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OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA 

Lesjakova 4, RUŠE 

 

Ravnatelj:   Ladislav PEPELNIK 

E-mail ravnatelja: rav-osmbjg@guest.arnes.si 

Pomočnik ravnatelja: Miro JAUŠOVEC 

E-mail pomočnika: miro.jausovec@glazer.si 

Tajnica:   Aleksandra GRIČNIK 

Računovodja:  Dominika ŠMID 

Tel. tajništvo:  02 669 04 80 

Tel. računovodstvo:  02 669 04 94 

Tel. psihologinja:  02 669 04 93 

Tel. pedagog:  02 669 04 84 

Tel. kuhinja:   02 669 04 89 

Tel. knjižnica:  02 669 04 86 

Fax:    02 669 04 96 

E-mail: OS-J.Glazerja-Ruse@guest.arnes.si 

Spletna stran šole: www.glazer.si  

TRR:   01308-6030678303 

Davčna številka:  51038315 

 

mailto:OS-J.Glazerja-Ruse@guest.arnes.si
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USTANOVITELJ 

Osnovno šolo Janka Glazerja Ruše je ustanovila Občina 

Ruše. 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ 

Šolski okoliš obsega naselja Bistrica ob Dravi, Bezena, 

Ruše, Lobnica, Smolnik in Fala. V letošnjem šolskem 

letu je na šoli 26  oddelkov, od tega je 6 oddelkov 

podaljšanega bivanja. Skupno število učencev je  460 

(220 deklet in  240 fantov). 

 

ŠOLO UPRAVLJAJO 

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda. Svet zavoda 

ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki 

ustanovitelja (Katja Čelik Kumer, Igor Jurišič, Darko 

Knez), pet predstavnikov šole (Iris Dell΄olivo, Aleksandra 

Gričnik, Simona Kraner, Leonida Osojnik, Olga Žvikart – 

predsednica) in trije predstavniki staršev (Jernej 

Rodošek - podpredsednik, Zoran Rutnik, Polona 

Vollmeier). 
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STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole. 

Obravnava strokovna vprašanja  povezana z vzgojno-

izobraževalnim delom in odloča o njih, daje mnenje o 

letnem delovnem načrtu šole, predlaga uvedbo 

nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, 

odloča o posodobitvah programov in njihovi izvedbi v 

skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za 

imenovanje ravnatelja, daje pobude za napredovanje 

strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, 

odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v 

skladu z zakonom. 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, 

ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem 

oddelku. Obravnava vzgojno - izobraževalno 

problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z 

nadarjenimi učenci in s tistimi, ki teže napredujejo, 

odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v 

skladu z zakonom. 
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Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, 

analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za 

reševanje učnih in vzgojnih problemov posameznih 

učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, 

odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja drugo delo v 

skladu z zakonom. Pri delu z učenci bo razredniku 

posameznih razredov v pomoč sorazrednik. 

Strokovni aktivi sestavljajo učitelji istega predmeta 

oziroma predmetnega ali razrednega področja. 

Obravnavajo problematiko predmeta oziroma 

predmetnega ali razrednega področja, usklajujejo merila 

za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za 

izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo 

pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge 

strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 

AKTIV VODJA 

1. RAZRED Denisa TRAFELA 

2. RAZRED Kristina MIKLIČ 

3. RAZRED Rajka BEIGOT 

4. RAZRED Marija - Metka KOPER 
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5. RAZRED Vladka POTOČNIK 

1. TRIADA Irena JELENC 

2. TRIADA Vladka POTOČNIK 

OPB – JV Marko KOLARIČ 

BIO, KEM, FIZ, NAR, 

GOS, TIT,  RAČ 
Anton CENCIČ 

LUM, GUM Suzana ŠPINDLER 

MATEMATIKA Urška GOLOB 

SLOVENŠČINA Ksenija ŽUPEVC 

ŠPORT 1. – 5.r Katarina BIZJAK SLANIČ 

ŠPORT 6. – 9.r Aleksander SORŠAK 

TUJI JEZIKI Sonja ČREŠNIK 

ZGO, GEO Erika GERMIČ 

ŠSS Andreja KUDER 

 

SVET STARŠEV 

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in 

učiteljskega zbora. Sestavljen je tako, da ima v njem 

vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo 

na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev 



 

 

OŠ Janka Glazerja Ruše          



Telefon: 02/ 669 04 80              E-mail: OS-J.Glazerja-Ruse@guest.arnes.si 

 

 

 
6 

predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k 

predlogu ravnatelja za nadstandardne storitve, daje 

mnenje k predlogom o razvoju šole in o letnem 

delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o 

vzgojno-izobraževalnih dosežkih in problematiki, 

obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-

izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in 

opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi 

predpisi. 

 

SKUPNOST UČENCEV 

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne 

skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v 

skupnost učencev šole. Skupnost učencev, ki jo vodi 

šolski pedagog Boštjan Ravnjak, sprejme letni program 

dela. 

 

ŠOLSKI PROSTOR 

Prostor, kjer šola prevzema odgovornost za učence v 

času pouka, obsega celotno šolsko stavbo na Lesjakovi 
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ulici ter pripadajoče zunanje površine. Učenci so se na 

omenjenih površinah dolžni obnašati v skladu s pravili 

šole. Še posebej morajo biti pozorni, da ne posegajo na 

zasebno lastnino bližnjih stanovalcev. 

 

STIKI MED STARŠI IN ŠOLO 

Na šoli želimo razvijati partnerski odnos med učitelji in 

starši, ki se lahko aktivno vključite v izobraževanje svojih 

otrok. Vaša naloga je, da podpirate otrokovo učenje in 

primerno vedenje doma in v šoli. Pomembno je, da se 

redno medsebojno obveščamo in posvetujemo o delu in 

življenju vaših otrok v šoli. Da bomo učinkovitejši glede 

skupnih pričakovanj in zahtev pri vzgojnih pristopih in 

šolanju, si učitelji želimo rednih stikov s starši oz. 

skrbniki. 

Prepričani smo, da boste najmanj enkrat mesečno prišli 

v šolo na krajši pogovor z razrednikom ali s 

posameznim učiteljem. V primeru, da vas na razgovor 

povabimo pisno ali ustno po telefonu, pa upamo, da se 

ga boste zagotovo udeležili ob dogovorjenem času. 
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Redne popoldanske pogovorne ure organiziramo 

septembra – drugi torek, novembra, januarja, marca 

in maja pa tretji torek v mesecu. 

 

Dopoldanske pogovorne ure so vsak teden pri vseh 

učiteljih po posebnem razporedu. 

Med šolskim letom bomo organizirali strokovna 

predavanja z vsebinami, ki bodo zajemale aktualno 

problematiko na področju vzgoje in izobraževanja. O 

temi in času izvedbe boste predhodno pisno obveščeni. 

Vse šolsko leto bodo potekale različne aktivnosti, s 

pomočjo katerih vam želimo posredovati čim več 

informacij, ki vam bodo v pomoč pri vaši vzgoji doma. 

