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»Za vsako stvar se je potrebno potruditi.  

Za znanje, za zdravo telo, za prijateljstvo, za napredovanje na delu, za zaslužek …  

Zelo zelo redko se kaj zgodi kar samo od sebe.« 
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Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca … 

… A če ne prideš ne prvič, ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi 

vnovič 

in zopet 

in znova. 

(Tone Pavček) 

Nagovor ravnateljice 

Dragi učenci, spoštovani starši! 

 

Dobrodošli v novem šolskem letu! Dobrodošli na poti, ki je za nekatere že dobro utrjena, 

drugi se nanjo podajajo prvič, spet nekaterim predstavlja zaključek in hkrati izziv v 

prihodnosti.   

OŠ borcev za severno mejo že od leta 1980 odpira vrata v drugi dom, kjer si zaposleni šole  

prizadevamo ustvariti najugodnejše učno okolje za vsakega učenca, ne glede na predznanje, 

sposobnosti in interese. To uresničujemo s skrbjo za zdravo prehrano in gibanje, 

individualizacijo in diferenciacijo, poukom v učnih skupinah, raznovrstnimi interesnimi 

dejavnostmi, tekmovanji, šolo v naravi, dodatnim in dopolnilnim poukom, jutranjim in 

popoldanskim varstvom, fakultativnim poukom, delom z učenci s posebnimi potrebami, 

nadarjenimi učenci in Romi ter številnimi projekti, po katerih se naša šola še posebej 

odlikuje. 

Življenje nam spet ponuja priložnost, da skupaj rastemo, se dopolnjujemo, da si zaposleni 

šole skupaj z vami, učenci in starši, prizadevamo slediti naši viziji: Spoštovanje, odgovornost, 

znanje naše so vrednote – skupaj delamo zanje. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo 

postavljeni pred mnoge preizkušnje in naloge. Naj nas vrednote spoštovanje, odgovornost in 

nenazadnje tudi znanje povezujejo in spodbujajo, da bomo skupaj dosegli zadane cilje in 

sledili začrtani poti. Zavedajmo se, da bomo pri tem uspešni le z medsebojnim sodelovanjem 

šole in doma. 

Ponosni smo na uspehe in dosežke naših učencev in še naprej se bomo trudili omogočati 

najboljše pogoje zanje.  

 

Začnimo! Z optimizmom, s pozitivno energijo, s prepričanjem, da skupaj zmoremo veliko. 

 

mag. Lučka Lazarev Šerbec, 

ravnateljica  
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PODATKI O ŠOLI 

 

Osnovna šola borcev za severno mejo 

Borcev za  severno mejo 16  

2000 Maribor 

 
 

♦ UPRAVLJANJE ŠOLE 

 

Ustanoviteljica šole je Mestna občina Maribor. 

Šolo upravljata ravnateljica in Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije 

predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.  

 

♦ STROKOVNI ORGANI ŠOLE  

 

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktiv in 

razredniki.  

 

♦ SKUPNOST UČENCEV 

 

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.  

 

♦ RAVNATELJICA ŠOLE 

 

Lučka Lazarev Šerbec, profesorica biologije, magistrica znanosti s področja sociologije, 

organizira, vodi in predstavlja šolo ter opravlja naslednje naloge: 

 je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda ter opravlja naloge, ki so določene z 

zakonom,  

 zastopa in predstavlja zavod in je odgovorna za zakonitost in strokovnost dela zavoda,  

 je odgovorna za izvajanje obveznosti do ustanoviteljice, določenih z odlokom in 

drugimi predpisi.  

 

♦ POMOČNICA RAVNATELJICE  

 

Jelka Golob, predmetna učiteljica matematike, ima v okviru delovne obveznosti tudi določeno 

učno obveznost oziroma obveznost drugega strokovnega dela. 
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♦ ŠOLSKI OKOLIŠ 

 

Šolski okoliš obsega območje treh šol: OŠ Toneta Čufarja, OŠ Draga Kobala in OŠ borcev 

za severno mejo. 

 

♦ ODGOVORNOST ŠOLE  

 

Šola prevzema odgovornost za učence v času pouka in drugih dejavnosti po letnem 

delovnem načrtu šole (tehniški, kulturni, športni dnevi, ekskurzije, tekmovanja in šola v 

naravi). 

Šola prevzema odgovornost za učence v prostorih šolske stavbe, v telovadnici, na šolskem 

igrišču in šolskem dvorišču. 

 

♦ OPREMLJENOST ŠOLE  

 

Šola razpolaga z 20 osnovnimi in 6 specializiranimi učilnicami (med njimi s sodobno 

opremljeno računalniško učilnico),  knjižnico, dvema telovadnicama, gibalnico, sobo za 

mediacijo, notranjim večnamenskim prostorom, jedilnico in s sodobno opremljeno kuhinjo. 

V šolski zunanji prostor sodijo športna igrišča za košarko, odbojko, nogomet, rokomet, 

med temi površinami pa je tudi veliko s  travo in z drevjem pokritega prostora.  

 

 

 

PROMETNA VARNOST IN VARNA POT V ŠOLO 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so na razrednih urah seznanjeni z varnimi potmi v šolo. 

Učenci prvih in drugih razredov dobijo rumene rutice. 

Učenci drugih razredov dobijo kresničke. 

Učenci 5. razreda lahko organizirano opravljajo kolesarski izpit. 

Učenci 9. razreda lahko organizirano opravljajo izpit za kolo z motorjem.  

 

Otroci naj v šolo odhajajo pravočasno, pri tem pa upoštevajo načela prometne varnosti:  

- hoja po notranji strani pločnikov;  

- kjer ni pločnikov, hodimo po levi strani ceste; 

- poslušamo in opazujemo promet z leve in desne; 

- cesto prečkamo na označenem prehodu za pešce (zebra) in pri zeleni luči na 

semaforju; 

- cesta in prostor ob njej ni igrišče; 

- učenci prvih razredov nosijo rumene rutice; 

- v mraku nosimo svetla oblačila in odbojna telesa, npr. kresničko. 
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KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH 

 

Družina 

 

Za otrokov razvoj so v največji meri odgovorni starši, zato je prav, da odrašča v krogu svoje 

družine, v vzdušju razumevanja in ljubezni. Vendar povsod ni tako. Veliko otrok je brez 

staršev, nekateri starši zanemarjajo svoje otroke. V takem primeru mora država poskrbeti 

zanje, nadomestiti jim mora starševsko skrb. Država mora pomagati tudi družinam, kjer otroci 

trpijo pomanjkanje, ker starši nimajo dovolj sredstev za preživetje.  

 

Šola 

 

Otroci imajo pravico do brezplačnega šolanja. Dostopni jim morata biti tako poklicna kot 

srednja šola, lahko pa nadaljujejo šolanje na višji oz. visoki šoli. Dolžnost šole je, da učence 

vzgaja v duhu razumevanja, miru, strpnosti in prijateljstva, disciplino pa uveljavlja v skladu s 

človeškim dostojanstvom. Med učiteljem in učencem vlada vzajemno spoštovanje in 

zaupanje, kajti le v zdravem vzdušju lahko učenec uspešno razvija svojo osebnost in dosega 

zastavljene cilje.  

 

Prosti čas  

 

Otroci imajo pravico do prostega časa, do igre in razvedrila, ki je primerno njihovi starosti. 

Lahko se svobodno izražajo, združujejo z vrstniki, se udeležujejo kulturnega življenja in 

umetniških prireditev. Nihče se ne sme nezakonito vmešavati v zasebno in družinsko 

življenje. Zaščiteni so pred ekonomskim izkoriščanjem. 

 

Otroci s svojim ravnanjem ne smejo ogrožati in kršiti pravic drugih.  

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Šolska svetovalna služba enakopravno sodeluje pri reševanju pedagoških, psiholoških in 

socialnih vprašanj, in sicer s svetovanjem, posvetovanjem in z neposredno pomočjo. V šolski 

svetovalni službi vas pričakuje socialna delavka Biserna Soršak Židom. 

 

Socialna delavka  

 

V primeru učnih, osebnih ali drugih težav se lahko obrnete na socialno delavko Biserno 

Soršak Židom, ki je dosegljiva vsak dan v dopoldanskem času ter v času popoldanskih 

govorilnih ur.  

 

Pri njej lahko uredite tudi prijave za regresirano prehrano v šoli, prijave za regresirano 

letovanje in urejanje letovanja pri ZPM, regres za šolo v naravi,  vpis šolskih novincev, izpis 

iz šole in vpis iz druge šole. 

Svetuje in dela z učenci in starši, kadar gre za poklicno usmeritev učencev. 
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Socialna pedagoginja  

 

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo delo in projekt z učenci Romi. Socialna pedagoginja 

Barbara Škrbić izvaja individualno in skupinsko pomoč za učence Rome, in sicer v in izven 

razreda, hkrati pa sodeluje s starši in izvaja obiske na domu. 

 

 

Specialno-pedagoška pomoč 

 

Kadar želite nasvet ali pomoč za vašega otroka pri tehnikah in metodah učenja, branju in 

pisanju, specifičnih učnih težavah pri posameznih predmetih,  govorno–jezikovnih težavah, 

težavah grafomotorike, težavah motorike (gibanja), koncentracije, pozornosti in nemiru 

(hiperaktivnosti), težavah v orientaciji, levoročnosti, obojeročnosti, vključevanju otrok s 

posebnimi potrebami v OŠ, šolanju dolgotrajno bolnih ali hospitaliziranih otrok, 

dvojezičnosti, se lahko po pomoč obrnete na specialni pedagoginji Natalijo Augustinovič ali 

Jasno Trapečar Pavšič, ki vas pričakujeta v času njunih dopoldanskih govorilnih ur ter 

popoldanskih govorilnih ur šole oz. po dogovoru.  

Učencem s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami nudita dodatno, strokovno 

specialno-pedagoško pomoč. 

