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OSNOVNA ŠOLA VAVTA VAS 

Vavta vas 1, 8351 Straža 

 

Ravnateljica:     Sabina Erjavec 

Pomočnica ravnateljice:   Bogdana Hočevar 

Svetovalna delavka:    Hana Korošec 

Tajnik VIZ VI:    Marija Breznik 

Računovodkinja:    Slavka Bedek 

 

Telefon:     07 30 84 524 

  

Faks:      07 30 84 524 

 

Elektronska pošta:    os.vavta-vas@guest.arnes.si 

Spletna stran:     http://www.os-vavta-vas.si/ 

 

Št. transakcijskega računa:  SI56 014036000000017 

Matična št.:     5086329000 

Davčna številka:    SI86730738 

 

 

VRTEC KRKINE LUČKE 

 

Pomočnica ravnateljice:   Sabina Krštinc 

 

Telefon:     07 30 84 502  

 

 

 

 

PODATKI O ŠOLI 

 

 

USTANOVITELJ:  

Ustanoviteljica Osnovne šole Vavta vas je občina Straža. 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ:  

Šolski okoliš naše osnovne šole obsega naslednja naselja:  

 Dol. Mraševo, Drganja sela, Jurka vas, Loke, Potok, Prapreče pri Straži, Rumanja vas, 

Straža, Vavta vas, Podgora in Zalog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.os-vavta-vas.si/
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ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

 

UPRAVNI ORGANI 

Šolo upravljata svet šole in  ravnateljica.  

Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga: 

- pet predstavnikov delavcev, 

- trije predstavniki staršev, 

- trije predstavniki ustanovitelja. 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

Strokovni organi šole so: 

- učiteljski zbor, 

- oddelčni učiteljski zbor,  

- razrednik, 

- strokovni aktivi. 

 

 

ORGANIZIRANOST UČENCEV 
 
Učenci so razporejeni v 18 oddelkov.  

ODDELČNA SKUPNOST 

Oddelčne skupnosti tvorijo vsi učenci posameznih oddelkov. Učenci pri razrednih urah skupaj 

z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole. 

SKUPNOST UČENCEV 

Skupnost učencev šole združuje vse oddelčne skupnosti. Skrbi za uveljavljanje pravic in 

interesov vseh učencev. Vsaka oddelčna skupnost je zastopana z dvema izvoljenima 

predstavnikoma. Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih 

delavcev šole. Mentorja lahko predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti. 

ŠOLSKI PARLAMENT 

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Predstavnike voli skupnost učencev 

glede na število oddelkov na šoli. Šolski parlament se skliče vsaj dvakrat letno. Svoje 

ugotovitve, predloge, pripombe člani parlamenta posredujejo ravnatelju in svetu šole. 

Nadgradnja šolskega parlamenta pa so regijski in državni otroški parlamenti.  
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STROKOVNI DELAVCI 
 
 
Urnik pogovornih ur v dopoldanskem času: 
 
 
 