 

Prepričani smo, da vse starše zanima, kako se vaš 

otrok obnaša, kaj dela v šoli. V primeru težav vas 

bomo sproti obveščali in pričakovali vaše 

sodelovanje. 
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POGOVORNE URE 
Razredna stopnja – razredniki 

RAZRED UČITELJ ČAS 

1. A Andreja KLJAJIČ poned., 7.40 – 8.25 

1. B Martina ŠUMER poned., 7.40 – 8.25 

1. C Denisa TRAFELA sreda, 12.10 – 12.55 

2. A Irena JELENC torek, 9.20 – 10.05 

2. B Kristina MIKLIČ sreda, 9.20 – 10.05 

2. C Stanka KRAMER torek, 11.20 – 12.05 

3. A Natalija PREDNIK BURIČ poned., 12.10 – 12.55 

3. B Rajka BEIGOT poned., 12.10 – 12.55 

4. A Marija – Metka KOPER torek, 9.20 – 10.05 

4. B Nevenka BERGLEZ torek, 10.30 – 11.15 

5. A Vladka POTOČNIK petek, 10.30 – 11.15 

5. B Olga ŽVIKART petek, 10.30 – 11.15 

Ostali učitelji in vzgojitelji na razredni stopnji  

RAZRED UČITELJ ČAS 

1. Urška DEŽELAK torek, 7.40 – 8.25 

1. Kaja KRIVONOG sreda, 11.20 – 12.05 

1. Jana TERBUC poned., 10.30 – 11.15 

2. Tjaša BEVC četrtek, 12. 10 – 12.55 

3. Melita ZAFOŠNIK torek, 12.10 – 12.55 

4. Mira GRUŠOVNIK torek, 12.10 – 12.55 

Predmetna stopnja-razredniki 

RAZRED UČITELJ ČAS 

6.A Ljiljana MIĆOVIĆ STRUGER poned., 8.30 – 9.15 

6.B Marijana SRNKO četrtek, 8.30 – 9.15 

7.A Anton CENCIČ četrtek, 10.30 – 11.15 

7.B Tatjana LUBEJ četrtek, 8.30 – 9.15 

8.A Melita KLADNIK poned., 10.30 – 11.15 

8.B Urška GOLOB petek, 11.20 – 12.05 

9.A Ksenija ŽUPEVC poned., 13.15 – 14.00 
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9.B Darinka JESENKO poned., 11.20 – 12.05 

Ostali učitelji na predmetni stopnji 

UČITELJ PREDMET ČAS 

Tjaša BEVC GEO četrtek, 12.10 – 12.55 
Katarina BIZJAK SLANIČ ŠPO, IP četrtek, 12.10 – 12.55 

Sonja ČREŠNIK TJA, IP torek, 8.30 – 9.15 

Ferdinand FRANK NAR poned., 11.20 – 12.05 

Erika GERMIČ GEO petek, 9.20 – 10.05 

Franc JAKOŠ RAČ, IP poned., 8.30 – 9.15 

Miro JAUŠOVEC MAT torek, 8.30 – 9.15 

Melita KLADNIK DKE, ZGO poned., 10.30 – 11.15 

Marko KOLARIČ ŠPO, OPB torek, 12.10 – 12.55 

Karin MAGDIČ 
GOS, KEM, 

NAR, IP 
petek, 11.20 – 12.05 

Lilijana MERC TJA poned., 11.20 – 12.05 

Leonida OSOJNIK MAT petek, 8.30 – 9.15 

Mateja PODLESEK FRA poned., 8.30 – 9.15 

Aleksander SORŠAK ŠPO, IP četrtek, 12.10 – 12.55 

Suzana ŠPINDLER LUM, IP sreda, 12.10 – 12.55 

Drugi delavci šole 

Andreja KUDER psihologinja poned., 13.15 – 14.00 

Ladislav PEPELNIK ravnatelj četrtek, 8.30 – 9.15 

Milojka POŠ inkluziv. ped. poned., 12.10 – 12.55 

Boštjan RAVNJAK pedagog torek, 8.30 – 9.15 

Renata ŠTRITOF inkluziv. ped. petek, 7.40 – 8.25 

Aleksandra ROŽIČ knjižničarka četrtek, 10.30 – 11.15 

Manja VIDOVIČ socialna ped. poned., 12.10 – 12.55 

 
Informacijo o tem, kje starši najdejo učitelja v času 

njegovih pogovornih ur, bodo dobili pri informatorki na 

šoli. 



 

 

OŠ Janka Glazerja Ruše          



Telefon: 02/ 669 04 80              E-mail: OS-J.Glazerja-Ruse@guest.arnes.si 

 

 

 
11 

URE SVETOVANJA UČENCEM 

Že nekaj let vsi strokovni delavci šole, pred poukom ali 

po njem, izvajajo ure svetovanja učencem. Namenjene 

so tistim posameznikom, ki bi se radi pogovorili o svojih 

težavah, neuspehu ali pa pri posameznem učitelju 

poiskali dodatno razlago učne snovi. Ure svetovanja 

bodo potekale po naslednjem urniku: 

Razredna stopnja – razredniki 

RAZRED UČITELJ ČAS 

1. A Andreja KLJAJIČ torek, 7.40 – 8.25 

1. B Martina ŠUMER sreda, 7.40 – 8.25 

1. C Denisa TRAFELA poned., 7.40 – 8.25 

2. A Irena JELENC petek, 12.10 – 12.55 

2. B Kristina MIKLIČ sreda, 7.40 – 8.25 

2. C Stanka KRAMER sreda, 7.40 – 8.25 

3. A Natalija PREDNIK BURIČ poned., 7.40 – 8.25 

3. B Rajka BEIGOT poned., 7.40 – 8.25 

4. A Marija – Metka KOPER četrtek, 7.40 – 8.25 

4. B Nevenka BERGLEZ petek, 7.40 – 8.25 

5. A Vladka POTOČNIK petek, 7.40 – 8.25 

5. B Olga ŽVIKART petek, 7.40 – 8.25 

Ostali učitelji in vzgojitelji na razredni stopnji  

RAZRED UČITELJ ČAS 

1. URŠKA DEŽELAK sreda, 7.40 – 8.25 

1. Jana TERBUC četrtek, 10.30 – 11.15 

1. Kaja KRIVONOG poned., 15.00 – 15.45 

2. Tjaša BEVC poned., 7.40 – 8.25 

3. Melita ZAFOŠNIK četrtek, 12.10 – 12.55 

4. Mira GRUŠOVNIK četrtek, 12.10 – 12.55 
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Predmetna stopnja-razredniki 

RAZRED UČITELJ ČAS 

6.A Ljiljana MIĆOVIĆ STRUGER sreda, 7.40 – 8.25 

6.B Marijana SRNKO torek, 14.05 – 14.50 

7.A Anton CENCIČ torek, 14.05 – 14.50 

7.B Tatjana LUBEJ torek, 14.55 – 15.40 

8.A Melita KLADNIK poned., 7.40 – 8.25 

8.B Urška GOLOB četrtek, 7.40 – 8.25 

9.A Ksenija ŽUPEVC torek, 14.05 – 14.50 

9.B Darinka JESENKO poned., 13.50 – 14.35 

 

Ostali učitelji na predmetni stopnji 

UČITELJ PREDMET ČAS 

Tjaša BEVC GEO poned., 7.40 – 8.25 
Katarina BIZJAK SLANIČ ŠPO, IP torek, 12.10 – 12.55 

Sonja ČREŠNIK TJA, IP sreda, 13.15 – 14.00 

Ferdinand FRANK NAR torek, 7.40 – 8.25 

Erika GERMIČ GEO petek, 7.40 – 8.25 

Franc JAKOŠ RAČ, IP petek, 8.30 – 9.15 

Miro JAUŠOVEC MAT četrtek, 13.15 – 14.00 

Melita KLADNIK DKE, ZGO poned., 7.40 – 8.25 

Marko KOLARIČ ŠPO, OPB torek, 14.55 – 15.40 

Karin MAGDIČ 
GOS, KEM, 

NAR, IP 
sreda, 13.15 – 14.00 

Lilijana MERC TJA sreda, 13.15 – 14.00 

Leonida OSOJNIK MAT sreda, 7.40 – 8.25 

Mateja PODLESEK FRA sreda, 15.45 – 16.30 

Aleksander SORŠAK ŠPO, IP petek, 13.15 – 14.00 

Suzana ŠPINDLER LUM, IP petek, 14.55 – 15.40 
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Drugi delavci šole 

Andreja KUDER psihologinja po dogovoru 

Ladislav PEPELNIK ravnatelj poned., 13.15 – 14.00 

Milojka POŠ inkluziv. ped. petek, 7.40 – 8.25 

Boštjan RAVNJAK pedagog poned., 13.15 – 14.00 

Renata ŠTRITOF inkluziv. ped. poned., 13.15 – 14.00 

Aleksandra ROŽIČ knjižničarka četrtek, 7.40 – 8.25 

Manja VIDOVIČ socialna ped. sreda, 14.05 – 14.50 

 

ŠOLSKI KOLEDAR 

Šolsko leto traja od 1. septembra do 31. avgusta. 