 

 

Delo z nadarjenimi učenci  

 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci poteka po stopnjah. V prvi stopnji poteka 

evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Oddelčni učiteljski zbor predlaga učence 

najprej ob koncu 3. razreda devetletke in vsako naslednje leto. V postopku identifikacije 

(druga stopnja) učenke in učenci rešujejo test inteligentnosti in test ustvarjalnosti, vsak učitelj 

oddelčnega učiteljskega zbora pa izpolni ocenjevalno lestvico. Če je bil otrok prepoznan za 

nadarjenega, skupaj izdelamo individualiziran program (tretja stopnja). Z vsako stopnjo 

postopka ste starši seznanjeni in če se z nadaljevanjem postopka strinjate, ga izpeljemo. Pri 

delu z nadarjenimi učenci sledimo željam učencev. Vključeni so v različne aktivnosti, ki 

potekajo izven šole in v okviru šole, npr. krožke, interesne dejavnosti, različne projekte, 

tekmovanja, raziskovalne in umetniške dejavnosti, športne aktivnosti … 

Status nadarjene učenke in učenca velja za ves čas šolanja. Več o odkrivanju in delu z 

nadarjenimi učenci boste našli na naši spletni strani in spletni strani Zavoda RS za šolstvo.  

V različnih fazah odkrivanja nadarjenih učencev se z njimi permanentno, skozi šolsko leto, 

ukvarja Branka Ribič Hederih, univ. dipl. psih. V letošnjem šolskem letu bodo z 

nadarjenimi učenci delali še socialna pedagoginja, mag. Barbara Škrbić, socialna delavka 

Biserna Soršak Židom ter učiteljici Alenka Repnik in Jelka Golob. 

 

 
Celo najpočasnejši, če le ne izgubi cilja iz vida, 

gre še vedno hitreje od tistega, ki bega naokrog brez cilja. (G. E. Lessing) 
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DOBRO JE VEDETI 

Izvleček iz Pravilnika o obravnavi nasilja v družini za VIZ 
 

Pravilnik natančno opredeljuje, katere korake oziroma aktivnosti morajo izvesti vzgojno-

izobraževalni zavodi (VIZ) v primerih, ko se pojavi sum, da je bil otrok žrtev katerekoli 

oblike nasilja v družini. 

 

MIZŠ, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Policija so sprejeli 

Dogovor v zvezi z izvajanjem nalog za zaščito otrok, ki izhaja iz Zakona o preprečevanju 

nasilja v družini. Le-ta natančneje usmerja, kako naj VIZ prijavi sum nasilja v družini in kaj 

sledi. Več o dogovoru in ostali zakonodaji in gradivu s področja obravnave nasilja v družini:  

 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_izobrazevanja/prepoznavanje_pr

eprecevanje_in_obravnava_nasilja/nasilje_v_druzini/ 

 
 
 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_izobrazevanja/prepoznavanje_preprecevanje_in_obravnava_nasilja/nasilje_v_druzini/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_izobrazevanja/prepoznavanje_preprecevanje_in_obravnava_nasilja/nasilje_v_druzini/
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STIKI MED ŠOLO IN STARŠI 

 

 

 

Prvi korak na poti k uspehu je medsebojno zaupanje. 

Sprotno in redno sodelovanje s šolo je nujno potrebno za učinkovito spremljanje otrokovega 

razvoja, zato vas, starše, prosimo, da obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure. 

Od staršev pričakujemo: 

 

 da sodelujejo s šolo, 

 da nam pomagajo pri doseganju zastavljenih ciljev za naše učence,  

 da nam zaupajo, 

 da si vsak dan vzamejo toliko časa za svojega otroka, da skupaj pregledajo zvezke in 

izdelke, 

 da se z otroki čim več sproščeno pogovarjajo, 

 da navajajo otroke na oblikovanje pravilnega odnosa do narave in ljudi. 

 

 

Govorilne ure in roditeljski sestanki  

 

Mesečna govorilna ura je drugi četrtek v mesecu, tedensko govorilno uro pa določijo  

učitelji sami (informacije o dopoldanskih govorilnih urah najdete v nadaljevanju). Prosimo, da 

se za dopoldanske govorilne ure učitelju predhodno najavite, saj obstaja možnost, da bo v tem 

času nadomeščal odsotnega učitelja.  

 

           

RODITELJSKI SESTANKI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

 

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

1. rodit. 

sestanek 
10. 9. 

2015 

10. 9. 

2015 

10. 9. 

2015 

10. 9. 

2015 

10. 9. 

2015 

10. 9. 

2015 

10. 9. 

2015 

10. 9. 

2015 

10. 9. 

2015 
2.rodit. 

sestanek 
14. 1. 

2016 

12. 11. 

2015 

14. 1. 

2016 

14. 1. 

2016 

12. 11. 

2015 

14. 1. 

2016 

14. 1. 

2016 

14. 1. 

2016 

14. 1. 

2016 
3.rodit. 

sestanek 
12. 5. 

2016 

11. 2. 

2016 

7. 4. 

2016 

24. 3. 

2016 

11. 2. 

2016 

7. 4. 

2016 

7. 4. 

2016 

7. 4. 

2016 

23. 3. 

2016 
4.rodit. 

sestanek 
__ 12. 5. 

2016 

__ __ 14. 4. 

2016 

__ __ __ __ 
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POPOLDANSKE GOVORILNE URE V ŠOLSKEM LETU 2015/2016   

 

Datum 

8. 10. 2015, četrtek 

12. 11. 2015, četrtek 

roditeljski sestanek 2.-5. razred 

3. 12. 2015, četrtek 

tržnica 

14. 1. 2016, četrtek 

11. 2. 2016, četrtek 

10. 3. 2016, četrtek 

14. 4. 2016, četrtek 

12. 5. 2016, četrtek 

9. 6. 2016, četrtek (PS) 

16. 6. 2016, četrtek (RS) 

 

 

 

PREDAVANJA ZA STARŠE OD 1. DO 9. RAZREDA V ŠOL. LETU 2015/2016 

 

Datum   Predavatelj Naslov predavanja 

8. 10. 2015 

 

Marinka Bečela,  
univ. dipl. soc. del. 

Podpora družine otroku ob vstopu v šolo 
 1. razred 

8. 10. 2015 

 

Učitelji in učenci 

šole 
Predstavitev 8 krogov odličnosti 

6.-9. razred 

14. 1. 2016 

 

Simona Lilek, 
mlad. krimin. 

inšpektorica 

Nevarnosti spleta in varna raba interneta 
 5.-9. razred 

27. 1. 2016 

 

Predstavniki 

srednjih šol 

Predstavitev srednjih šol – tržnica poklicev 
9. razred 

11. 2. 2016 

 

Biserna Soršak 

Židom, 
univ. dipl. soc. del. 

Merila in vpis v srednjo šolo 
7.-9. razred 

17. 2. 2016 mag. Nastja 

Mulej 

 

Predstavitev konceptov tehnik razmišljanja po  

E. de Bonu (Cort-1, Cort-4) 
7.-9. razred 
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DOPOLDANSKE GOVORILNE URE STROKOVNIH DELAVCEV 

 

Ime in priimek 

  

čas Ime in priimek  čas 

Natalija  

AUGUSTINOVIČ 

TOR 

7.30-8.15 
Danica  

KLADOŠEK  

PET 

11.55-12.40 

Mateja  

BARBARIČ         

SRE  

9.10-9.55 
Branka 

KOKOL 

TOR 

10.15-11.00 

Alenka 

BELCL 

PON 

10.15-11.00 
Nina 

KOLENC 

PET 

9.05-9.55 

Mojca  

BIRSA  

PON 

12.45-13.30 
Metka 

KOZAR 

TOR 

9.10-9.55 

Aleksandra  

BORŠIČ 

 porodniški 

dopust 
Marija 

LEBEN 

SRE 

9.25-10.10 

Romana  

BRAČIČ 

TOR 

11.50-12.40 
Nataša 

MITEVA 

PET 

11.05-11.50 

Natalija  

ČERČEK 

PET 

9.25-10.10 
Klara 

NAPAST 

PON 

9.10-9.55 

Miha 

ČUČEK 

vsak dan 

13.00-15.00  
Svetlana 

NIKOLIĆ 

PET 

10.15-11.00 

Mateja  

DRAŠKOVIČ 

PON 

9.25-10.10 
Maja 

PEČNIK 

PON 

10.15-11.00 

Simon  

DUMANČIĆ 

PON 

9.10-9.55 
Nevenka 

PILIH 

PET 

11.05-11.50 

Alenka  

FINGUŠT 

SRE 

11.05-11.50 
Maja 

PRODANOVIČ 

PON 

11.05-11.50 

Breda  

GABER PAVLOVIĆ 

TOR 

9.10-9.55 
Štefka 

PŠENIČNIK 

ČET 

11.55-12.40 

Jelka  

GOLOB 

PON 

11.05-11.50 
Rozika 

PUVAR 

PON 

8.20-9.00 

Miroslav  

GOMBOC 

PET 

11.05-11.50 
Alenka 

REPNIK 

PON 

8.20-9.00 

Petra  

HERNAH 

PON 

11.05-11.50 
Vladimir 

ŠIREC 

ČET 

11.05-11.50 

Višnja  

JANČEC 

PON 

10.15-11.00 
Barbara 

ŠKRBIĆ  

ČET 

11.55-12.40 

Darinka  

JEŽ 

ČET 

10.15-11.00 
Jasna 

TRAPEČAR PAVŠIČ 

PET 

11.55-12.40 

 Boštjan  

KAMENŠEK 

TOR 

9.25-10.10 
Katja 

VILTUŽNIK 

ČET 

11.05-11.50 

Mateja  

KÄFER  

PON 

9.10-9.55 
Dragica 

ŽULA 

SRE 

11.55-12.40 
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Opravičevanje odsotnosti 

 

Starši morajo najkasneje v petih dneh sporočiti razredniku vzrok vsakega otrokovega 

izostanka od pouka. Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v 

petih dneh po prihodu učenca v šolo, sicer se izostanek šteje kot neopravičen. Kadar učenec 

izostane zaradi bolezni več kot pet šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško 

potrdilo o izostanku. Učenci  so od razrednikov prejeli 6 obrazcev opravičil. V primeru, da 

jih bo učenec potreboval več, se morajo starši oglasiti pri razredniku, ki jim bo posredoval 

nove prazne obrazce. 

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 

 

 

 

 

 

 

V šolski knjižnici se nahaja okoli 7.000 knjig za učence in učitelje. Naročeni smo tudi na 

številne revije in časopise (22 naslovov), ki jih lahko učenci berejo v času izposoje v 

knjižnici.  

 

Učenec si lahko naenkrat izposodi tri knjige za 14 dni. Ta rok se lahko podaljša še za 14 dni. 