Št. Ime in priimek Razred Razred/ predmet, ki ga 

poučuje 

Dan / ura 

1. Robert Ogulin 1.a SLJ, MAT, ŠPO, LUM, 

SPO, GUM 1. a 

ponedeljek, 12.00-12.45 

2. Milena Legan   JV, RP, OPB torek, 10.15 -  11.00 

3. Petra Skube Bavdek 1.b SLJ, MAT, ŠPO, LUM, 

SPO, GUM 1. b 

petek, 7.30 – 8.15 

4. Anita Jerman   JV, RP, OPB ponedeljek, 10.15 – 11.00 

5. Petra Kukman 2.a SLJ, MAT, SPO,GUM, 

ŠPO,TJA 2.a 

petek, 7.30 – 8.15 

6. Petra Bukovec 2.b SLJ, SPO, MAT, ŠPO, 

LUM, GUM 2. b 

četrtek, 9.10 – 9.55 

7. Bojana Kren 3.a SLJ, MAT, SPO, LUM, 

GUM 3. a 

torek, 7. 30-8.15 

8. Tanja Žiberna 3.b MAT, SPO, LUM, GUM  

3. b, ŠPO 3. a 

torek, 9. 25 – 10.10 

9. Jasna Gril   SLJ, ŠPO 3. b petek, 8. 20- 9.05 

10. Katja Gorenčič 4.a LUM, GUM, DRU, NIT, 

ŠPO 4. a, OPB 

sreda, 9.25-10.10 

11. Bogdana Hočevar   MAT,SLJ 4.a, pomočnica 

ravnateljice 

po dogovoru 

12. Majda Likar 4.b SLJ, MAT, LUM, GUM, 

DRU, NIT 4. b 

ponedeljek, 11.10- 11.55 

13. Polonca Keglovič 5.a SLJ, MAT, DRU, NIT, 

ŠPO, LUM, GUM 5. a 

torek, 8. 20-9.05 

14. Bernarda Zemljič 5.b SLJ, MAT, DRU, NIT, 

GOS, LUM, GUM 5. b 

ponedeljek, 8.20-9.05 

15. Barbara Parkelj   OPB, svet. delo vrtec po dogovoru 

16. Mateja Drmaž   ŠPO 4.b, 5. b, 6.,7. r. sk., IP 

–ples, šport, ID, OPB 

ponedeljek,  

10. 15 – 11. 00 
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17. Sanja Kirn 6.a SLJ 9. a, b, 8. b, 6. a torek, 9. 10 – 9.55 

18. Gregor Turk 6.b MAT 6. b, 9. b, 8. b, TIT 6. 

b, IP – OGL, OGU 

ponedeljek, 9.10- 9.55 

19. Ana Markelj Karlič 7.a SLJ 8. a, 7. a, TJA 9. a, b, 8. 

a, 6. a 

torek, 8. 20 – 9.05 

20. Valentina Potočnik/ 

Ljudmila Pulko 

7.b MAT 7. b, 6. a, 8. a, 9. a, 

OPB 

petek, 12.00-12.15 

21. Metka Starešinič 8.a ZGO 9. a, b, 8. a, 7. a, GEO 

9. a, b, 8.a, b, 7.a, b, 6. a, b 

torek, 8. 20 – 9.05 

22. Mateja Drašler 8.b TJA 5. a, b, 8. b, 7. a, b,  

6. b 

sreda, 12. 00 – 12.45 

23. Jana Mežič 9.a KEM 9. a, b, 8. a, b, BIO 

9. a, NAR 6. a, b, 7. a, b, IP- 

POK 

ponedeljek, 13.00- 14. 00 

24. Alenka Gazvoda 9.b GUM 9.a, b, 8.a, b, 7.a, b, 

6.a, b, OPZ, MPZ 

ponedeljek, 11. 10 – 11. 

55 

25. Bogdan Burgar   ŠPO 9.a, b, 8.a, b, 6., 7. r. 

sk, ID, IP – ŠZZ, IŠP 

torek, 10.15-11.00 

26. Vladimira Brudar   LUM 6.a,b, 7.a,b, 8.a,b, 

9.a,b, LS1, LS2, LS3 

četrtek, 10.15 – 11.00 

27. Damir Pirc   TIT 6. a, 8. a, b, 7. a, FIZ 9. 

a, b, 8. a,b 

ponedeljek, 10. 15 – 11. 

00 

28. Anton Virant   SLJ 7. b, 6. b  po dogovoru 

29. Tihomir Fabina   ZGO 6. a, b, 7. b, 8. b, DKE 

7.a, b, 8.a, b 

sreda, 10.15-11.00 

30. Nataša Sovič Kirm   NI1, NI2, NI3, 

N2N 

po dogovoru 

31. Dunja Đurić   TJA 2. b, 3.a, b, 4.a, b, 

N1A, LUM 2. a, OPB 

sreda, 9.25 – 10.10 

32. Marija Hlastan   MAT, 7. a, UBE, MME, 

NIR, OPB, rač. 

torek, 9. 10 – 9.55 

33. Hana Korošec    svetovalno delo  po dogovoru 

34. Katarina Kulovec 

Ulčnik 

  specialna pedagoginja  po dogovoru 
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35. Tjaša Kotar   GOS 5. a,  6. a, b, BIO 8. a, 

b, 9. b, IP – SPH, NPH, 

OPB 

sreda, 9.10 – 9.55 

36. Dušanka Štamfelj   knjižničarka, ID po dogovoru 

37. Sabina Erjavec   ravnateljica po dogovoru 

 

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA 

 

Ime in priimek Delovno mesto 

Marija Breznik tajnik VIZ VI 

Slavka Bedek računovodkinja 

 

TEHNIČNA SLUŽBA 

 
Ime in priimek Delovno mesto 

Jože Bevec hišnik 

Gregor Grum voznik/ hišnik 

Vesna Pirc kuharica – vodja  

Martina Štrumbelj kuharica 

Damjana Jerman kuharica 

Sonja Cesar kuharica 

Stanka Rustja kuharski pomočnik 

Alja Grum kuharica 

Irena Peterlin čistilka 

Marija Kramaršič čistilka 

Marica Fink čistilka 

Katarina Bukovec/ Irena Cetinski čistilka 

Marija Bartolj čistilka 
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PROGRAM DELA ŠOLE 