Začetek pouka: četrtek, 1. september 2016 

Zadnji dan pouka: četrtek, 15. junij 2017 (za 9. r) 

petek, 23. junij 2017 (od 1. do 8. r) 

Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku 

poteka v dveh ocenjevalnih obdobjih: 

I.   ocenjevalno obdobje: od 1. septem. do 31. januarja 

II.  ocenjevalno obdobje: od 1. februarja do 15. junija 

(9.r) 

od 1. februarja do 24. junija 

(od 1. do 8.r) 
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POUKA PROSTI DNEVI 

Državni prazniki in drugi dela prosti dnevi v Republiki 

Sloveniji: 

- z zakonom določeni državni prazniki: 

1. januar, novo leto 

8. februar, Prešernov dan 

27. april, dan upora proti okupatorju 

1. in 2. maj, praznik dela 

25. junij, dan državnosti 

1. november, dan spomina na mrtve 

26. december, dan samostojnosti 

 

- drugi dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so 

še: 

31. oktober, dan reformacije 

25. december, božič 

17. april, velikonočni ponedeljek 
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Šolske počitnice: 

- jesenske počitnice: od 29. oktobra do 6. novembra 

- novoletne počitnice: od 24. decembra do 1. januarja 

- zimske počitnice: od 18. februarja do 26. februarja 

- prvomajske počitnice: od 27. aprila do 2. maja 

- letne počitnice: od konca pouka do 31. avgusta 

Roki za opravljanje (popravnih, razrednih, 

predmetnih) izpitov: 

I.  rok: 16. junija do 29. junija 2017 (učenci 9. razreda) 

26. junija do 7. julija 2017 (za učence ostalih 

razredov) 

II. rok: 18. do 31. avgust 2017 



ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Šolska svetovalna delavca sta: 

Andreja Kuder, psihologinja 

  Boštjan  Ravnjak, pedagog. 

Opravljata  svetovalno delo in nudita specifično učno 

pomoč učencem z učnimi težavami. Vodita 
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posvetovalne pogovore z učenci in starši, ki so 

enakovreden partner v svetovalnem odnosu, kajti starši 

nosijo največjo odgovornost za vedenje in šolanje 

svojega otroka. Starši imajo pravico in dolžnost 

soodločanja glede izbire izbirnih predmetov in 

vključevanja v različne oblike dela otroka v šoli. To so 

individualizirani programi za učence s posebnimi 

potrebami, vključitev v dodatni in dopolnilni pouk, 

interesne dejavnosti, soodločanje o nadaljevanju 

šolanja. Skupaj s starši rešujeta socialna vprašanja, se 

posvetujeta o težavah pri vzgoji otrok ipd. 

Oba opravljata preventivno dejavnost, vodita delavnice 

za učence in sodelujeta pri projektnih dnevih. Prav tako 

seznanjata učence z metodami učinkovitega učenja. 

Učencem in staršem sta na voljo vsak delovni dan. Za 

individualni razgovor se lahko najavite po telefonu: 

669 04 93  pri psihologinji  in  

669 04 84  pri pedagogu 

Delovni čas psihologinje je od 7.30 do 14.30 ure, 

pedagoga od 7.00 do 14.00 ure. 
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DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

V šoli posvečamo pozornost odkrivanju in delu z 

nadarjenimi učenci. Šolska svetovalna služba in učitelji 

identificiramo nadarjene učence v skladu s Konceptom 

odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v OŠ. Za 

učence, ki pridobijo status nadarjenega  učenca, 

oblikujemo individualiziran program.  

Status nadarjenega učenca je eden od pogojev za 

pridobitev Zoisove štipendije. 

Svojo nadarjenost lahko učenci v šoli razvijajo pri pouku 

z drugačnimi pristopi in metodami, pri interesnih 

dejavnostih in dodatnem pouku. Prav tako se vključujejo 

v razne šolske prireditve, projektne dneve, raziskovalno 

dejavnosti, počitniške tabore….V letošnjem letu 

načrtujemo izvedbo mednarodnega tabora za 

nadarjene. 

Delo z nadarjenimi učenci koordinira šolska 

psihologinja. 
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DODATNI  IN  DOPOLNILNI POUK 

Poleg rednega pouka, ki je za vse učence obvezen, 

nudimo učencem še dodatne ure skupinskega in 

individualnega učnega dela. 

 

DODATNI POUK 

Je namenjen uspešnejšim učencem, izvajamo ga pri 

posameznih predmetih. S poglobljenimi in razširjenimi 

vsebinami ter z različnimi metodami dela zagotavljamo 

doseganje višjih učnih ciljev. Metode, ki se pri tem 

uporabljajo in razvijajo, so metode samostojnega 

učenja, problemski pristop, projektne naloge, priprave 

na razna tekmovanja ipd. 

 

DOPOLNILNI POUK 

Nekateri učenci poleg rednega pouka potrebujejo še 

dopolnilno razlago snovi in dodatno pomoč učitelja. 

Naučili se bodo enostavnih metod učenja in pomnjenja 

ter jih utrdili. S pomočjo pri dopolnilnem pouku bodo ti 
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učenci lažje usvojili minimalne cilje pri posameznem 

predmetu. 

Učencem, ki imajo odločbe o dodatni strokovni pomoči 

kakor tudi učencem s specifičnimi učnimi težavami, 

pomagajo učitelji, psihologinja, pedagog in specialni 

pedagogi. 

 

URNIK DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA 

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

6. r 

SLOVENŠČINA 

Ljiljana 

MIĆOVIĆ S. 

    

7. r 

SLOVENŠČINA 

Ljiljana 

MIĆOVIĆ S. 

MATEMATIKA 

Leonida 

OSOJNIK 

 
ANGLEŠČINA 

Marijana SRNKO 
 

8. r 

SLOVENŠČINA 

Ljiljana 

MIĆOVIĆ S. 

ANGLEŠČINA 

Sonja 

ČREŠNIK 

 
KEMIJA 

Karin MAGDIČ 

MATEMATIKA 

Leonida OSOJNIK 

9. r 

SLOVENŠČINA 

Ljiljana 

MIĆOVIĆ S. 

KEMIJA 

Karin MAGDIČ 
 

MATEMATIKA 

Leonida 

OSOJNIK 

ANGLEŠČINA 

Sonja ČREŠNIK 

 

Začetek pouka ob 7.40 uri. 
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ŠOLSKI ZVONEC 

 

URA OD DO  

1. 7.40 8.25  

2. 8.30 9.15  

3. 9.20 10.05  

MALICA 10.05 10.30 25 MINUT 

4. 10.30 11.15  

5. 11.20 12.05  

6. 12.10 12.55  

KOSILO 12.55 13.15 25 MINUT 

7. 13.15 14.00  

8. 14.05 14.50  

9. 14.55 15.40  

 

UČBENIŠKI SKLAD 

Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. 

razreda nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk. 

Za vse učence od 1. do vključno 9. razreda je izposoja 

brezplačna. 
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Obrazci z navodili za izposojo bodo učencem razdeljeni 

v mesecu maju. Starši, pravočasno zagotovite učbenike 

svojemu otroku za naslednje šolsko leto. 

 

PREDMETNIK 

 

 RAZRED 

PREDMET 1. 2. 3. 4. 5. 

 T L T L T L T L T L 

Slovenščina 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175 

Matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140 

Angl. jezik   2 70   2 70 3 105 

Likov. vzgoja 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Glasb. vzgoja 2 70 2 70 2 70 1,5 53 1,5 53 

Družba       2 70 3 105 

Spozn. okolja 3 105 3 105 3 105     

Narav. in teh.       3 105 3 105 

Gospodinjstvo         1 35 

Šport 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Oddelčn. skup.       0,5 18 0,5 18 

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

Narav. dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

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

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

Št. predmetov 6 7 6 8 9 

Ted. ur pouka 20 23 22 24 26 

Tednov pouka 35 35 35 35 35 
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 RAZRED 

PREDMET 6. 7. 8. 9. 

