vsak primer posebej (ad hoc). 

 

8. člen 

(ukrepanje v primeru kršitev) 

V primeru ugotovljenih kršitev iz 6. člena teh pravil lahko šola sproži ustrezne 
postopke in ustrezno ukrepa proti kršitelju. Pri tem mora dosledno upoštevati 
naslednja načela: 

a. Učencu se ne sme izreči ukrepa, s katerim bi bile kršene njegove zakonite 
pravice. 



S  s po š t ov a n j e m  in  o dg ov or n o s t j o  do  v s e ž iv l j e n j s ke g a  z na n j a .  
 

 

OSNOVNA ŠOLA dr. Antona Trstenjaka Negova 
40 

b. Spore je potrebno najprej reševati na miren način. 

c. Načelo postopnosti: proti kršitelju, pri katerem je bila prvič ugotovljena 
kršitev, mora šola uvesti postopek, ki vodi do najmilejšega predvidenega 
ukrepa. V primeru nadaljnjih kršitev se ukrepi stopnjujejo. 

d. Kršitev mora biti ugotovljena brez razumnega dvoma. V nasprotnem primeru 
šola proti kršitelju ne sme ukrepati. 

e. Načelo sorazmernosti: izrečeni ukrep mora biti sorazmeren s težo kršitve. 

f. Načelo individualizacije: pri izbiri postopka in izreku vzgojnega ukrepa je 
potrebno upoštevati vse subjektivne in objektivne okoliščine primera. 

g. Načelo kontradiktornosti: kršitelju je potrebno omogočiti izjavo o kršitvenem 
dejanju ali dogodku in o izjavah nasprotne strani. 

h. Proti kršitelju se v isti zadevi lahko ukrepa samo enkrat. 

i. Privilegij zoper samoobtožbo: šola od kršitelja ne sme pridobiti priznanja 
krivde ali kakršnihkoli izjav o kršitvi na nezakonit način. 

Pri izbiri postopkov in vzgojnih ukrepov si pomagamo s prilogo A teh pravil.  

Kadar je tričlanska komisija v dvomu o ustreznosti postopka ali vzgojnega ukrepa, 
mora pridobiti mnenje ustreznega strokovnjaka. To določilo se uporabi tudi v 
dvomu o prištevnosti kršitelja v času, ko je storil kršitev. 

V primeru kršitev, pri katerih je bila povzročena škoda, je potrebno upoštevati 
starost kršitelja: 

 Mladoletnik do dopolnjenega sedmega leta ne odgovarja za škodo, ki jo 
povzroči.  

 Mladoletnik od dopolnjenega sedmega do dopolnjenega štirinajstega 
leta ne odgovarja za škodo, razen če se dokaže, da je bil ob povzročitvi 
škode zmožen razsojati.  

 Mladoletnik z dopolnjenimi štirinajstimi leti odgovarja po splošnih 
pravilih o odgovornosti za škodo. 

Mlajši učenci za najtežje kršitve kazensko ne odgovarjajo. Ko učenec dopolni 14 let 
starosti, se njegova kršitev presoja tudi z vidika mladoletnikove kazenske 
odgovornosti. 
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9. člen 

(postopki v primeru kršitev) 

Učitelji beležijo kršitve v eAsistentu. Učitelji ali drugi delavci šole, ki kršitev ne 
morejo dokumentirati v eAsistentu, razrednike pisno obvestijo o kršitvi in 
razredniki zabeležijo kršitve v eAsistent. 

Razredniki spremljajo vedenje učencev zabeleženo v eAsistentu, vodijo postopke 
izrekanja vzgojnih ukrepov ter o kršitvah redno obveščajo starše. Razredniki 
presojajo o teži vzgojnih prekrškov in nadaljnjih postopkih vzgojnega ukrepanja ter 
pripravijo poročilo za ocenjevalno konferenco. 

Natančni postopki so v prilogi B. 

10. člen 

(organiziranost učencev) 

Oddelčna skupnost  

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je 
temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.  

Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev 
šole. Volitve so tajne ali javne. 

Skupnost učencev šole, šolski parlament 

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih 
predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela. 
Skupnost učencev ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev 
šole.  

Skupnost učencev šole je hkrati tudi šolski parlament. 

 

11. člen 

(opravičevanje odsotnosti) 

Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci in učitelji točno. V primeru 
zamude so se učenci dolžni opravičiti in navesti vzrok. Neupravičena zamuda se 
kaznuje z neopravičeno uro.  
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Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti v roku petih delovnih dni po 
prihodu učenca v šolo. Izostanek do 5 delovnih dni opravičijo starši, daljšega pa 
praviloma zdravnik. Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti 3 dni pred 
izostankom.  

Izreden odhod iz šole (slabo počutje, zdravniški pregledi, druge obveznosti ...) je 
dovoljen le z vednostjo razrednika oziroma učitelja, ki v razredu poučuje v času 
odhoda, in to v spremstvu staršev ali skrbnikov učenca. 

Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše. Če ugotovi, 
da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa v skladu s tem pravilnikom.  

 

12. člen 

(sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev) 

Sistematski pregledi in cepljenje 

Splošni sistematski pregledi in cepljenje se izvajajo v 1., 3. in 6. razredu, medtem ko 
se v 8. razredu izvaja zgolj sistematski pregled. V 9. razredu se spremlja podatke, ki 
se uporabljajo pri poklicni usmeritvi.  

Zagotavljanje zdravstvenega varstva učencev 

V primeru poškodbe učenca delavec šole nudi učencu pomoč v okviru svojih 
zmožnosti (če je potrebno, pokliče nujno zdravniško pomoč), ter o dogodku obvesti 
starše. Če je poškodba nastala pri izvajanju pouka, učitelj izpolni zapisnik o 
poškodbi. 

Zobozdravstvene storitve 

Učenci od 1. do 9. razreda enkrat letno gredo na sistematski zobozdravstveni 
pregled. Nadaljnja sanacija zob je v pristojnosti staršev na klic zobozdravstvene 
službe. Program zobozdravstvene vzgoje je namenjen pravilnemu in rednemu 
čiščenju zob. 

Dolžnost seznanitve 

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

(veljavnost pravil in izjava o seznanitvi) 

Pravila šolskega reda in njeni popravki začnejo veljati po sprejetju na Svetu zavoda. 
Z njimi se seznanijo vsi zaposleni delavci, učenci šole in njihovi starši. 

Negova, 28. 09. 2018 

Predsednik Sveta zavoda                          Ravnateljica 
Matej Kraner                                                                          mag. Slavica Trstenjak 

 

 

Priloga: seznam kršitev, postopkov in ukrepov 

 

LAŽJE KRŠITVE 

1. Neprimerno ravnanje s hrano 

2. Neprimeren prihod na kosilo/vrivanje/spuščanje 

3. Zamujanje k pouku in drugim vzgojno – izobraževalnim dejavnostim  

4. Neopravičeni izostanki do 12 ur  

5. Prihod k uri brez ustreznih pripomočkov (tudi brez opreme za šport) 

6. Odklanjanje dela (učenec noče pisati, vendar pri tem ne moti ostalih) 

7. Neupoštevanje navodil učitelja 

8. Motenje pouka 

9. Zadrževanje v šolskih prostorih po pouku 

10. Prepisovanje pri preverjanju ali ocenjevanju znanja 

11. Občasno izogibanje kontrolnim nalogam 

12. Neupoštevanje šolskega hišnega reda ali navodil dežurnega učitelja 

13. Neupoštevanje bontona 

14. Neustrezno ali malomarno opravljanje nalog reditelja 

15. Onesnaževanje šole in šolskega prostora 

16. Neupoštevanje pravil knjižničnega reda 

17. Poškodba ali izguba knjige 

18. Učenec v šoli ne skrbi za lastno zdravje in varnost 

19. Laganje, ki ni z namenom prikrivanja kaznivega dejanja 

20. Nedovoljeno zapuščanje šolske stavbe in zadrževanje izven šolskega 

prostora 
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21. Neopravičena neudeležba na dejavnostih izven prostorov šole (npr. 

taborih, šoli v naravi, ekskurziji, športnem dnevu) 

22. Nesodelovanje pri organiziranih akcijah urejanja šole in šolske okolice 

23. Neupoštevanje pravil pospravljanja 

24. Neupoštevanje pravil vedenja med odmori 

25. Neupoštevanje pravil vedenja v sanitarijah –nesmotrna poraba 

toaletnega papirja in brisač 

26. Razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih učencev 

27. Neprimerna opremljenost za dejavnosti izven prostorov šole (npr. 

tabore, šolo v naravi, ekskurzije, športne dneve) 

28. Uporaba mobilnega telefona ali multimedijskega predvajalnika med 

7.30 in 14.30, razen za namen zagotavljanja varnosti ali zdravja učencev 

ali namen učnega procesa 

29. Prinašanje zabavne elektronike v šolo, razen za namene pouka 

30. Zvočno ali slikovno snemanje pouka brez namena zaničevanja in 

zasmehovanja ter objave in posredovanja tretji osebi oziroma javnosti 

31. Okrnitev ugleda šole brez škodljivih posledic 

 
POSTOPKI 
1. Pogovor učitelja z učencem 

2. Pogovor razrednika z učencem 

3. Razrednik obvesti starše 

4. Pogovor razrednika s starši 

5. Pogovor šolske svetovalne službe, razrednika, vodstva šole in učenca s starši 

 
UKREPI 

1. Ustno opozorilo učitelja 

2. Osebno opravičilo učenca 

3. Vpis v zvezek oddelka (zvezek opažanj) 

4. Pisno obvestilo staršem (podpis) 

5. Vpis v e‐asistenta – negativne točke vedenja (razrednik) 

 

Kršitev 3, 4, 

21 

Učenec dobi neopravičeno uro (ure)  

Kršitev 4 Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, pri kateri je 
neopravičeno izostal (učitelj lahko pri naslednji učni uri to tudi 
preveri) 

Kršitev 5, 

27 

Učencu se ne dovoli opravljati tistih športnih vaj, pri katerih bi 
se lahko zaradi neustrezne opreme poškodoval. Namesto tega 
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lahko opravlja ustrezne vaje ali se izobražuje o teoriji športne 
vzgoje. 