 

 

PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE 
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ŠOLSKI KOLEDAR 2019/ 2020 
 
 
 
ponedeljek 2. september začetek pouka 

ponedeljek–petek 28. oktober –  

1. november 

jesenske počitnice 

četrtek 31. oktober dan reformacije 

petek 1. november dan spomina na mrtve 

torek 24. december proslava pred dnevom samostojnosti in 

enotnosti 

sreda 25. december božič 

četrtek 26. december dan samostojnosti in enotnosti 

sreda-četrtek 25. december – 

2. januar 

novoletne počitnice 

sreda, četrtek 1. in 2. januar novo leto 

petek 3. januar pouka prost dan 

petek 31. januar zaključek prvega ocenjevalnega obdobja 

petek 7. februar proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

sobota 8. februar Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

petek–sobota 14. in 15. 

februar 

informativna dneva za vpis v srednje šole 

ponedeljek–petek 24. - 28. februar zimske počitnice 

ponedeljek 13. april velikonočni ponedeljek 

ponedeljek 27. april dan upora proti okupatorju 

ponedeljek - petek 27. april – 1. 

maj 

prvomajske počitnice 

petek, sobota 1. in 2. maj praznik dela 

ponedeljek 15. junij zaključek pouka za 9. razred, razdelitev 

spričeval 

sreda 24. junij zaključek pouka za učence 1.–8. r., proslava 

pred dnevom državnosti, razdelitev spričeval 

četrtek 25. junij dan državnosti 

petek-ponedeljek 26. junij – 31. 

avgust 

poletne počitnice 

 

1.ocenjevalno obdobje: 

od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020 -  (1. - 9. r.) 

 

2. ocenjevalno obdobje: 

od 1. 2. 2020 do 15. 6. 2020 – (9. r.) 

od 1. 2. 2020 do 24. 6. 2020 – (1. - 8. r.) 

 

Ocenjevalne konference: 

1. ocenjevalna konferenca: ponedeljek, 27. 1. 2020. 

2. ocenjevalna konferenca: sreda, 17. 6. 2020 (za učence od 1. r. do 8. r.). 

Za učence 9. razredov je ocenjevalna konferenca  torek, 9. 6. 2020. 
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Pouka prosti dnevi, prazniki: 

 31. oktober 2019 – dan reformacije 
 1. november 2019 – dan spomina na mrtve 

 25. december 2019 – božič 

 26. december 2019 – dan samostojnosti in enotnosti 

 1. in 2. januar 2019 – novo leto 

 3. januar 2020 – pouka prost dan 

 8. februar 2020 – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

 13. april 2020 – velikonočni ponedeljek 

 27. april 2020 – dan upora proti okupatorju 

 1. maj in 2. maj 2020 – praznik dela 

 

 

Počitnice: 

 jesenske počitnice: od 28. oktobra 2019 do 1. novembra 2019 

 novoletne počitnice: od 25. decembra 2019 do 2. januarja 2020 

 zimske počitnice: od 24. februarja 2020 do 28. februarja 2020 

 prvomajske počitnice: od 27. aprila 2020 do 1. maja 2020 

 

Nacionalno preverjanje znanja: 

5. maj 2019 – slovenščina – 6. in 9. r. 

7. maj 2019 – matematika – 6. in 9. r. 

11. maj 2019 –  angleščina 9. r. in 6. r. 

 

Zaključek pouka: 

15. junij 2020 – za učence 9. razreda in razdelitev spričeval 

24. junij 2020 – za učence od 1. do 8. razreda in razdelitev spričeval 

 
Informativna dneva za učence 9. razreda: 

14. in 15. februar 2020 

 

Roki za predmetne in popravne izpite: 

1. rok  16. 6. – 29. 6. 2020  za učence 9. razreda 

  26. 6. – 9. 7. 2020  za učence od 1. – 8. razreda 

2. rok  18. 8. – 31. 8. 2020  za učence od 1. – 9. razreda 
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VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

 

 

V tem šolskem letu bo vseh šolskih dni 189 za učence 1. – 8. razreda (za učence 9. razreda 184). 

Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehniške dneve, šolo v naravi, 

celodnevne ekskurzije, itd. Zaradi varnejšega in kvalitetnejšega dela bo pouk pri športu v 

posameznih oddelkih na predmetnemu pouku potekal v dveh skupinah. Skupine oblikujemo 

glede na predpisane normative.  