 T L T L T L T L 

Slovenščina 5 175 4 140 3,5 123 4,5 144 

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128 

Angleški jezik 4 140 4 140 3 105 3 96 

Likovna vzgoja 1 35 1 35 1 35 1 32 

Glasbena vzgoja 1 35 1 35 1 35 1 32 

Geografija 1 35 2 70 1,5 53 2 64 

Zgodovina 1 35 2 70 2 70 2 64 
Drž. in dom. kult. ter etika   1 35 1 35   

Fizika     2 70 2 64 

Kemija     2 70 2 64 

Biologija     1,5 53 2 64 

Naravoslovje 2 70 3 105     

Tehnika in tehnol. 2 70 1 35 1 35   

Gospodinjstvo 1,5 53       

Športna vzgoja 3 105 2 70 2 70 2 64 

Predmet 1   2/1 70 2/1 70 2/1 64 

Predmet 2   1 35 1 35 1 32 

Predmet 3   1 35 1 35 1 32 

Oddelčna skupnost 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 16 

Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Število predmetov 11 14 16 14 

Tedensko ur pouka 26 29,5 29 29 

Tednov pouka 35 35 35 32 
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IZBIRNI PREDMETI 

Program devetletke omogoča učencem, da nekaj vsebin 

obveznega izobraževanja izberejo sami. V zadnjem 

triletju šolanja predmetnik vsebuje obvezne izbirne 

predmete; vsakemu (izjema je drugi tuj jezik) je 

namenjena 1 ura tedensko. 

 »Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov 

tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo 

njegovi starši (17. člen Zakona o osnovni šoli)«.  Če 

učenec izbere tuj jezik, ki je dveurni predmet, je to 

že dovolj. 

»Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno 

šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog 

staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O 

oprostitvi iz prejšnjih odstavkov odloči ravnatelj (52. člen 

Zakona o osnovni šoli)«. Pisno vlogo oddate starši 

ravnatelju. 

Ker so izbirni predmeti sestavni del predmetnika, 

so enakovredni vsem ostalim predmetom. Ocenjujejo se 
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številčno in v spričevalo se vpišejo vse zaključene 

ocene. 

 Učenec lahko v septembru (do 16. septembra) še 

spremeni svojo odločitev, vendar le, če s tem ne poruši 

skupine, in je njegova izbira v skladu z urnikom. 

 

V šolskem letu 2016/2017 izvajamo naslednje izbirne 

predmete: 

PREDMET RAZRED 

Francoščina 7., 8. in 9. razred 

Klaviatura in računalnik I. 7., 8. in 9. razred 

Likovno snovanje I., II., III. 7., 8. in 9. razred 

Multimedija 8. razred 

Nemščina 7., 8. in 9. razred 

Računalniška omrežja 9. razred 

Robotika v tehniki 8. razred 
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PREDMET RAZRED 

Sodobna priprava hrane 7., 8. in 9. razred 

Šport 7., 8. in 9. razred 

Urejanje besedil 7. razred 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Tudi letos bomo v skladu z 20.a členom Zakona o 

osnovni šoli izvajali za učence 4., 5. in 7. razreda pouk 

iz neobveznih izbirnih predmetov. 

Pouk drugega tujega jezika, kot neobvezni izbirni 

predmet, poteka v obsegu dveh ur tedensko, ostali 

predmeti eno uro tedensko. 

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih 

izbirnih predmetov tedensko. 

V pouk neobveznih izbirni predmetov se učenci 

vključujejo prostovoljno. 

Ker so neobvezni izbirni predmeti sestavni del 

predmetnika, so enakovredni vsem ostalim predmetom. 
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Ocenjujejo se številčno in v spričevalo se vpišejo vse 

zaključene ocene. 

V šolskem letu 2016/2017 bomo izvajali naslednje 

neobvezne izbirne predmete: 

PREDMET RAZRED 

Računalništvo 4., 5. in 6. razred 

Šport  4. in 6. razred 

Nemščina 8. razred 

Umetnost 4. in 5. razred 

 

USPEHI NA TEKMOVANJIH 

V šolskem letu 2015/16 so naši učenci na tekmovanjih v 

znanju s pomočjo svojih mentorjev dosegli  naslednje 

rezultate: 

Angleščina - 9. razred (mentorica Marijana Srnko): 

2 bronasti priznanji 

Astronomija (mentor Anton Cencič): 

 3 bronasta priznanja 
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Ekokviz (mentorica Karin Magdič): 

 6. mesto v regiji (med 266 ekipami) 

Fizika (mentorja Anton Cencič in Miro Jaušovec): 

10 bronastih in 2 srebrni priznanji 

Geografija (mentorica Erika Germič): 

16 bronastih, 2 srebrni in 1 zlato priznanje 

Kemija (mentorica Karin Magdič): 

 2 bronasti priznanji 

Matematika (mentorice učiteljice od 1. do 5 razreda 

in učitelji MAT na predmetni stopnji): 

 64 bronastih in 5 srebrnih priznanj  

Nemščina (mentorica Sonja Črešnik): 

 1 bronasto in 1 srebrno priznanje 

Računalništvo – BOBER (mentor Franc Jakoš): 

 18 bronastih in 1 srebrno priznanje 

Sladkorna bolezen (mentorica Karin Magdič): 

 10 bronastih, 1 srebrno in 1 zlato priznanje 

Slovenščina (mentorice učiteljice od 1. do 5. razreda 

in učiteljici SLJ na predmetni stopnji): 

 43 bronastih priznanj 
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Strelstvo (mentorica Natalija Prednik Burič): 

šest prvih, dve drugi in tri tretja mesta na 

regijskem tekmovanju 

Zgodovina (mentorica Melita Kladnik): 

 3 bronasta priznanja 

Na državnem tekmovanju v znanju geografije je Matej 

Višič osvojil 2. mesto. Rezultat ga je popeljal na 

balkansko geografijado, ki je bila konec junija v Srbiji. 

Mentorica je bila Erika Germič. 

Na finalu državnega tekmovanja v streljanju z zračnim 

orožjem so učenke naše šole dosegle fantastične 

rezultate. Starejše učenke v postavi Nikita Lenarčič, 

Lucija Pliberšek in Zala Junger so postale državne 

šolske prvakinje. Med dekleti posamezno je devetošolka 

Nikita Lenarčič osvojila 1. mesto. Mentorica je bila 

Natalija Prednik Burič. 

Najmnožičnejše ekipno tekmovanje v državi za fante je 

tekmovanje v nogometu. Tako kot vsako leto, smo se 

tudi letos udeležili omenjenega tekmovanja. Fantje se 

rastli iz tekme v tekmo, zmagovali in se uvrstili v finale 
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najboljših štirih ekip, ki je bilo v mesecu maju na Srednji 

lesarski šoli v Mariboru. Na koncu so morali v finalu 

priznati poraz proti novim državnim prvakom, ekipi 

osnovne šole iz Slovenske Bistrice. V finalu so igrali: 

Rene Artič (kapetan ekipe), Nejc Fideršek, Rok Frešer, 

Jan Hammer, Nik Kraner, Nik Šenveter, Enej Šmon. Za 

najboljšega igralca turnirja je bil proglašen član ekipe 

naše šole Rok Frešer. Mentor je bil Ladislav Pepelnik. 

Na regijskem tekmovanju Kaj veš o prometu je učenec 

Matej Višič zasedel prvo mesto in se uvrstil na državno 

tekmovanje. Mentor je bil Marko Kolarič. 

Učenka Nika Lesjak je osvojila priznanje diamantni 

matematični Kenguru. Priznanje prejmejo učenci, ki so 

vsa leta šolanja osvojili najmanj bronasto priznanje v 

tekmovanju v znanju matematike. 
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PREVOZI IN VARNA POT V ŠOLO 

PREVOZI 

Vsi učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 2 km, imajo 

zagotovljen brezplačen prevoz. Prav tako je za vse te 

učence organizirano varstvo. Starši učencev prvih 

razredov dobijo povrnjene prevozne stroške. 

 

VARNA POT V ŠOLO 

Otrok naj odide v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku, 

sicer pa po levi strani ceste, v nasprotni smeri kot 

poteka promet. Mlajše otroke, posebej prvošolčke, 

večkrat poučite o nevarnostih na cesti. Pokažite jim, kje 

in kako lahko prečkajo cesto. Učenci prvih in drugih 

razredov morajo okoli vratu nositi rumene rutice. Če 

prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna 

telesa – kresničko.  

