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Osnovna šola Maksa Durjave je prepoznavna,  

zdrava, varna šola,  

kjer spodbujamo znanje, osebnostno rast in razvoj. 

 

Je šola vseživljenjskega učenja in znanja,  

ki učence vzgaja, pripravi na samostojnost 

 in odgovornost. 

 
 
 
 
 

“KAR JE NAUČENO V MLADOSTI, JE VKLESANO V KAMEN.” 
(indijski pregovor).              
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OSEBNA IZKAZNICA ŠOLE 
 

        

       
 
Osnovna šola Maksa Durjave Maribor 
Ruška cesta 15, 2000 Maribor  
Telefon: 02 33 04 702 
Faks: 02 33 04 703 
Transakcijski račun: 01270–6030667749 
Davčna številka: 81376847 
E-naslov: os-maksa.durjave@guest.arnes.si 
Spletna stran: http://maksadurjave.splet.arnes.si/ 
 
Ustanovitelj šole je Mestna občina Maribor. 

Šolski okoliš obsega del območja Mestne četrti Magdalena in del območja Mestne četrti 

Studenci. Šola izvaja program devetletnega izobraževanja. Na šoli je 17 oddelkov, od 

tega so 3 oddelki podaljšanega bivanja v štirih skupinah. 

Najvišji organ šole je Svet šole, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet 

predstavnikov šole in trije predstavniki staršev. Starši se združujejo v Svet staršev, ki je 

sestavljen iz predstavnikov staršev vseh oddelčnih skupnosti. 

Pedagoško delo usklajuje učiteljski zbor šole.  

Učitelji se združujejo v strokovni aktiv prvega, drugega in tretjega vzgojno-

izobraževalnega obdobja, v strokovne aktive matematike, slovenskega in angleškega 

jezika, strokovni aktiv naravoslovja, družboslovja, strokovni aktiv podaljšanega bivanja, 

aktiv pedagoginj in aktiv razrednikov.  

Šolo vodi ravnateljica, Jolanda Friš Lozej.  

mailto:os-maksa.durjave@guest.arnes.si
http://maksadurjave.splet.arnes.si/
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PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE 
 
Prednostne naloge naše šole so: 

- usmerjenost v dvig kakovosti procesa učenje, 

- usmerjanje učencev v pridobivanje vseživljenjskega znanja in veščin, 

- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njegovimi sposobnostmi in 

interesi, vključno z razvojem njihove pozitivne samopodobe, 

- spodbujanje branja in pisanja s poudarkom na pismenosti in bralnem 

razumevanju pri vseh predmetih, 

- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih, 

- razvijanje naravoslovnih in digitalnih kompetenc, 

- nadgrajevanje spodbudnega učnega okolja za razvijanje učenčevih sposobnosti, 

- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in 

medsebojno strpnost, 

- spodbujanje sprejemanja odgovornosti, upoštevanja pravil in dogovorov, 

- gradnja primernih kulturnih odnosov med vsemi udeleženci vzgojno-

izobraževalnega procesa.  
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ŠOLSKI KOLEDAR 
 
S poukom pričnemo 2. septembra 2019. Učenci devetega razreda pouk končajo 15. 

junija, ostali pa 24. junija 2020. Šolski koledar za šolsko leto po mesecih je objavljen 

TUKAJ. V šolskem letu 2019/2020 sta dve ocenjevalni obdobji. 

OCENJEVALNO 
OBDOBJE 

TRAJANJE OCENJEVALNA 
KONFERENCA 

PRVO OCENJEVALNO 
OBDOBJE 

od 2. septembra 2019  
do 31. januarja 2020 31. januar 2020 

DRUGO OCENJEVALNO 
OBDOBJE 

od 1. februarja 2020  
do 15. junija 2020 

(9. razred) 

9. junij 2020   
(9. razred) 

od 1. februarja 2020                             
do 24. junija 2020 

(1.- 8. razred) 

18. junij  2020 
(1.- 8. razred) 

  

http://www.os-maksadurjave.si/
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ŠOLSKE POČITNICE IN DRUGI PROSTI DNEVI 
 
JESENSKE POČITNICE od 28. 10. do 1. 11. 2019 

DAN REFORMACIJE 31. 10. 2019 

DAN SPOMINA NA MRTVE 1.  11.  2019 

BOŽIČ 25. 12. 2019 

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 26. 12. 2019 

NOVOLETNE POČITNICE od 25. 12. 2019 do 2. 1. 2020 

NOVO LETO 1. in 2. 1. 2020 

POUKA PROST DAN 3. 1. 2020 

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 31. 1. 2020 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 8. 2. 2020 