 

IZBIRNI PREDMETI 

 

Obvezni izbirni predmeti 

 

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom 

učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje 

močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni 

predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.  

 

Učenec obvezno izbere  dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa 

tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Odločitev je dokončna, opustitev ene ure pouka 

do konca šolskega leta ni možna.  

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko 

oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri 

izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. 

 

Na naši šoli so učenci med ponujenimi predmeti (glej brošuro Izbirni predmeti) izbrali naslednje 

obvezne izbirne predmete: 

 

1. Likovno snovanje I 

2. Likovno snovanje II 

3. Likovno snovanje III 

4. Nemščina I 

5. Nemščina II 

6. Nemščina III 

7. Obdelava gradiv – les 

8. Obdelava gradiv – umetne snovi 

9. Poskusi v kemiji 

10. Načini prehranjevanja 

11. Sodobna priprava hrane 

12. Izbrani šport – Nogomet 

13. Šport za sprostitev 

14. Multimedija 

15. Urejanje besedil 

16. Ples 
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Neobvezni izbirni predmeti: 

 

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Sodijo v razširjen program. 

Za neobvezni izbirni predmet se učenec odloči prostovoljno, vendar ga mora obiskovati celo 

šolsko leto, če se za njega odloči. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni 

opravičiti tako kot obvezne ure. Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v 

spričevalo.   

 

V šolskem letu 2019/20 se učenci  tretje triade niso odločili za neobvezni izbirni predmet. 
 
V drugi triadi bomo v šolskem letu 2019/20  izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete: 

šport, računalništvo in drugi tuj jezik – nemščino.  

 

Za učence 1. razreda bomo v skladu z ZOŠ izvajali prvi tuji jezik angleščino kot neobvezni 

izbirni predmet. 

FLEKSIBILNI PREDMETNIK  

 

V šolskem letu 2019/20 bomo nadaljevali s fleksibilnim predmetnikom . Izvajali ga bomo pri 

naslednji izbirnih predmetih:  obdelava gradiv – les, obdelava gradiv – umetne snovi, likovno 

snovanje (I, II, III), sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja, izbrani šport in šport za 

zdravje. 
 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

 

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se 

preverjajo standardi znanja določeni z učnim načrtom. Nacionalno preverjanje znanja je za 

učence 6. in 9. razreda obvezno. O dosežkih učenca šola starše pisno obvesti. Dosežki 

nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev. 

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz 

slovenščine, matematike in angleščine. 

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz 

slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. 

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 

9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo 

znanje na posamezni šoli. Za našo šolo je kot tretji predmet določen angleški jezik.  
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INTERESNE DEJAVNOSTI 2019/20 

 

Po normativih šola lahko ponudi po dve uri interesnih dejavnosti na teden na oddelek. Interesne 

dejavnosti vodijo strokovni delavci šole, nekatere pa tudi zunanji sodelavci. Glede na interes in 

sposobnosti učencev skušamo ponuditi čim več dejavnosti z različnih področij, ki se bodo 

odvijale v dogovorjenih terminih. Ponudba interesnih dejavnosti je objavljena vsako leto 

posebej in je sestavni del te publikacije (kot ena od prilog prvi teden septembra). 

 
 DEJAVNOST MENTOR/ICA Razred Dan/ura 

1. Mlajši otroški 

pevski zbor  
Alenka Gazvoda 1.  

ponedeljek, 13. 50 – 

14. 35 

2. Starejši otroški 

pevski zbor  
Alenka Gazvoda 2.–5.  

ponedeljek, torek, 

12. 50 – 13. 35 

3. 
Mladinski pevski 

zbor  
Alenka Gazvoda 6.–9. 

torek, 13. 50 – 14. 

25,  

petek, 7. 30 – 8. 15 

4. Mala logika Anita Jerman/Barbara Parkelj 1.–4. po dogovoru 

5. Tehniški krožek 1., 

2. 
Gregor Turk 6.–9 

ponedeljek, sreda, 

13. 50 – 14. 35 

6. Fotografski krožek  Gregor Turk 6.–9.  po dogovoru 

7. 
Eko krožek Milena Legan  1., 2. 

ponedeljek, sreda, 

7. 30 – 8. 15 

8. Ročna dela Bernarda Zemljič 3.–6.  petek, 7. 30 – 8. 15 

9. 
Rdeči križ Robert Ogulin 5.–9. 

ponedeljek, 12. 50 – 

13. 35 

10. OFS Brbučki (TD 

Straža) 
Petra Bukovec, Petra Kukman 2.–4. 