Urnik izposoje je objavljen na vratih šolske knjižnice, kjer učence pričakujeta knjižničarki  

Klara Napast in Darinka Jež. 

  

V šolski knjižnici lahko učenci prevzamejo tudi otroške in mladinske revije, na katere so 

naročeni v šoli. 

 

UČBENIŠKI IN ŠOLSKI SKLAD 

 

 

 

 

 

 

 

♦ UČBENIŠKI SKLAD  

 

Šolski učbeniški sklad vodi knjižničarka Klara Napast. Šola izposoja učenkam in učencem 

veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga je ustanovila ob finančni podpori 

MIZŠ. Tudi v šolskem letu 2015/2016 bomo zagotovili brezplačno izposojo učbenikov iz 

učbeniških skladov za učence od 1. do vključno 9. razreda.  

Po navodilu in skupnem dogovoru z MIZŠ smo na OŠ borcev za severno mejo sprejeli sklep, 

da je vsak učenec naše šole samodejno upravičen do brezplačnega kompleta učbenikov.  
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V kolikor učenci po odločitvi staršev oz. skrbnikov ne bodo koristili brezplačnega kompleta 

učbenikov, starši podpišejo izjavo, da se odpovedujejo tej možnosti oz. da ne naročajo 

kompleta učbenikov za svojega otroka.  

 

Podrobnejše informacije o učbeniškem skladu so na voljo na internetni strani MIZŠ. 

 

 

 

♦ ŠOLSKI SKLAD  

 

OŠ borcev za severno mejo deluje v imenu šole in za račun šole, vodi ga posebni upravni 

odbor. Sestavljajo ga predstavniki delavcev šole in staršev, ki opredeljujejo vse akcije in vso 

poslovanje sklada po pravilniku. Vsa finančna sredstva so strogo namenska po določilih 

delovnega načrta ter aktov sklada, ki ob določenih periodah posreduje tudi javno informacijo 

o gospodarjenju sklada. Na računu sklada zbiramo sredstva iz donacij in drugih prihodkov, 

porabo sredstev pa namenjamo za akcije, ki bistveno izboljšujejo kakovost vzgoje in 

izobraževanja ter spodbujajo dosežke na področjih, ki jih šola goji, vendar glede na neizbežne 

materialne stroške pri tem ne more računati na pokritje iz svojih rednih finančnih virov.  

 

V kolikor ste pripravljeni prostovoljno prispevati sredstva v naš šolski sklad,  prosimo, da 

vpišete podatke o višini sredstev, ki jih želite prispevati, in podpisano izjavo vrnete razredniku 

ali pa v tajništvo šole. 

 

Pristopna izjava                

 

               

♦ OSTALE DENARNE ZADEVE 

 

Vse informacije, povezane z regresiranjem prehrane, šole v naravi in letovanja, so dosegljive 

pri socialni delavki Biserni Soršak Židom. 

Šola ima sklad prostovoljnih prispevkov za reševanje nepredvidenih finančnih izdatkov in 

stisk. 

 

Prispevate lahko po svojih zmožnostih na TTR pri UJP Slovenska Bistrica:    

0127-6030668719  s pripisom »Za sklad prostovoljnih prispevkov«.  

 

Vsakega prispevka bomo veseli in Vam zanj hvaležni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/ucbeniki/
http://www.os-borcev.si/files/2015/07/PRISTOPNA_IZJAVA.pdf
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ŠOLSKA PREHRANA 

 

 
 

S februarjem 2013 so začela veljati nova Pravila o šolski prehrani, ki jih je Svet zavoda OŠ 

borcev za severno mejo sprejel na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 

3/2013 z dne 11. 1. 2012) ter v skladu z določili ZUJF-a. Pravila določajo postopke 

evidentiranja in nadzora nad koriščenjem obrokov, čas in način odjave posameznega obroka, 

ravnanje z neprevzetimi obroki in načine seznanitve učencev in staršev s pravili in pravicami 

do subvencioniranja prehrane.  

  

Šolska prehrana obsega malico, zajtrk, kosilo in popoldansko malico.  Pri organizaciji šolske 

prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih 

Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Šola organizira obvezno 

malico za vse učence, kot dodatno ponudbo pa zajtrk, kosilo in popoldansko malico, v okviru 

svojih zmožnosti lahko ponudi tudi dietno in druge vrste prehrane. 

Nabava živil se izvede preko javnega razpisa javnega naročanja, pri čemer se posebno skrb 

posveti kvaliteti izbora živil in visoko hranilnih živil. Hrana se pripravlja v šolski kuhinji, pri 

čemer se posveča posebna skrb pripravi zdrave prehrane. 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas 

oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri poslovnemu sekretarju. Starši odjavijo 

prehrano ustno, po telefonu ali pisno. V primeru odsotnosti poslovnega sekretarja se preklic 

odda  računovodji. 

Če je bila odjava prehrane podana poslovnemu sekretarju/računovodji v času med 7.00 in 8.15 

ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala 

odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. V kolikor starši posameznega obroka ne 

odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka vključno s subvencijo. Odjavljeni obroki 

hrane se obračunajo naslednji mesec. 

 

Pravila o šolski prehrani lahko najdete tukaj.  

 

 

Subvencije 

 

Za uveljavljanje subvencij je pristojen Center za socialno delo Maribor. 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa dohodkovno mejo za ugotavljanje 

upravičenosti do subvencije za malico in kosilo za učence, ki izhaja iz odločbe otroškega 

dodatka. 

 

 

http://www.os-borcev.si/files/2015/07/Pravila_%C5%A1olske_prehrane_-_borci_2014-_dopolnjena.pdf
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 Subvencija malice 

Učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 

otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, 

pripada subvencija malice v višini cene malice. 

 

 Subvencija kosila iz državnega proračuna 

Učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 

otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, 

pripada subvencija kosila v višini cene kosila. 

 

 Subvencija kosila iz občinskega proračuna 

Do dodatne subvencije po Pravilniku o merilih in postopkih pri zagotavljanju 

obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je MO 

Maribor, so v šolskem letu 2014/2015 upravičeni učenci, pri katerih mesečni dohodek 

na osebo ne presega 36 % neto povprečne mesečne plače, ugotovljene v odločbi o 

otroškem dodatku, pripada subvencija kosila v višini cene kosila. 

 

Več informacij z zvezi s prehrano in subvencijami lahko najdete na spletni strani MIZŠ. 

 

 

  

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/prehrana/


Publikacija OŠ borcev za severno mejo Maribor 

šolsko leto 2015/2016 

 

 
18 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

Sistematični zdravniški pregledi se izvajajo pri šolskih novincih in v 1., 4., 6. in 8. razredu 

devetletke. Na te preglede naj učenci prinesejo zdravstvene kartice, morebitne izvide 

specialistov, odpustnice iz bolnice, očala. 

Cepljenje učencev 1. in 3. razreda poteka v zdravstveni ustanovi v spremstvu staršev oz. 

skrbnikov. 

Namenski pregledi po sistematskem pregledu se izvajajo v 2., 3., 5., 7. in 9. razredu 

devetletke. Pregled v devetem razredu je namenjen tudi poklicnemu svetovanju.  

 

 

♦ ŠOLSKA SPLOŠNA AMBULANTA    

 

Šolski splošni zdravnik je Mojca Ivankovič Kacjan, dr. med. spec. pediater, ki ima 

ambulanto v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (Vošnjakova ulica 2-4, 4. 

nadstropje, ordinacija 2).  

 
Tel.: 02 22 86 357 

 

Ambulanta za bolne učence in dijake: 

 ponedeljek, torek od 13:00 do 19:30 

 sreda od 7:00 do 13:30 

 četrtek, petek od 7:00 do 8:45 

*Povzeto po podatkih s spletne strani Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca. 

 

♦ ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA 

 

V zobni ambulanti OŠ borcev za severno mejo dela zobozdravnik Peter Pokeržnik, dr. dent. 

med., in sicer vsak ponedeljek in torek od 7.30–14.00. Ostale dneve v tednu dela v 

ambulanti OŠ Toneta Čufarja, in sicer po naslednjem urniku:  

 

OŠ borcev za severno mejo OŠ Toneta Čufarja 

PON 7.30-14.00 SRE 7.30-14.00 

TOR 7.30-14.00 ČET 12.00-19.00 

 PET 7.30-13.30 

 

Naročanje je mogoče osebno v ordinaciji, po telefonu (040690459) ali po e-mailu 

(zobozdravnik.peter@gmail.com) na podlagi povratnega potrdila. 

 

Učencem omogočamo sistematične preglede zob in učenje pravilnega čiščenja ter nege zob, 

učenci pa naj tudi sami skrbijo za redne preglede zob na vsakih šest mesecev. 

Za zobno preventivo učencev skrbi gospa Marjana Poš, dipl.m.s., iz Kabineta za 

zobozdravstveno prosveto in vzgojo (ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Partizanska c. 14 a). 

 

 

 

mailto:zobozdravnik.peter@gmail.com


Publikacija OŠ borcev za severno mejo Maribor 

šolsko leto 2015/2016 

 
19 

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je sprejel prenovljene ali nove učne načrte za vse 

predmete v devetletni OŠ. V njih so predvsem posodobljeni cilji oz. vsebine. Učni načrti so 

prečiščeni zlasti z vidika odvečne faktografije, cilji pa so oblikovani tako, da posegajo na 

različna področja učenčevega razvoja - od čustvenega, preko socialnega, spoznavnega, 

gibalnega, moralnega. 

V nove učne načrte so vgrajene različne metode in oblike poučevanja, ki naredijo pouk bolj 

raznolik in zanimiv, hkrati pa vključujejo metode in oblike poučevanja, ki so še posebej 

primerne za mlajše učence. Tudi v učnih načrtih za učence višjih razredov je še posebej velik 

poudarek na eksperimentalnem in problemskem učenju. 

Učni načrti so pripravljeni tako, da ostaja učiteljem in učencem dovolj časa za ponavljanje in 

utrjevanje snovi, za ustno preverjanje in ocenjevanje znanja; več časa torej za pogovore in 

vzpostavljanje pristnejšega stika med učiteljem in učencem (večja vzgojna vloga učitelja). 
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PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 

Predmetnik je bil sprejet na 23. seji SSSI, dne 17. 12. 1998, in usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 

153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012, ter usklajen s spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji ŠSSI, dne 13. 2. 2014. 
 