Kršitev 6 Dokončanje neopravljenih (učnih) obveznosti v šoli pod 
nadzorom učitelja po pouku ali pred poukom s soglasjem in 
vednostjo staršev 

Kršitev 23, 

15 

Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti; 
odpravljanje povzročenega nereda v določenih prostorih – 
učitelj presodi, kdaj naj učenec delo opravi in tudi koliko časa 
za to potrebuje, pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih 
in notranjih šolskih površin, pomoč v OPB, dodatno dežurstvo 

Kršitev 10 Prekinitev opravljanja preverjanja ali ocenjevanja znanja, 
odvzem pisnega izdelka in negativna ocena tega pisnega 
izdelka (kadar gre za ocenjevanje znanja) 

Kršitev 7, 

13,  

Zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem problemov pri 
pouku s soglasjem in vednostjo staršev 

Kršitev 13, 

22 

Dodatna delovna obveznost (npr. dežurstvo v jedilnici, urejanje 
okolice … ), podaljšano za dan, teden … 

Kršitev 13 Učenec mora zapisati razmišljanje o svojem vedenju: kaj je 
storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo 
popravil storjeno napako. 

Kršitev 28 Začasni odvzem naprave ali predmeta. Predmet je potrebno 
shraniti na posebej za te namene določeno varovano mesto (v 
tajništvu) do konca pouka.  

Kršitev 28 Začasni odvzem naprave ali predmeta po ponovni kršitvi. 
Predmet je potrebno shraniti na posebej za te namene 
določeno varovano mesto (v tajništvu). O odvzemu ustno 
obvestiti starše, da predmet prevzamejo v šoli. 

Kršitev 17, 

25 

Restitucija 

Kršitev 8 Asistenca (opozorilo, presedanje, vpis v opažanja ‐ učenec gre 
na asistenco in izven pouka dela po navodilih učitelja, ki napiše 
tudi obvestilo za starše na posebnem obrazcu) 

Kršitev 18, 

29, 30 

Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti 
izvedbo pouka ali ogroža svojo oziroma tujo varnost. Predmet 
je potrebno shraniti na posebej za te namene določeno 
varovano mesto (v tajništvu) in o odvzemu pisno obvestiti 
starše. 

Kršitev 18 Vključitev v ustrezno delavnico 
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TEŽJE KRŠITVE 

1. Ponavljajoče se istovrstne kršitve – neizpolnjevanje dolžnosti ali 

neupoštevanje dogovorjenih pravil, zaradi česar so že bili izvedeni vzgojni 

postopki 

2. Občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni 

izostanki nad 18 ur 

3. Grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo (žalitve, 

zmerjanje, zasmehovanje, opolzko govorjenje, razširjanje lažnih govoric…) 

4. Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo, pri čemer nista 

ogrožena zdravje ali življenje 

5. Prihod oziroma prisotnost v šoli pod vplivom alkohola, drog in drugih 

psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih 

oblikah vzgojno‐izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem 

delovnem načrtu šole 

6. Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, predvajanje erotičnih ali 

pornografskih vsebin 

7. Žaljivo govorjenje (žaljenje, preklinjanje, poniževanje, nestrpne opazke do 

drugačnih, različnih narodnosti, ver … ) / javno spodbujanje ali razpihovanje 

narodnostnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva ali nestrpnosti, ali 

spodbujanje k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih 

pomanjkljivosti oziroma drugačnosti 

8. Napeljevanje h kršitvam / nagovarjanje drugih h kršenju pravil, ki bi imelo za 

posledico lažjo ali težjo kršitev  

9. Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in 

opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole ali uničevanje javnih 

prevoznih sredstev / namerno uničevanje opreme in drugega inventarja šole 

z manjšo premoženjsko škodo 

10. Nepooblaščeno branje dokumentov osebne narave oz. zaupne narave, šolske 

dokumentacije idr. 

11. Ponarejanje, popravljanje pisnih ocenjevanj, preverjanj, opravičil, obvestil / 

ponarejanje podpisov in obvestil staršev. 
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POSTOPKI 

1. Pogovor razrednika z učencem, razrednik obvesti starše 

2. Pogovor šolske svetovalne službe, razrednika, vodstva šole in učenca s 

starši 

3. Postopek pred tričlansko komisijo 

4. Postopek izrekanja vzgojnega opomina 

 
UKREPI 

1. Ustno opozorilo učitelja; Učenec mora zapisati razmišljanje o svojem 

vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo 

popravil storjeno napako. (Kršitev 3, 6, 8) 

2. Zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem problemov pri pouku s 

soglasjem in vednostjo staršev. (Kršitev 8) 

3. Odstranitev učenca od pouka in dejavnosti v šoli, prevzamejo ga starši.  

(Kršitev 5) 

4. Restitucija. (Kršitev 9) 

5. Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se opredeli za enega izmed 

ustreznih ukrepov v skladu s temi pravili. 

6. Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli. 

 
NAJTEŽJE KRŠITVE 

1. Uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na 

šolskih ekskurzijah. 

2. Psihično nasilje z elementi kaznivega dejanja, socialno izključevanje, 

osamitev, stigmatizacija, izsiljevanje ali ekonomsko nasilje, zahteve po 

denarju, grožnje, virtualno nasilje, izvajanje neposrednih ali prikritih oblik 

agresivnega vedenja do drugih učencev ali delavcev šole / vrstniško nasilje. 

3. Opravljanje nedovoljene pridobitne dejavnosti v šoli ali njeni okolici 

(prodaja). 

4. Kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole. 

5. Popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo (dnevnike, 

redovalnice, spričevala … ) 

6. Uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v 

uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola. 

7. Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo, pri čemer sta 

ogrožena zdravje ali življenje. 

8. Kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje 
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alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k 

takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih 

oblikah vzgojno‐ izobraževalne dejavnosti. 

9. Napeljevanje h kršitvam / nagovarjanje drugih h kršenju pravil, ki bi imelo 

za posledico najtežjo kršitev. 

10. Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in 

opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole ali uničevanje javnih 

prevoznih sredstev / namerno uničevanje opreme in drugega inventarja šole 

z večjo premoženjsko škodo. 

11. Objava slikovnih ali zvočnih posnetkov, fotografij v medijih ali uporaba 

slednjih z namenom zaničevanja ali zasmehovanja. 

12. Uporaba naprav, ki ogrožajo zdravje, varnost ali življenje drugih oseb. 

13. Okrnitev ugleda šole s škodljivimi posledicami. 

14. Namerno poškodovanje in uničevanje tujega imetja v času šolskih dejavnosti 

izven šole z večjo premoženjsko škodo. 

15. Laganje z namenom prikrivanja kaznivega dejanja. 

16. Goljufanje z elementi kaznivega dejanja in zahteve po pomoči pri 

goljufanju z elementi kaznivega dejanja. 

17. Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, predvajanje erotičnih ali 

pornografskih vsebin z elementi kaznivega dejanja. 

 

 
POSTOPEK 

Odstop obravnave kršitve pristojnim institucijam 

 
UKREP 

Odstop zadeve pristojni instituciji 
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29. VZGOJNI NAČRT 
 
 
1. IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE VZGOJNEGA NAČRTA 
 
Pri nastajanju Vzgojnega načrta OŠ dr. A. Trstenjaka Negova smo izhajali iz Bele 
knjige vzgoje in izobraževanja (2011), Deklaracije o človekovih pravicah ter 
Konvencije o otrokovih pravicah ter iz Ustave RS v 2. sklopu pod naslovom 
Človekove pravice in temeljne svoboščine in zakonodaje na področju vzgoje in 
izobraževanja. 
 
Zakonska podlaga izhaja iz Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni 
šoli (Ur. l. RS, št. 102/2007), ki v 2. členu določa cilje osnovnošolskega 
izobraževanja, iz katerih lahko izpeljemo vrednote za vrednotno vzgojo. Isti zakon 
v 60. č členu določa, da je vzgojno delovanje strokovno delo šole in v 60. d  členu 
zakon zahteva od osnovnih šol, da oblikujejo vzgojni načrt. Vzgojni načrt je 
dokument, ki vsebuje zakonsko določene sestavine in smo jih pri sestavi le-tega 
upoštevali. 
 
Pomen vzgojnega načrta za OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova je dogovor o 
usklajenem in enotnem vzgojnem delovanju vseh udeležencev v procesu vzgoje. 
 
 
2. CILJI IN VREDNOSTNI SISTEM OŠ DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA 
 
Cilji našega vzgojno-izobraževalnega delovanja so usmerjeni v izvajanje 
kakovostnega učnega procesa, ki temelji na prenovljenih ciljih 2. člena Zakona o 
osnovni šoli (Ul. RS št. 102/07) in opredeljenih vrednotah, ki izhajajo iz vizije šole, 
štirih UNESCO stebrih izobraževanja (Delors) in treh glavnih projektov na šoli – 
UNESCO, Zdrava šola, Kulturna šola. 
Kot UNESCO šola želimo slediti smernicam štirih stebrov, kot Zdrava šola 
izpolnjevati 12 ciljev evropske mreže zdravih šol in kot Kulturna šola dvigniti 
kvaliteto in obseg kulturnega udejstvovanja učencev, ter vnašati  sestavine vseh 
treh konceptov naše šole v vzgojno-izobraževalno delo in jih živeti v šolskem, 
družinskem kot tudi v lokalnem okolju. 
Prizadevali si bomo za celostni razvoj učenčeve osebnosti tako na učnem, osebnem 
in etičnem področju. 
 
 
2.1 VIZIJA ŠOLE 
S spoštovanjem in odgovornostjo do vseživljenjskega znanja. 
 
 



S  s po š t ov a n j e m  in  o dg ov or n o s t j o  do  v s e ž iv l j e n j s ke g a  z na n j a .  
 

 

OSNOVNA ŠOLA dr. Antona Trstenjaka Negova 
50 

SPOŠTOVANJE -̶  medsebojno spoštovanje  ̶  samospoštovanje 
Spoštovanje je vrednota, ki temelji na prepričanju, da je vsako človeško bitje 
dragoceno in pomembno. Spoštovanje izkazujemo, tako da se do drugih vedemo 
ljubeznivo in prijateljsko, in nam je mar za njihove občutke in dobro počutje. Drugi 
nas spoštujejo, če mi spoštujemo druge. 
Spoštovanje izkazujemo, tako da: 

 verjamemo, da so vsi ljudje, ne glede na starost, raso, poreklo, razred ali 
katerokoli drugo   

 pripadnost, enako pomembni; 

 sprejemamo sami sebe in verjamemo, da smo dobre osebe, vredne 
spoštovanja; 

 spoštujemo pravico drugih ljudi, da imajo svoje mišljenje, tudi takrat, 
kadar se le-to razlikuje od   

 našega; 

 ljudi ocenjujemo na podlagi njihovih osebnostnih lastnosti in ne na 
podlagi njihovega  

 materialnega statusa; 

 poslušamo drug drugega in si prizadevamo za medsebojno razumevanje; 

 se do drugih vedemo vljudno (prijazne besede),  ljubeznivo in skrbimo za 
čustva drugih ljudi; 

 se učenci trudimo za prijateljske odnose, za medsebojno pomoč, 
razumevanje sošolcev v stiski. 