četrtek, 13. 00 -

13.45 

11. Knjižničarski 

krožek 
Dušanka Štamfelj 4.–9. sreda, 7.30–8.15 

12. 
Planinski krožek 

Dušanka Štamfelj, Tanja Žiberna;  

PD NM 
1.–9. 

enkrat mesečno po 

dogovoru 

13. 
Računalniški krožek  Marija Hlastan 2., 3. 

torek, 12. 50 – 13. 

35 

15. Kvačkanje, pletenje Tanja Žiberna 3.–9. sreda, 12.50–13.35 

16. Gibanje za zdravje Bogdan Burgar 6.- 9. 
četrtek, 12. 50 – 13. 

35 

17. Igre z žogo  Bogdan Burgar 7.–9. 
torek, 13. 50 – 14. 

35 

18. Atletika  S. Malnar; AK Krka (zunanji) 2.–7. torek, 7. 30-8.15 

19. Košarka deklice  ŽKK Krka (zunanji) 1.–7. 
sreda, 14. 30 – 

16.00 

20. Besede sproščajo Sanja Kirn 1.–9. 
ponedeljek, 12. 50 -

13. 35 

21. Tenis (zunanji) 1.–6. 
petek, 13. 40 – 

14.25 

22. Odbojka učenke Mateja Drmaž 5.–7. 
četrtek, 13.50–

15.10 

23. Gimnastika Mateja Drmaž 1.–2. sreda, 13.50–15.15 

24. Mladi gasilec PGD Vavta vas (zunanji) 1.–9.  

25. 
Zdravo jem/zdravo 

živim 

Katarina Kulovec Ulčnik, Hana 

Korošec 
6.–9. torek, 12.50–14.35 

26. Ustvarjalni krožek Petra Kukman 2., 3. četrtek, 7. 30 – 8.15 
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27. 

Gibalno plesne 

urice 
Anita Jerman  1.-4. 

četrtek, 12. 50 – 13. 

25 

28. Gledališki krožek Sanja Kirn 6.-9. torek, 12.50-13.35 

29. 
 Znam se sprostiti 

in umiriti 
Katarina Kulovec Ulčnik 1.–9. četrtek, 7.30–8.15 

30. Likovne delavnice Vladimira Brudar 6.–9. 
četrtek, 12. 50 – 

13.35 

31. Zeliščni pripravki Milena Legan 1.–3. 
četrtek, 12.50–

14.15 (na14 dni) 

32. Lonček kuhaj Tjaša Kotar 4.-5. 
sreda, 13. 50 – 14. 

35 

33. 
Literarne 

delavnice 
Ana Markelj Karlič 6.–9. 

torek, 12. 50- 13. 35 

(na 14 dni) 

34. Pravljični krožek Petra Skube Bavdek 1. četrtek, 7. 30 – 8. 15 

35. 
Kotiček dobrega 

počutja 
Dušanka Štamfelj 5. -9. torek, 7. 30 – 8. 15 

36. Podjetniški krožek 
Metka Starešinič, Ana Markelj 

Karlič 
6.-9. 

sreda, 12. 50 – 13. 

35 

37. 
Šolska glasbena 

skupina 
Robert Ogulin 5. -9. po dogovoru 

38. Polepšajmo šolo Mateja Drašler 6. -9. sreda, 12. 50-13.25 

39. 
Matematični 

krožek 
Valentina Potočnik 6.-9. torek, 12. 50 – 13.25 

40. eTwinning Mateja Drašler 6.-9. po dogovoru 

41. Košarka -učenci zunanji 2.-6. torek, 14. 30 – 16.00 

 
 
 

ZDRAVJE, GIBANJE TER DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE OTROK; 

izvedbeni model razširjenega programa v OŠ, v sodelovanju z ZRSŠ in MIZŠ  

 

 

Področje gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje vsebuje različne dejavnosti, s 

katerimi želimo in lahko vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj 

vsakega posameznika ter ob tem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih navad.  

Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so 

ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.  

Cilji področja so:  

• ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno 

življenje, 

• izgrajevanje razumevanja pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, 

zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka, 

• spoznavanje in  aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, razvijanje navad 

zdravega prehranjevanja ter varno in odgovorno ravnanje v okolju, 

• pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska 

varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prva pomoč, higiena, 

varna in zdrava spolnost, varna mobilnost), 
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• oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega 

sebe in drugih. 

 

V okviru projekta RaP bomo učencem ponudili naslednje dejavnosti:  

 

Sklop gibanje: 

-       planinski krožek, gimnastika, odbojka, gibalne plesne urice, igre z žogo, folklora, 

rokomet, gibanje za zdravje. 