 VIO = vzgojno-izobraževalno obdobje 1. VIO 2. VIO 3. VIO 

Tedensko število ur: 
1. 

razred 

2. 

 razred 

3. 

razred 

4. 

razred 

5. 

razred 

6. 

razred 

7. 

razred 

8. 

razred 

9. 

razred 

OBVEZNI PROGRAM: 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Tuji jezik  2 2 2 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

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

Družba    2 3     

Geografija      1 2 1,5 2 

Zgodovina      1 2 2 2 

Domovinska in državljanska kultura ter 

etika 
      1 1  

Spoznavanje okolja 3 3 3       

Fizika        2 2 

Kemija        2 2 

Biologija        1,5 2 

Naravoslovje      2 3   

Naravoslovje in tehnika    3 3     

Tehnika in tehnologija      2 1 1  

Gospodinjstvo     1 1,5    

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Izbirni predmeti*       2/3 2/3 2/3 

Število predmetov 6 7 7 8 9 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14 

Število ur tedensko 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5 

Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

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

DNEVI DEJAVNOSTI: 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Število tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Šola v naravi          

RAZŠIRJENI PROGRAM: 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI          

Prvi tuji jezik 2         

Drugi tuji jezik       2 2 2 

Drugi tuji jezik / umetnost / 

računalništvo/šport/tehnika 
   2/1 2/1 2/1    

Individualna in skupinska pomoč učencem 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Podaljšano bivanje, jutranje varstvo        2 2 2 
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ŠOLSKI KOLEDAR ZA OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 

 

Ocenjevalni obdobji 

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje 

1. september 2015–29. januar 2016 1. februar–15. junij 2016 (9. razred) 

      1. februar–24. junij 2016 (1.-8. razred) 

 

 

Počitnice 

jesenske 26.-30. oktober 2015 

novoletne 28.-31. december 2015 

zimske 22.-26. februar 2016 

prvomajske 28.-29. april 2016 

poletne 27. junij-31. avgust 2016 

 

 

 

Prazniki (pouka prosti dnevi) 

31. oktober 2015, sobota dan reformacije 

 1. november 2015, nedelja dan spomina na mrtve 

25. december 2015, petek božič 

26. december 2015, sobota dan samostojnosti in enotnosti 

1. januar 2016, petek novo leto 

8. februar 2016, ponedeljek Prešernov dan, slovenski  kulturni praznik        

28. marec 2016, ponedeljek velikonočni ponedeljek 

27. april 2016, sreda dan upora proti okupatorju 

1. maj 2016, nedelja  

2. maj 2016, ponedeljek 

 

25. junij 2016, sobota dan državnosti 

 

 

Informativna dneva za vpis v srednje šole 

12. februar 2016, petek 

13. februar 2016, sobota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praznik dela 
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Nacionalno preverjanje znanja 

 

Učenci ob koncu 6. razreda pišejo nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz slovenščine,  

matematike in angleščine, ob koncu 9. razreda pa iz slovenščine, matematike in tretjega 

predmeta, ki ga za na začetku vsakega šolskega leta določi minister.   

V šolskem letu 2015/2016 je za učence 9. razreda naše šole kot tretji predmet na NPZ izbrana likovna 

umetnost (LUM).  

 

1. september 2015, torek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz 

katerega se bo na posamezni OŠ preverjalo znanje učencev 9. 

razreda z NPZ  

30. november 2015, ponedeljek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki 

bodo opravljali NPZ (razen za Ljudske univerze oz. organizacije, ki 

izvajajo program OŠ za odrasle) 

12. februar 2016, petek Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih 9. 

razreda, ki bodo opravljali NPZ v rednem roku v Ljudskih univerzah 

oz. organizacijah, ki izvajajo program OŠ za odrasle 

4. maj 2016, sreda 

 

NPZ MAT –  6. in 9. razred 

 

6. maj 2016, petek NPZ SLJ –  6. in 9. razred 

10. maj 2016, torek  NPZ tretji predmet – 9. razred 

 NPZ TJA –  6. razred 

 

 

31. maj 2016, torek 

 RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri 

NPZ v 9. razredu 

 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu  

 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 

naloge NPZ v 9. razredu  

 

1. junij 2016, sreda 
 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 

naloge NPZ v 9. razredu  

 Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

 

2. junij 2016, četrtek 
 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 

naloge NPZ v 9. razredu  

 Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

 

 

7. junij 2016, torek  

 RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri 

NPZ v 6. razredu 

 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu 

 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 

naloge NPZ v 6. razredu 

 

 

8. junij 2016, sreda 

 

 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) 

učencev 9. razreda  

 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 

naloge NPZ v 6. razredu 

 Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

 

9. junij 2016, četrtek 
 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 

naloge NPZ v 6. razredu 

 Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

15. junij 2016, sreda Razdelitev obvestil o dosežku na NPZ za učence 9. razreda  

17. junij 2016, petek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. 

razredu  

24. junij 2016, petek Razdelitev obvestil o dosežku na NPZ za učence 6. razreda 

 

Več informacij najdete na spletni strani MIZŠ. 

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/nacionalno_preverjanje_znanja/
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Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

 

16.-29. junij 2016       1. rok   učenci 9. razreda 

27. junij-8. julij 2016       1. rok učenci 1.-8. razreda 

18.-31. avgust 2016       2. rok  učenci 1.-9. razreda 

 

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

 

3. maj-15. junij 2016       1. rok  učenci 9. razreda 

3. maj-24. junij 2016       1. rok učenci 1.-8. razreda 

18.-31. avgust 2016       2. rok  učenci 1.-9. razreda 

 

 

 

ŠOLSKE URE – RAZPOREDITVE UR IN ODMOROV 

 
 

                   ♦ URNIK REDNEGA POUKA -  od prvega do petega razreda 

 

 

0. ura 7.30 - 8.15   

1. ura 8.20 - 9.05 malica od 1. do 5. raz. 9.05 - 9.25 

2. ura 9.25 - 10.10 1. odmor 10.10 - 10.15 

3. ura 10.15 - 11.00 2. odmor 11.00 - 11.05 

4. ura 11.05 - 11.50 3. odmor 11.50 - 11.55 

5. ura 11.55 - 12.40 4. odmor 12.40 - 12.45 

6.  ura 12.45 - 13.30 5. odmor (kosilo) 13.30 - 13.45 

7. ura 13.45 - 14.30   

 

 

               ♦ URNIK REDNEGA POUKA -  od šestega do devetega razreda 

 

 

0.  ura 7.30 - 8.15   

1. ura 8.20 - 9.05 1. odmor  9.05 - 9.10 

2. ura 9.10 - 9.55 malica od 6. do 9. r. 9.55 - 10.15 

3. ura 10.15 - 11.00 2. odmor 11.00 - 11.05 

4. ura 11.05 - 11.50 4. odmor 11.50 - 11.55 

5. ura 11.55 - 12.40 5. odmor 12.40 - 12.45 

6.  ura 12.45 - 13.30             6. odmor (kosilo) 13.30 - 13.45 

7. ura  13.45 - 14.30 7.  odmor  
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PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO 

♦ Podaljšano bivanje  

V oddelke podaljšanega bivanja so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. V času od 11
50 

do 

15
10 

organiziramo večje skupine, po 15
10 

pa skupine združujemo (do 16
00

). Od  16
00 

do 16
30 

je 

organizirano dežurno varstvo. 

 

V času podaljšanega bivanja potekajo različne dejavnosti: 

 

♦ PREHRANA  

Prehrana v času podaljšanega bivanja obsega kosilo in popoldansko malico. Učenci tako 

razvijajo higienske in prehranjevalne navade (umivanje rok pred obrokom, čiščenje zob po 

obroku), usvajajo in spoznavajo bonton ter različne jedi, obenem pa se poučijo o pomenu 

zdrave prehrane za človekov razvoj.  

 

♦ SPROSTITVENA DEJAVNOST 

Čas sprostitve je namenjen počitku, sprostitvi ter obnavljanju psihofizičnih moči učencev. 

Tako učenci zadovoljujejo svoje potrebe po gibanju, socialnih stikih in počitku.  

 

♦ SAMOSTOJNO UČENJE 

Samostojno učenje je namenjeno navajanju učencev na samostojno opravljanje domačih 

nalog, učenje in pripravljanje na šolsko delo. Učenci opravljajo domače naloge, utrjujejo in 

ponavljajo učno snov, si med seboj pomagajo oz. po potrebi poiščejo učno pomoč. Tako 

učenci razvijajo svoje sposobnosti za delo v skupini, učijo se ocenjevati svoje delo, 

posredovati rezultate, odkrivati napake in jih tudi popraviti.  

 

♦ USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA  

V tem času učenci nimajo učnih obveznosti, ampak je ta del podaljšanega bivanja namenjen 

razvedrilu in sprostitvi, ob kateri lahko učenci razvijajo različne sposobnosti in svojo 

ustvarjalnost na umetniškem, športnem, glasbenem ali katerem drugem področju. Na 

ustvarjalen način se učijo skupnega dela.  
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Oddelki podaljšanega bivanja 

Oddelki podaljšanega  

         bivanja 

Učenci iz 

razredov 

Učitelj 

1. skupina 1.a + 2.b Romana Bračič 

 

2. skupina 

 

1.b 

Petra Hernah 

Manja Leben 

Katja Viltužnik 

3. skupina 2.a + 2.b Nataša Miteva 

4. skupina 3.a + 2.b Dragica Žula 

 

5. skupina 

 

3.b + 4.b 

Maja Prodanovič 

Štefka Pšeničnik 

Alenka Belcl 

Mateja Draškovič 

Mojca Birsa 

 

6. skupina 

 

4.a + 4.b 

Svetlana Nikolić 

Romana Bračič 

Dragica Žula 

 

7. skupina 

 

5.a + 5.b 

Natalija Čerček 

Nina Kolenc 

Danica Kladošek 

Darinka Jež 

 

Zaradi varnosti otroka in v skladu z odgovornostjo šole lahko učenci iz OPB predčasno odhajajo 

samo s pisnim potrdilom staršev.  
 

♦ Jutranje varstvo  

Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo, in sicer od 6.00 do 8.00. Financira ga 

MIZŠ.  