INFORMATIVNI DAN  ( 9. RAZRED ) 14. in 15. 2. 2020 

ZIMSKE POČITNICE od 24. 2. do 28. 2. 2020 

VELIKONOČNI PONEDELJEK 13. 4. 2020 

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 27. 4. 2020 

PRVOMAJSKE POČITNICE od 27. 4. do 1. 5. 2020 

PRAZNIK DELA 1. in 2. 5. 2020 

DAN DRŽAVNOSTI 25. 6. 2020 

POLETNE POČITNICE od 26. 6. do 31. 8. 2020 
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PREDMETNIK  
1. - 5. razred 

PREDMET 

RAZRED 

1. 2. 3. 4. 5. 

T L T L T L T L T L 

SLOVENŠČINA 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175 
ANGLEŠČINA - - 2 70 2 70 2 70 3 105 
LIKOVNA UMETNOST 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 
GLASBENA UMETNOST 2 70 2 70 2 70    1,5 52    1,5 52 
DRUŽBA - - - - - - 2 70 3 105 
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 105 3  105 3   105 - - - - 
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA - - - - - - 3 105 3 105 
MATEMATIKA 4  140 4  140 5 175 5 175 4 140 
ŠPORT 3  105 3  105 3   105 3 105 3 105 
GOSPODINJSTVO - - - - - - - - 1 35 
PREDMET I (NEOBVEZNO) - - - - - - 1 35 - - 
ODD.  SKUPNOST - - - - - -   0.5 17   0.5 17 
DOPOLNILNI IN 
DODATNI POUK 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

DODATNA POMOČ OTROKOM S 
POSEBNIMI POTREBAMI    0.5 17  0.5 17    0.5 17    0.5 17    0.5 17 

INTERESNA DEJAVNOST 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 
KULTURNI DNEVI 4 dni 4 dni 4 dni 3 dni 3 dni 
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 
ŠPORTNI DNEVI 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 
TEHNIŠKI DNEVI 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni 
ŠTEVILO PREDMETOV 6 7 7 9 9 
TEDENSKO UR 20 23 24 24 26 
TEDNOV POUKA 35 35 35 35 35 
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6. - 9. razred 

PREDMET 
RAZRED 

6. 7. 8. 9. 
T L T L T L T L 

SLOVENSKI JEZIK 5 175 4 140 3,5 122,5 4,5 144 
ANGLEŠKI JEZIK 4 140 4 140 3 105 3 96 
NEMŠČINA - - - - - - - - 
LIKOVNA UMETNOST 1 35 1 35 1 35 1 32 
GLASBENA UMETNOST 1 35 1 35 1 35 1 32 
GEOGRAFIJA 1 35 2 70 1,5 52 2 64 
ZGODOVINA 1 35 2 70 2 70 2 64 
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA 
KULTURA IN ETIKA - - 1 35 1 35 - - 

BIOLOGIJA - - - - 1,5 52 2 64 
KEMIJA - - - - 2 70 2 64 
NARAVOSLOVJE 2 70 3 105 - - - - 
FIZIKA - - - - 2 70 2 64 
MATEMATIKA 4 140 4 140 4 140 4 128 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 70 1 35 1 35 - - 
GOSPODINJSTVO 1,5   52,5 - - - - - - 
ŠPORT 3 105 2 70 2 70 2 64 
PREDMET I  - - 2/1 70/35 2/1 70/35 2/1 64/32 
PREDMET II - - 1 35 1 35 1 32 
PREDMET III* - - 1 35 1 35 1 32 
ODD. SKUPNOST 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16 
DOPOLNILNI  IN  
DODATNI POUK 

1 35 1 35 1 35 1 32 

DODATNA POMOČ OTROKOM S 
POSEBNIMI POTREBAMI 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 16 

INTERESNA DEJAVNOST 2 70 2 70 2 70 2 64 
KULTURNI DNEVI 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 
ŠPORTNI DNEVI 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 
TEHNIŠKI DNEVI 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 
ŠT. PREDMETOV 11 15 15 14 
TEDENSKO UR 26 29,5 27,5 30 
TEDNOV POUKA 35 35 35 32 
 
Učenec izbere 2 uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem 

soglašajo njegovi starši. Prav tako lahko izbere 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov v 1. 

razredu ter od 4. do 9. razreda. 
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
 

DATUM 6. RAZRED 
 

9. RAZRED 
 

torek,  
5. maj 2020 slovenščina slovenščina 

četrtek, 
7. maj 2020 matematika matematika 

ponedeljek, 
11. maj 2020 angleščina biologija    

seznanitev 
učencev z 

dosežki 
8. junij 2020 1. junij 2020 

 

ŠOLA V NARAVI 
 
Šolo v naravi organiziramo za učence  5. in 7. razreda.  
 