Sklop hrana in prehranjevanje: 

-       zdravo jem/ zdravo živim, zeliščni pripravki, lonček kuhaj 

Sklop zdravje in varnost: 

-       znam se sprostiti in umiriti, Rdeči križ, peš torba/ peš bus, prometna kača, kotiček 

dobrega počutja 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

Oblike sodelovanja s starši so:  

 skupni roditeljski sestanki (uvodni za vse starše je meseca septembra),  

 oddelčni roditeljski sestanki,  

 predavanja in delavnice za starše (po programu dela šolske svetovalne službe),  

 popoldanske pogovorne ure (vsak prvi torek v mesecu ob 16.00 do 18.00), 

 dopoldanske pogovorne ure so organizirane tedensko, po urniku posameznih učiteljev 

(informacijo dobite starši na začetku septembra) ali po dogovoru.  

Sodelovanje staršev s šolo je namenjeno boljšemu delu in razvoju otrok/ učencev. Zaželeno je 

tudi sodelovanje posameznih učencev, ki imajo možnost individualnih pogovorov. Ob 

individualnih potrebah s starši sodelujemo tudi pisno ali preko telefonskih pogovorov.  
 

V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev. 

Svet staršev predstavlja po en izvoljen predstavnik staršev iz vsakega oddelka.  

Ti starši združujejo in zastopajo mnenja vseh staršev, sodelujejo pri predlogih za spremembe 

in novosti oz. izboljšave v življenju in delu šole. Seznanjeni so z letnim delovnim načrtom 

šole in njegovim sprotnim uresničevanjem.  

 

Predavanja za starše: 

 Uvodni roditeljski sestanek v torek, 10. 9. 2019 ob 16.uri, 

 Jana Dular; Topla afriška srca, 7. 10. 2019 ob 17. uri, 

 za starše učencev 3., 5., 7. in 8. razreda: Predstavitev CAP programa; izvajalke CAP 

programa,  

 za starše učencev od 1. do 9. razreda: In odgovoren je …; Aleksander Zadel; 7. 4. 2020 

ob 16. uri, 

 za starše učencev 9. razreda: Vpis v srednje šole; Hana Korošec; datum naknadno, 

 za starše učencev 6. razreda: Učne navade naših šestošolcev; Posvetovalnica za učence 

in starše NM, M. Petric; 15. 10. 2019 ob 16. uri, 

 za starše učencev od 1. do 9. razreda: Družinska e - pravila; Logout; 5. 11. 2019 ob 16. 

uri. 
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ŠOLSKA SVETOVALNA  SLUŽBA 

 

Temeljni cilj šolske svetovalne službe je sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev 

za optimalni razvoj vsakega učenca v šoli. V želji, da zagotovimo otrokom optimalne pogoje 

za  razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter 

telesno in duševno konstitucijo, opravlja šolska svetovalna delavka številne naloge tako, da se 

povezuje z učitelji, starši, učenci in zunanjimi institucijami. 
 
Šolska svetovalna služba pomaga učencem, učiteljem in staršem ob težavah na področjih učenja 

in poučevanja, vzgoje, šolske klime in kulture, na področju spodbujanja spoznavnega, 

čustvenega in socialnega razvoja otrok, pri karierni orientaciji in pri razreševanju različnih 

osebnostnih, socialnih in ekonomskih stisk ter težav učencev. 
 
Svetovalna delavka je na voljo učencem in staršem vsak dan osebno, po telefonu in elektronski 

pošti. 

 

Delo z  nadarjenimi: 

 

Delo poteka v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci. Postopek 

evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev poteka v petem razredu. Posamezne učence 

se evidentira tudi kasneje.  

Nadarjenim učencem omogočamo poglabljanje močnih področij med poukom (diferenciacija 

in poglabljanje učnih vsebin), z vključitvijo v izbirne predmete, interesne dejavnosti ter v 

posamezne projekte, ki jih glede na možnosti ter interes organiziramo na šoli. Spodbujamo jih 

k udeležbi na tekmovanjih, natečajih ter jim nudimo mentorstvo pri le-teh. Spodbujamo jih tudi 

k udeležbi na počitniških delavnicah ter taborih zunanjih ponudnikov. 

Delo specialne pedagoginje: 

 

Dodatna strokovna pomoč (DSP) je namenjena učencem z učnimi in razvojnimi primanjkljaji, 

ki imajo odločbo Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.  