 
Starši in učitelji pri otrocih razvijamo življenjsko trdnost in samospoštovanje. 
Razvijamo čut do sočloveka, spoštujemo posameznikovo osebnost in 
individualnost, njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti. Pri pouku 
upoštevamo učenčevo radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in 
individualne posebnosti. Odrasli, tako učitelji in drugi zaposleni kot tudi starši, smo 
odgovorni, da z osebnim zgledom pozitivno vplivamo na odnose med učenci. 
 
ODGOVORNOST do drugih, do opravljanja obveznosti, do narave in okolja 
Odgovornost pomeni, da vestno opravljamo svoje obveznosti in zadolžitve ter 
spoštujemo dane obljube in dogovore. Odgovorni smo, kadar razumemo, kako 
naše vedenje vpliva na druge ljudi in smo pripravljeni prevzeti odgovornost za svoja 
dejanja. Odgovorne osebe so tiste, ki jim lahko zaupamo in se lahko nanje vedno 
zanesemo.  
Odgovorno se vedemo takrat, kadar: 

 razumemo, da imeti pravico pomeni tudi imeti odgovornost; 

 držimo dano besedo in obljubo ter spoštujemo dogovore; 

 sprejmemo svoj del odgovornosti in se obnašamo v skladu s tem; 

 se trudimo svoje zadolžitve izpeljati po svojih najboljših močeh; 

 prevzemamo odgovornost za svoje vedenje in se zavedamo posledic. 
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Učence navajamo na odgovorno ravnanje in izpolnjevanje svojih učnih in drugih 
šolskih obveznosti. Navajamo jih na prevzemanje posledic za svoja dejanja. Smo 
dosledni in natančni ter postavljamo jasna pravila in zahteve. Učence navajamo k 
upoštevanju navodil učitelja, ki so namenjena pridobivanju znanja in zagotavljanju 
varnosti. Učenci morajo prevzemati odgovornost za svoje vedenje ter spoštovati in 
upoštevati omejitve, ki jih predstavlja življenje v skupnosti. 
 
ZNANJE  ̶  uporabnost znanja, vseživljenjsko znanje, znanje za dobrobit človeštva 
(etičnost) 
Izobraževanje nam omogoča, da vidimo svet na zanimiv način in da nenehno širimo 
svoja obzorja. Več kot vemo, več si želimo izvedeti. Z vsako idejo se porodi nova, ki 
odpira nova vprašanja. Znanja ne pridobivamo le v šoli, temveč moramo izkoristiti 
vsako priložnost za pridobivanje novih znanj, spretnosti in vrednot, ki nam 
pomagajo, da pridobljeno znanje uporabimo v dobre namene. 
Znanje pridobivamo, kadar: 

 si prizadevamo naučiti se nekaj novega vsak dan in v vseh situacijah; 

 smo vedoželjni, postavljamo vprašanja in raziskujemo svet okoli nas; 

 delimo znanje, si pomagamo in se učimo drug od drugega; 

 spoštujemo trud, delo in napredek vsakogar; 

 cenimo umetnost, kulturo, ju proučujemo in ohranjamo; 

 se vselej trudimo delati po najboljših močeh in dajati vse od sebe; 

 smo vztrajni in si prizadevamo k uresničitvi svojih ciljev. 
 
Težimo k temu, da učenci pri pouku dobijo kakovostne informacije, ki sledijo 
sodobnemu razvoju znanosti. Pri pouku upoštevamo otrokovo radovednost, 
specifične nadarjenosti ter posameznikove posebnosti. Učenci o svojem delu 
dobijo sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo ter pomoč in 
podporo, če ju potrebujejo. 
Pri posredovanju znanja težimo k razvijanju posameznikovih zmožnosti za nadaljnjo 
izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko 
učenje. 
 
2.2 Vodila dr. Antona Trstenjaka 
 
Kot OŠ dr. A. Trstenjaka Negova si bomo prizadevali, da ohranjamo vodila dr. 
Trstenjaka, ki jih razberemo iz njegovih del in njegovega načina življenja. To so: 

 Držati moramo skupaj kot skupnost ( Vküp držimo!) 

 Skrb za sočloveka (Za človeka gre) 

 Skrbeti za dobre medsebojne odnose (Biti graditelji mostov) 
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2.3 UNESCO ŠOLA 
 
Učimo se, da bi vedeli, učimo se, da bi znali delati, učimo se, da bi znali živeti v 
skupnosti in eden z drugim in učimo se biti.  
(po Delorsu, Štirje stebri vzgoje in izobraževanja) 
 
Prvi steber; učiti se, da bi vedeli: pomeni pregledno, urejeno in povezano znanje, 
ki omogoča mlademu človeku razumeti svet. Poudarja védenja, ki omogočajo 
razumevanje različnih vidikov okolja, vedenja, ki spodbujajo ustvarjalno, kritično, 
samostojno in izvirno mišljenje. Učiti se, da bi vedeli, pomeni tudi urjenje 
pozornosti, spomina in mišljenja.  
 
Drugi steber; učiti se, da bi znali delati: je tesno povezan s poklicnim 
izobraževanjem. Učenca moramo naučiti, da zna svoje znanje uporabiti v praksi. 
Razvijati moramo njegove različne sposobnosti in spretnosti, ki ga usmerijo v 
določene poklicne veščine, hkrati pa ga opolnomočiti za socialno obnašanje, delo v 
skupini in prevzemanje tveganja. 
 
Tretji steber; učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim:  
Načrtno bomo izvajali take dejavnosti, ki bodo z razvijanjem spoštovanja drugih, 
njihovih kultur in duhovnih vrednot omogočale reševanje sporov po mirni poti. 
Steber izpostavlja human odnos, ki ni prežet s tekmovalnostjo, ampak je grajen na 
preseganju individualizma. Kot šola bomo pri učencih razvijali sposobnost empatije, 
gradili odnose v dobrobit človeka, človeštva in narave. Z dejavnostmi bomo 
spodbujali povezanost in soodvisnost, učili učence dialoga in izmenjave mnenj. 
Usmerjali jih bomo v preseganje predsodkov in gradili prostor “neizključevanja”. 
 
Četrti steber; učiti se biti: nas usmerja na pomen poznavanja samega sebe in 
širjenje svojih zmožnosti, ustvarjalnosti, svobode in identitete otroka. Pri učencih 
se šola mora truditi za oblikovanje vrednot in vrednotnega sistema, saj učinkovita 
vrednotna vzgoja oblikuje pozitivne značajske lastnosti in vrline ter osebnost 
učenca. 
 
 
2.4 ZDRAVA ŠOLA 
 
Na šoli izvajamo različne dejavnosti, s katerimi si prizadevamo uresničevati 12  ciljev 
Evropske mreže zdravih šol.  
V okviru Zdrave šole se trudimo spodbujati zdrav način življenja, upoštevati 
strpnost in drugačnost, ponujamo preventivne programe, različne oblike 
sodelovanja s starši, skrbimo za zdravo in kakovostno prehrano, ozaveščamo 
pomen zdravega načina preživljanja prostega časa …  
Posebno skrb posvečamo medsebojnim odnosom in nenasilni komunikaciji. 
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2.5 KULTURNA ŠOLA 
 
V šolskem letu 2014/15 si je naša šola pridobila laskavi naslov Kulturna šola, ki ga 
bo lahko uporabljala naslednjih pet let. 
Naziv Kulturna šola smo si pridobili s trdim večletnim delom na različnih kulturnih 
področjih. Ta pridobitev pomeni velik dosežek za našo šolo in širšo lokalno 
skupnost, s katero šola že leta sodeluje na kulturnem področju. Naslov Kulturna 
šola  smo si pridobili s trdim večletnim delom vseh učiteljev in seveda tudi učencev, 
ob veliki pomoči njihovih staršev. Da bomo ohranili ta težko pridobljeni naslov, se 
bomo tudi v prihodnje trudili, da bo kultura na naši šoli in izven naših zidov  živela 
in se širila naprej. 
 
 
3. VZGOJNA NAČELA ŠOLE 
 
Vzgojna načela pomenijo način vzgojnega delovanja šole. 
Vzgoja na OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova temelji na naslednjih načelih: 

 Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja 

 Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev 

 Načelo proaktivnega oz. preventivnega delovanja 

 Načelo vzajemnega sodelovanja s starši in usklajenega pristopa šole in 
staršev 

 Načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil 

 Načelo vzpodbujanja samonadzora in samodiscipline 

 Načelo strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in 
doslednosti 

 Načelo osebnega zgleda 
(Priporočila o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole, 
MŠŠ, 2008) 
 
 

4. OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 
 
Redno in kvalitetno vzajemno sodelovanje šole in staršev je nujno za učinkovito 
vzgojno delovanje šole. S starši bomo sodelovali tako pri doseganju učno-vzgojnih 
ciljev kot pri reševanju razvojnih in osebnih težav njihovih otrok ali skupin otrok. 
 
Sodelovanje staršev v smislu poenotenja šolskega in vzgojnega področja za otroke 
doma in v šoli pomeni: 

 spremljajo napredek svojega otroka na učnem področju 

 sodelujejo pri dogovorih o načinih učne pomoči in/ali dodatnih 
dejavnostih 

 spremljanje otrokovega dela, ki ga otrok opravlja doma 
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 sodelovanje pri reševanju problemov, ki jih ima njihov otrok  ali skupina 
otrok (učne težave, pogovori, svetovanje, usmerjanje, restitucija, vzgojni 
ukrepi, opomin) 

 upoštevanje napotkov in nasvetov, ki jih jim posredujejo strokovni 
delavci 

 svojemu otroku jasno pokažejo, da morajo spoštovati pravila šolskega 
reda 

 da se lahko starši, na povabilo strokovnega delavca, glede na svojo 
strokovno usposobljenost, vključijo v izvajanje pouka, predstavitve 
dejavnosti ali pomagajo pri organizaciji pouka ali drugih dejavnosti izven 
šole 

 da o dogajanju v oddelku poročajo na svetu staršev, kjer pomagajo pri 
oblikovanju skupnih dogovorov in rešitev 

 
Poleg običajnih oblik sodelovanja (roditeljski sestanki, govorilne ure) bomo 
organizirali še druge oblike (okrogle mize, predavanja, prireditve, dobrodelne 
koncerte, literarne večere, zbiralne akcije, delavnice, razstave, dneve odprtih vrat 
idr.) v okviru oddelčnih skupnosti in v okviru šole kot celote. 
 