S kolesi naj prihajajo le učenci, ki so opravili kolesarski 

izpit. Oseba, mlajša od 14 let, mora imeti med vožnjo 

kolesa na glavi pripeto zaščitno kolesarsko čelado. 

Za lastna prevozna sredstva učencev šola nima 
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organiziranega posebnega nadzora in za njih ne 

odgovarja. Učencem ne dovolimo, da prihajajo v šolo na 

rolerjih ali z rolkami.  

Starši! Poskrbite, da bodo otroci med vožnjo v avtu 

pripeti z varnostnim pasom! 

 

ŠOLSKA PREHRANA 

Šolska prehrana je pomembna za skladen telesni in 

duševni razvoj otrok, vpliva na njihovo počutje tako z 

zdravstvenega kot delovnega vidika. Šola je vključena v 

projekt Shema šolskega sadja, kjer otroci vsako sredo 

uživajo sadje pretežno lokalnih pridelovalcev. Sicer pa 

imajo otroci vsak dan na voljo jabolka in vodo. 

Učenci si lahko naročijo zajtrk, dopoldansko malico, 

kosilo ali popoldansko malico. Zaželeno je, da vsak 

učenec zaužije v šoli vsaj en obrok. Pozivamo vse 

starše oz. skrbnike, da bodo še posebej pozorni na to, 

da otroci doma zajtrkujejo. Raziskave, ki jih je opravil 

zdravstveni dom, so pokazale, da pred odhodom v šolo 

zaužije obrok hrane le 44% osnovnošolcev in še ta 
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obrok po sestavi nikakor ne zadostuje energetskim 

potrebam po hranilih za šolarja. 

 

PRIJAVA 

Za posamezne obroke šolske prehrane se učenci oz. 

starši pisno prijavijo na predpisanem obrazcu v mesecu 

juniju za naslednje šolsko leto. Prijavo podpišejo starši 

oz. skrbniki. Vsaka sprememba prijave se odda na 

novem obrazcu ali po elektronski pošti organizatorju 

šolske prehrane. Spremembe prehrane brez pisnega 

obvestila ne bomo upoštevali. Obrazec se nahaja v 

tajništvu ali na spletni strani šole, lahko pa spremembo 

javite na naslov valerija.brisnik@glazer.si. Vse 

spremembe prehrane sprejemamo zadnji teden 

tekočega meseca za prihodnji mesec (razen v mesecu 

septembru, ko jih zaradi še neustaljenega urnika 

sprejemamo vsaki dan). Izjema je le dopoldanska 

malica, ki jo lahko starši oz. skrbniki prijavite kadarkoli 

med šolskim letom. Starše oz. skrbnike otrok, ki imajo 

posamezne obroke hrane samo ob določenih dnevih, 

mailto:valerija.brisnik@glazer.si
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prosimo, da ob prijavi natančno določijo, kateri so ti 

dnevi v mesecu ( prijav v smislu vsak drugi teden, vsak 

tretji četrtek….ne moremo voditi in obračunavati). 

Dnevno prisotnost na kosilu bo kontroliral dežurni učitelj. 

Učenci od 1. do 9. razreda prejmejo elektronske ključke, 

ki jih morajo v primeru, ko ne bodo imeli več kosila v 

šoli, vrniti organizatorici šolske prehrane. Učenci od 1. 

do 4. razreda bodo odšli na kosilo v spremstvu učiteljev 

OPB. 

Starše obveščamo, da v prvem razredu ni popoldanske 

malice, saj imajo vsi učenci, ki obiskujejo podaljšano 

bivanje, prijavljeno kosilo. V višjih razredih (od 2. do 9. 

razreda) je popoldanska malica hkrati s kosilom. Tako 

ne vidimo potrebe, da otroke prijavljate na oba obroka 

hkrati. Učenci imajo skozi ves dan na voljo jabolka – tudi 

v popoldanskem času. 

Organizatorju šolske prehrane morate starši obvezno 

javiti specifike pri prehrani otrok (diete). 
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ODJAVA  

Če učenec zboli ali je odsoten zaradi drugih razlogov, 

lahko prehrano odjavite v tajništvu na tel. št. 02 669-04-

80 in na šolski spletni strani pod rubriko »odjava 

prehrane« dan pred predvideno odsotnostjo do 9.00 ure 

zjutraj ali izjemoma isti dan do 9.00 ure. Če v primeru 

odsotnosti učenca prehrane ne odjavite, se vam na 

položnici obračuna celoten znesek in vam subvencija, v 

primeru, če jo prejemate,  ne pripada. Opozarjamo vas, 

da se  odjave vnašajo v program dnevno, in jih ne 

moremo vnesti za nazaj! Tako  VAS VLJUDNO 

PROSIMO, DA SE DRŽITE PRAVIL ODJAVE 

PREHRANE, da ne bo prihajalo do nepotrebnih 

stroškov. Podatke moramo javljati na Ministrstvo za 

šolstvo in se morajo ujemati s šolskim dnevnikom in 

prisotnostjo oz. odsotnostjo otrok. Odjave, ki bodo 

prispele prepozno, žal ne bomo mogli upoštevati. Pri 

spremljanju sprememb prehrane v preteklih šolskih letih, 

smo ugotovili med posameznimi meseci  povečano 

število odjav in prijav prehrane. Te številne spremembe 
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predstavljajo za šolo precejšen organizacijski in finančni 

problem. Zato smo se odločili, da spremembe ali odjave 

(zajtrka, kosila, popoldanska malice) sprejemamo zadnji 

teden v mesecu za prihodnji mesec. Takrat je na šolski 

spletni strani že objavljen jedilnik za prihodnji mesec. 

Tako lahko odjavite kosila, zajtrke, popoldanske malice,  

v kolikor jih ne bi želeli koristiti. Posameznih odjav kosil, 

zajtrkov in popoldanskih malic med mesecem ne bomo 

sprejemali. Vsekakor pa bomo še naprej sprejemali 

odjave v primeru bolezni otrok. 

 

PLAČILO  

Stroške prehrane je treba poravnati do roka, 

označenega na položnici. Položnice za prehrano bomo 

izdajali v začetku vsakega meseca, upoštevajoč odjave 

za pretekli mesec. Nejasnosti pri prejetih položnicah 

lahko urejate isti ali naslednji dan po prejemu od 7.00 

do 9.00 ali od 10.30 do 12.30 ure v računovodstvu. V 

primeru neporavnanih obveznosti otroku ne moremo 

nuditi obrokov prehrane razen malice. Na vsaki 
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položnici je prav tako razvidno, kolikšen je vaš zaostali 

dolg. 

 

REGRESIRANA PREHRANA 

Učencu, ki uveljavlja pravico do subvencije za malico ali 

kosilo pred začetkom šolskega leta in ima veljavno 

odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija: 

 od prvega šolskega dne dalje,  

 sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo.  

Učencu, ki nima veljavne odločbo o otroškem dodatku iz 

različnih razlogov, pripada subvencija od dneva 

priznanja pravice do otroškega dodatka.  

Učenec, ki nima odločbe o otroškem dodatku, mora 

najprej vložiti posebno vlogo o priznanju pravice do 

subvencije malice ali kosila zaradi uvrstitve v 

dohodkovni razred. Z dnem ko Center za socialno delo 

prejme vlogo, učencu pripada tudi subvencija, če je 

vlogi ugodeno. 
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Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe o otroškem 

dodatku oziroma posebne odločbe o subvenciji za 

malico ali kosilo, ustrezno poračuna plačane obroke.  

Pridobivanje podatkov o upravičenosti do 

subvencije 

Podatke o upravičenosti učencev do subvencije za 

malico in kosila, vključno z višino subvencije,  bo šola 

pridobivala iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in 

izobraževanja. 