 

Za učence, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, se pripravi individualizirani program, v katerem se opredelijo načini, 

oblike in cilji pomoči, prilagoditve in uporaba pripomočkov, ki jih je učenec v vzgojno-

izobraževalnem procesu deležen ter šibka in močna področja funkcioniranja, ki se pri učencu 

tekom pomoči krepijo in razvijajo. Učenci z odločbo o usmeritvi pridobijo do 5 ur dodatne 

strokovne pomoči na teden, ki se lahko izvaja individualno ali skupinsko, v ali izven oddelka.  

 

Učenci, ki imajo blage težave pri učenju (nimajo odločbe o usmeritvi), so vključeni v druge 

oblike pomoči. 
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ŠOLA V NARAVI 

Datum Kraj (CŠOD) Razred 

3. 6. – 5. 6. 2020 Fara (CŠOD Fara) 3. razred 

27. 1. - 31. 1. 2020 Slivniško Pohorje (CŠOD Planinka) 5. razred 

14. 10. - 18. 10. 2019  Rakov Škocjan (CŠOD Rak) 7. razred 

 

MIZŠ subvencionira šolo v naravi za 5. razred, ostale šole v naravi pa že vrsto let financira 

občina Straža.  

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 

Knjižnico vodi strokovno usposobljena knjižničarka, ki poleg izposoje po urniku vodi tudi ure 

knjižnične vzgoje, učence pa spodbuja k spoznavanju in obiskovanju splošnoizobraževalnih 

knjižnic. Obiskovalci imajo prost vstop do knjig in lahko samostojno ali pod strokovnim 

vodstvom in svetovanjem izbirajo gradiva. Organiziran je tudi knjižničarski krožek.  

 

 

UČBENIŠKI SKLAD 

 

Šola izposoja veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga je šola ustanovila ob 

finančni podpori Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije. Ministrstvo od leta 2008 

zagotavlja brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za učence od 1. do vključno 

9. razreda.  

 

ŠOLSKA PREHRANA 

 

Prehrana predstavlja pomemben dejavnik zdravja, še posebej v otroštvu, zato se pri načrtovanju 

ravnamo po prehranskih smernicah v vrtcu in šoli, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje v letu 

2005. Upoštevamo tudi nove standarde in normative, ki jih je izdal Zavod RS za šolstvo v 

sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. Prehrana učencev obsega malico za vse učence in kosilo 

za tiste, ki se nanj naročijo. 

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila ni potrebno več oddajati, saj se bo pri 

dodelitvi subvencije upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o 

povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem 

dodatku. Vloga za subvencijo malice in kosila se na pristojnem Centru za socialno delo odda le 

v primeru, ko družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. 

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in 

pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali 

državni štipendiji, ne presega 545,98 eurov. Subvencija pripada v višini cene malice. 

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih 

povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 

370,86 eurov. 

 

Učencem že tradicionalno ponujamo več šol v naravi v okviru razpisanih ponudb Centrov 

šolskih in obšolskih dejavnosti.  
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V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo posamezni obrok preko 

spletne strani www.lopolis.si  ali ustno, ali po elektronski pošti,  ali po telefonu oz. osebno v 

tajništvu šole. Odjava velja za tisti dan, ki ga določi oseba, ki poda odjavo oz. z naslednjim 

dnem. Odjava obrokov za nazaj ni mogoča. Starši vložijo vlogo za subvencijo malice in 

subvencijo kosila pri pristojnem centru za socialno delo.  Starši na šoli oddajo le prijavo otroka 

na šolsko prehrano.  
Razpored malice: 

 8. 20 – malica za učence 1. razreda 

 9. 05 – malica za učence od 2. do 5. razreda 

 9. 55 – malica za učence od 6. do 9. razreda 

 

 

PROMETNA VARNOST 
 
Šola ima prometno-varnostni načrt. Strokovni delavci uresničujejo vsebine prometne vzgoje v 

okviru posameznih predmetov, interesnih dejavnosti, pri razrednih urah in na ekskurzijah. 

Sodelujemo s Policijsko postajo Dolenjske Toplice, ZŠAM in drugimi zunanjimi sodelavci.  

Učenci upoštevajo varne poti, ki so  določene v šolskem načrtu.   

Učenci se lahko v šolo in domov vozijo s kolesi le, če imajo kolesarski izpit, ustrezno 

opremljeno kolo in čelado.  
 

V sodelovanju z Občino Straža pa organiziramo prevoze šolskih otrok. Razpored le-teh je 

priloga k publikaciji, ki jo prejmejo učenci v začetku šolskega leta.  
 