 
5. razred 

 
18. maj 2020 - 22. maj 2020 

 
CŠOD Osilnica 
 

 
7. razred 

 
6. januar 2020 - 10. januar 2020 

 
CŠOD Bohinj 

 

POUK V MANJŠIH SKUPINAH 
 
V 5., 6., 7., 8. in 9. razredu izvajamo vzgojno-izobraževalno delo v dveh skupinah pri 

matematiki, slovenščini in angleščini. 
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IZBIRNI PREDMETI 

Šola  izvaja različne izbirne predmete, ki se spreminjajo iz leta v leto. Letos izvajamo kot 

neobvezni izbirni predmet v 1. razredu, angleščino, v 4. in 5. in 6. razredu gledališko 

dejavnost, šport ter tehniko. Obvezne izbirne predmete izvajamo za učence od 7. do 9. 

razreda, in sicer: Verstva in etika, Nemščina 1 in 2, Šport za sprostitev, Načini 

prehranjevanja, Šahovske osnove, Urejanje besedil, Daljnogledi in planeti ter Življenje 

človeka na Zamlji. 

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

Številne športne interesne dejavnosti bomo izvajali v projektu Zdravje, gibanje ter dobro 

psihično in fizično počutje otrok. Poleg teh dejavnosti pa lahko učenci izberejo še med 

naslednjimi interesnimi dejavnostmi: 

Otroški pevski zbor 
1. in 2. razred 

Mladinski pevski zbor 
3. do 9. razred 

Modelarski krožek 
7. do 9. razred 

Minute za zdravje 
5. do 9. razred 

Likovni krožek 
4. do 9. razred 

Plesni krožek 
4. do 6. razred 

Plesne vaje 
9. razred 

Jutranja telovadba 
1. do 4. razred 

Bobnarski krožek 
1. do 9. razred 

Košarka 
1. do 6. razred 

Male sive celice 
6. do 9. razred 

Dodatne ure gibanja 
1. do 3. razred 

Vesela šola 
4. do 9. razred 

Simbioza 
7. do 9. razred 

Otroški parlament 
8. in 9. razred 

Ročnodelski krožek 
4. do 6. razred 

Folklora 
4. do 6. razred 

Nogomet 
1. do 3. razred 

Šolski radio 
7. do 9. razred 

Igre z žogo 
7. do 9. razred 

AV studio 
7. do 9. razred 

Mediacija 
6. do 9. razred 

Rokoborba 
1. do 9. razred 

Kolesarski krožek 
5. razred 

Programiranje 
2. do 4. razred 

English club 
5. do 8. razred 

Da bom fit 
7. do 9. razred 

Kotiček za zdravje 
6. do 9. razred 

Eko Maks 1 
2. do 5. razred 

Eko Maks 2 
6. do 9. razred 

Narava v šoli 
3. do 8. razred 
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DNEVI DEJAVNOSTI 

Objavljeni so na spletni strani šole. Povezava - Dnevi dejavnosti 

 

JUTRANJE VARSTVO 

Jutranje varstvo je organizirano od 6.30 do 8.30 za učence prvega razreda. Za druge 

učence je jutranje varstvo organizirano od 6.30 do 8.15. 

 

PODALJŠANO BIVANJE 

Na šoli so glede na število prijavljenih učencev 4 skupine podaljšanega bivanja od 

prvega do petega razreda. Podaljšano bivanje se začenja po končanem pouku in traja 

vsak dan do 16.10. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj 

podaljšanega bivanja predčasno napoti učence od 2. do 5. razreda iz šole le s pisnim 

soglasjem staršev. 