Starše bomo obveščali o dogodkih, ki zadevajo njihovega otroka, ustno, po telefonu 
in pisno. Starši imajo možnost pridobivanja informacij o učenčevih dosežkih tudi 
preko spletne aplikacije e-Asistent. 
 
V primerih, ko se starši ne bodo vključevali v reševanje problemov svojih otrok, jih 
bodo zanemarjali ali nad njimi izvajali nasilje, se bodo praviloma v reševanje 
vključevale zunanje ustanove – centri za socialno delo, svetovalni centri, policija, 
zdravstveni domovi in ostale pristojne ustanove. 
 
 
5.  VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE 
5.1 Proaktivne in preventivne dejavnosti 
 
Proaktivne, preventivne dejavnosti šole potekajo na več ravneh: na ravni šole, na 
ravni oddelkov in na ravni posameznika. 
5.1.1. Na ravni šole 
 
a) Dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše, lokalno in širšo 

skupnost: 

 Izvajanje razvojnih in drugih projektov šole in vključevanje v širše, tudi 
mednarodne projekte, kot priložnost za poglobljeno vzgojno delovanje in 
širjenje svojih zmožnosti (projekti v okviru Unesco šole, Zdrave šole, 
mednarodno sodelovanje z drugimi šolami in izmenjava učencev). 
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 Humanitarne akcije kot priložnost za učenje solidarnosti in sočustvovanja 
z drugimi. V ta namen na šoli sodelujemo v humanitarnih zbiralnih 
akcijah, katerih namen je pomoč vrstnikom po svetu in v domovini.  

 Prostovoljstvo. Učenci se spoznavajo in srečujejo s starejšimi ljudmi, 
zanje kaj malega postorijo ali pa jim zgolj popestrijo dan. To je dobra 
priložnost za učenje spoštovanja do starejših, morda bolnih in 
osamljenih. S temi dejavnostmi se šola vključuje v lokalno okolje s 
poudarkom na spodbujanju sožitja generacij. 

 Medgeneracijsko sodelovanje. Na šoli je devet starostnih skupin učencev, 
ki se vsakodnevno srečujejo. Starejši učenci se učijo strpnosti do mlajših, 
sodelujejo v medrazrednih skupnih projektih – starejši učenci so mentorji 
mlajšim, ali pa jim zgolj pomagajo pri nekaterih opravilih. Izven šole se 
učenci spoznavajo in srečujejo s starejšimi ljudmi, zanje kaj malega 
postorijo ali pa jim zgolj popestrijo dan. Učenci 1. razreda se povezujejo 
tudi z otroki iz bližnjega vrtca, jih povabijo na obisk v šolo ter zanje 
pripravijo program. 

 Dan odprtih vrat šole. Je priložnost za popestritev šolskega utripa, za 
razvijanje kreativnosti in sodelovanja učencev na mnogih področjih, 
ravno tako pa za vključevanje staršev in drugih obiskovalcev v vzgojne 
dejavnosti šole. 

 Šolski parlament. Predstavniki oddelčnih skupnosti vsako leto 
razpravljajo na šolskem parlamentu o temi, ki je izbrana za letno temo 
državnega otroškega parlamenta. Izbrani učenci svoja mnenja in mnenja 
ostalih osnovnošolcev predstavijo na medobčinskem, pomurskem in 
državnem otroškem parlamentu. 

 Sodelovanje, priprava proslav z lokalno skupnostjo. Šola sodeluje z 
lokalno skupnostjo na različnih proslavah in prireditvah. Učenci, skupaj z 
učitelji pripravijo kulturni program za različne prireditve na šolski in 
lokalni ravni. 

 Čistilna akcija. Šola skupaj s Turističnim društvom Negova  ̶  Sp. Ivanjci 
sodeluje na čistilni akciji. 

 Povezovanje z zunanjimi inštitucijami in društvi. Ob različnih priložnostih 
šola sodeluje z različnimi zunanjimi inštitucijami in društvi. 

 
b) Timsko obravnavanje in reševanje problemov na šoli 
K obravnavi in reševanju problema vedno pritegnemo vse posameznike ali skupine, 
ki so odgovorni za nastalo situacijo ali pa za njeno reševanje – razrednik, posamezni 
učitelji, učenec, učenci, starši, šolska svetovalna služba, vodstvo šole, zunanje 
ustanove. 
 
c)  Šola je vzgojno-izobraževalna inštitucija 
Ob obsežnih učnih ciljih predmetov se ne sme zanemarjati vzgojne funkcije pouka 
pri vseh predmetih in v vseh razredih. Z ustreznim vedenjem pri pouku in z boljšo 
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medsebojno komunikacijo med vsemi udeleženci je podajanje in sprejemanje učne 
snovi učinkovitejše. 
 
 
5.1.2. Na ravni oddelkov 
 
a) V dogovoru s starši tedensko izvajamo razredno uro, ki traja 45 minut. Tako 
učiteljem razrednikom omogočamo ne le opravljanje zgolj nujnih administrativnih 
del, ampak imajo čas tudi za pogovore z oddelčno skupnostjo in učenje 
razreševanja problemov. Glede na konkretne potrebe posameznega oddelka 
razrednik skupaj z učenci in po potrebi s starši pripravi načrt dela razredne 
skupnosti. Učenci skupno pripravijo razredna pravila. 
b) Pogovorne ure za učence. Če učenci vedo, da lahko sproti razrešijo manjše 
težave, poiščejo odraslega sogovornika. Tako je mogoče reševati probleme takrat, 
ko nastanejo in še niso prezahtevni za reševanje.  
c) Izvajamo sorazredništvo. S tem skušamo zagotoviti, da je učencem vedno na 
voljo oseba, ki je zanje še posebej zadolžena. Z dobro razdelitvijo nalog s področja 
razredništva pa še dodatno izboljšamo kvaliteto dela na vzgojnem področju. 
d) Sodelovanje razrednika bodočega 6. razreda pri različnih šolskih dejavnostih. 
Prehod na predmetno stopnjo je za učence zahteven in pomeni veliko spremembo. 
Z uvajanjem sorazredništva v 5. razredu omogočamo, da se učenci tekom šolskega 
leta spoznajo z bodočim razrednikom, zato lahko kasneje hitreje vzpostavijo dobre 
in zaupljive odnose. 
e) Sestanki oddelčnih učiteljskih zborov. Učiteljski zbor oddelka se sestane, ko se v 
oddelku pojavijo težave in zahtevajo enotno ravnanje vseh učiteljev ter iskanje 
ustreznih rešitev. 
f) Učna pomoč prostovoljcev ali sošolcev. Pridobivanje in usvajanje znanja ni enako 
zahtevno za vse učence. Ker se prav na tem področju učenci vsakodnevno 
potrjujejo, z učno pomočjo prostovoljcev omogočamo, da nekateri učenci 
premostijo učne težave pri enem ali več predmetih. Ko postanejo bolj uspešni na 
učnem področju, so bolj zadovoljni, kar se odraža tudi na vedenjskem področju. 
g) Krepitev pozitivne samopodobe. Ob vsesplošni krizi družbenih vrednot in 
poudarjeni storilnostni naravnanosti šolskega sistema, je še kako pomembno 
omogočiti učencem, da spoznajo svoje prednosti in sprejmejo pomanjkljivosti. 
Naučiti jih skušamo, da si glede na svoje zmožnosti postavljajo uresničljive cilje, 
katerih doseganje povečuje pozitivno motivacijo in boljše počutje. 
h) Neformalno druženje učiteljev, učencev in staršev posameznih oddelkov 
(razredne prireditve, izleti, pikniki ob koncu šolskega leta …) prispevajo k občutku 
povezanosti in pripadnosti oddelku. 
i) Šole v naravi, ekskurzije in dnevi dejavnosti so prav posebna priložnost za socialno 
učenje in medsebojno spoznavanje. 
j) Razredni projekti. Učenci v njih zavzeto sodelujejo, naučijo se veščin timskega 
dela, sodelovanja in dogovarjanja. Te spretnosti bodo v prihodnosti potrebovali v 
osebnem in poklicnem življenju. 
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5.1.3. Na ravni posameznika 
 
a) Dosledno obravnavanje rizičnih oblik vedenja pri posameznih učencih in 
skupinah z namenom uvida v nesprejemljive oblike vedenja in usmerjanje v iskanje 
sprejemljivih oblik vedenja v skladu z dogovorjenimi vrednotami. 
b) Pomoč posameznim učencem z učnimi težavami – razrednik, svetovalna služba, 
učenci, starši, prostovoljci. 
c) Sodelovanje v projektu pomoči za učence s specifičnimi učnimi težavami, v 
katerem sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki. 
d) Skrb za učence s posebnimi potrebami. Delo s temi učenci učitelje in strokovne 
delavce spodbuja k iskanju novih metod in oblik dela, da učenci laže premagajo 
svoje težave. Posebna pozornost je namenjena krepitvi dobre samopodobe teh 
učencev in razvijanju njihovih močnih področij. Z ustreznim vključevanjem sošolcev 
se vsi učenci učijo sprejemati drugačnost in jo spoštovati. 
e) Skrb za nadarjene učence. Prizadevamo si za iskanje možnosti, da bi nadarjeni 
učenci dobili v okviru pouka, šolskih in obšolskih dejavnosti možnosti za razvoj 
svojih potencialov na intelektualnem, športnem, umetniškem in socialnem 
področju. 
5.2 Svetovanje in usmerjanje ter sporazumno reševanje problemov 
Je pomemben del vzgojnega delovanja in ima predvsem preventivno funkcijo. 
 
a) Preventivne delavnice za učence vodijo učitelji, šolska svetovalna služba in 
zunanji sodelavci. Preko njih se učenci učijo socialnega vedenja, v interakciji z 
drugimi spoznavajo svoje potrebe in potrebe drugih, svoja vedenja, čustvovanja in 
delovanja ter razvijajo socialne veščine. 
 
b) Svetovanje v težavah je namenjeno skupini učencev ali posameznikom, kadar le-
ti potrebujejo večjo skrb in pozornost. Izvajajo ga posamezni učitelji, zlasti 
razredniki, v večji meri pa se  vključuje tudi svetovalna služba. Kadar je potrebno, k 
svetovanju povabimo še starše, v posameznih primerih pa tudi zunanje 
strokovnjake oz. ustanove. Timsko delo je še zlasti pomembno, kadar je potrebno 
za posameznega učenca oblikovati individualizirani vzgojni program. 
c) Profesionalno svetovanje in usmerjanje je namenjeno zlasti učencem, delno tudi 
staršem. Učence navajamo na prevzemanje odgovornosti za svoje znanje in 
odločanje za nadaljevanje šolanja in izbiro poklica. 
 