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in 

mladine je organizirano skupinsko za posamezne šole 

oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega 

zdravnika. Preventivne preglede bo izvedel imenovani 

zdravnik šole s pripadajočim timom. Imenovanega 

zdravnika šole določi odgovorni zdravnik (vodja) za 

pripadajoče zdravstveno območje. 
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SISTEMATIČNI PREVENTIVNI PREGLEDI 

Pregledi praviloma potekajo v prostorih zdravstvenega 

zavoda. Namen teh pregledov je aktivni zdravstveni 

nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in 

svetovanje šolskim otrokom in mladini. Ti pregledi se 

izvajajo: 

- pri šolskih novincih v času do šest mesecev pred 

vstopom v osnovno šolo 

- v 1., 3., 6. in 8. razredu 

Na te preglede naj učenci prinesejo potrjene 

zdravstvene izkaznice, morebitne izvide specialistov, 

odpustnice iz bolnice, očala. Učenci osmih razredov, ki 

ne dovolijo odvzema krvi, morajo ob pregledu predložiti 

pisno prepoved staršev oz. skrbnikov. O času pregleda 

vas bodo obvestili razredniki. Prvošolce spremljajo na 

pregled njihovi starši. 

Cepljenje novincev, učencev 1. in 3. razreda se izvaja v 

zdravstveni ustanovi v spremstvu staršev oz. skrbnikov. 
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NAMENSKI PREGLEDI PO SISTEMATSKEM 

PREGLEDU 

Namen pregleda je spremljanje rasti in razvoja 

posameznih učencev v primeru, ko se na rednem 

sistematičnem pregledu ugotovi odstopanje od normale, 

ki ga še ne moremo opredeliti za bolezensko stanje, 

zahteva pa pogostejše spremljanje kot na dve leti. Ti 

pregledi se izvajajo: 

- v 2., 4., 5., 7. in 9. razredu 

Pregled v 9. razredu je namenjen tudi poklicnemu 

svetovanju, zato ga opravimo pri vseh učencih, kjer 

obstaja zdravstvena ovira za izbiro poklica. 

 

ZDRAVNIŠKA OPRAVIČILA 

V skladu s šolskimi pravili, ki veljajo za vse osnovne in 

srednje šole v Sloveniji, izda zdravnik zdravniško 

opravičilo le za odsotnost od pouka, ki je trajala več kot 

pet šolskih (delovnih) dni in je bil učenec zdravljen pri 

zdravniku (ambulantno ali bolnišnično). Izjemoma se 

lahko razrednik in otrokov izbrani zdravnik za 
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posamezne učence dogovorita drugače. Opravičila za 

športno vzgojo (tudi za daljša obdobja) piše otrokov 

izbrani zdravnik. 

Naša šolska zdravnica je dr. Sabina ROZMAN – 

GOLČAR, ki dela v ambulanti v Tovarniški v Rušah.  

Delovni čas zdravnice: 

 

Dan 
Ordinacijski čas za 

bolne otroke 

Sistematski pregledi 

in 

cepljenje zdravih 

otrok 

PON 12.00 – 19.00  

TOR 7.00 – 10.00 10.00 – 13.45 

SRE 7.00 – 13.00  

ČET 7.00 – 10.00 10.00 – 13.45 

PET 7.00 – 10.00 10.00 – 12.00 

Za pregled bolnega otroka se predhodno naročite 

na telefonsko številko: 60 900 91 

V ambulanti sprejemajo le tiste učence, ki imajo 

izbranega zdravnika dr. Sabino Rozman – Golčar, vse 

druge pa le v nujnih primerih ali kot samoplačnike. 

Nadomestna ambulanta za učence naše šole (kadar 

potrebujejo zdravniško pomoč v času izven rednega 
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obratovanja ambulante v Rušah) je ambulanta v 

Vošnjakovi 2, v pritličju. Deluje vsak dan, od ponedeljka 

do petka, od 20.00 – 23.00 ure, ob sobotah, nedeljah in 

praznikih od 8.00 – 23.00 ure. 

V času od 23.00 – 6.00 ure naslednjega dne pa deluje 

splošna urgentna ambulanta v prostorih SBM. 

Prav tako opravljamo sistematične preglede zob, učenje 

pravilnega čiščenja in nege. To opravlja 

zobozdravstvena sestra na terenu. 

Zobozdravstvo izvaja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 

Maribor. Šolska zobozdravnica je Petra Pergar Barč.  

Njen delovni čas je: 

ponedeljek, 13.10 – 20.00, 

torek,  8.00 – 14.30. 

Starši lahko pokličete na tel. številko: 02 663 81 07. 

Ob četrtkih, med 7.30 in 13.00 uro, deluje v 

Zdravstvenem domu Ruše tudi logopedska ambulanta, 

ki je namenjena otrokom z govornimi težavami. 
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ŠOLA V NARAVI 

Šola v naravi je posebna oblika in metoda dela, ki 

razvija socialno prilagodljivost, družabnost, medsebojno 

spoznavanje, spoštovanje… 

Za vse učence, ki se ne udeležijo šole v naravi, je v šoli 

organiziran pouk. V tem času ni možno koristiti prostih 

dni. 

Za tretje razrede bo potekala poletna šola v naravi v 

času od 8. maja do 12. maja 2017 na Debelem rtiču. 

Četrti razredi  bodo imeli v okviru mednarodnega 

sodelovanja z Mohorjevo šolo iz Celovca šolo v naravi 

od 15. maja do 19. maja 2017 v CŠOD Planinka na 

Pohorju. 

Peti razredi  bodo imeli zimsko šolo v naravi v času od 

9. januarja do 13. januarja na Arehu. 

Učenci sedmih razredov bodo preživeli teden v naravi 

od 20. do 24. marca 2017, v CŠOD Peca, v Mežici. 

Učenci prvih (10 ur, marec 2017) in tretjih razredov 

(20 ur, marec 2017) bodo imeli plavalni tečaj v bazenu 

v Rušah.  
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Za učence 1. in 2. razredov bomo organizirali 

pohodništvo. 

Starši, ki bi imeli težave s plačilom šole v naravi, 

lahko vložijo prošnjo za sofinanciranje. Pisno 

obrazložitev oddajo šolskemu pedagogu  

vsaj dva meseca pred izvedbo šole v naravi. 

 

DODATNA PONUDBA ŠOLE 

V OŠ Janka Glazerja nudimo vašemu otroku številne 

ugodnosti: 

 Zajtrk, malico, popoldansko malico in kosilo. 

 Jutranje varstvo za 2. in 3. razrede. 

 Izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada. 

 Individualno učno pomoč. 

 Pouk v šoli v naravi. 

 Plavalni tečaj za učence prvih in tretjih razredov. 

 Lutkovni abonma. 

 Fakultativni pouk nemščine, angleščine in 

francoščine. 

 Pomoč otrokom s specifičnimi učnimi težavami. 
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 Številne interesne dejavnosti. 

 Možnost udeležbe na ekskurziji v tujini. 

 Možnost vključitve v mednarodno sodelovanje z 

vrstniki po svetu in v izmenjavo otrok. 

 Dodatne ure športa od prvega do devetega razreda. 

 

PRAVILA ŠOLE 

Osnovna šola JANKA GLAZERJA RUŠE  določa s 

pravili šole vsa vprašanja, pomembna za nemoteno 

življenje in delo v šoli.  

Območje šolskega prostora 

V območje šole sodi šolski prostor, ki ga šola nadzoruje, 

in sicer: 

 Obsega celotno šolsko stavbo na Lesjakovi ulici 

ter pripadajoče zunanje površine: asfaltno igrišče 

za košarko in parkovni del dvorišča 

 Nogometno igrišče z umetno travo in asfaltirano 

košarkaško igrišče ter pripadajoče  funkcionalno 

zemljišče.  
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Poslovni čas šole 

Šola  poslujejo pet dni v tednu: v ponedeljek, torek, 

sredo, četrtek in petek in sicer:  

Jutranje varstvo 
od 6. 00  

do 8.15 

Redni pouk 
od 7.40 

do 15.40 

Podaljšano bivanje 
od 12.00 

do 16.30 

Popoldanske dejavnosti v organizaciji 

šole 

od 14.00 

do 15.40 

Popoldanske dejavnosti v organizaciji 

najemnikov 

od 15.30 

do 21.30 

Uradne ure 

Šola ima uradne ure v dopoldanskem času vsak dan od 

7.00 do 9.00 in od 11.00 do 13.00.  

Prejšnji odstavek ne velja za ravnatelja šole. Ravnatelj 

sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v 

nujnih primerih. 
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Dostop v šolske prostore  

Vhod v šolo 1  je namenjen  učencem 1. razreda, 

njihovim staršem oz. spremljevalcem in zaposlenim.  