Jutranje varstvo je prav tako organizirano za učence od 2. do 5. razreda. Ker je to 

nadstandardna oblika, stroške krijejo starši v celoti. 

 

UČITELJI IN NJIHOVI PREDMETI 

RAZREDNIKI RAZREDNE STOPNJE 

1. A 1.B 

Maja Prodanovič 

Petra Hernah 
(druga strokovna delavka v razredu) 

 Katja Viltužnik 

Marija Leben 
(druga strokovna delavka v razredu) 

2. A  2. B 

Mateja Draškovič  Alenka Belcl 

3. A  3. B 

Mojca Birsa  Štefka Pšeničnik 

4. A  4. B 

Branka Kokol  Višnja Jančec 

5. A  5. B 

Danica Kladošek  Natalija Čerček 
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RAZRED  

RAZREDNIKI PREDMETNE 

STOPNJE IN UČNI PREDMETI 

SORAZREDNIKI PREDMETNE 

STOPNJE IN UČNI PREDMETI 

6.A Mateja Barbarič SLJ, TJN-f, NE, NI1-i  Boštjan Kamenšek ŠPO, ŠZZ-i, ŠSP-i 

6.B Nevenka Pilih TJA  Alenka Fingušt SLJ 

7.A Breda Gaber Pavlović  ZGO, DKE, OPK-i  Vladimir Širec   FIZ, TIT, OGL-i, MME-i, 

ROM-i, računalničar 

7.B Klara Napast 
SLJ, knjižnica  

Jasna Trapečar 

Pavšič   
spec. ped. 

8.A Maja Pečnik GEO, GOS, SPH-i, NPH-i Simon Dumančić BIO, KEM, NAR,  

POK-i, KEŽ-i 

8.B Miroslav Gomboc                            MAT, FIZ, DIP-i Barbara Škrbić soc. ped. 

9.A Metka Kozar TJA, NI2-i               Natalija Augustinovič spec. ped. 

9.B Mateja Käfer GVZ, MPZ, OPZ, ANI-i Nina Kolenc                ŠPO, IŠP-i 

 

 

OSTALI UČITELJI PREDMETNE STOPNJE S PREDMETI 

Jelka Golob pomočnica ravnateljice, MAT 

Rozika Puvar LUM, LS-i 

Višnja Jančec NAR 

Alenka Repnik MAT, računalničarka 

Darinka Jež knjižnica, TJA 
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DOPOLNILNI, DODATNI IN FAKULTATIVNI POUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo dodatno razlago 

snovi in pomoč. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje.  

 

Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo z učnim 

načrtom določene standarde znanja. Z razširjenimi vsebinami in različnimi metodami dela se 

tem učencem omogoča doseganje višjih učnih ciljev.  

 

Dodatni in dopolnilni pouk se izvajata po urniku, ki ga za posamezni predmet določijo učitelji 

v septembru.  

 

Fakultativni pouk 

 

Fakultativni pouk oziroma zgodnje poučevanje drugega tujega jezika  

 

Šola organizira zgodnje učenje nemškega jezika za učence od 3. do vključno 6. razreda. Pouk 

drugega jezika se izvaja izven urnika obveznega programa šole. Izvajanje fakultativnega 

pouka nemškega jezika financira MOM. 

V zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju lahko učenci nadaljujejo z učenjem drugega 

tujega jezika v okviru izbirnih predmetov.  

 

Fakultativni pouk oziroma zgodnje poučevanje računalništva  

 

Fakultativni pouk računalništva se prične v 4. razredu in traja do vključno 6. razreda. 

Izvajanje fakultativnega pouka oziroma zgodnjega poučevanja računalništva financira 

MOM.  

Tudi ta program se izvaja izven urnika obveznega programa osnovne šole, učenci pa lahko 

pouk nadaljujejo tudi v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju – v okviru izbirnih 

predmetov.  

 

K fakultativnemu pouku oziroma zgodnjemu poučevanju nemškega jezika ter računalništva se 

lahko vpišejo vsi učenci, ki kažejo za tako delo interes in sposobnost.  
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IZBIRNI PREDMETI 

 
 

Izbirni predmeti so del obveznega programa osnovne šole in jih učenec izbere ob koncu 

prejšnjega šolskega leta.  

 

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov (IP) iz družboslovno-

humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa. 

Učenec izbere dve uri pouka  izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem 

soglašajo starši (ne izbira več dveh ali treh predmetov, ampak dve ali tri ure izbirnih 

predmetov; torej, če izbere nemščino, je to dvourni predmet in zadošča, lahko pa s soglasjem 

staršev izbere še en enourni predmet). 

Učenec izbira po svojih interesih v dogovoru s starši ne glede na sklop. 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen 

obiskovanja izbirnih predmetov (v celoti ali pa samo eno uro). 

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šol. leto osnovni šoli 

posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi navedejo, ali 

želijo oprostitev v celoti ali le eno uro. Ravnatelj odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. 

Za učence, ki se vpisujejo naknadno v avgustu, se vloga odda najkasneje do 31. avgusta. 

 

V šolskem letu 2015/2016 bomo izvajali naslednje izbirne predmete: 

 

IZBIRNI PREDMETI IN NJIHOVI UČITELJI 

 

Daljnogledi in planeti (DIP) Miroslav Gomboc 

Ansambelska igra (ANI) Mateja Käfer 

Izbrani šport (IŠP) Nina Kolenc 

Likovno snovanje (LS) Rozika Puvar 

Nemščina 1 (NI1) Mateja Barbarič 

Nemščina 2 (NI2) Metka Kozar 

Obdelava gradiv: les (OGL) Vladimir Širec 

Odkrivajmo preteklost mojega kraja (OPK) Breda Gaber Pavlović 

Poskusi v kemiji (POK) Simon Dumančić 

Kemija v življenju (KEŽ) Simon Dumančić 

Multimedija (MME) Vladimir Širec 

Računalniška omrežja (ROM) Vladimir Širec 

Sodobna priprava hrane (SPH) Maja Pečnik 

Načini prehranjevanja (NPH) Maja Pečnik 

Šport za sprostitev (ŠSP) Boštjan Kamenšek 

Šport za zdravje (ŠZZ) Boštjan Kamenšek 
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FLEKSIBILNI URNIK 

 

Tudi v šolskem letu 2015/2016 bomo vsebine pri nekaterih obveznih in izbirnih predmetih 

izvajali v strnjeni fleksibilni obliki v dveh obdobjih (september-januar, februar-junij): 

 

razred predmet 

 

6. 

GEO 

ZGO 

LUM 

GOS 

 

7. 

LUM 

DKE 

OGL 

SPH 

NAR (blok ure) 

IŠP 

 

8. 

GEO 

BIO 

DKE 

LUM + 30 %  

ŠZZ 

TIT (blok ure) 

 

9. izbirni predmeti 

LUM  

 

 

 

FLEKSIBILNA DIFERENCIACIJA IN POUK V UČNIH SKUPINAH 

 

Od 1. do 3. razreda učitelj pri pouku diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti 

(notranja diferenciacija).  

V 4. in 5. razredu se nekaj ur matematike izvede na podlagi fleksibilne diferenciacije. 

Od 6. do 7. razreda poteka pri slovenskem jeziku, matematiki in tujem jeziku (angleščini) 

fleksibilna diferenciacija. To pomeni, da učenci večino časa pri omenjenih predmetih 

preživijo skupaj in predelujejo novo učno snov. Pri utrjevanju snovi pa se razporedijo v učne 

skupine, kjer utrjujejo snov na različnih zahtevnostnih ravneh. Učenec se za učno skupino 

odloči po posvetovanju s starši in z učiteljem. Učno skupino lahko zamenja med šolskim 

letom po posvetu z učiteljem.  

V 8. in 9. razredu poteka pri slovenskem jeziku, matematiki in tujem jeziku (angleščini) pouk 

v učnih skupinah (zunanja diferenciacija).  
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih 

določi z letnim delovnim načrtom.  

Učenci se za obiskovanje interesnih dejavnosti odločajo prostovoljno, v skladu s svojimi 

interesi in sposobnostmi, pričakujemo pa, da učenci izbrano interesno dejavnost obiskujejo 

redno in dosledno ves čas izvajanja dejavnosti. 

 

INTERESNA 

DEJAVNOST 

RAZRED UČITELJ TERMIN 

Angleška bralna značka 6.-9. 

4.-9. 

Metka Kozar 

Nevenka Pilih 

po dogovoru 

Angleščina 3. Darinka Jež SRE 12.45-13.30 

Diabetes 8.-9. Dragica Jurkušek PON 7.30-8.15 

Dramski krožek 4.-5. Danica Kladošek  

Ekokviz 6.-8. Maja Pečnik  

Folklora 1.-5. Katja Viltužnik 

Manja Leben 

ČET 7.30-8.15 

Fotografski krožek 6.-9. Klara Napast  

Geografski krožek  7.-9. Maja Pečnik  

Gibalno ritmične delavnice 

za OPP 

2.-6. Jasna Trapečar Pavšič  

Likovni krožek 4.-9. Rozika Puvar TOR 13.30-14.30 

Logika 4.-5. 

6.-9. 

Danica Kladošek 

Alenka Repnik 

 

v septembru (po dogovoru) 

Med dvema ognjema 3. 

4. 

Štefka Pšeničnik 

Višnja Jančec 

TOR 7.30-8.15 (vsak drugi teden) 

TOR 7.30-8.15 (vsak drugi teden) 

 

 

Mediacija 

 

 

5.-9. 

Alenka Belcl 

Petra Hernah 

Alenka Repnik 

Biserna Soršak Židom 

Natalija Augustinovič 

 

 

po dogovoru 

Mladinski pevski zbor 

(MPZ) 

5.-9. Mateja Käfer PON, TOR, SRE 13.45-14.30 

Modelarstvo 6.-9. Vlado Širec  

Nemščina 1. 

2. 

Metka Kozar 

 

SRE 7.30-8.15 

PET 7.30-8.15 

Nemščina (fakultativni pouk) 4. 

5. 

Mateja Barbarič ČET 12.45-13.30, PET 12.45-13.30 

TOR, SRE 7.30-8.15 

Nemška bralna značka 4.-6. 

7.-9. 