 

DODATNI POUK 
 
Organizirali ga bomo za učence, ki presegajo standarde znanja pri posameznih 

predmetih. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela 

zagotavljamo doseganje višjih standardov znanja. Metode, ki se pri tem uporabljajo, so 

metode samostojnega učenja, problemski pristop, projektne naloge, priprava na razna 

tekmovanja in raziskovalne naloge.  

DOPOLNILNI POUK 
 
Organizirali ga bomo za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju, z namenom, da 

optimalno izkoristijo svoje učne sposobnosti.  

http://www.os-maksadurjave.si/dnevi-dejavnosti/
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ODSOTNOST OD POUKA 
 
Učitelji morajo biti seznanjeni z morebitnimi posebnostmi glede zdravja učencev. 

Odsotnost učencev od pouka je treba redno opravičevati. Učenci lahko na željo staršev 

izostanejo od pouka do 5 dni v šolskem letu. Starši morate tudi to izredno odsotnost 

predhodno osebno ali pisno sporočiti in najaviti razredniku. V primeru odsotnosti ne 

pozabite odpovedati šolske prehrane v tajništvu šole. 

 
 

STATUS ŠPORTNIKA ALI KULTURNIKA 
 
Zaradi obveznosti učencev, ki ob šoli počnejo še marsikaj drugega (razni športi, igranje 

instrumenta), je možno pridobiti za učenca/učenko poseben status, opredeljen v 

posebnem pravilniku. Uveljavljanje statusa velja za učence, ki so v svojem športnem ali 

kulturnem udejstvovanju nadpovprečno uspešni (republiške selekcije, tekmovalec 

državnega nivoja, tekmovalec na glasbenem področju, v pevskem zboru, baletu …). 

Informacije dobite pri razredniku vašega otroka. 

 
 

TEČAJI 
 
Učenci 1. in 3. razreda bodo obiskovali tečaj plavanja. Za učence 5. razreda bomo 

organizirali kolesarski tečaj. 

FAKULTATIVNI POUK 
 
Fakultativni pouk jezika (nemščina) je organiziran za učence 3., 4., 5. in 6. razreda.   

Fakultativni pouk računalništva je organiziran za učence 4., 5. in 6. razreda.  
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PEVSKE PRIPRAVE 
 
V mesecu aprilu bodo za pevce mladinskega pevskega zbora potekale pevske priprave v 

šoli. 

SPLETNE UČILNICE 
 
Od 1. do 9. razreda bodo spletne učilnice dostopne na šolski spletni strani:  

http://maksadurjave.splet.arnes.si 

ZDRAVJE, GIBANJE TER DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO 
POČUTJE OTROK 
 
Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje je projekt, ki ga podpira MIZŠ. 

Udeleženci so učenci od 1. do 9. razreda. Glavni namen projekta je, da so učenci v šoli 

gibalno aktivni vsak dan.  

 
  

http://maksadurjave.splet.arnes.si/
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DRUGI PROJEKTI 
Šola je vključena v več projektov, s katerimi izraža svojo specifiko.  

 
PROJEKTI V POVEZAVI Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

Inkluzijski projekt 

Zdrava šola 

Rastem s knjigo 

Kreativno in sproščeno do znanja nemščine v 1. in 2. razredu 

Simbioza 

 
 

INTERNI PROJEKTI ŠOLE 

Pedenjped 

Zaščitništvo 

Mediacija 

Projekt Slovenija 

 
PROJEKTI FINANCIRANI IZ MIZŠ IN EU IZ ESS 

Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok 

Izzivi medkulturnega sobivanja 

Skupaj za znanje 

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanja prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah 

 
MEDNARODNI PROJEKTI 

Erasmus + 

Branje ne pozna meja 

Vetrnice za mir 

http://www.o-md.mb.edus.si/index.php/projekti-mainmenu-82/integracijski-projekt-mainmenu-140
http://www.o-md.mb.edus.si/index.php/projekti-mainmenu-82/zdrava-ola-mainmenu-84
http://www.o-md.mb.edus.si/index.php/projekti-mainmenu-82/akcija-zbiranja-izrabljenih-tonerjev-kartu-in-trakov-mainmenu-83
http://www.o-md.mb.edus.si/index.php/projekti-mainmenu-82/kreativno-in-sproeno-znanje-nemine-mainmenu-141
http://www.o-md.mb.edus.si/index.php/projekti-mainmenu-82/pedenjped-mainmenu-184
http://www.o-md.mb.edus.si/index.php/projekti-mainmenu-82/zaitnitvo-mainmenu-147
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PREHRANA UČENCEV 
 

Učenci se lahko naročijo na zajtrk (učenci v jutranjem varstvu), dopoldansko malico, 

kosilo in popoldansko malico. Vsi obroki so skrbno načrtovani v skladu s smernicami 

zdravega prehranjevanja ter omogočajo otrokom zdrav in pravilen razvoj. Na šoli je po 

strokovnih navodilih poskrbljeno tudi za dietno prehrano otrok.                      