 
6. POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE 
  
S pohvalami in nagradami želimo pri učencih utrjevati želeno vedenje in dobro 
šolsko delo ter jih spodbujati k osebnemu napredku. 
Pohvale (viden napredek pri določenem predmetu, športni dosežek, izdelek) 
zabeležijo in izrekajo razredniki ali mentorji, priznanja za pomembnejši dosežek 
izreka ravnateljica.  
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Pohvale in priznanja dobijo učenci v pisni obliki ter so javno pohvaljeni. 
 
Podrobnejše kriterije za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad za posebne 
dosežke učencem ureja Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad OŠ dr. 
A. Trstenjaka Negova. 
 
 
7. VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI 
 
K uresničevanju vzgojnega delovanja šole in upoštevanju pravil šolskega reda 
pripomorejo strokovni delavci s svojim ravnanjem in osebnim zgledom, pri čemer 
k sodelovanju povabijo tudi starše. 
 
Načela ob izbiri vzgojnih postopkov oz. ukrepov: 

 Načelo postopnosti: pred predlogom za izrek vzgojnega opomina morajo 
biti izvedeni /uporabljeni vsaj trije izmed vzgojnih postopkov, razen pri 
hujših kršitvah. 

 Načelo soudeleženosti in aktivnosti učenca: potrebna je odločitev in 
napor učenca, da ustvarjalno rešuje spor ali problem. 

 Načelo individualnega pristopa: Pri izbiri vzgojnih postopkov se 
upoštevajo individualne značilnosti učenca in okoliščine. Učitelj ali 
razrednik se po proučitvi primera/konflikta in po razjasnitvi situacije 
odloči za izbiro vzgojnega postopka ter spremlja izvajanje izbranega 
vzgojnega postopka. 

 Načelo primernosti vzgojnega postopka glede na pričakovane 
spremembe: Možna je večkratna izbira istega vzgojnega postopka ter 
kombinacije več vzgojnih postopkov. 

 Načelo pravičnosti in spoštljivosti: Pri obravnavi kršitev so vsi udeleženci 
med seboj spoštljivi. 

  
 
7.1. Vzgojni postopki 
 
Vzgojni postopek omogoča učencu soočenje z napako, pripomore k uvidu vzroka za 
lastno ravnanje in je priložnost za učenje, napredek in spremembo. Omogoča, da 
učenec napako popravi. 
Vzgojni postopek (razgovor) vodi učitelj, razrednik ali svetovalna delavka. Pogovori 
se zapišejo, realizacijo dogovorov spremlja oseba, ki je razgovor vodila ali razrednik. 
 
Vzgojno delovanje učiteljev in ostalih strokovnih delavcev zajema: 

 seznanjanje učencev s sprejetimi vrednotami, 

 seznanjanje učencev s pravili, 

 pogovor z učenci z namenom svetovanja in uvida, 
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 mediacija z učenci z namenom boljšega razumevanja odgovornosti za 
ravnanje, 

 uvajanje načel restitucije v primerih kršenja pravil in povzročitve škode. 
 
Restitucija je vzgojni postopek, pri kateri učenec/učenci popravi/jo svoje 
neustrezno ravnanje z dejanjem, ki moralno, materialno ali kako drugače poravna 
storjeno napako. Ukrepi, ki učencem pomagajo spoznavati njihove obveznosti do 
drugih ljudi in pomen pravil v družbeni skupnosti: 

 priprava govorne vaje ali predstavitvenega plakata na določeno temo; 

 priprava pisnega poročila, razmišljanja o kršitvi in o ustreznejših 
ravnanjih; 

 zapis pozitivnih lastnosti učenca, do katerega se je kršitelj neprimerno 
vedel; 

 pogovor o kršitvi v razredu, na razredni uri, izpostavitev problematike v 
razredu; 

 (javno) opravičilo učenca, ki je s svojim vedenjem prizadel drugega; 

 popravilo uničenega oziroma poškodovanega inventarja; 

 plačilo povzročene škode; 

 urejanje šolske okolice; 

 pomoč učitelju v oddelku podaljšanega bivanja, dopolnilnem pouku, v 
knjižnici; 

 pomoč tehničnemu osebju. 
 
Načela restitucije so: 

 Ni kaznovalca, učenec ustvarjalno rešuje problem. 

 Zahteva odločitev in napor tistega, ki je škodo povzročil. 

 Poravnava je smiselno povezana s povzročeno škodo (bolečino …). 

 Oškodovanec jo sprejme kot primerno nadomestilo povzročene škode. 

 Omogoča (promovira) pozitivno vedenje, poudarja vrednote ter ne 
vzpodbuja obrambnih vedenj kot sta kritika in kazen. 

  
 
7.2. Vzgojni ukrepi 
 
Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano s priložnostmi za učenje in spreminjanje 
vedenja. 
Uporabljajo se: 

 ko učenci zavračajo samopresojo, svetovanje in usmerjanje, 

 niso pripravljeni upoštevati potreb in pravic drugih, 

 ponavljajo kršitve šolskih pravil in dogovorov, 

 ko so bili predhodno izvedeni vzgojni postopki. 
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Pri tem sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo 
predloge za rešitev.  Če starši odklanjajo sodelovanje, se vzgojni ukrep izvede na 
podlagi strokovne odločitve delavca, ki lahko ukrep izreče individualno ali po 
predhodnem mnenju učiteljskega zbora šole. Če starši odklanjajo sodelovanje, 
odklonitev ne zadrži uporabe vzgojnega ukrepa. 
 
Pri izbiri vzgojnega ukrepa upoštevamo težo kršitve, predvidene pedagoške 
posledice ukrepanja,  zmožnost presoje posledic lastnih dejanj glede na učenčevo 
starost, nagibe oziroma motive za dejanje, okolje, v katerem učenec živi, škodljivost 
dejanja ter ponavljanje kršitve. 
 
  
7.2.1 Oblike vzgojnih ukrepov 
Univerzalna posledica kršitve določenega pravila ne obstaja.  
 
V primeru kršitve se pedagoški delavec odloči za ustrezen vzgojni ukrep: 

 Ustno opozorilo učitelja ali druge odrasle osebe, zaposlene v šoli, ki 
vsebuje tudi pojasnilo, zakaj neko vedenje ni sprejemljivo. 

 Individualni razgovor pedagoškega delavca z učencem/učenci. 

 Razgovor po pouku, pri katerem je učenec zadržan v zvezi z reševanjem 
problema. Glede na resnost prekrška so poleg pedagoškega delavca, pri 
katerem se je zgodila kršitev, lahko prisotni tudi razrednik, svetovalna 
služba in ravnateljica. 

 Učenca, ki s svojim vedenjem onemogoča izvajanje pouka kljub 
predhodnim pogovorom, dogovorom in opozorilom, se odstrani od 
pouka. Cilj odstranitve je vzdrževanje jasno postavljenih mej, 
sprejemljivega vedenja in omogočanje nemotenega učenja v oddelku oz. 
učni skupini. Učenec v času odstranitve opravlja delo pod nadzorom 
strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj. 

 V primeru odstranitve učenca od ure pouka, mora učitelj z njim opraviti 
razgovor, skupaj pregledata opravljeno delo in se dogovorita o 
nadaljnjem sodelovanju. Zamujeno snov predela doma, če tega ne 
zmore, obišče dopolnilni pouk. 

 Opravljanje neopravljenih obveznosti izven predvidenega časa, s 
predhodno seznanitvijo staršev. 

 Učencu, ki uporablja informacijsko tehnologijo (mobilni telefon, 
predvajalnik glasbe, igralne konzole, tablični računalniki, kamere …) brez 
dovoljenja učitelja, med 7.30 in 14.30, učitelj napravo odvzame. Učenec 
vpričo učitelja napravo izklopi in jo odnese ravnatelju. Po končanih 
šolskih obveznostih, isti dan, učenec napravo dvigne pri ravnateljici. Ob 
drugi kršitvi po napravo pridejo starši. 

 Ukinitev ugodnosti, ki so povezane s pridobljenimi statusi učencev (status 
športnika, status učenca, ki se vzporedno izobražuje ...). 
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 Začasen ali trajen odvzem funkcij v okviru oddelčne skupnosti. 

 Prepoved zastopanja šole na tekmovanjih, nastopih, prireditvah ali 
razstavah. 

 Začasna ali trajna prepoved obiska interesne dejavnosti. 

 Vsakotedenski kontakti s starši. 

 Odvzem predmeta, s katerim učenec ogroža varnost oz. onemogoča 
nemoten pouk. Učenec je dolžan o odvzemu starše obvestiti v roku treh 
dni. Starši lahko začasno odvzeti predmet prevzamejo v šoli. 

 Če učitelj presodi, da je to v dobro učenca, mu lahko v njegovi prisotnosti 
pregleda šolske potrebščine in omarico. 

 Če učitelj sumi, da je učenec zaužil prepovedano substanco, ga odpelje v 
svetovalno službo in  ta o tem obvesti starše. 

 Prepoved nadaljevanja bivanja na taboru/v šoli v naravi. Obvestilo 
staršem učenca, ki ogroža varnost in ne upošteva navodil in zato šola ne 
more prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa 
izven prostorov šole (dnevi dejavnosti, tabori, šole v naravi …), da pridejo 
ponj. 