Vhod je odprt od 6.00. Odklene ga učiteljica, ki izvaja 

program jutranjega varstva.  

Vhod v šolo 2 je namenjen vstopu v šolo učencem 2., 

3. in  4. razredov, njihovim staršem, zaposlenim, drugim 

uporabnikom in obiskovalcem. 

Vhod v šolo 3 je namenjen vstopu v šolo učencem 4.A 

in učencem od 5. do 9. razreda, njihovim staršem, 

zaposlenim, drugim uporabnikom in obiskovalcem. 

Vhod v šolo 4 je namenjen vstopu zaposlenim, drugim 

uporabnikom in obiskovalcem. 

Vhod 5 je namenjen vstopu zunanjim uporabnikom v 

popoldanskem času. V dopoldanskem času je 

zaklenjen. 

Prihajanje učencev in izvajalcev programov v šolo 

Učenci morajo priti v šolo pravočasno pred določenim 

časom za pričetek pouka oz. programa. 
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Odpiranje učilnic 

Učilnice so načeloma odprte. V primeru, da so učilnice 

zaklenjene, počakajo učenci učitelja pred začetkom 

šolske ure pred učilnico, v kateri bo potekal vzgojno-

izobraževalni proces. Učilnice odprejo učitelji. 

Zaklenjene so učilnice fizike, kemije, tehnike, 

gospodinjstva in računalništva.  

 

Prihajanje učencev v šolo  

Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila 

prometne varnosti. Učence 1. razreda v šolo in iz nje 

obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to 

pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo. 

V šolo prihajajo učenci pravočasno pred začetkom ure, 

razen učencev, ki so vključeni v jutranje varstvo in 

učenci vozači. Ob prihodu v šolo se učenci v garderobi 

preobujejo v copate in odložijo oblačila.  

Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesom, morajo imeti 

opravljen kolesarski izpit in po predpisih opremljeno 

kolo. Učenci kolesa parkirajo pred vhodom 3, v 
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kolesarska stojala. Šola za kolesa ne prevzema 

odgovornosti. Obvezna je kolesarska čelada.  

Vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) z rolerji, 

skiroji ali kotalkami ni dovoljen. Če se učenec v šolo 

prirola ali prikotalka, mora imeti s seboj obutev, ker se 

del pouka lahko izvaja tudi v okolici šole. 

 

Odhajanje učencev iz šole 

Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnosti učenci 

zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje 

v šolskih prostorih po končanem pouku ali drugih 

vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno. 

Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno 

samo učencem vključenim v organizirano varstvo, 

učencem vozačem, obiskovalcem popoldanske učne 

pomoči, obiskovalcem popoldanskih interesnih 

dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih. 

Po končani zadnji šolski uri pouka in ob koncu drugih 

dejavnosti učitelj pospremi učence v garderobo. 
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Odhodi učencev med poukom 

Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz 

opravičenih razlogov, kot so: 

 odhod k zdravniku na podlagi predhodnega 

dogovora, 

 predhodno najavljeni športni treningi na podlagi 

pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti, 

 obiskovanje glasbene šole zaradi nastopa na 

podlagi predhodnega opravičila 

 

Izjemni odhodi učencev med poukom 

Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če 

za odhod pisno ali ustno zaprosijo starši. 

V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave 

(vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora 

razrednik, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima 

učenca pri pouku, o stanju učenca obvesti tajništvo.  

Tajništvo obvesti starše, s katerimi se dogovori o času 

in načinu odhoda učenca domov.  
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Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi 

iz šole sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali s 

strani staršev pooblaščene osebe. Izjemen odhod 

učenca iz šole se vpiše v dnevnik v rubriki odsotnosti 

učencev. Učitelj  vpiše vzrok odhoda učenca iz šole in 

dogovor s starši o tem, kdaj in kako učenec odide iz 

šole. 

Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov 

po šolskih zgradbah je omejeno. V učilnice lahko 

vstopajo straši in obiskovalci samo z dovoljenjem 

ravnatelja. Zaradi varnosti lahko ravnatelj gibanje 

dodatno omeji s posebnim sklepom. 

Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore 

samo v dogovorjenem času.  

 

Pouk 

Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če 

učitelj zamudi več kot 5 minut, je reditelj dolžan sporočiti 

njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo 

nadomeščanje.  
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Šolske ure se začenjajo s pozdravom, umirjanjem 

učencev in medsebojno komunikacijo. Način 

pozdravljanja določijo učenci in učitelji sami. 

Učitelj na začetku ure izpolni in uredi dokumentacijo 

dela oddelka, med drugim preveri prisotnost učencev pri 

pouku.  

Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. V 

tem času so učenci dolžni upoštevati  dogovore o 

disciplini. Zaradi reševanja vedenjske problematike 

lahko učitelj pošlje učenca, ki ima težave, k dežurnemu 

učitelju, svetovalnemu delavcu, pomočniku ravnatelja ali 

ravnatelju.  

Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim 

to dovoli učitelj.  

 

Uporaba mobilnih telefonov 

V razredu je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov 

med poukom prepovedana. Uporaba je dovoljena samo 

ob za potrebe pouka, če je tako dogovorjeno z učiteljem 

posameznega predmeta. 
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 V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni 

telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa 

smatra, da ga ima učenec v šoli z vednostjo 

staršev. 

 Če učenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo 

(to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih 

dnevih, ekskurzijah …), mu ga učitelj začasno 

odvzame.  

 Odvzeti mobitel učitelj preda ravnatelju, kjer 

lahko telefon prevzamejo učenčevi starši. O 

odvzemu mobilnega telefona ali drugih 

predmetov učitelj obvesti starše. 

 Strogo je prepovedana uporaba mobitelov z 

namenom fotografiranja ali snemanja v šoli. 

 Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene 

mobilne telefone ne odgovarja. 

 Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena samo v 

nujnih primerih in to v veznem hodniku v času 

odmora za malico in kosilo. 
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Prepoved snemanja 

 Prav tako je v šoli prepovedana uporaba drugih 

naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video 

snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in 

sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to 

dovoljenje vodstva šole).  

 Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli. 

 Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola 

obravnavala kot hujše kršenje hišnega reda in 

predpisov o varstvu osebnih podatkov. 

 

Predvajalniki glasbe 

Učencem med poukom ni dovoljena uporaba različnih 

glasbenih predvajalnikov. 

 

Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti 

 Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge 

predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še 

posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža 

svojo varnost in varnost drugih.  
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 Učitelj po svoji presoji po pouku učencu vrne 

predmet ali pa o dogodku obvesti starše in 

vodstvo šole. 

 V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati: 

- nevarnih predmetov, 

            - drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne 

potrebuje. 

 Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač 

in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je 

prepovedano v prostorih in na pripadajočem 

funkcionalnem zemljišču.  

 V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati 

druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za 

otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske 

pijače). 

Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. 

nakita, dragih ur,…) ali večjih vsot denarja, ne nosijo v 

šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj 

omenjene stvari šola ne prevzema odgovornosti. 
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Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju 

učenca 

Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali 

je obveščen o poškodbi ali slabemu počutju učenca.  

Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in 

zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali 

slabem počutju učenca obvestiti tajništvo šole, 

svetovalno službo ali vodstvo šole, ki obvesti starše, da 

pridejo po otroka.  

V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, 

bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti 

resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati 

zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj 

odzvati na klic, je potrebno poklicati reševalno postajo. 

V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše. 

V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja 

ali nesreče (padec z višine…), je šola o tem dolžna 

obvestiti tudi policijo. V vsakem primeru, ko pride do 

poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v 
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tajništvu šole. Zapisnik napiše oseba, pri kateri se je 

nezgoda zgodila. 

 

Dežurstvo učencev 

Učenci od 6. do 9.  razreda opravljajo dežurstva v 

razredu in jedilnici. Poimenski seznam izdela razrednik. 

Dežurstvo poteka od 7.25 do 13.45 ure. 