                                                                                                                                                  

Šolske malice pripravljamo na šoli, kosila kuhajo na Osnovni šoli Franceta Prešerna. Čas 

malice je od 10.05 do 10.25, čas kosila pa med 12.00 in 14.00. Vsak dan je ob malici na 

voljo tudi sadje. Učenci malicajo v jedilnici šole ali v učilnici, v kateri je potekal pouk pred 

odmorom, skupaj z učiteljem. Za nemoten potek malice skrbijo dežurni učenci in dežurni 

učitelji.  

 
 
Naročilo na šolsko prehrano 

V skladu z Zakonom o šolski prehrani starši oziroma skrbniki v mesecu juniju prijavijo  

otroka na šolsko prehrano z obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano. Obrazec 

lahko dobite v šolski svetovalni službi. Na obrazcu označite vrsto obroka in datum 

začetka prijave. 

 

Odjava zajtrka, malice in kosila 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši ali skrbniki odjavijo prehrano 

za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrano odjavite pri poslovni sekretarki 

osebno v tajništvu šole, po telefonu na številko 02 33 04 702 ali preko portala Easistent 

do 8.00. V primeru, da obrok ni odjavljen, se plača polna cena, tudi če je obrok 

subvencioniran. 
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Subvencija šolske prehrane  

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-

izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem 

dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. 

Več o subvenciji hrane najdete tukaj 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 
Temeljna funkcija šolske svetovalne službe je pomoč in podpora učencem, učiteljem ter 

staršem s ciljem, da se zagotovi optimalne pogoje za napredovanje učencev v razvoju in 

učenju.  

Delo svetovalne delavke temelji na programskih smernicah svetovalne službe v osnovni 

šoli. Tako svetovalna delavka izvaja vpis v 1. razred ter poklicno orientacijo in pomoč pri 

vpisu v srednjo šolo. Je koordinatorica in vezni člen timov za delo z učenci z učnimi 

težavami, učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, učenci priseljenci, z 

nadarjenimi učenci, z učenci Romi in sodeluje v drugih projektih šole. 

Predvsem pa je svetovalna delavka na voljo učencem, staršem in učiteljem za pomoč pri 

reševanju različnih razvojnih, vzgojnih, učnih, psihosocialnih in drugih težav. Organizira 

tudi preventivne delavnice ter tematske razredne ure. Sodeluje z zunanjimi institucijami 

za zagotavljanje celovitega razvoja otrok. Svetuje in pomaga pri uveljavljanju subvencij 

in se vključuje v iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči učencem in njihovim 

družinam. Z učenci, predstavniki razredov, sodeluje na skupnosti učencev. 

Učencem, staršem in učiteljem je na voljo v pisarni šolske svetovalne službe vsak 

delovni dan od 8.00 do 12.00 (priporočamo, da se za pogovor predhodno dogovorite), 

na telefonski številki: 02/33 04 706 in na elektronskem 

naslovu: sss.maksa.durjave@guest.arnes.si.  

 

http://maksadurjave.splet.arnes.si/prehrana/subvencioniranje-prehrane/
http://maksadurjave.splet.arnes.si/prehrana/subvencioniranje-prehrane/
mailto:sss.maksa.durjave@guest.arnes.si
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
V šolski knjižnici imamo preko 7 000 knjig za učence in učitelje. Naročeni smo na 

različne revije in časopise, namenjene branju v  knjižnici. Izposoditi si je možno največ tri 

knjige hkrati za štirinajst dni. Ta rok se lahko podaljša za sedem dni, vendar to ni 

mogoče pri knjigah, predpisanih za domače branje, saj je njihovo število omejeno, učenci 

pa si jih lahko izmenjajo le, če upoštevajo dogovorjene roke. Če učenec knjigo izgubi ali 

poškoduje, mora kupiti novo do konca šolskega leta oz. se mora o ustreznem 

nadomestilu dogovoriti s knjižničarko. V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Majda Kukolj. 