 

ORGANIZACIJA JUTRANJEGA VARSTVA IN PODALJŠANEGA BIVANJA 

 
Za učence, ki prihajajo v šolo zgodaj in nimajo drugih obveznosti organiziramo jutranje 

varstvo pod vodstvom strokovnih delavcev. Za učence prvega razreda se jutranje varstvo izvaja 

od 6.00 do 8.20 in je financirano s strani MIZŠ. Za učence od drugega do tretjega razreda pa je 

jutranje varstvo financirano s strani staršev in se bo izvajalo v času od 7.00 do 8.15.  

Podaljšano bivanje je organizirano  za učence od 1. do 5. razreda. Glede na čas bivanja v šoli 

in število učencev bomo organizirali skupine. Učenci imajo v času podaljšanega bivanja kosilo, 

delajo domače naloge, imajo usmerjen prosti čas in se udeležujejo različnih interesnih 

dejavnosti.  

Polni čas bivanja v skupini je 11.55–16.05. 

 
 

RAZPOREDITEV UR 

 

 6. – 9. razred 1. – 5. razred 

predura 7.30 – 8.15 

1. ura 8.20 – 9.05 8.20 – 9.05 

2. ura 9.10 – 9.55 9.25 – 10.10 

3. ura 10.15 – 11.00 10.15 – 11. 00 

4. ura 11. 10 -11. 55 11. 10 -11. 55 

5. ura 12.00 – 12. 45 12.00 – 12. 45 

6. ura 12. 50 – 13. 35 12. 50 – 13. 35 

           7. ura 13. 50 – 14. 35  

http://www.lopolis.si/
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 ŠOLSKI SKLAD 

 

V šolskem letu 2005/06 je bil ustanovljen šolski sklad. S prostovoljnimi prispevki staršev in 

različnih donatorjev zbiramo sredstva za zviševanje šolskega standarda, opremljanje šole s 

sodobno tehnologijo, športnimi rekviziti, učnimi pripomočki, igrali in drugim. 

 

Šolski sklad vodi upravni odbor, ki ga sestavlja predsednik in šest članov. Pravila poslovanja 

šolskega sklada so podrobneje zajeta v Pravilniku šolskega sklada.  

 
 

 OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI UČENCEV OD POUKA  

 

Starši so dolžni poskrbeti, da otrok redno prihaja v šolo in k vsem drugim obveznim vzgojno-

izobraževalnim dejavnostim.  

Vzrok odsotnosti učenca morajo starši razredniku javiti najkasneje v treh dneh po izostanku 

osebno ali v pisni obliki.  

Starši so dolžni izostanek opravičiti najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo in 

posredovati razredniku pisno opravičilo.  

Učenec lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej 

napovejo. Prosti dnevi (do 5 dni) v času pouka lahko učenec koristi v enem ali več delih. 

Starši so dolžni pisno napovedati vsako odsotnost otroka razredniku najmanj 5 delovnih dni 

pred predvideno odsotnostjo.  

Za vsako odsotnost v trajanju nad 5 dni v času pouka, so starši dolžni napisati pisno prošnjo in 

jo nasloviti na ravnatelja šole z utemeljitvijo vzroka odsotnosti najmanj 15 delovnih dni pred 

napovedano odsotnostjo. O dovoljeni oziroma nedovoljeni odsotnosti ravnatelj pisno obvesti 

starše najmanj 5 delovnih dni pred napovedano odsotnostjo.  

 

 

 OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH 

 

Starši so dolžni sporočiti šoli vsako spremembo podatkov (naslov, številko telefona, na katerega 

so dosegljivi ...) v sedmih dneh po nastali spremembi. 
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 DOKUMENTI OŠ VAVTA VAS 

 

Vzgojni načrt 

Oblikovan je na osnovi analize vzgojnega dela šole in na sprejetih dogovorih med zaposlenimi, 

učenci in starši, zato smo vsi enako odgovorni za njegovo uresničevanje. 

 

Vzgojni načrt Osnovne šole Vavta vas je v celoti objavljen na spletni strani šole.  
 

Pravila šolskega reda 

 

Na podlagi Vzgojnega načrta v Pravilih šolskega reda šola natančneje opredeli: dolžnosti in 

odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in vedenja, vzgojne 

ukrepe za posamezne kršitve pravil, pohvale, priznanja, nagrade, opravičevanje odsotnosti, 

organiziranost učencev, sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.  

 

Pravila šolskega reda so objavljena na spletni strani šole. 

 

Prometno varnostni načrt  je objavljen na spletni strani šole. 

 

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti so objavljena na spletni strani šole. 

 

Letni delovni načrt je objavljen na spletni strani šole. 

 

 

 

 

 

 

Publikacijo pripravili: 

         Sabina Erjavec 

         Hana Korošec 
 