Mateja Barbarič 

Metka Kozar 

SRE 13.45-14.30 (feb-mar) 

po dogovoru  

Nemško gledališče  6.-9. Mateja Barbarič prvi TOR v mesecu 13.45-15.20 

Novinarski krožek  6.-9. Alenka Fingušt 
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Otroški pevski zbor (OPZ) 1. 

2.-4. 

Manja Leben 

Mateja Käfer 

PON 8.20-9.05 

TOR 12.45-13.30, SRE 7.30-8-15 

 

Podjetniški krožek 

 

5.-9. 

Natalija Čerček 

Maja Prodanovič 

Mojca Birsa 

Štefka Pšeničnik 

 

 

po dogovoru 

 

Prežihova bralna značka  

 

6., 8. 

 

7. 

Mateja Barbarič  

 

Klara Napast  

prvi PON v mesecu 12.45-13.30 

(začetek novembra) 

 

Promet  Danica Kladošek 

Vladimir Širec 

 

po dogovoru 

Prva pomoč  7.-9. Alenka Belcl  

Računalništvo  

(fakultativni pouk) 

4. 

5. 

6. 

Vladimir Širec, 

Danica Kladošek 

 

PON 13.45-14.30, PET 11.55-12.40 

PON 13.45-14.30, TOR 12.45-13.30 

ČET 12.45-13.30 

Retorika 6.-9. Klara Napast  

Valeta  9. Alenka Fingušt 

Jelka Golob 

po dogovoru 

Varnostna olimpijada 4. Višnja Jančec  

Vesela Šola 4.-9. Branka Kokol TOR 7.30-8.15 

Vivaristika 6.-9. Simon Dumančić PET 7.30-8.15 

Zabavna telovadba  2. Mateja Draškovič TOR 7.30-8.15 

Zdrav življenjski slog 1.-9. Miha Čuček  

Zgodovinski krožek  8.-9. Breda Gaber P.  

*Manjkajoči termini interesnih dejavnosti bodo vnešeni naknadno po dogovoru s prijavljenimi učenci. 
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ŠOLSKE EKSKURZIJE IN ŠOLE V NARAVI 

 

    Šolske ekskurzije  

 

RAZRED VSEBINA TERMIN 

1. Živalski vrt Radenci 1. junij 2016, sreda 

2. Podčetrtek, Olimje 1. junij 2016, sreda 

3. Rogatec 7. junij 2016, torek 

4. Prekmurje 1. junij 2016, sreda 

5. Ljubljana, Kamnik 1. junij 2016, sreda 

6. Koroška (Libeliče, Prežihovina, rudnik Velenje) 1. junij 2016, sreda 

7. Zavrh 1. junij 2016, sreda 

8. Bled, Bohinj 1. junij 2016, sreda 

9. Soteska Čepa / Jezersko 1. junij 2016, sreda 

 

Šole v naravi 

 

RAZRED VSEBINA TERMIN KRAJ 

2. Zimske radosti 17.-19. februar 2016 Ribniška koča 

(Ribiško Pohorje) 

4. Naravoslovna 6.-8. maj 2016 CŠOD Štrk  

(Spuhlja pri Ptuju) 

5. Alpsko smučanje 7.-11. marec 2016 Ribnica na Pohorju 

(Ribiško Pohorje) 

7. Naravoslovna 3.-6. maj 2016 CŠOD Breženka 

(Fiesa – Piran) 

8. Astronomija 

(izbirni predmet DIP) 

9.-11. oktober 2015 CŠOD Planinka 

(Slivniško Pohorje) 

9. Športni vikend 

(izbirni predmet DIP) 

9.-11. oktober 2015 CŠOD Planinka 

(Slivniško Pohorje) 

*Manjkajoči termini bodo vneseni naknadno.  

  

Zimsko šolo v naravi za 5. razred delno sofinancira MIZŠ. 

 

Program šole v naravi za učence 2., 4. in 7. razreda v celoti krijejo starši, saj sodi v razširjen 

program šole. Obstaja tudi možnost subvencioniranja prispevka staršev za šolo v naravi. 

Komisija in  ravnateljica na podlagi pisne vloge staršev odločita o upravičenosti učenca do 

subvencionirane šole v naravi in o odločitvi starše pisno obvestita. 
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PROJEKTI IN POSEBNOSTI ŠOLE 

 

V šolskem letu 2015/2016 bomo sodelovali v naslednjih projektih: 

 

 Projekt Rudolf Maister – negovanje tradicije spomina na borce za severno mejo z 

različnimi aktivnostmi (literarno, likovno ustvarjanje, spoznavanje zgodovinskih 

obeležij …); 

 Zdrava šola in Shema šolskega sadja – spodbujanje zdravega načina prehranjevanja 

in skrbi za zdravje;     

 Ekošola -  uresničevanje načela življenja z in za naravo;   

 Mednarodno sodelovanje z učenci in delavci OŠ Ilidža iz Sarajeva v projektu Mostovi 

prijateljstva  

 Kulturna šola – ohranjanje naziva Kulturna šola s sodelovanjem v različnih kulturnih 

natečajih; 

 Rastem s knjigo 2015/16 – seznanjanje z okoliškimi knjižnicami in spodbujanje 

bralne kulture (sedmošolci prejmejo leposlovno delo); 

 Evropska vas - spoznavanje pridruženih članic Evropske unije (kultura, kulinarika, 

običaji, navade, glasba, noše …); 

 Naj bralec – razvijanje ljubezni do branja;     

 Bralni maraton – udeležba na javnem branju leposlovja;   

 Noč branja – drugače preživeti trenutki v šoli s knjigo v roki; 

 Razvijanje bralne kulture – poudarek na pomembnosti branja pri vseh predmetih;  

 Zdrav življenjski slog - namenjen je aktivnemu spoznavanju zdravega načina 

življenja, od zdrave prehrane, zdravih življenjskih navad, različnih vrst športov do 

rekreativnih dejavnosti; 

 Projekt Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II – vključevanje 

romskega pomočnika v osnovno šolo; 

 Projekt Pasavček – spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter 

varnostnih pasov med vožnjo; 

 Kulturni dnevnik – omogočanje obiskov kulturnih ustanov in spoznavanje kulturnih 

poklicev; 

 Projekt šolske in vrstniške mediacije – spodbujanje pozitivne komunikacije; 

 Dvig kakovosti vzgojno–izobraževalnega dela in Pedagoško vodenje z 

nadarjenimi učenci – celostni razvoj nadarjenih učencev; 

 Uvajanje drugega tujega jezika (NE)  v 9. razredu; 

 Žogarija za učence od 2. do 5. razreda - krepitev povezovanja, prijateljstva in sožitja 

med mladimi (če bo v Mariboru); 

 ŠKL med dvema ognjema; 

 Otroška varnostna olimpijada – usvajanje in ponavljanje znanja o varnosti in 

samozaščitnem ravnanju; 

 Tea, cookies and stories – večer branja angleških knjig in pogovor o vsebini; 

 Geschichten und Gerichte – spodbujanje k učenju in rabi nemškega jezika; 

 Vetrnice za mir – v okviru tedna otroka bodo učenci četrtih in petih razredov 

izdelovali vetrnice iz starega papirja, ki bodo simbol projekta Maribor za mir; 

 Bralna pismenost – razvijanje bralnih strategij in razumevanje prebranega; 
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 Mednarodni projekt » Tek podnebne solidarnosti » - učenci bodo pri športu tekli z 

namenom solidarnosti do ljudi v državah v razvoju (organizator bo Slovenska 

Karitas); 

 Paths – rastem, program je namenjen razvoju socialnih kompetenc otrok, ki so 

vključeni v prvi razred; 

 Barviti kesoni – humanitarna akcija podjetja Snaga, Rotary kluba ter akademskega 

slikarja Jožeta Šubica. Denar, prejet za barvite kesone, bo šola namenila socialno 

ogroženim učencem; 

 Projektni teden Dediščina gre v šole – obiski kulturnih dogodkov, pripravljenih v 

sodelovanju muzejev, galerij, knjižnic, območnih izpostav Javnega sklada za kulturne 

dejavnosti, nevladnih organizacij, ki so del vseevropske akcije Dnevi evropske 

kulturne dediščine. 

 

Posebnosti naše šole, ki smo jih dopolnili in ohranili: 

 

• prvi tuji jezik (angleščina) v 2. razredu 

• neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu 

• postopno uvajanje metode CLIL – podajanje nejezikovnih vsebin v tujem jeziku 

(nemščini) - z nadaljevanjem v 2. razredu 

• nadstandard –  nemščina v 3., 4., 5. in 6. razredu, 

• nadstandard –  računalništvo v 4., 5. in 6. razredu, 

• nadstandard – jezikovne  interesne dejavnosti od 1. do 3. razreda (angleščina in 

nemščina), 

• nadstandard – jutranje varstvo za učence  2., 3., 4. in 5. razredov, 

• nadstandard – plavalni tečaj za učence 1. razreda (če bo odobrila mestna občina), 

• plavalni tečaj za učence 3. razreda, 

• jutranje varstvo za učence prvega razreda devetletke od 6.00 do 8.00 ter možnost 

izbire zajtrka, 

• vključevanje računalnika kot učnega pripomočka pri drugih predmetih, 

• vključevanje interaktivne table kot učnega pripomočka, 

• pevski zbor za učence 1. razreda, 

• glasbena delavnica za učence 2., 3., 4., 5. in 6. razreda (interesna dejavnost), 

• interesna dejavnost za učence s posebnimi potrebami Jaz to zmorem, 

• veliko število različnih interesnih dejavnosti, 

• veliko število športnih interesnih dejavnosti, 

• ŠKL – med dvema ognjema za učence 1.-6. razreda, 

• preizkus plavanja za učence 6. razreda, 

• športno druženje učencev, staršev  in  starih staršev (Šport Špas) 

• podaljšano bivanje do 16
30

, 

• ohranjanje kulturne dediščine,  

• ohranjanje spomina na Rudolfa Maistra, 

• ogled kinopredstave za učence, ki s svojim delom in zgledom prispevajo k ugledu 

šole, 

• ekskurzija v tujino za učence I., II. in III. vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki 

obiskujejo dejavnost učenja tujega jezika  
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• jezikovno potovanje ali jezikovni tečaj v tujini za učence 6.–9. razreda  

• razvijanje kulturnih dejavnosti: abonma v lutkovnem gledališču, 

• slavnostni zaključek šolanja za učence 9. razreda (v šoli), 

• vikend program iz izbirnih predmetov astronomije in športa, 

• izbor naj učenca oddelka in šole, 

• izbor naj športnika in naj športnice šole z nagrado prostih vstopnic za športne 

dejavnosti, 

• humanitarne akcije. 