 

Dežurstvo v razredu  

Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po 

dva reditelja, ki opravljata svoje delo en teden in imata 

naslednje naloge: 

 skrbita, da je učilnica, kabinet ali prostor, v 

katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen, 

 ob prihodu učitelja vzgojno-izobraževalnih 

programov v razred ga seznanita o odsotnosti 

učencev, 

 po končani uri počistita tablo in uredita učilnico, 

 po malici pomagata skrbeti za čistočo in 

urejenost učilnice, 
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 v odmorih pazita, da ne pride do poškodb 

imovine in odtujitve lastnine, 

 javljata razredniku oziroma izvajalcu učne ure 

nepravilnosti in poškodbe šolske imovine, 

 opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti 

oddelčna skupnost ali razrednik, 

 

Dežurstvo v jedilnici 

Razpored dežurstva učencev v jedilnici ureja vodja 

šolske prehrane v sodelovanju z razrednikom oddelka, 

ki izvaja dežurno službo v jedilnici. Dežurni: 

 skrbi za urejenost omizja in za čistočo jedilnice, 

 pomaga pri razdeljevanju obrokov hrane, 

 pomaga pri pospravljanju miz, 

 pomaga pri transportu hrane v učilnice. 

 

Malica v razredu 

Malico prinašajo v oddelke dežurni učenci v kuhinji. 

Reditelja oddelka s pomočjo učitelja skrbita, da se: 

 prevzame malica, 
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 malica razdeli na kulturen način, 

 po malici vrne posoda in ostanke malice, ločene 

na embalažo in živilske ostanke, v kuhinjo, 

 po malici skupaj z drugimi učenci oddelka očisti 

učilnico. 

 VSI SKUPAJ POSKRBIMO, DA BO ČIM MANJ 

ZAVRŽENE HRANE. 

Hranjenje garderobe 

 Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob 

vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo v 

garderobi. 

 Učenci hranijo obutev in oblačila v garderobnih 

omaricah.  

 Urejenost omaric preverja razrednik ob 

prisotnosti učenca.  

 Učenci morajo pred zimskimi počitnicami ter ob 

koncu pouka v šolskem letu pred podelitvijo 

spričeval izprazniti omarico in jo očistiti.  

 Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci 

prinašajo ali hranijo v šoli. 



 

 

OŠ Janka Glazerja Ruše          



Telefon: 02/ 669 04 80              E-mail: OS-J.Glazerja-Ruse@guest.arnes.si 

 

 

 
59 

Ostala določila pravil šole 

Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in 

staršem na začetku šolskega leta in po potrebi večkrat 

tudi med šolskim letom. 

Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju 

in izvrševanju dogovorjenih pravil.  

Na šoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti lepim, 

vljudnim in spoštljivim medsebojnim odnosom med 

učenci, med učenci in zaposlenimi in do vseh 

obiskovalcev šole. 

Učenci zaposlene na šoli vikajo. 

Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o 

bontonu. 

Učenci višjih razredov so še posebej pozorni in 

skrbni do mlajših učencev. Učenci višjih razredov se 

ne smejo zadrževati na razredni stopnji brez 

dovoljenja učitelja. 

Učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in 

dogovorjenih oblikah vzdrževanja in urejanja šole in 

njene okolice. 
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V šolskih prostorih se ne sme izvrševati prodaja in 

oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole. 

V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z 

dovoljenjem vodstva šole, kadar gre za živali, ki 

bodo sodelovale v vzgojno-izobraževalnemu 

procesu. 

Skrb za čisto in urejeno okolje: 

 odpadke mečemo v koše za smeti, 

 skrbimo za ločeno zbiranje odpadkov, 

 pazimo in ne uničujemo šolske lastnine, 

 skrbimo za higieno v sanitarijah, 

 toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo 

uporabljamo namensko in varčno, 

 posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu 

šolskemu okolju, 

 ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, 

dežurni učitelj poskrbi, da učenci odvržene 

odpadke  pospravijo. 
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SKUPNI DOGOVOR OB KRŠITVAH PRAVIL ŠOLE 

Pri vsakem kršenju pravil hišnega reda učitelj učenca 

opozori. Problem se rešuje s pogovorom v razredu, med 

odmorom, po pouku. 

Če se problem ne reši takoj ali se kršitev ponovi, je 

učenec napoten s spremstvom in zadolžitvijo k 

dežurnemu učitelju, svetovalni službi, pomočniku 

ravnatelja, ravnatelju (z učencem se opravi razgovor, 

učenec napiše staršem obvestilo o kršitvi in naredi načrt 

za spremembo vedenja ter opravi šolske zadolžitve). 

Šolska svetovalna pošlje obvestilo staršem in obvesti 

razrednika. Starši podpisano obvestilo učenca o kršitvi 

vrnejo razredniku. Ob večkratni kršitvi (3) starše 

povabimo na razgovor – učenec mora biti prisoten – in 

jih seznanimo s posledicami kršitev. Skupaj naredimo 

individualni vzgojni načrt za izboljšanje učenčevega 

vedenja. 

Vzgojni ukrep je izrečen, ko smo izčrpali vse možnosti. 
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ODSOTNOST OD POUKA 

Učenec lahko izostane, če njegov izostanek starši 

razredniku vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko 

strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu. 

V času napovedanih pisnih preizkusov ali 

napovedanega spraševanja učenci razen bolezni ali 

drugih resnično utemeljenih razlogov od pouka ne 

smejo izostati. 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

Nacionalno preverjanje znanja poteka ob koncu šestega 

in devetega razreda. Udeležba je obvezna. 

Šestošolci bodo opravljali pisni preizkus iz slovenščine, 

matematike in angleščine, devetošolci pa slovenščine, 

matematike in biologije. 

Učenci dobijo potrdilo o doseženem rezultatu. 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

V šolskem letu 2016/2017 bodo učencem na izbiro 
naslednje interesne dejavnosti: 
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INTERESNA DEJAVNOST MENTOR UČENCI 

Angleščina Lilijana Merc 3.r 

Angleška bralna značka več mentorjev 4. – 9.r 

Bralna značka več mentorjev 1. – 9.r 

Čebelarski krožek Aleksander Soršak 3. – 6.r 

Dramski krožek 
Metka Koper 
Jana Terbuc 

4. in 5.r 

EKO kviz Karin Magdič 6. – 8.r 

Folklora Simona Waldhütter 1. – 4.r 

Francoščina Mateja Podlesek 4. in 5.r 

Geografski krožek Erika Germič, Tjaša Bevc 7. – 9.r 

Glasbeni krožek Natalija Prednik Burič 1. – 3.r 

Kemijski krožek Karin Magdič 8. in 9.r 

Košarka Marko Kolarič 1. – 6.r 

Kultura in jaz Ljiljana Mićović Struger 6. – 9.r 

Likovni krožek Andreja Kljajič 1. – 3.r 

Likovni krožek Suzana Špindler 4. – 9.r 

Literarno – gledališko polje Ksenija Župevc 6. – 9.r 

Male sive celice Tjaša Bevc 7. – 9.r 

Mladi planinci več mentorjev 1. – 9.r 

Mladina in gore Andreja Kljajič 7. in 8.r 

Naravoslovje Ferdinand Frank 7. r 

Nemška bralna značka več mentorjev 3. – 9.r 

Pevski zbor Darinka Jesenko 1. – 9.r 

Planinska orientacija Natalija Prednik Burič 3. – 9.r 

Prostovoljstvo Renata Štritof 2. – 9.r 

Scensko oblikovanje Suzana Špindler 6. – 9.r 

Sladkorna bolezen Karin Magdič 8. in 9.r 

Sprostitev z jogo Rajka Beigot 1. -5.r 

Strelski krožek Natalija Prednik Burič 3. -9.r 

ŠKL – TEE BALL Nevenka Berglez 4. in 5.r 

ŠKL – med dvema Nevenka Berglez 5. in 6.r 

Ustvarjalnost brez meja Andreja Kuder 5. – 7.r 

Vokalna skupina Darinka Jesenko 7. – 9.r 

Zgodovinski krožek Melita Kladnik 8. in  9.r 
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S skupnimi močmi si prizadevajmo, da bo delo na 

šoli potekalo v zadovoljstvo vseh deležnikov. 

 

Ruše, september 2016 

 

Uredil: 

Miro Jaušovec 

        Ravnatelj: 

             Ladislav Pepelnik 

 

 