Učenci prihajajo v knjižnico po določenem urniku, ki je izobešen na vratih knjižnice. 

Poleg izposoje lahko v miru kaj preberejo, pišejo ali mirno igrajo družabno igro.  

V okviru šolske knjižnice bodo potekale mnoge kulturne dejavnosti, kot npr. bralna 

značka, knjižni sejem in podobno. 

 
Urnik knjižnice je objavljen na šolski spletni strani. Povezava do šolske knjižnice 

 

UČBENIŠKI SKLAD 
 

Na šoli je oblikovan učbeniški sklad. Učenci si izposojajo učbenike brezplačno. V primeru 

izgube ali uničenja morajo starši plačati znesek v skladu s Pravilnikom o upravljanju z 

učbeniškim skladom. 

  

http://maksadurjave.splet.arnes.si/vzorcna-stran/solska-knjiznica/
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ŠOLSKI SKLAD 
 
Šola ima šolski sklad, ki je namenjen zbiranju denarnih sredstev za financiranje 

nadstandardnih dejavnosti (projektni dnevi, raziskovalna dejavnost učencev, učna in 

informacijska tehnologija …) ter pomoč učencem iz socialno šibkih družin. Zbiranje 

sredstev je prostovoljno. Sredstva zbiramo na posebnem računu, razporeja jih upravni 

odbor. 

Št. rač.: 01270-6030667749; sklicna številka 5555, s pripisom »za sklad«. 
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SODELOVANJE S STARŠI 
 
S starši se bomo mesečno srečevali na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. 

GOVORILNE URE 

Oktober 14. oktober 2019 

November (skupne) 11. november 2019 

December 9. december 2019 

Januar (skupne) 13. januar 2020 

Marec 9. marec 2020 

April (skupne) 6. april 2020 

Junij 8. junij 2020 

 

RODITELJSKI SESTANKI 

 
1. roditeljski sestanek 9. september 2019 

2. roditeljski sestanek 10. februar 2020 

3. roditeljski sestanek 11. maj 2020 

 

Tedensko imajo učitelji govorilne ure tudi v dopoldanskem času. Vsaka oddelčna 

skupnost voli predstavnika izmed staršev, ki se vključuje v Svet staršev. 
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VARNA POT V ŠOLO 
 
Na poti v šolo morajo biti učenci, ki prihajajo z vzhodne smeri, previdni, saj so prisiljeni 

uporabljati kar dve zahtevni prometni poti. 

 

Tisti, ki prihajajo po Ulici Moše Pijada, imajo dve možnosti: 

● ali prečkajo najprej omenjeno ulico in nato še Gorkega ulico (5, 6), 

● ali pa najprej prečkajo Gorkega ulico in nato Ulico Moše Pijada (7, 8).  

 

V obeh primerih gre za s semaforji opremljene prehode za pešce, ki zagotavljajo visoko 

raven varnosti. Na Moše Pijada in Dvorakovi (9, 10) ulici se nahajata še dva prehoda za 

pešce, ki ju je mogoče uporabiti za dostop do šole. Ta dva prehoda nista varni mesti za 

prečkanje ceste in ju je mogoče nadomestiti s prej omenjenimi semaforiziranimi, zato 

otrokom in staršem priporočamo, da se ju izogibajo. 

 
Najbolj previdni morajo biti učenci, ki prihajajo z Ljubljanske ulice (tisti, ki so tam doma, 

in tisti, ki prihajajo od drugod in izstopajo iz avtobusa na postajališču na Ljubljanski 

ulici). Na poti do šole morajo prečkati kar tri oziroma štiri prehode za pešce, od katerih 

eden predstavlja posebej zahtevno mesto. Celotno pot sledijo pločnikom. Najprej 

prečkajo cesto, ki pelje do bolnišnice (11). Tu morajo biti učenci kar pozorni, saj gre na 

omenjenem mestu za precej gost promet v obe smeri. Mesto, na katerega je vredno 

opozoriti, je prehod za pešce na Trgu revolucije (12). Posebej zahtevno mesto je iz več 

razlogov: 

● gre za zelo prometno dvopasovnico, na kateri so na eni strani urejena parkirna 

mesta za avtomobile; 

● avtomobili nimajo primerne hitrosti; 

● zaradi parkiranih avtomobilov vozniki pešce zelo težko opazijo. 
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Učenci uporabljajo še dva prehoda za pešce (13, 14), ki prav tako nista opremljena s 

svetlobnimi znaki, a  ne predstavljata varnostno posebej zahtevnih mest. 