 

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, sodelovanje v natečajih ali druge 

dejavnosti, ki jih izvajajo v okviru rednega pouka, v oddelkih podaljšanega bivanja ali znotraj 

interesnih dejavnosti.  
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TEKMOVANJA IN NATEČAJI 

Zavod RS za šolstvo bo tudi v tem šolskem letu skrbel za usklajen potek srečanj in tekmovanj 

v znanju. Strokovni delavci bodo v okviru pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci 

in interesnimi dejavnostmi pripravljali učence za večino tekmovanj v znanju. Organizirali 

bomo šolska in občinska tekmovanja ter se na osnovi rezultatov udeležili medobčinskih in 

državnih tekmovanj. 

Učenci bodo lahko sodelovali na likovnih natečajih, revijah pevskih zborov oz. tekmovanju 

Orffovih skupin in tekmovanjih v poznavanju cestno-prometnih predpisov in tehnike vožnje s 

kolesom. 

Prav tako spodbujamo raziskovalno dejavnost s sodelovanjem v natečaju Mladi za napredek  

Maribora. 

 

Tekmovanja v šolskem letu 2015/2016, ki se jih bodo udeležili naši učenci :  

 

Področje 
Stopnja tekmovanja 

Vodja 
Šolsko Področno Državno 

Logika 24. 9. 2015 / 17. 10. 2015 
Alenka Repnik 

Danica Kladošek 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni 

bolezni 
16. 10. 2015 / 21. 11. 2015 Dragica Jurkušek 

Angleščina (8. razred) 19. 10. 2015 / 23. 11. 2015 Darinka Jež 

Biologija (Proteusovo priznanje) 21. 10. 2015 / 4. 12. 2015 Simon Dumančić 

Nemščina (9. razred) 24. 11. 2015 / 3.3. 2016 Mateja Barbarič 

Angleščina (9. razred) 19. 11. 2015 27. 1. 2016 22. 3. 2016 Nevenka Pilih 

Astronomija (Dominkovo priznanje) 10. 12. 2015 / 9. 1. 2016 Miroslav Gomboc 

Slovenščina (Cankarjevo priznanje) 9. 12. 2015 21. 1. 2016 12. 3. 2016 Klara Napast 

Zgodovina 1. 12. 2015 2. 2. 2016 19. 3. 2016 Breda Gaber  Pavlović 

Kemija (Preglovo priznanje) 18. 1. 2016 / 2.4.2016 Simon Dumančić 

Geografija 19. 1. 2016 8. 3. 2016 19. 4. 2016 Maja Pečnik 

Fizika  

(Stefanovo priznanje) 
3. 2. 2016 18. 3. 2016 9. 4. 2016 

Miroslav Gomboc, 

Vladimir Širec 

Matematika (Vegovo priznanje) 17. 3. 2016 / 16. 4. 2016 Alenka Repnik 

Modelarstvo / maj 2016 junij 2016 Vladimir Širec 

Vesela šola 9.3.2016 / 13. 4. 2016 Branka Kokol 

Prva pomoč / marec 2016 april/maj 2016 Alenka Belcl 

*Manjkajoči datumi tekmovanj bodo vnešeni naknadno. 

 

Področje športa: atletika, odbojka, košarka, nogomet, plavanje, lokostrelstvo, kros, 

rokomet, košarka, alpsko smučanje, športna gimnastika, badminton, deskanje na snegu, 

namizni tenis, odbojka na mivki, smučarski tek, streljanje z zračno puško, bowling, med 

dvema ognjema, triatlon … 

 

Področje likovne umetnosti (vodja: Rozika Puvar): 

• Mednarodni bienale Poljska - Torun 

• Državni likovni natečaj »Svet otrok« Šoštanj  

• Bienale grafike Žalec 
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DNEVI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

1. razred 

KULTURNI  

DNEVI 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI  

DNEVI 

ŠPORTNI  

DNEVI 

december 2015 
Božično novoletno 

rajanje in ogled filma 

29. 9. 2015, torek 

Življenjska okolja – gozd 

7. 10. 2015, sreda 

Delavnice – jesenski 

plodovi 

5. 10. 2015, pon 

Orientacijski pohod 

9. 2. 2016, torek 

Prešernov dan 
(lik. ustvarjanje slov. 

etnografskih pustnih mask) 

20. 11. 2015, petek 

Eko dan 

30. 11. 2015, pon 

Veseli december – 

delavnice 

20. 1. 2016, sreda 

Zimski športni dan - 

drsanje 

10. 3. 2016, četrtek 

Gledališka predstava 

Gulliverjeva potovanja 

(SNG) 

1. 6. 2016, sreda 

Zaključna ekskurzija – 

Živalski vrt Radenci 

22. 3. 2016, torek 

Eko delavnice 

5. 4. 2016, torek 

Meritve za ŠVK 

24. 6. 2016, petek 

Proslava ob dnevu 

državnosti in podelitev 

spričeval 

  
12. 5. 2016, četrtek 

Športna pomlad 

 

 

 

  

22. 6. 2016, sreda 

Spretnostne igre 

 

2. razred 

KULTURNI  

DNEVI 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

ŠPORTNI DNEVI 

december 2015 
Božično novoletno 

rajanje in ogled filma 

17. 2. 2016, sreda 

Narava pozimi 

(ŠVN) 

24. 9. 2015, čet 

Pikin festival 

5. 10. 2015, pon 

Orientacijski pohod 

9. 2. 2016, torek 

Prešernov dan 
(lik. ustvarjanje slov. 

etnografskih pustnih mask) 

20. 5. 2016, petek 

Živali in rastline na 

kmetiji 

30. 11. 2015, pon 

Veseli december – 

delavnice 

20. 1. 2016, sreda 

Zimski športni dan - 

drsanje 

10. 3. 2016, četrtek 

Gledališka predstava 

Gulliverjeva potovanja 

(SNG) 

1. 6. 2016, sreda 

Zaključna ekskurzija – 

Olimje 

22. 3. 2016, torek 

Eko delavnice 

18. 2. 2016, četrtek 

Sankanje 

(ŠVN) 

24. 6. 2016, petek 

Proslava ob dnevu 

državnosti in podelitev 

spričeval 

  
5. 4. 2016, torek 

Meritve za ŠVK 

 

 

 

  
12. 5. 2016, četrtek 

Športna pomlad 
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3. razred 

KULTURNI  

DNEVI 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

ŠPORTNI  

DNEVI 

december 2015 
Božično novoletno 

rajanje in ogled filma 

18. 2. 2016, četrtek 

Obisk umetnostne 

galerije 

5. 10. 2015, pon 

Jesenske delavnice 

 

 

23. 9. 2015, sreda 

Jesenski pohod 

 

9. 2. 2016, torek 

Prešernov dan 
(lik. ustvarjanje slov. 

etnografskih pustnih mask) 

20. 4. 2016, sreda 

Avtobusna in železniška 

postaja 

30. 11. 2015, pon 

Veseli december – 

delavnice 

 

21. 1. 2016, četrtek 

Zimski športni dan - 

drsanje 

10. 3. 2016, četrtek 

Gledališka predstava 

Gulliverjeva potovanja 

(SNG) 

7. 6. 2016, torek 

Zaključna ekskurzija – 

Rogatec 

22. 3. 2016, torek 

Eko delavnice 

 

5. 4. 2016, torek 

Meritve za ŠVK 

24. 6. 2016, petek 

Proslava ob dnevu 

državnosti in podelitev 

spričeval 

  
12. 5. 2016, četrtek 

Športna pomlad 

 

 

 

  
10. 6. 2016, petek 

Zlati sonček 

 

4. razred 

KULTURNI  

DNEVI 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

ŠPORTNI  

DNEVI 

december 2015 
Božično novoletno 

rajanje in ogled filma 

7. 10. 2015, sreda 

Hrana in zobje 

17. 9. 2015, četrtek 

Vetrnice miru 

23. 9. 2015, sreda 

Jesenski pohod 

9. 2. 2016, torek 

Prešernov dan 
(lik. ustvarjanje slov. 

etnografskih pustnih mask) 

maj 2015 

Dominkova domačija 

(ŠVN) 

oktober  2015 Jumicar 

21. 1. 2016, četrtek 

Zimski športni dan - 

drsanje 

10. 3. 2016, četrtek 

Gledališka predstava 

Gulliverjeva potovanja 

(SNG) 

1. 6. 2016, sreda 

Zaključna ekskurzija 

(Prekmurje) 

30. 11. 2015, pon 

Veseli december – 

delavnice 

5. 4. 2016, torek 

Meritve za ŠVK 

  
22. 3. 2016, torek 

Eko delavnice 

12. 5. 2016, četrtek 

Športna pomlad 

 

 

 

  
14. 6. 2016, torek 

Športne igre 
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5. razred 

KULTURNI  

DNEVI 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

ŠPORTNI  

DNEVI 

8. 10. 2015, četrtek 

Toti naš Maribor 

marec 2016 
Orientacija v naravi 

(ŠVN) 

30. 11. 2015, pon 

Veseli december – 

delavnice 

 

oktober 2015 

Jumicar 

9. 2. 2016, torek 

Prešernov dan 
(lik. ustvarjanje slov. 

etnografskih pustnih mask) 

marec 2016 
Vreme 

(ŠVN) 

22. 3. 2016, torek 

Eko delavnice 

marec 2016 
Igre na snegu 

(ŠVN) 

10. 3. 2016, četrtek 

Gledališka predstava 

Gulliverjeva potovanja 

(SNG) 

marec 2016 
Zdrava prehrana 

(ŠVN) 

3. 5. 2016, torek 

Kolesarski poligon 

marec 2016 
Alpsko smučanje 

(ŠVN) 

  
6. 4. 2016, sreda 

Tehniška delavnica 

5. 4. 2016, torek 

Meritve za ŠVK 

 

 

 

  
12. 5. 2016, četrtek 

Športna pomlad 

 

 