 Prepoved udeležbe oz. možnost udeležbe le ob prisotnosti staršev na 
šolskih ali izvenšolskih dejavnostih šole (ekskurzije, športna tekmovanja 
ipd.). V primeru prepovedi udeležbe se za takega učenca organizira 
nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli. 

 Prepoved vstopanja ali uporabe določenih šolskih prostorov. 

 Prepoved približevanja učencu. 

 Povečan nadzor nad učencem med odmori oziroma na dejavnosti, ki jo 
organizira šola. 

 Zadržanje učenca v šoli zaradi zagotavljanja njegove varnosti oz. varnosti 
drugih. Učenca prevzamejo starši. 

 V primeru kaznivih dejanj se poda prijava na policijo. 

 Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe, za katere se 
dogovori učiteljski zbor ali pa se zanje odloči vodstvo šole. 

 
Postopek izrekanja vzgojnih ukrepov je zapisan v PRAVILIH ŠOLSKEGA REDA. 
 
 
7.3 Vzgojni opomini 
 
Vzgojni opomin se učencu izreče po tem, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, 
določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti in ukrepi 
šole ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena. Vzgojni opomin izreče učiteljski 
zbor v skladu s 60. f členom Zakona o osnovni šoli: 

 Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, 
ob dnevih dejavnostih in drugih organiziranih oblikah vzgojno-
izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnostih, ki so opredeljene v 
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letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih 
aktih šole. 

 Učencu lahko šola izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu 
največ trikrat. 

 Razrednik s svetovalno službo za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni 
opomin, najkasneje v desetih delovnih dneh od izrečenega opomina 
pripravi Individualizirani vzgojni načrt, v katerem se natančno opredelijo 
odgovornosti in dejavnosti učenca, staršev in učiteljev; konkretne 
vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala. 

 
 
8. PRAVILA ŠOLE 
 
Hišni red in Pravila šolskega reda pripomorejo, da se normalno odvija pouk in ostale 
dejavnosti. Pri učencih se poveča občutek varnosti, odrasle pa pravila zavezujejo k 
enotnemu in usklajenemu delovanju, kar je natančneje opredeljeno v Pravilih 
šolskega reda. 
 
Hišni red OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova določa podrobnosti v zvezi s 
poslovanjem šole, in sicer: 

 območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor 

 poslovni čas in uradne ure 

 uporabo šolskega prostora in način dostopa 

 organizacijo nadzora 

 ukrepe za zagotavljanje varnosti 

 vzdrževanje reda in čistoče 
 
Pravila šolskega reda temeljijo na vzgojnem načrtu šole in natančneje opredeljujejo 
dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja 
in ravnanja, kršitve, postopke in ukrepe v primeru kršitev pravil, organiziranost 
učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega 
varstva učencev. 
 
Hišni red in Pravila šolskega reda sta samostojna dokumenta in sta prilogi 
vzgojnemu načrtu šole. 
 
 
9. SPREMLJAVA IZVAJANJA VZGOJNEGA NAČRTA 
 
Za uresničevanje vzgojnega načrta je odgovorna ravnateljica šole, ki tudi določi 
načine in metode spremljanja. Pri tem sodelujejo strokovni delavci šole, učenci in 
starši. 

- Strokovni delavci: 
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v okviru strokovnih aktivov, na pedagoških konferencah in drugih sestankih 
poročajo o uspešnosti dela, predlagajo morebitne spremembe in dopolnitve glede 
vzgojnega delovanja. 

- Učenci: 
pri urah oddelčne skupnosti v skladu z vzgojnim načrtom šole oblikujejo razredna 
pravila in dogovore. Predstavniki učencev oddelčne skupnosti o dogajanju v 
razredu poročajo na sestankih šolske skupnosti ter sošolcem posredujejo sprejete 
sklepe teh sestankov. Predstavniki učencev sodelujejo tudi na sestankih, ki 
potekajo v okviru projektov šole. 

- Starši: 
na roditeljskih sestankih, drugih oblikah srečanj in na svetu staršev, dajejo pobude 
in predloge za izboljšanje vzgojnega delovanja. 
 
Vzgojni tim pripravi na osnovi poročil strokovnih delavcev ter izvedene ankete za 
starše in učence o vzgojnem delovanju šole sintezno poročilo.  
 

 
 
Vzgojni načrt št. 2 je bil predstavljen in sprejet na učiteljskem zboru dne 16. 2. 2017.  
Svet staršev se je seznanil z Vzgojnim načrtom in podal soglasje k Vzgojnemu načrtu 
dne 27. 2. 2017.  
Svetu zavoda se je seznanil in sprejel Vzgojni načrt št. 2 dne 2. 3. 2017.  
Vzgojni načrt št. 2 se začne izvajati 3. 3. 2017 ter velja do vnosa sprememb, ki jih 
narekuje življenje in delo na šoli. 
Svet zavoda je sprejel popravek dokumenta dne 28. 09. 2018. Popravljen Vzgojni 
načrt II. začne veljati dan po sprejetju Sveta zavoda. 
 
Negova, 28. 09. 2018 
 
 
Predsednik Sveta zavoda        Ravnateljica  
Matej Kraner                                                                         mag. Slavica Trstenjak
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30. PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD  
 
 
Na osnovi 6. točke Vzgojnega načrta Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova 
(sprejetega 28. 09. 2018) je učiteljski zbor sprejel naslednji  
 
 
 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD 
 
 
 

1. člen 
  
Ta pravilnik ureja podeljevanje pohval, priznanj in nagrad za posebne dosežke 
učencem OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova.  
  
 

2. člen 
  
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo 
pohvale, priznanja in nagrade za posebne dosežke.  
 
  

3. člen 
  
Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam učencev lahko predlagajo:  

− razrednik,  
− drugi strokovni delavci šole,  
− mentorji dejavnosti,  
− ravnateljica,  
− oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole.  

 
 

4. člen 
POHVALE 
Pohvale so lahko ustne ali pisne.  
 
Ustne pohvale  
Kadar se učenec ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni 
aktivnosti, so lahko ustno pohvaljeni. Ustne pohvale izrekajo: razrednik, mentor 
posameznih dejavnosti in učitelji javno v oddelku. Izrečeno ustno pohvalo zabeleži 
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učitelj v E-asistentu ali na poseben obrazec, ki ga izroči razredniku. Razrednik na 
podlagi obrazcev zabeleži pohvale v E-asistentu in v poročilu za ocenjevalno 
obdobje.  
  
Pisne pohvale  
Pisne pohvale podeljuje razrednik učencem za pomembnejše dosežke pri določeni 
dejavnosti ob koncu šolskega leta. 
Pisne pohvale se podeljujejo za: 

 uspešnost na učnem področju; 

 za pomoč sošolcem in učencem na različnih področjih; 

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

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

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

 uspešnost na umetniškem in kulturnem področju; 

 za aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih prireditev in 
aktivnosti, pomembnih za delo šole; 

 iz drugih razlogov, ki jih ravnateljica, učiteljski zbor šole ali razrednik in 
mentorji ocenijo kot primerne za razlog ustne ali pisne pohvale.  

 
Pohvala se lahko izreče tudi manj uspešnemu učencu, ki je pri svojem delu dosegel 
bistveni napredek.   
 
Med šolskim letom se dosežki učencev objavljajo v objavah po šolskem radiu in na 
spletnih straneh šole.  Na koncu šolskega leta se dosežki zberejo v Brošuri dosežkov 
in projektov OŠ dr. A. Trstenjaka Negova. 
 
 

31. člen 
 

PRIZNANJA 
 
Priznanja se podeljujejo ob koncu šolskega leta in ob zaključku šolanja.  
Priznanja podeljuje učencem ravnateljica šole, na predlog razrednikov in mentorjev 
dejavnosti, za delo oziroma dosežke, ki so pomembni za celotno šolo ali znatno 
prispevajo k ugledu šole v širši skupnosti.  
 
Priznanja ob koncu šolskega leta se podeljujejo učencem: 

− katerih povprečna ocena zaključnih ocen pri vseh predmetih v vsakem 
razredu v 2. VIO je 4,7 ali več in v 3. VIO 4,5 ali več,   
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− ki so dosegli 1., 2. ali 3. mesto oz. srebrno ali zlato priznanje ali plaketo 
na državnih športnih, tekmovanjih iz znanja in drugih tekmovanjih na 
regijski ali državni ravni,   

− iz drugih razlogov, ki jih predlaga učiteljski zbor ali ravnatelj z 
utemeljitvijo.   

  
Drugi razlogi so:  

− večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem in 
zunajšolskem delu,  

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

− večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri raznih 
interesnih dejavnostih, na likovnem, glasbenem in tehničnem področju,  

− doseganje vidnih rezultatov na športnih področjih,  
− večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole in 

šolskem parlamentu,  
− dolgotrajno nudenje učne pomoči sošolcem ali drugim učencem; 
− večletno branje za bralno značko in sodelovanje pri pevskem zboru; 
− druge dosežke, ki jih ravnateljica, učiteljski zbor šole ali razrednik in 

mentorji ocenijo kot primerne za razlog podelitve priznanja. 
 
 
 

32. člen 
 

POSEBNA PRIZNANJA 
 
TRSTENJAKOVO PRIZNANJE - ODLIČEN UČENEC  ŠOLE 
Trstenjakovo priznanje Odličen učenec šole prejme učenec ob koncu šolanja, v 
kolikor ima v 8. in 9. razredu povprečno oceno zaključenih predmetov najmanj 4,70 
ALI je dosegel izjemni dosežek (zlato priznanje na državnem ali mednarodnem 
tekmovanju) IN ima spoštljiv odnos do vseh ljudi na šoli ter se je aktivno vključeval 
v različna področja dejavnosti šole (na umetnostnem, kulturnem, športnem ali 
tehničnem področju). 
 
Učiteljski zbor potrdi kandidata na osnovi pisnega predloga razrednika devetega 
razreda. Trstenjakovo priznanje za odličnega učenca podeli ravnateljica ob koncu 
šolanja. Učenca se vpiše v Trstenjakovo knjigo odličnih učencev s fotografijo učenca 
ter zapisom utemeljitve, s katero si je učenec prislužil ta naziv. 
 
POSEBNO PRIZNANJE ZA DEVETOŠOLCE 
 Je »sprejem pri županu občine«, ki se ga udeležijo učenci z odličnimi učnimi in 
drugimi dosežki, ki so pripomogli hkrati k promociji kraja in občine. Te učence 
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predlaga razrednik devetega razreda in zanje napiše  utemeljitve. Potrdi jih 
učiteljski zbor. 
 