 

 

Učenci, ki prihajajo v šolo s kolesi, uporabljajo kolesarske steze na Valvasorjevi ulici in 

Ulici Moše Pijada, sicer pa vozijo po isti vozni površini kot avtomobili in ostala prevozna 

sredstva. Prav zaradi tega morajo posebej upoštevati prometna pravila, voziti z 

brezhibno opremljenim kolesom in s svetlobnimi odsevniki. Obvezna je uporaba čelade 

ustrezne velikosti in kolesarska izkaznica. 
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KJE LAHKO DOBIŠ POMOČ? 
TOM, telefon za otroke in mladino 
vsak dan od 12.00 do 20.00 
Klic je brezplačen. 

116 111 

ZDRAVSTVENI DOM – dispanzer za psihohigieno 
otrok 
Vošnjakova ulica 4 

22 86 200 

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, 
MLADOSTNIKE in STARŠE 
Lavričeva 5 

234 97 00 

KRIZNI CENTER 
Trubarjeva 27 250 26 60 

SOS TELEFON ZA ŽRTVE NASILJA 080 11 55 

POLICIJA 113 

REŠEVALCI, GASILCI 112 

POVZETEK VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli pravi: 

- Vzgojno delovanje šole je strokovno delo, ki se izvaja v skladu s pravili stroke, v 

skladu s tem zakonom, na njegovi podlagi izdanimi predpisi in akti šole. 

- Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in 

vrednot iz tega zakona, ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter 

posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike 

vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje 

vzgojnega načrta. 

- Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, 

usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vzgojni ukrepi), s 

katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev iz tega 

zakona. 

V celoti je Vzgojni načrt objavljen na spletni strani šole 

  

http://maksadurjave.splet.arnes.si/vzorcna-stran/vzgojno-delovanje-sole/vzgojni-nacrt/
http://maksadurjave.splet.arnes.si/vzorcna-stran/vzgojno-delovanje-sole/vzgojni-nacrt/


24 
 

POVZETEK HIŠNEGA REDA 
 

- Šola posluje od ponedeljka do petka in je odprta od 6.00 do 20.00. Tajništvo šole ima 

uradne ure od 8.00 do 12.00. Poslovni čas ob vikendih je določen s šolskim 

koledarjem. Ravnateljica lahko odredi, da šola občasno posluje tudi v soboto, nedeljo 

ali na drug, z zakonom določen dela prost dan. 

- Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti in Načrt varnih 

šolskih poti. Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oziroma 

druga oseba, starejša od 10 let, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili 

šolo. 

- V šolo prihajajo učenci 15 minut pred pričetkom dejavnosti, razen učencev, ki so 

vključeni v jutranje varstvo. 

- Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih učenci zapustijo šolske prostore in odidejo 

domov. Zadrževanje v šolskih prostorih ali v garderobah po končanem pouku in 

drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno. Učenci lahko zapustijo šolski 

prostor samo iz opravičenih razlogov, ki jih učenec oziroma starši predhodno 

posredujejo razredniku. 

- Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je 

omejeno. V učilnice lahko starši in obiskovalci vstopajo samo z dovoljenjem 

strokovnega delavca ali ravnateljice. 

V celoti je Hišni red objavljen na spletni strani šole 

  

http://maksadurjave.splet.arnes.si/vzorcna-stran/vzgojno-delovanje-sole/hisni-red/
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POVZETEK PRAVIL ŠOLSKEGA REDA 
 
Pravila šolskega reda so izdelana na podlagi Zakona o osnovni šoli, Hišnega reda in 

Vzgojnega načrta. Na podlagi Vzgojnega načrta se v Pravilih šolskega reda natančneje 

opredelijo: 

- dolžnosti in odgovornosti učencev, 

- pravila obnašanja in ravnanja, 

- načini zagotavljanja varnosti, 

- opravičevanje odsotnosti, 

- organiziranost učencev, 

- sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev in 

- vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil. 

 

V celoti so Pravila šolskega reda objavljena na spletni strani šole                                           

 

 

 

 

 

 

 

http://maksadurjave.splet.arnes.si/vzorcna-stran/vzgojno-delovanje-sole/pravila-solskega-reda/
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