6. razred 

KULTURNI  

DNEVI 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

ŠPORTNI  

DNEVI 

8. 10. 2015, četrtek 

Toti naš Maribor 

4. 5. 2016, sreda 

Azil 

30. 11. 2015, pon 

Veseli december – 

delavnice 

24. 9. 2015, četrtek 

Jesenski pohod 

9. 2. 2016, torek 

Prešernov dan 
(lik. ustvarjanje slov. 

etnografskih pustnih mask) 

6. 5. 2016, petek 

Botanični vrt Pivola 

22. 3. 2016, torek 

Pomladni dan – 

delavnice 

29. 1. 2016, petek 

Zimski športni dan 

12. 4. 2016, torek 

Predstava Sen kresne noči 

(Lutkovno gledališče 

Maribor) 

1. 6. 2016, sreda 

Zaključna ekskurzija – 

Koroška 

22. 4. 2016, petek 

Čistilna naprava, 

papir 

6. 4. 2016, sreda 

Meritve za ŠVK 

  
10. 5. 2016, torek 

Les 

12. 5. 2016, četrtek 

Športna pomlad 

 

 

 

  

 

Testiranje plavanja 
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7. razred 

KULTURNI  

DNEVI 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

ŠPORTNI 

DNEVI 

8. 10. 2015, četrtek 

Muzikal Super, super, 

super 

(Škofijska gimnazija 

Maribor) 

3. 5. 2016, torek 

Organizmi v pasu bibavice 

(ŠVN) 

30. 11. 2015, pon 

Veseli december – 

delavnice 

24. 9. 2015, četrtek 

Jesenski pohod 

9. 2. 2016, torek 

Prešernov dan 
(lik. ustvarjanje slov. 

etnografskih pustnih mask) 

4. 5. 2016, sreda 

Algarij 

(ŠVN) 

22. 3. 2016, torek 

Pomladni dan – 

delavnice 

november 2015 
Pohod na Zavrh 

12. 4. 2016, torek 

Predstava Sen kresne 

noči (Lutkovno 

gledališče Maribor) 

6. 5. 2016, petek 

Zaključna ekskurzija– 

Postojnska jama, 

Predjamski grad 

5. 5. 2016, četrtek 

Konstrukcije 

(ŠVN) 

29. 1. 2016, petek 

Zimski športni dan 

  
10. 5. 2016, torek 

HE Fala 

6. 4. 2016, sreda 

Meritve za ŠVK 

   
12. 5. 2016, četrtek 

Športna pomlad 

 

8. razred 

KULTURNI  

DNEVI 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

ŠPORTNI  

DNEVI 

8. 10. 2015, četrtek 

Muzikal Super, super, 

super 

(Škofijska gimnazija 

Maribor) 

2. 11. 2015, ponedeljek 

Zvezdogled 

15. 9. 2015, torek 

Ogled in delavnice 

tehničnega dne srednjih 

šol Maribor (les, 

inovacije…) 

24. 9. 2015, četrtek 

Jesenski pohod 

9. 2. 2016, torek 

Prešernov dan 
(lik. ustvarjanje slov. 

etnografskih pustnih mask) 

10. 5. 2016, torek 

Ljubezen in spolnost, 

Poklicno usmerjanje 

30. 11. 2015, pon 

Veseli december – 

delavnice 

29. 1. 2016, petek 

Zimski športni dan 

12. 4. 2016, torek 

Predstava Sen kresne 

noči (Lutkovno 

gledališče Maribor) 

1. 6. 2016, sreda 

Zaključna ekskurzija – 

Bled, Bohinj 

22. 3. 2016, torek 

Pomladni dan – 

delavnice 

6. 4. 2016, sreda 

Meritve za ŠVK 

  

4. 5. 2016, sreda 

Merjenje fizikalnih 

količin 

12. 5. 2016, četrtek 

Športna pomlad 

 

 

 

  
14. 6. 2016, torek 

Predaja ključa 
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9. razred 

KULTURNI  

DNEVI 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

ŠPORTNI  

DNEVI 

8. 10. 2015, četrtek 

Muzikal Super, super, 

super 

(Škofijska gimnazija 

Maribor) 

7. 5. 2015, četrtek 

Hiša eksperimentov 

Maribor 

15. 9. 2015, torek 

Ogled in delavnice 

tehničnega dne srednjih 

šol Maribor (les, 

inovacije…) 

24. 9. 2015, četrtek 

Jesenski pohod 

9. 2. 2016, torek 

Prešernov dan 
(lik. ustvarjanje slov. 

etnografskih pustnih mask) 

2. 6. 2015, torek 

Zaključna ekskurzija 

30. 11. 2015, pon 

Veseli december – 

delavnice 

29. 1. 2016, petek 

Zimski športni dan 

12. 4. 2016, torek 

Predstava Sen kresne 

noči (Lutkovno 

gledališče Maribor) 

15. 6. 2015, ponedeljek 

Zdrava prehrana 

22. 3. 2016, torek 

Pomladni dan – 

delavnice 

6. 4. 2016, sreda 

Meritve za ŠVK 

  

27. 3. 2015, petek 

Pomladni dan – 

delavnice 

12. 5. 2016, četrtek 

Športna pomlad 

   
14. 6. 2016, torek 

Predaja ključa 

 

DRUGE DEJAVNOSTI 

 

♦ Plavalni tečaj je organiziran za učence 1. in 3. razreda, in sicer v kopališču Pristan, do 

katerega je organiziran tudi avtobusni prevoz.  

 

1. razred (10 dni) 3. razred (10 dni) 

14. 3.-25. 3. 2016 
(12

30
-14

30
) 

23.-31. 5. 2015 (10
15

-11
45

) 

1.-3. 6. 2015 (12
00

-13
30

) 

 

  

♦ Kolesarski tečaj z izpitom je organiziran za učence  5. razreda. V sodelovanju s 

Policijsko postajo II organiziramo kolesarski tečaj na šoli. 

  

AVN 

  ♦ Športne dejavnosti 

 

Šolsko športno društvo organizira in spremlja izvajanje interesnih dejavnosti s področja 

športa ter pripravlja in vodi učence na razna tekmovanja v svojem kraju in drugje. V 

prihajajočem šolskem letu bo učencem omogočena dodatna športna vadba pod vodstvom 

športnega pedagoga, in sicer v obsegu 2 ur tedensko. Tudi v prihajajočem šolskem letu 

bomo nadaljevali s sodelovanjem na različnih športnih tekmovanjih na regijski in na 

lokalni ravni, kjer smo že dosegali dobre rezultate. 
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PRAVILA ŠOLSKEGA REDA IN HIŠNI RED 

 

 

Pravila šolskega reda Osnovne šole borcev za severno mejo in Hišni red sta dostopna na 

spletni strani šole.  

 

PRAVILNIK OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR ZA TEKMOVANJA ZA 

NAJ ŠPORTNIKA/CO RAZREDA IN ŠOLE TER NAJ ŠPORTNI ODDELEK ŠOLE 

 

V šolskem letu 2015/2016 bodo učenci od šestega do devetega razreda sodelovali na 

tekmovanju za najboljšega športnika in športnico razreda ter naj športni oddelek šole. 

Pravilnik tovrstnega tekmovanja bo objavljen na spletni strani šole. 

 

 

  

http://www.os-borcev.si/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11&Itemid=5
http://www.os-borcev.si/images/stories/Dokumenti/HISNI_RED_12_13.pdf
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KAM SE LAHKO OBRNETE PO POMOČ? 

 

Svetovalni center za otroke, 

mladostnike in starše Maribor 

CIPS – center za informiranje in poklicno 

svetovanje 

Lavričeva ul.  5, 2000 Maribor  

tel.: (02) 234 97 00  
Gregorčičeva 15, 2000 Maribor  

tel.: (02) 23 57 673 

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 

Maribor 

 Pedopsihiatrični dispanzer 

TOM (telefon za otroke in mladostnika) 

brezplačna telefonska linija za zaupno pomoč 

in svetovanje otrokom in mladostnikom v stiski 

Vošnjakova ul. 4, 2000 Maribor 

 tel.: (02) 22 86 460 
tel.: 116 111 

Center za sluh in govor Zveza prijateljev mladine Maribor 

Vinarska ul.  6, 2000 Maribor  

tel.: (02) 228 53 40 
Razlagova 16, 2000 Maribor 

 tel.: (02) 22 96 910 

Center za socialno delo Krizni center za mlade 

Zagrebška c. 72, 2000 Maribor  

tel.: (02) 250 66 00 
Trubarjeva ul. 27, 2000 Maribor  

tel.: (02) 250 26 60 

Center za preprečevanje odvisnosti Zaupni telefon ZA-TE 

Ljubljanska ul. 4/II, 2000 Maribor  

tel.: (02) 332 72 51 
tel.: (01) 23 49 783 

(vsak delovnik od 16.00-22.00)  

Društvo Samarijan,  

klic v duševni stiski 

Univerzitetni klinični center Maribor,  

klinika za pediatrijo 

tel.: 116 123 (24 ur dnevno vse dni v letu)  tel.: (02) 321 21 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Publikacija OŠ borcev za severno mejo Maribor 

šolsko leto 2015/2016 

 

 
44 

OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO 

BORCEV ZA SEVERNO MEJO 16 

2000 MARIBOR 

 

 

Ravnateljica:: mag. Lučka Lazarev Šerbec 

Pomočnica ravnateljice:: Jelka Golob 

Tajnica::  Sandra Lešnik 

Računovodkinja:: Jelka Krašovec 

 

 

Tajništvo: 

 

 

02 32 000 49  in 02 320 00 50 

Fax: 02 32 000 48 

Zbornica: 02 32 000 51 

Socialna delavka:                    02 32 000 46 

Specialni pedagoginji:                      Natalija Augustinovič: 02  32 000 41 

Jasna Trapečar Pavšič: 031 487 478 

Psihologinja                           02  32 000 45 

 

 

Domača stran: 

 

 

www.os-borcev.si  

e-pošta: tajnistvo.osmbbsm@guest.arnes.si                 

 

 

Publikacija za šolsko leto 2015/2016 

Maribor, avgust 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLOFON: 

 

Publikacija OŠ borcev za severno mejo, avgust 2015 

Pripravile in uredile: Lučka Lazarev Šerbec, Maja Prodanovič, Marija Leben 

Jezikovni pregled: Mateja Barbarič 

 

http://www.os-borcev.si/
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