33. člen 
 

NAGRADE 
 
Nagrade se podeljujejo ob koncu šolskega leta za posebej uspešno izvedene 
dejavnosti na vzgojnih in učnih področjih, za sodelovanje v projektih, na raznih 
srečanjih in prireditvah in za dosežke, ki so pomembni za celotno šolo ali prispevajo 
k ugledu šole v širši skupnosti.  
Nagrado lahko dobi posameznik, skupina učencev ali oddelčna skupnost. Nagrade 
predlagajo: člani oddelčne skupnosti učencev, razrednik, šolska svetovalna služba, 
člani učiteljskega zbora, ravnateljica.   
 
Nagrade se lahko podeljujejo učencem v obliki: 

 pripomočkov, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih 
dejavnostih (npr. šolski pripomočki, didaktični material), 

 knjižnih nagrad, 

 kino predstav ali 

 nagradne ekskurzije. 
 
 

8. člen 
 
Vsakoletni seznam učencev, ki so prejeli pohvale in priznanja, je sestavni del Šolske 
kronike in Zaključnega poročila. Imena učencev, ki so prejeli pohvale in priznanja z 
nagrado za posebne dosežke, so objavljena v Brošuri dosežkov in projektov in na 
spletnih straneh šole.  
 
 

9. člen 
  
Pritožbe oziroma predloge, na osnovi dokazil, ki niso zajeti v pravilniku, rešuje 
posebna komisija, ki jo določi ravnateljica šole.  
 
 

10. člen 
 

Pravila šolskega reda in njeni popravki začnejo veljati po sprejetju na Svetu zavoda. 
Z njimi se seznanijo vsi zaposleni delavci, učenci šole in njihovi starši. 
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Negova, 28. 09. 2018 
 
 
Predsednik Sveta zavoda         Ravnateljica  
Matej Kraner                                                                                 mag. Slavica Trstenjak
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31. ŠOLSKI KOLEDAR 

SEPTEMBER - KIMAVEC 
Število dni pouka: 21 

DATUM DAN  DNI TED. 

3.9. PON. Začetek pouka 
Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi 
tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni 
OŠ preverjalo znanje učencev 9. razreda  z 
nacionalnim preverjanjem znanja.  

1 1/A 

4.9. TOR.  2  

5.9. SRE.  3  

6.9. ČET.  4  

7.9. PET.  5  

8.9. SOB. Mali šmaren; Drobtinica RK-pekovski izdelki 
Mednarodni dan pismenosti 

  

9.9. NED.    

10.9. PON. 1.skupni roditeljski sestanek 6 2/B 

11.9. TOR.  7  

12.9. SRE.  8  

13.9. ČET.  9  

14.9. PET.  10  

15.9. SOB. Vrnitev Primorske k matični domovini 
Mednarodni dan demokracije 

  

16.9. NED.    

17.9. PON. Plavalni tečaj 2.razred (od 17. do 20.09.) 11 3/A 

18.9. TOR. Začetek Bralne značke, 100-let Cankarjeve smrti 12  

19.9. SRE.  13  

20.9. ČET.  14  

21.9. PET. Sajenje drevesa             Mednarodni dan miru 15  

22.9. SOB. Evropski dan brez avtomobilov   

23.9. NED.    

24.9. PON. Teden mobilnosti (od 24. 09. – 28. 09.) 16 4/B 

25.9. TOR.  17  

26.9. SRE. Evropski dan jezikov 18  

27.9. ČET. Tekmovanje iz znanja logike 
Svetovni dan turizma 

19  

28.9. PET.  20  

29.9.  SOB. Pouk, nadomeščanje pouka 24.12. 
Trstenjakov pohod, obletnica smrti dr. 
Trstenjaka 

21  

30.9.  NED.    
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OKTOBER - VINOTOK 
Število dni pouka: 20 

DATUM DAN  DNI TED. 

1.10. PON. Mednarodni dan starejših 22 5/A 

2.10. TOR. Teden otroka: Bralni večer 23  

3.10. SRE.  24  

4.10. ČET. Igre Erasmus+PP, Predstava za učence RP 
Dan boja proti mučenju živali 

24  

5.10. PET. Svetovni dan učiteljev  26  

6.10. SOB.    

7.10. NED.    

8.10. PON.  27 6/B 

9.10. TOR.  28  

10.10. SRE.  29  

11.10. ČET.  30  

12.10. PET. Tekmovanje iz sladkorne bolezni-šolsko 31  

13.10. SOB.    

14.10. NED.    

15.10. PON. Tekmovanje iz angleščine za 8.r.-šolsko 
 

32 7/A 

16.10. TOR. Svetovni dan hrane 33  

17.10. SRE. Tekmovanje iz biologije-šolsko 
Mednarodni dan boja proti revščini 

34  

18.10. ČET.  35  

19.10. PET.  36  

20.10. SOB. Tekmovanje iz logike-državno   

21.10. NED.    

22.10. PON. 1. POGOVORNE URE 
Erasmus+ usposabljanje učiteljev v Turčiji 

37 8/B 

23.10. TOR.  38  

24.10. SRE. Svetovni dan OZN 39  

25.10. ČET. Dan suverenosti 
 

40  

26.10. PET. Komemoracija 41  

27.10. SOB. Svetovni dan avdiovizualne dediščine   

28.10. NED.    

29.10. PON. Jesenske počitnice   

30.10. TOR. Jesenske počitnice   

31.10. SRE. Dan reformacije   
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NOVEMBER – LISTOPAD 
Število dni pouka: 20 

DATUM DAN  DNI TED. 

1.11. ČET. Dan spomina na mrtve   

2.11. PET. Jesenske počitnice   

3.11. SOB.    

4.11. NED.    

5.11. PON. Svetovni dan boja proti cunamiju 42 9/A 

6.11. TOR.  43  

7.11. SRE.  44  

8.11. ČET.  45  

9.11. PET.  46  

10.11. SOB. Svetovni dan znanosti za mir in razvoj   

11.11. NED.    

12.11. PON.  47 10/B 

13.11. TOR. Maraton poezije-šolsko 48  

14.11. SRE. Svetovni dan sladkorne bolezni 49  

15.11. ČET.  50  

16.11. PET. Tradicionalni slovenski zajtrk 
Mednarodni dan strpnosti 

51  

17.11. SOB. Tekmovanje iz sladkorne bolezni   

18.11. NED.    

19.11. PON. Tekmovanje iz angleščine 8.r.-državno 
Svetovni dan filozofije 

52 11/A 

20.11. TOR. Naravoslovje – šolsko tekmovanje 
Mednarodni dan otrokovih pravic 

53  

21.11. SRE.  54  

22.11. ČET. Tekmovanje iz nemščine 9.r.-šolsko 55  

23.11. PET. Dan Rudolfa Maistra 56  

24.11. SOB.    

25.11. NED. Svetovni dan za odpravo nasilja nad 
ženskami 

  

26.11. PON. 2. POGOVORNE URE 57 12/B 

27.11. TOR.  58  

28.11. SRE.  59  

29.11. ČET.  60  

30.11. PET. Tekmovanje iz biologije-državno 
Zadnji rok za posredovanje podatkov o 
učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali 
NPZ  

61  
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DECEMBER - GRUDEN 
Število dni pouka: 15 

DATUM DAN  DNI TED. 

1.12. SOB.  Svetovni dan boja proti aidsu 
 

  

2.12. NED. Mednarodni dan za odpravo suženjstva   

3.12. PON. Tekmovanje v razvedrilni matematiki - šolsko 
Mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami 

62 13/A 

4.12. TOR. Tekmovanje iz zgodovine - šolsko 63  

5.12. SRE. Svetovni dan prostovoljcev 64  

6.12. ČET.  65  

7.12. PET.  66  

8.12. SOB.    

9.12. NED.    

10.12. PON. Dan človekovih pravic 67 14/B 

11.12. TOR. Tekmovanje iz slovenščine-šolsko 68  

12.12. SRE.  69  

13.12. ČET.  70  

14.12. PET.  71  

15.12. SOB.    

16.12. NED.    

17.12. PON.  Svetovni dan migrantov 72  

18.12. TOR.  73 15/A 

19.12. SRE. Pravljično mesto 74  

20.12. ČET. Božični koncert, Proslava pred dnevom 
samostojnosti in enotnosti 

75  

21.12. PET.  76  

22.12. SOB. 

 

  

23.12. NED.    

24.12. PON. Pouka prost dan, nadomeščanje v soboto,  
29. 09. 2018 

  

25.12. TOR. Božič   

26.12. SRE. Dan samostojnosti in enotnosti   

27.12. ČET. Novoletne počitnice   

28.12. PET. Novoletne počitnice   

29.12. SOB. Novoletne počitnice   

30.12. NED. Novoletne počitnice   

31.12. PON. Novoletne počitnice   
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JANUAR - PROSINEC 

Število dni pouka: 21 

DATUM DAN  DNI TED 

1.1. TOR. Novo leto   

2.1. SRE. Novo leto   

3.1 ČET.  77 16/B 

4.1. PET.  78  

5.1. SOB.    

6.1. NED.    

7.1. PON.  79 17/A 

8.1. TOR. Rojstni dan dr. A. Trstenjaka - 113 letnica 
rojstva 

80  

9.1. SRE.  81  

10.1. ČET.  82  

11.1. PET.  83  

12.1. SOB.    

13.1. NED.    

14.1. PON.  84 18/B 

15.1. TOR. Tekmovanje iz geografije-šolsko 85  

16.1. SRE.  86  

17.1. ČET. Tekmovanje iz angleščine-9.r.-regijsko 87  

18.1. PET.  88  

19.1. SOB.    

20.1. NED.    

21.1. PON. Tekmovanje iz kemije-šolsko 89 19/A 

22.1. TOR.  90  

23.1. SRE. Tekmovanje iz slovenščine-regijsko 91  

24.1. ČET.  92  

25.1. PET.  93  

26.1. SOB. Tekmovanje v razvedrilni matematiki - 
državno 

  

27.1. NED. Mednarodni dan spomina na holokavst    

28.1. PON.  94 20/B 

29.1. TOR.  95  

30.1. SRE.  96  

31.1. ČET. 2. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK in  
3.  POGOVORNE URE 
Tekmovanje iz angleščine 7.r.-šolsko 
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

97  
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FEBRUAR – SVEČAN 

Število dni pouka: 16 

DATUM DAN  DNI TED. 

1.2. PET.  98  

2.2. SOB. Pouk (v skladu z 2.odstavkom 4.člena 
pravilnika o šolskem koledarju)                  

Svetovni dan mokrišč 

99  

3.2. NED.     

4.2. PON.  100 21/A 

5.2. TOR. Tekmovanje iz zgodovine-regijsko 101  

6.2. SRE. Tekmovanje iz fizike-šolsko 102  

7.2. ČET. Proslava pred slovenskim kulturnim 
praznikom 
Maraton poezij – državno 

103  

8.2. PET. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik   

9.2. SOB.    

10.2. NED.    

11.2. PON.  104 22/B 

12.2. TOR.  105  

13.2. SRE. Svetovni dan radia 
Koncert v Cankarjevem domu v Ljubljani za 9. 
razred 

106  

14.2. ČET.  107  

15.2. PET. Informativna dneva za vpis v srednje šole 108  

16.2. SOB. Informativna dneva za vpis v srednje šole   

17.2. NED.    

18.2. PON. Zimske počitnice    

19.2. TOR. Zimske počitnice,     Mednarodni dan jezikov    

20.2. SRE. Zimske počitnice   

21.2. ČET. Zimske počitnice, Mednarodni dan maternih 
jezikov 

  

22.2. PET. Zimske počitnice   

23.2. SOB.    

24.2. NED.    

25.2. PON.  109 23/A 

26.2. TOR.  110  

27.2. SRE.  111  

28.2. ČET. Tekmovanje iz angleščine 7.r.-državno 112  
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MAREC – SUŠEC 

Število dni pouka: 21 

DATUM DAN  DNI TED. 

1.3. PET  114  

2.3. SOB.    

3.3. NED.    

4.3. PON. ŠVN 6. in 7.razred 115 24/B 

5.3. TOR. Pust 116  

6.3. SRE. Tekmovanje iz geografije-regijsko 
Svetovni dan varčevanja z energijo 

117  

7.3. ČET.  118  

8.3. PET. Mednarodni dan žena 119  

9.3. SOB. Tekmovanje iz slovenščine-državno   

10.3. NED.    

11.3. PON.  120 25/A 

12.3. TOR. Tekmovanje iz nemščine 9.r.-državno 121  

13.3. SRE. Tekmovanje iz vesele šole 122  

14.3. ČET.  123  

15.3. PET. Mladi oder – območno srečanje otroških 
gledaliških skupin 

124  

16.3. SOB. Tekmovanje iz zgodovine-državno   

17.3. NED.    

18.3. PON.  125 26/B 

19.3. TOR. Svetovni dan pripovedništva (pisanje z roko) 126  

20.3. SRE. Tekmovanje iz angleščine 9.r.-državno 127  

21.3. ČET. Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji, 
Svetovni dan poezije 

Tekmovanje iz matematike-šolsko 

128  

22.3. PET. Mladi oder v Apačah                  Svetovni dan voda 129  

23.3. SOB.    

24.3. NED.    

25.3. PON. 4. POGOVORNE URE                       Materinski dan 
Srečanje mladih raziskovalcev Pomurja 

130 27/A 

26.3. TOR. Preverjanje znanja Prve pomoči-šolsko 131  

27.3. SRE. Svetovni dan gledališča 
DOBRODELNI KONCERT 

Igramo se, igramo se, veselo pojemo… 
Gostitelji Erasmus+ projekta 

132  

28.3. ČET.  133  

29.3. PET. Zaključek srečanja Erasmus+ 134  

30.3. SOB. Tekmovanje iz kemije-državno   

31.3. NED.    
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APRIL – MALI TRAVEN 

Število dni pouka: 19 

DATUM DAN  DNI TED. 

1.4. PON.  135 28/B 

2.4. TOR. Svetovni dan mladinske književnosti 
 

136  

3.4. SRE.  137  

4.4. ČET.  138  

5.4. PET. Tekmovanje iz slovenščine Mehurčki 
Tekmovanje Mladi konstruktorji 

139  

6.4. SOB. Tekmovanje iz fizike-državno   

7.4. NED.    

8.4. PON.  140 29/A 

9.4. TOR. 

 

141  

10.4. SRE. Vesela šola-regijsko 142  

11.4. ČET.  143  

12.4. PET. Tekmovanje iz geografije-državno 144  

13.4. SOB. Tekmovanje iz matematike-državno   

14.4. NED.    

15.4. PON. 5. POGOVORNE URE 
Svetovni dan knjige in avtorskih pravic 

145 30/B 

16.4. TOR.  146  

17.4. SRE.  147  

18.4. ČET.  148  

19.4. PET. Čriček poje – območna revija OPZ in MPZ 149  

20.4. SOB.    

21.4. NED.    

22.4. PON. Velikonočni ponedeljek 
Svetovni dan Zemlje 

  

23.4. TOR.  
 

150 31/A 

24.4. SRE.  151  

25.4. ČET.  152  

26.4. PET.  153  

27.4. SOB. Dan upora proti okupatorju   

28.4. NED. Prvomajske počitnice   

29.4. PON. Prvomajske počitnice   

30.4. TOR Prvomajske počitnice   
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MAJ – VELIKI TRAVEN 
Število dni pouka: 21 

DATUM DAN  DNI TED. 

1.5. SRE. Praznik dela   

2.5. ČET. Praznik dela   

3.5. PET. Pouka prost dan, nadomeščanje v soboto,11.5.2019   

4.5. SOB. 42.državno tekmovanje mladih čebelarjev   

5.5. NED.    

6.5. PON. Roki za ocenjevanje učencev, ki se izobražujejo na 
domu, od 6.5 do 24.6.2019,1.rok/učenci 1. do 8. 
razreda. 
Izmenjava učencev Erasmus+ v Nemčiji (do 10. 05.) 

154 32/B 

7.5. TOR. NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 155  

8.5. SRE.  156  

9.5. ČET. NPZ iz matematike za 6. in 9. razred  
Dan Evrope 

157  

10.5. PET. Tekmovanje mladih konstruktorjev – državno 
Dere sen jaz mali bija – ljudski pevci in godci pri nas 

158  

11.5. SOB. Šport – špas druženje 159  

12.5. NED.    

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

160 33/A 

14.5. TOR.  161  

15.5. SRE. Svetovni dan družine 
Svetovni dan podnebnih sprememb 

162  

16.5. ČET.  163  

17.5. PET. Bralni večer in zaključek BZ z gostom 164  

18.5. SOB.    

19.5. NED.    

20.5. PON. ŠVN 4.razred Seča 165 34/B 

21.5. TOR. Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in 
razvoj 

166  

22.5. SRE.  167  

23.5. ČET.  168  

24.5. PET.  169  

25.5. SOB. Dan Afrike   

26.5. NED.    

27.5. PON. 6. POGOVORNE URE 170 35/A 

28.5. TOR.  171  

29.5. SRE.  172  

30.5. ČET.  173  

31.5. PET.  174  
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JUNIJ – ROŽNIK 
Število dni pouka: 16 

DATUM DAN  DNI TED 

1.6. SOB.    

2.6. NED.    

3.6. PON. RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki 
učencev pri NPZ v 9. razredu 
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 

175 36/B 

4.6. TOR. Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

176  

5.6. SRE. Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

Svetovni dan varstva okolja 

177  

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

178  

7.6 PET. Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse v 6. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

Zaključne ekskurzije 

179  

8.6. SOB. Dan Primoža Trubarja   

9.6. NED.    

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

180 37/A 

11.6. TOR.  181  

12.6. SRE.  182  

13.6. ČET.  183  

14.6. PET. Zaključek 2.ocenjevalnega obdobja za učence 
9.razreda;razdelitev spričeval in obvestil. 
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda 
Valeta 

184  

15.6. SOB.    

16.6. NED.    

17.6. PON. Izpitni roki za predmetne in popravne izpite od 17.6.do 
1.7.2019,1.rok/učenci 9. razreda 

185 38/B 



S  s po š t ov a n j e m  in  o dg ov or n o s t j o  do  v s e ž iv l j e n j s ke g a  z na n j a .  
 

 

OSNOVNA ŠOLA dr. Antona Trstenjaka Negova 
79 

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po 
poizvedbah) v 6. razredu 

18.6. TOR.  186  

19.6. SRE.  187  

20.6. ČET.  188  

21.6. PET. Zaključna prireditev - proslava pred dnevom 
državnosti 

189  

22.6. SOB.    

23.6. NED.    

24.6. PON. Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 
1.do 8.razreda; razdelitev spričeval in obvestil 
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda 

190 39/B 

25.6. TOR Dan državnosti   

26.6. SRE. Poletne počitnice 
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite od 
26.6 do 9.7.2019, 1.rok/učenci od 1.do 8.razreda 

  

27.6. ČET.    

28.6. PET.    

29.6. SOB.    

30.6. NED.    

JULIJ – MALI SRPAN 
1. P Zaključek rokov za 

predmetne in 
popravne izpite za 
9.razred 

2. T  

3. S  

4. Č  

5. P  

6. S  

7. N  

8. P  

9. T Zaključek rokov za 
predmetne in 
popravne izpite 

10. S  

11. Č  

12. P  

13. S  

14. N  

15. P  

16. T  

17. S  

18. Č  

19. P  

20. S  

21. N  

22. P  

23. T  

24. S  

25. Č  

26. P  

27. S  

28. N  

29. P  

30. T  

31. S  
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AVGUST – VELIKI SRPAN 
1. Č  

2. P  

3. S  

4. N  

5. P  

6. T  

7. S  

8. Č  

9. P  

10. S  

11. N  

12. P  

13. T  

14. S  

15. Č Marijino vnebovzetje 

16. P Združitev prekmurskih 
Slovencev z matičnim 

narodom 

17. S  

18. N  

19. P Izpitni roki za predmetne in 
popravne izpite od 19.8. do 

30.8.2019, 2.rok/učenci od 
1.do 9.razreda Roki za 

ocenjevanje učencev, ki se 
izobražujejo na domu, od 

19.8 do 
30.8.2019,2.rok/učenci 1.do 

9. razreda 

20. T  

21. S  

22. Č Mednarodni dan spomina 
na suženjstvo in njegovo 
ukinitev 

23. P  

24. S  

25. N  

26. P  

27. T  

28. S  

29. Č  

30. P  

31. S  

 


